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1. Általános rendelkezések
1.1 Jelen Általános feltételek (a továbbiakban: ÁF) a VEKOP-8.5.4-17-2017-00001 azonosító számú, „A digitális
munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban” című kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és
a felnőttképzési nyilvántartásba-vételi számmal rendelkező intézmény (a továbbiakban: Képző Intézmény)
között létrejött Együttműködési megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezően alkalmazandó általános feltételeket tartalmazza.
1.2 A Megállapodásban érintett Felek a Projektet és vonatkozó dokumentumait ismerik, az abban foglaltakat
elfogadják, valamint az abban foglaltak eredményes teljesítése érdekében együttműködnek. A Hivatal a
Megállapodásban rögzített, a Képző Intézmény által szervezett képzésekre a Projekt jogosultsági feltételeinek megfelelő jelentkező és résztvevő természetes személy (a továbbiakban: Képzett) számára, a képzési
díj összegére támogatást biztosít, a Hivatal és Képzett között létrejövő Támogatási szerződés (a továbbiakban: TSZ) alapján.
1.3 A Megállapodás szerint igénybe vehető képzések tekintetében a Képzett és a Képző Intézmény a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) rendelkezései szerint Felnőttképzési szerződést (a továbbiakban: FSZ) köt egymással, a Hivatal és a Képzett által megkötött TSZ figyelembe vétele
mellett. A Hivatal által rendelkezésre bocsátott FSZ használata kötelező a Képző Intézmény és a Képzett
számára, annak tartalma és formája részben sem változtatható.
1.4 Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv, vagy a felnőttképzési államigazgatási szerv által
engedélyezett, illetve a felnőttképzési szakértőkről vezetett elektronikus nyilvántartástban szereplő szakértő
által minősített képzési programokat a Hivatal és a Képző Intézmény között létrejött Megállapodás
tartalmazza.

2. A képzési díj, a képzési díj megfizetésének feltételei
2.1 A Képző Intézmény a Megállapodásban rögzített képzési programok szerinti, és az Értékelő Bizottság által
előzetesen jóváhagyott képzéseket indíthatja el a Projekt keretében, továbbá a Képzett csak ezekre a képzésekre igényelhet támogatást.
2.2 A 2.1 pontra vonatkozó képzések maximális képzési díja: 35.000,- Ft/fő.
2.3 A Hivatal részéről a Képzettek számára nyújtható maximális támogatási keretösszeg 70.000,- Ft/fő (a továbbiakban: Keretösszeg), mely összeg felett nem nyújtható támogatás. A Képzett a TSZ-ben megtett jognyilatkozatával a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:193. § alapján engedményezi, hogy az adott
képzésre megállapított támogatási összeget a Keretösszeg értékhatárig a Hivatal a Képző Intézmény, mint
engedményes számára folyósítsa.
2.4 A képzés befejezését követően a Képző Intézmény az Elszámolási Útmutató szerint szakmai és pénzügyi
elszámolást nyújthat be a Hivatal felé. A Hivatal a hiánytalan és hibátlan elszámolás elfogadása után fizeti
ki a Képzettek után járó támogatási összeget.

3. Jogok és kötelezettségek
3.1 Képző Intézmény:


igény esetén vállalja az érdeklődő regisztrálását és jelentkeztetését a Projektbe,



vállalja a jóváhagyott képzéseinek megszervezését és megvalósítását,
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gondoskodik a képzésre jelentkező személyes adatainak validálásáról, felel azért, hogy a jelentkezők rögzített adatai a valóságnak megfelelnek,



vállalja, hogy a képzés kezdete előtt – azaz a kezdési időpontig - megköti az FSZ-eket,



tudomásul veszi, hogy a Hivatal és a Képzett közötti TSZ a Képző Intézménynél kerül kinyomtatásra és
aláíratásra (az FSZ-ekkel egyidejűleg),



