Vonalkód
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről:
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Adószám: 15830731-2-42
Képviselő: Molnár Attila
másrészről:
Minta Informatika Oktató Betéti Társaság (továbbiakban: Képző Intézmény)
HIR azonosító: K0000
Székhely: 1000 Processzor, Alaplap utca. 1.
Képző intézmény nyilvántartásba-vételi szám: E000000/2017
Cégjegyzékszám/egyéb szervezet esetén azonosító szám: 01-01-010101
Adószám: 22222222-2-16
Pénzintézet megnevezése: Raiffeisen Bank
Bankszámlaszám: 10101010-10101010-10101010
Képviselő: Memória Bálint
a továbbiakban együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.
1. A GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számú, „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt
keretében a Hivatal és a Képző Intézmény jelen Együttműködési megállapodást (továbbiakban: Megállapodás)
határozott időtartamra,
a Megállapodás aláírásának napja és 2020. október 31. közötti időtartamra kötik
jelen Megállapodás
megvalósítására.

4.

pontjában

rögzített

képzések

vonatkozó

jogszabályi

követelmények

Amennyiben a projekt időtartama meghosszabbításra kerül, úgy jelen Megállapodás
meghosszabbodik addig az időpontig, de legkésőbb a projekt pénzügyi befejezésének időpontjáig.

szerinti

automatikusan

2. Felek kijelentik, hogy ismerik és teljes mértékben tudomásul veszik az Általános feltételekben (a továbbiakban:
ÁF, 1. számú melléklet), valamint az Elszámolási Útmutatóban (a továbbiakban: EÚ, 7. számú melléklet)
foglaltakat, melyek jelen Megállapodás mindenkori, elválaszthatatlan mellékletét képezik. Felek kölcsönösen
elfogadják, hogy az ÁF és EÚ mindenkor hatályos verziója a projekt honlapján kerülnek publikálásra. Jelen
Megállapodás megkötése során a Hivatal a jelenleg hatályos ÁF és EÚ egy példányát átadja Képző Intézmény
számára.
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3. Képző Intézmény a Megállapodásban rögzített, az Értékelő Bizottság által előzetesen jóváhagyott képzéseket
indíthat, a Képzésben Résztvevő csak ezen képzésekre igényelhet támogatást.
3.1. A képzések maximális képzési díja: 35.000,- Ft/fő.
3.2. A Hivatal részéről a Képzésben Résztvevők számára maximálisan nyújtható támogatási keretösszeg 70.000,Ft/fő (továbbiakban: Keretösszeg), amely felett nem nyújtható támogatás. A Képzésben Résztvevő a Támogatási
Szerződésben 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.
3.3. Képző Intézmény vállalja, hogy az EÚ-ban meghatározott elszámolási szabályokat, előírásokat
maradéktalanul megtartja. Képző Intézmény tudomásul veszi, hogy az elszámolás során a Hivatal munkatársai
által észlelt és jelzett szabálytalanságok vagy adminisztratív hibák kijavításáig, hiánypótlásáig a képzés
ellenértékét a Hivatal nem fizetheti ki. A Hivatal csak a szabályosan megtartott, dokumentált és az EÚ-ban rögzített
határidők és szabályok maradéktalan teljesülése esetén folyósíthatja a képzési díjat.
3.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben szabálytalanság gyanúja merül fel (akár a helyszíni ellenőrzés,
akár a megtartott képzések iratainak, dokumentációjának ellenőrzésekor) úgy azt elsősorban egyezményes úton
javítják. Képző Intézmény tudomásul veszi, hogy végső soron a Megállapodás felbontásával, illetőleg a
szabálytalansággal érintett képzések díjának ki nem fizetésével és a szabálytalanul kifizetett pénzösszegek
visszafizetésével szankcionálhatják.
4. Képzési program:
Képzés neve

A képzés nyilvántartásba-vételi
száma

HIR
azonosítója

Képzés óraszáma

Első lépések a digitális világba - IKER 1.
szintű képzés
Önállóan használom az informatikai
eszközömet - IKER 2. szintű képzés

