Általános Szerződési Feltételek
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a támogatott természetes személy között létrejött Támogatási
Szerződéshez.
1.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal, mint Támogató, másrészről a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számú, „Digitális szakadék
csökkentése” című kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében a Támogató által meghirdetett
képzésben a résztvevő természetes személy (a továbbiakban mint Támogatott) között létrejött
Támogatási szerződésre (a továbbiakban: Szerződés) kötelezően alkalmazandó általános szerződéses
feltételeket tartalmaz. Jelen ÁSZF, valamint az ÁSZF-ben és a Szerződésben használt fogalmak és
rövidítések megtalálhatók a Fogalomtárban, ami a Projekt honlapján, a mentoroknál és a képző
intézményekben is elérhető.
A Projekt honlapja: www.ginop612.nive.hu.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

A Szerződéssel nyújtandó támogatás keretében a Támogatott részére igényelhető támogatás összege a
Projekt teljes időtartama alatt legfeljebb 70.000 Ft/fő, mely a Projekt keretében megvalósuló képzésekre
használható fel 2017. október 21-ig. A képzések meghirdetése a Háttér Informatikai Rendszerben (a
továbbiakban: HIR) történik, valamint az érdeklődő a mentorok és a képző intézmények által is
informálódhat. A regisztráció és a képzésekre jelentkezés a HIR-ben történik, szükség esetén mentori
vagy képző intézményi segítséggel. A Támogatott köteles a Szerződés aláírását megelőzően az adott
képzésre vonatkozó Felnőttképzési szerződést is megkötni a felnőttképzést folytató intézménnyel (a
továbbiakban: Képző Intézmény). A Felnőttképzési szerződés érvénytelensége esetén a Szerződés is
érvénytelen, az ott meghatározott támogatási összeg Támogatott által az adott képzésre nem
felhasználható.
A képzési költségbe beleértendő minden díj, költség, amely a képzéssel kapcsolatban felmerül. Egyéb
jogcímen díjazás (pl.: vizsgadíj, pótvizsgadíj, pótóradíj, eszköz- és tankönyvhasználati díj stb.) nem
számítható fel.
Támogatott kijelenti, hogy a regisztrációkor tett nyilatkozatok alapján a Projektben való részvétel
feltételeinek megfelel.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Folyósítása utófinanszírozással történik a Képző
Intézmény számára a Szerződés 2. pontjában részletezettek szerint.
Támogatott szükség esetén kezdeményezheti a Szerződés felmondását a Képző Intézménynél, azonban
Támogató a Szerződés felbontását csak a Felnőttképzési szerződés egyidejű felbontása esetén fogadja
el.
Támogatott Támogatóval való kapcsolattartása elsősorban elektronikus úton történik, ehhez Támogatott a
mentor és a Képző intézmény segítségét is kérheti.
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Támogató jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni, illetve felmondani, ha az alábbi feltételek közül
bármelyik bekövetkezik:
 Támogatott a támogatást jogosulatlanul veszi igénybe,
 Támogatott nem felel meg a Projektben meghatározott jogosultsági feltételeknek,
 Támogatott a Szerződésben, jelen ÁSZF-ben foglaltakat nem szerződésszerűen, nem szabályszerűen
teljesíti,
 a képzés megvalósítása, megvalósulása Támogatottnak felróható okból meghiúsul,
 Támogatott sorozatosan nem tartja be a Szerződésben, ÁSZF-ben meghatározott határidőt,
határnapot (sorozatosan akkor nem tartja be, hogy ha két alkalommal küldött Támogatói felszólításra
nem teljesíti a felszólításban foglaltakat),
 Támogatott a képzést neki felróható okból nem kezdi meg.
A támogatás ellenében Támogatott köteles:
 képzési programban megfogalmazott bemeneti feltételeket dokumentumokkal igazolni, illetve szükség
esetén előzetes tudásmérésen részt venni,
 a képzésben részt venni, a képzési követelményekben foglaltaknak eleget tenni, a képzést sikeresen
befejezni, eredményes vizsgát tenni,
 a képzés befejezését követően a Támogató által készített kérdőívet megadott módon, határidőre
kitölteni és részére eljuttatni,
 a képzési díj elszámolásához a Képző Intézménnyel teljes mértékben együttműködni, a szükséges
iratokat, dokumentumokat határidőben rendelkezésre bocsátani,
 a képzési díj elszámolásához a Képző Intézménnyel teljes mértékben együttműködni, a Tanúsítvány
átvételét igazoló lapot aláírni.
Támogatott köteles az adataiban történő változást 3 munkanapon belül bejelenteni a Képző Intézmény
felé. Bejelentésnek minősül, ha Támogatott önállóan, mentor vagy Képző Intézmény segítségével a HIRben rögzíti a megváltozott adatokat. Támogató jogosult visszavonni a támogatást, amennyiben olyan adat
vagy tény merül fel, mely szerint Támogatott a támogatást jogosultatlanul vette igénybe, illetve bármilyen
módon megszegi jelen ÁSZF-ben, vagy Szerződésben foglaltakat.
Támogató felfüggesztheti a támogatást, amennyiben olyan adat vagy tény merül fel, mely szerint
fennállhat az 8. pontban foglaltak bekövetkezése.
Támogatott a képzésben való részvételi kötelezettségét csak személyesen teljesítheti.
Támogatott tűrni köteles a támogatás felhasználásának – Támogató, az általa meghatalmazott, illetve a
külön jogszabályban feljogosított szervek, beleértve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Európai
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság valamint az Állami Számvevőszék általi – ellenőrzését.
Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzésre jogosult szerv részére a kért felvilágosítást
megadja, a támogatás felhasználásával kapcsolatos iratokat bemutatja, szükség esetén másolatban
átadja.
Támogatott tudomásul veszi a Képző Intézmény és a Támogatott között a felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvény 13.§-a szerint megkötött Felnőttképzési Szerződés tartalmát.
Támogatott adatainak esetleges változása a Szerződés módosítását eredményezi. Támogatott
megváltozott adatainak HIR-be rögzítésének hatására generálódó adatmódosító lapot a Képző Intézmény
- saját és Támogatott aláírásával ellátva - küldi meg a Támogató számára. Támogatott adataiban
bekövetkező változások bejelentésének elfogadásával a Szerződés módosul.
Támogatott a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató kezelésében lévő a
támogatás felhasználására vonatkozó adatokat Támogató, valamint a Projekt Közreműködő Szervezete, a
Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvánosságra hozhatja, kivéve azokat az adatokat, melyek
nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten megtiltja.
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