vállalja, hogy a Képzett által aláírt TSZ 4 példányát továbbítja aláírásra a Hivatal felé és az ezzel kapcsolatos
esetleges hiánypótlásokat is megteszi. A Hivatal által aláírt TSZ 1 példányát eljuttatja a Képzett számára, 1
példányát pedig a képzés egyéb dokumentumaival együtt megőrzi,



gondoskodik a Képzett folyamatos tájékoztatásáról,



kötelezettséget vállal a Megállapodásban nevesített képzések meghirdetésére és megvalósítására,



biztosítja a képzések helyszínét és ezen a helyszínen a képzés teljes időtartama alatt a képzési programban
meghatározott személyi és tárgyi feltételeket, illetve a képzéshez szükséges segédanyagokat,



felelősséget vállal a képzés megfelelő minőségéért,



kijelenti, hogy a Projekt során a Képzettek személyes adatait a GDPR és más adatvédelmi, rendelkezéseknek megfelelően kezeli, nem továbbítja harmadik személy részére, illetőleg ha személyes adattal történő
visszaélést észlel, haladéktalanul értesíti a Hivatalt,



gondoskodik a Képzett adatmódosítása esetén a megváltozott személyes adatok validálásáról, amennyiben
a megváltozott adatok adatmódosítót generál, úgy azt kinyomtatja és a képzett valamint az képző által aláírva beküldi, felel azért, hogy a Képzett rögzített adatai a valóságnak megfelelnek,



gondoskodik a képzés rendjének és a képzési programban leírtak betartásáról,



gondoskodik a jelenléti ív valamint az egyéb előírt dokumentációk pontos vezetéséről,



felelősséget vállal a képzésekkel kapcsolatban, hogy a Hivatalnak megküldött adatok a valóságnak megfelelnek, ezek esetleges változását folyamatosan vezeti (képzési alkalmak, jelenléti ívek stb.),



gondoskodik a záróvizsga megszervezéséről, a tanúsítvány kiállításáról, átadásáról a képzést sikeresen teljesítő számára,



nyilvántartást vezet a tanúsítvány kiállításáról,



vállalja, hogy az IKER3 és IKER4 képzés sikeres teljesítését igazoló tanúsítványt szerző pedagógus vagy
oktatómunkakörben foglalkoztatott célcsoporttag számára a tanúsítvány kiállításától számított 60 napon belül átadja a Hivatal által a Képző Intézmény rendelkezésére bocsátott mobil klienseszközt és aláíratja az
átadás-átvételéről szóló „Nyilatkozat”-ot,



vállalja, hogy a Hivataltól, annak értesítésében megjelölt helyen és időben átveszi a mobil klienseszközöket,
azokat az oktató vagy pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére történő átadásig, ennek hiányában
a Hivatal részére történő visszaadásig megfelelően megőrzi és raktározza, valamint az előző bekezdésben
írott határidő lejártától számított 8 napon belül az át nem adott mobil klienseszközt a Hivatal által meghatározott helyen és időben a Hivatal részére visszaadja,



vállalja, hogy a Megállapodás hatálya alatt rendelkezik felnőttképzési engedéllyel, és folyamatosan megfelel
a kiválasztása során előírt kritériumoknak,



teljesíti az Fktv.-ben előírt bejelentési és statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét,



vállalja, hogy a támogatási és felnőttképzési szerződés megkötésével egy időben, valamint a projektből
való kilépéskor a támogatások felhasználásának és későbbi eredményeinek EU jogszabályoknak 1 megfelelő követéséhez szükséges nyilatkozatokat a képzettekkel kitölteti és aláíratja,



biztosítja a képzések helyszínén a tűz-, munka- és környezetvédelmi előírások betartását,

Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU rendelete alapján az ESZA forrásból finanszírozott intézkedéseknél minden résztvevőről adatot
kell szolgáltatni, akik egyénileg azonosíthatóak.
1
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tudomásul veszi, hogy a jelen 3.1 pontban foglalt feladatok teljesítésében alvállalkozó, közreműködő igénybe
vételére a hatályos Fktv. betartásával jogosult, a bevont alvállalkozók tevékenységéért teljes körű felelősséget vállal,



köteles a vállalt feladatait úgy megszervezni, hogy biztosítsa a feladat gazdaságos, szakszerű és jogszerű
elvégzését,



köteles a jelen ÁF-ben foglaltakat a megkötött Megállapodásban meghatározott képzési programok tekintetében a Hivatal érdekei szerint ellátni,



kijelenti, valamint felelősséget vállal azért, hogy munkatársai, a teljesítésben résztvevő közreműködők, alvállalkozók mindenben megfelelnek a titoktartási és pártatlansági nyilatkozatban foglaltaknak, az erre vonatkozó dokumentumokat a Hivatal kérésére bemutatja,



köteles a Hivatalt minden olyan adatváltozásról 8 napon belül értesíteni, amely az együttműködés időtartama
alatt a jelentkezéskor megadottaktól eltér, megváltozott,



köteles 8 napon belül a Hivatal tudomására hozni, ha vele kapcsolatban csődeljárás, felszámolási eljárás
indult, vagy végelszámolását határozta el, továbbá az illetékes cégbíróság a cégjegyzékből való törlését
kezdeményezte, illetve egyéb jogszabályban meghatározott megszüntetési eljárás indult vele szemben, valamint ha a felnőttképzési engedélye felfüggesztésre kerül, vagy megszűnik, illetve köztartozása van, köteles
8 napon belül a Hivatalnak írásban bejelenteni, ha az illetékes bíróság/hatóság csődeljárását, felszámolási
eljárását, végelszámolását vagy kényszertörlési eljárását rendelte el, köztartozása van, felnőttképzési jogosultsága megszűnt, felnőtt képzők nyilvántartásából törölték, már nem felel meg a kiválasztása során előírt
kritériumoknak, továbbá minden más olyan körülményről, mely alapján a Hivatal rendes vagy azonnali hatályú felmondási jogot gyakorolhat,



tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint felel. Felróhatóság hiányában is felelősséggel tartozik a visszaszolgáltatási vagy elszámolási
kötelezettséggel átvett pénzért és értéktárgyért. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő,



tudomásul veszi, hogy az ÁF 3.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a szerződésben kikötött szolgáltatás
nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére köteles biztosítékot nyújtani a Hivatal részére,
abból a célból, hogy a Hivatal esetleges kártérítési igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül
eredményesen tudja érvényesíteni. A biztosíték a Képző Intézmény minden - jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a Hivatal javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt
értendő,



biztosítani köteles az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával, hogy hivatalos képviselője
jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért
adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések
végrehajtását,



Képző Intézmény az Együttműködési megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Megállapodás megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé
teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez.

A Megállapodás megkötésének elengedhetetlen feltétele az azonnali beszedési megbízás (a továbbiakban ABM)
benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat – az időkeret: a projekt fenntartási időszakának végéig
(2026.10.31), valamint az összeghatár: támogató által kifizetett képzések összege.
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tudomásul veszi, hogy azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat kikötése esetén a Hivatal a Képző Intézmény nem szerződésszerű teljesítése vagy nem teljesítése esetén – a
teljesítésre való második felszólítást követően, indoklás és a Képző Intézmény hozzájárulása vagy előzetes
tájékoztatása nélkül azonnali beszedési megbízás benyújtásával érvényesítheti kártérítési igényét,
tudomásul veszi, hogy amennyiben a felhatalmazó nyilatkozatban konkrét összeg kerül szerepeltetésre, úgy
a Hivatal kizárólag az abban feltüntetett összeg erejéig fizeti ki a támogatást, Ebben az esetben a további
képzésekhez kapcsolódó támogatás kifizetéséhez újabb felhatalmazó nyilatkozat benyújtása szükséges,