E000000/2017/D001

K0000P0001
K0000P0002

35

E000000/2017/D002

35

5. A Megállapodás nyilvánossága, adatkezelés
5.1. Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködés keretei között, valamint azt megelőzően – akár szóban,
akár írásban, vagy bármely egyéb módon – átadott, illetve bármilyen módon tudomásukra jutott műszaki, jogi,
üzleti, avagy gazdasági információt, tényt, adatot, dokumentumot –ideértve, de nem csak erre korlátozva a knowhowt, eljárásokat, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat – bizalmasan kezelik,
azt harmadik személynek nem adják át, nyilvánosságra nem hozzák, nem másolják, nem reprodukálják, kivéve, ha
ahhoz a másik Fél előzetesen írásban hozzájárult, illetve az 5.2 és az 5.3 pontban foglaltak szerint. A Felek a velük
munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, megbízottaik,
vagy bármely egyéb jogcímen nevükben eljárók magatartásáért – ideértve a titoktartási, pártatlansági
kötelezettséget is – úgy felelnek, mintha maguk jártak volna el. A titoktartási kötelezettség a Megállapodás
időtartama alatt terheli a Feleket.
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5.2. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás alrendszereihez tartozó
vagyont érintő megállapodásokat a Közreműködő Szervezetnél, a Hivatalnál, a Hivatal nevében vagy
képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a megállapodó feleknél, akik,
illetve amelyek a Megállapodás teljesítéséért felelősek, továbbá a teljesítésében közreműködőknél. A Képző
Intézmény tudomásul veszi a Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék, az Európai Támogatásokat Auditáló
Főigazgatóság és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát. A Felek tudomással bírnak arról,
hogy a jelen Megállapodás a GINOP terhére finanszírozott projekttel kapcsolatos, így a Felek alávetik magukat az
Európai Bizottság és az Európai Számvevőszék, ill. bármely vonatkozó jogszabály által kijelölt, erre felhatalmazott
szerv ellenőrzésének is.
5.3. Felek tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. §-ának (3) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely
alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a
közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint tudomásul veszi, hogy a költségvetési
pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a Megállapodás lényeges tartalmáról a tájékoztatás
üzleti titok címén nem tagadható meg.
5.4. Képző Intézmény tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodásban meghatározott adatokat, illetve jelen
Megállapodással összefüggő valamennyi információt, illetve személyes adatot a Hivatal az Infotv. előírásainak
megfelelően kezeli, azt jogszabályban meghatározott szervezeteknek az Irányító Hatósághoz, a program
monitorozásában részvevő, valamint jogszabály, illetve a Támogatási Szerződés szerinti külső ellenőrzési szervek
részére átadhatja.
6. Egyéb rendelkezések
6.1. Képző Intézmény kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Megállapodás szerinti feladatok ellátására jogosító
engedéllyel, köztartozásmentes adózó (a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel jelen szerződés
aláírásának napján vagy 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolását jelen szerződés aláírásakor
Hivatal részére átadja). Ellene egyéb megszüntetési eljárás, csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs
folyamatban. Kijelenti, hogy harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely jelen Megállapodásban foglaltak
teljesítését korlátozná, vagy megakadályozná és ezért teljes felelősséggel, szavatossággal tartozik.
6.2. Felek kijelentik, hogy jogképesek, a Megállapodás aláírásának jogi akadálya nincsen, a jelen jogügylet
megkötéséhez szükséges jogerős hatósági és egyéb engedélyek birtokában vannak.
6.3. Jelen Megállapodásban használt fogalmak az ÁF-ben, az EÚ-ban, valamint a Fogalomtárban meghatározottak
alapján értelmezendőek.
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6.4. Amennyiben az együttműködés során keletkezik a szerzői jogi védelem alá eső alkotás, úgy a Felek
