Vonalkód
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,
székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
adószáma: 15830731-2-42
a továbbiakban, mint Támogató,
másrészről:
támogatott neve: Sablon János
HIR azonosítója: T000000
TAJ száma/Útlevél száma: 000 123 123
anyja neve: Példa Magdolna
születési helye, ideje: Teszt, 1979.03.30.
állandó lakcíme: Magyarország, 3334 Tanulni, Jó utca 25.
bejelentett tartózkodási helye: Magyarország, 3334 Tanulni, Jó utca 25.
állampolgársága: magyar
legmagasabb iskolai végzettsége: bejezett 8 osztály és alapfokú szakképesítésben szerzett bizonyítvány
a továbbiakban, mint Támogatott között az alábbi feltételekkel:
1. A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatott részére a Minta Képzési Korlátolt Felelősségű
Társaság nevű (továbbiakban: Képző Intézmény), K9999 HIR azonosító számú Képző Intézménynél
(székhelye: 3333 Képzés, Helyszín utca 333.) nyilvántartott E-999999/2014/D0001 engedélyszámú képzési
program alapján jóváhagyott Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű elnevezésű, 3333 Képzés,
Helyszín utca 333. helyszínen, 35 óraszámban megvalósuló, K9999-P0001-K0001 HIR azonosító számú
képzésben való részvételéhez támogatást nyújt a felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően
képzési díj címén 35.000 Ft, azaz harmincötezer forint összegben (továbbiakban együttesen: Támogatás).
2. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Támogatott feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését,
hozzájárulását adja ahhoz, hogy jelen szerződés szerinti képzési költség átutalása a Képző Intézmény által a
Támogatott nevére kiállított számla alapján a képzés eredményes befejezése után közvetlenül a Képző
Intézmény részére történjen, tekintettel a Támogatás európai uniós finanszírozottságára. Jelen Támogatást a
GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számú, „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt
(továbbiakban: Projekt) keretében finanszírozza a Támogató.
3. Támogatott hozzájárul, illetve engedélyezi Támogató számára, hogy a Támogatásra való jogosultságát,
személyazonosságát Támogató vagy a Támogató nevében eljáró meghatalmazottja ellenőrizze, szükség
esetén személyi iratairól másolatokat készítsen jelen jogviszony fennállása alatt.
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4. Támogatott kijelenti, hogy a Háttér Informatikai Rendszerben (továbbiakban: HIR) megadott adatai a
valóságnak megfelelnek, jelen szerződés megkötése során személyazonosító okmányait Képző Intézmény
számára ellenőrzésre átadta.
5. Támogatott kijelenti, hogy jelen szerződés megkötése vonatkozásában saját jogán teljes cselekvőképességgel
rendelkezik.
6. Támogatott kijelenti, hogy jelenleg nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói
jogviszonyban, és e képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt hazai vagy európai uniós forrásból
megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben.
7. Támogatott vállalja előzetes tudásszintjének mérését az ÁSZF-ben részletezettek szerint.
8. Amennyiben sikertelen záró számonkérés vagy egyéb, a Támogatottnak felróható okból Tanúsítvány nem
kerül kiállításra a képzés zárásakor, Támogatott nem jogosult a Támogatásra, ez esetben minden költséget
Támogatott köteles viselni a Képző Intézmény felé.
9. Támogatott kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény előírásainak megfelelően személyes adatainak kezeléséhez jelen szerződés aláírásával
kifejezetten hozzájárul.
10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF),
a HIR-ben feltöltött mindenkori dokumentumok és a vonatkozó jogszabályok, így különösen az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet, a felnőttképzésről
szóló 2013. évi LXXVII. törvény, a Polgári Törvénykönyv szerződésekre vonatkozó általános szabályai
alkalmazandóak. Felek tudomásul veszik, hogy fentieket magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A jelen
Támogatási Szerződés, valamint ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával illetve új jogi szabályozás
bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulhat.
11. Felek jelen Támogatási Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat
megismerték, annak rendelkezéseit elfogadják, a Fogalomtárban használt elnevezéseket tekintik irányadónak.
Az ÁSZF mindenkor hatályos verziója a Projekt Honlapján, a Mentoroknál és a Képző Intézményeknél is
elérhető.
12. Felek kapcsolattartásukra elfogadják a Projekt honlapján (www.ginop612.nive.hu) és a HIR-ben szereplő
elérhetőségeket, továbbá elfogadják a postai küldemények kézbesítésére vonatkozóan a 368/2011 (XII.31.)
Kormányrendelet 102/C.§ (2)-(10) bekezdésében foglaltakat.
13. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződés Támogatott által aláírt 4 példányát a Képző
Intézmény továbbítja a Támogató felé, majd a Támogató által is aláírt Támogatási Szerződés 1 példányát a
Képző Intézmény továbbítja a Támogatott felé.
14. Jelen szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 példányban írták alá.

Kelt: Képzés, 2018. január 05.

................................................................
szakmai főigazgató-helyettes
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

...............................................................
Sablon János
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