3.2 A Hivatal vállalja a képzési díj támogatott részének kifizetését, amennyiben a Képző Intézmény az Elszámolás Útmutatóban foglaltak szerint megküldi a Hivatal részére a képzések elszámolását.
3.3 Hivatal:


jogosult a Megállapodás aláírását megelőzően, a Képző Intézmény részére hiánypótlási felhívást kibocsátani, amennyiben a Képző Intézmény által közölt adatok illetve csatolt dokumentumok hiányosak. Hivatal
jogosult továbbá a Képző Intézmény Projektbe történő jelentkezését követően, de még a Megállapodás
megkötését megelőzően a Képző Intézményben helyszíni szemlét tartani,



jogosult a Képző Intézmény tevékenységéről tájékoztatást kérni, illetve bármikor a Megállapodás teljesítésével összefüggő iratokat, dokumentumokat bekérni,



a Hivatal és a Projekt megbízott munkatársai jogosultak ellenőrizni a Képző Intézmény jelen ÁF-ben, Megállapodásban vállalt tevékenységeit, ebben a vonatkozásban helyszíni ellenőrzést tartani a Képző Intézménynél és közreműködőinél előre bejelentett és előre be nem jelentett módon is. Ennek során különösen
jogosultak belépni, bent tartózkodni Képző Intézmény/közreműködő székhelyére, telephelyére, képzési helyszíneire (a Képző Intézmény köteles biztosítani), képzésben közreműködőket meghallgatni, iratokba betekinteni, azokról másolatot, fotót készíteni és jegyzőkönyvet felvenni. Az ellenőrzés megvalósulását a Képző
Intézmény a helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvének aláírásával igazolja. Hivatal ezen ellenőrzési tevékenység lefolytatására más személyt vagy szervezetet is meghatalmazhat. Az ellenőrzést lefolytató személyek
kötelesek megbízólevelüket felmutatni,



tájékoztatási kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő időben a Képző Intézmény rendelkezésére bocsát
minden olyan birtokában lévő, a Megállapodás teljesítésével összefüggésben lévő adatot, információt, dokumentumot, melyek a feladatai ellátásához szükségesek. Szükséges információknak tekintendők különösen azok a Hivatal rendelkezésére álló adatok, ismeretek, melyek nélkül a Képző Intézmény nem tudná a
jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni,



jogosult a képzések ütemezésének meghatározására - azok indításának és szüneteltetésének szabályozására,



jogosult a képzések teljes körű elszámolását alátámasztó dokumentáció hiánya vagy hiányossága esetén a
kifizetendő támogatás mértékének csökkentésére, illetőleg a kifizetés megtagadására.