elfogadják, illetve kifejezetten kikötik, hogy annak jogi sorsa tekintetében a Projekt támogatási szerződésében
foglalt rendelkezések az irányadóak.
7. Felek kijelentik, hogy amennyiben a jelen Megállapodás valamely része - akár megkötéskor, akár később jogszabály kötelező rendelkezésébe ütközne, és emiatt érvénytelennek minősülne, úgy a Felek kijelentik, hogy a
Megállapodás többi részét továbbra is érvényesnek tekintik.
8. A jelen Megállapodás a Felek egyező akarata szerint kizárólag írásban módosítható.
9. Felek a jelen Megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni,
ennek eredménytelensége esetén a Budai Központi Kerületi Bírósághoz illetékességét kötik ki.
10. Felek jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésben különösen a felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvényt (a továbbiakban Fktv.), a felnőttképzésre vonatkozó további jogszabályokat, az Európai Uniós
támogatásokkal kapcsolatos jogszabályokat, valamint a Polgári Törvénykönyvet tekintik irányadónak.
11. Felek a jelen Megállapodásban foglalt képzések megvalósításának teljesítése során az alább meghatározottak
szerint tartják a kapcsolatot:
A Hivatal részéről az Ügyfélszolgálat látja el a kapcsolattartási feladatokat:
Cím: 1085 Budapest, Baross utca 52.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf.: 763
Tel: +36-1-477-5605
E-mail: ginop612@nive.hu
A Képző Intézmény részéről a HIR-ben kerül megadásra a kapcsolattartó személy:
Név: Office Helga
Cím: 1000 Processzor, Alaplap utca. 1.
Tel: +36/10/101010
E-mail: officeh@mintainformatika.hu
12. Felek kijelentik, hogy az ÁF-t és az EÚ-t, a vonatkozó jogszabályokat, valamint az Fktv.-t megismerték, és
magukra nézve kötelezőnek fogadják el, továbbá tudomásul veszik, hogy jelen Megállapodás, az ÁF, valamint az
EÚ a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés
nélkül módosulnak.
13. Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik a mellékletek között felsorolt
dokumentumok.
Értelmezési vita esetén a Felek a Hivatal birtokában lévő eredeti példányt tekintik irányadónak.
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14. Felek képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és társasági dokumentumaikkal/alapító okiratukkal, aláírási
címpéldányaikkal, aláírásmintájukkal, illetve költségvetési szervek esetében képviseleti jogosultságot igazoló
okirattal igazolja(k), hogy jogosult(ak) a Felek képviseletére (és cégjegyzésre), továbbá ennek alapján jogosultak
jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Az aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szerve(ik) részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek
tulajdonosa(ik) a jogügyletet jóváhagyta/jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága
nincs, mely a Felek teljesítését korlátozná, illetőleg kizárná.
Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodást elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
- öt (5) oldalból álló három (3) eredeti példányban – jóváhagyólag aláírták, amelyek közül két (2) példány a Hivatalt,
egy (1) példány a Képző Intézményt illeti meg.
Jelen szerződés az utolsóként aláíró fél által történő aláírásának napján lép hatályba.
Budapest, ……… ………….

….

Kelt:

------------------------------------XY
főigazgató
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

----------------------------------------Memória Bálint
Minta Informatika Oktató Betéti Társaság

Pénzügyi ellenjegyző:

------------------------------------TZ
gazdasági főigazgató-helyettes
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Mellékletek jegyzéke
1. sz. melléklet: Általános feltételek
2. sz. melléklet: Titoktartási és pártatlansági nyilatkozat
3. sz. melléklet: Aláírási címpéldány, aláírásminta
4. sz. melléklet: Az 4. pontban szereplő képzésre irányuló engedélyről szóló határozat Képző Intézmény által
hitelesített másolata
5. sz. melléklet: Köztartozás mentességről szóló nemleges együttes adóigazolás
6. sz. melléklet: Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízás alkalmazására
7. sz. melléklet: Elszámolási Útmutató
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