4. Egyéb rendelkezések
4.1 A Megállapodás és az ÁF teljesítése során a Hivatal által tett nyilatkozatok a Képző Intézmény tudomásszerzésével hatályosuknak. Tudomásul vett nyilatkozatnak tekintendő az e-mailben, illetve faxon elküldött
nyilatkozat is.
4.2 Levélként (ajánlott küldeményként vagy gyorsposta, illetve más futárszolgálat útján történő kézbesítés) küldött küldemény esetén a kézbesítés napja a tudomásszerzés hatályosulásának időpontja (a kézbesítés
egyéb szabályaira a 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 102/C.§ (2)-(10) bekezdéseiben foglalt szabályok az
irányadók).
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5. A Megállapodás megszegése és következményei
5.1 Felek jogosultak a közöttük létrejött Megállapodást rendes felmondással a másik Félnek címzett ajánlott
tértivevényes levélben postai úton, fax útján illetve elektronikus levél formájában felmondani. A Képző Intézmény a felmondásról való tudomásszerzés időpontjától, illetőleg a felmondás közlésétől kezdődően új képzést nem indíthat, a Megállapodás a Képző Intézmény által már korábban elindított képzések befejezésének
napjával szűnik meg. Felek kötelesek egymással legkésőbb a Megállapodás megszűnését követően, jelen
megállapodás 3.2. bekezdése szerint teljes körűen elszámolni.
5.2 A Megállapodást bármelyik Fél (Hivatal, Képző Intézmény) annak súlyos megszegése esetén azonnali hatállyal – indokolás mellett, a Projekt hivatalos elérhetőségein keresztül kizárólag írásban (postán, fax útján
illetve elektronikus levél formájában) megküldve - mondhatja fel.
5.3 A Megállapodás súlyos megszegésének minősül különösen:
a Hivatal részéről:
 ha a Megállapodás szerinti feladatok elvégzéséhez szükséges iratokat, egyéb dokumentumokat, információkat a Képző Intézmény felhívása ellenére sem, vagy kétséget kizáróan valótlan tartalommal szolgáltatja,
a Képző Intézmény részéről:
 ha a jelen szerződésben meghatározott feladatait Hivatal írásbeli felszólítása ellenére nem, vagy nem
megfelelően látja el,
 a felnőttképzési jogosultságát elvesztette, vagy felnőtt képzők nyilvántartásából törölték,
 az ellenőrzési tevékenység során megállapított a Megállapodásban és jelen dokumentumban foglaltakkal nem megegyező teljesítés,
 ha fellépnek a Képző Intézmények és képzések kiválasztási kritériumainak kizáró feltételei,
 a képzési időpontban nem biztosítja a Hivatal részére a képzési helyszínre való azonnali bejutás lehetőségét az ellenőrzés során,
 ha az előre bejelentett ellenőrzés lefolytatása során nem biztosítja a Hivatal részére az ellenőrzés helyszínére való bejutás lehetőségét, illetve a Megállapodás 3.1 és 3.3 pontjában rögzítetteket,
 ha a Hivatal kérése ellenére sem nyújtja be a 3.1 pontban leírtak szerint számolt összegű ABM-et.
 ha az illetékes bíróság/hatóság csődeljárását, felszámolási eljárását, végelszámolását vagy kényszertörlési eljárását rendelte el, vagy köztartozása van.
5.4 Az azonnali hatályú, illetve rendes felmondás az arra okot adó körülményről történő tudomásszerzéstől számított 8 napon belül írásban gyakorolható.
5.5 A jogviszony bármely okból történő megszüntetése esetén, azaz az azonnali hatályú felmondásról való tudomásszerzéstől illetve a Megállapodás rendes felmondással történő megszüntetése napjától számított 8
napon belül a Képző Intézmény a Hivatal részére elszámolást készít, továbbá átadja a Megállapodás teljesítése során birtokába került okiratok eredeti vagy másolati (amennyiben jogszabály az eredeti példány kiadását kizárja) példányait. Képző Intézmény a Megállapodás megszüntetése miatt, mind a Hivatal, mind a
Képzett irányába keletkező megtérítési kötelezettségének köteles eleget tenni.
5.6 Felek tudomásul veszik, hogy Hivatal jogosult a Képző Intézményt az azonnali hatályú felmondásról való
tudomásszerzéstől kezdődően a hivatalos rendszeréről lekapcsolni.
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5.7 Amennyiben a Képző Intézmény a Megállapodás szerinti képzéseket akár részben, akár egészben nem
tudja biztosítani a Képzett számára a Képző Intézmény a megfizetett összeget köteles visszafizetni. A Képző
Intézmény az ezzel kapcsolatos költségei megtérítését és kártérítést sem igényelhet a Hivataltól.
5.8 A Felek rögzítik, hogy az adataikban bekövetkezett esetleges változásról kötelesek egymást a változást követő 8 napon belül értesíteni. Az értesítés elmaradása miatt bekövetkezett kárt a bejelentési kötelezettséget
elmulasztó fél köteles viselni.
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