Általános Szerződési Feltételek
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által a TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt
projekt keretében nyújtott képzési támogatás (Támogatás) és a támogatott természetes
személy között létrejött Támogatási szerződéshez.
1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet, mint Támogató, másrészről a TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001
„Szociális
képzések
rendszerének
modernizációja”
című
kiemelt
projekt
(továbbiakban:Projekt) keretében a Támogató által meghirdetett képzésben résztvevő,
természetes személy a továbbiakban mint Támogatott között létrejött Támogatási
szerződésre (továbbiakban: Szerződés) kötelezően alkalmazandó általános szerződéses
feltételeket tartalmaznak.
Amennyiben jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezéseket tartalmaz a Szerződés, akkor a
Szerződés rendelkezései az irányadóak.
A projekt képzései:
1. képzési terület: 49 különböző témájú 40 órás szociális és gyermekvédelmi
továbbképzés
2. képzési terület: 16 különböző témájú 50 órás, szakmai együttműködés tartalmú
továbbképzés
3. képzési terület: 300 órás vezetőképzés
4. képzési terület: 500 órás OKJ-s nevelőszülő tanfolyam
5. képzési terület:
 Hivatásos és gyermekvédelmi gyámok képzése 150 óra
 Hivatásos és gyermekvédelmi gyámok továbbképzése 30 óra
 Befogadó szülőket segítő szakemberek képzése 150 óra
 Befogadó szülőket segítő szakemberek továbbképzése 30 óra
 Nevelőszülők továbbképzése 12 óra
 Vérszerinti szülők felkészítő kompetencia fejlesztő program 70 óra
 Helyettes szülők képzése 200 óra
 Hivatásos nevelőszülők továbbképzése különleges és speciális nevelési igényű
gyermekek nevelésére 200 óra
2. Az egyes képzésekre a Támogatást képzésenként nyújtja a Támogató. A Projekt
keretében az 1. képzési terület szociális és gyermekvédelmi témájú továbbképzései közül
maximum két különböző képzésen vehet részt a Támogatott. A többi képzés esetében a
támogatott magánszemély által igénybe vehető képzések száma nincs korlátozva azzal,
hogy egy típusú képzésen egyszer vehet részt. A Projekt keretében megvalósuló képzésekre
és továbbképzésekre történő jelentkezés a projekt elektronikus felületén keresztül
lehetséges, amely a www.ncsszi-pr.hu/tamop5410 linken érhető el. Az egyes képzéseket a
Támogatott magánszemély maga választja ki.
Támogatott a jelentkezése során pályázatot nyújtott be a Támogató által a Projekt
keretében meghirdetett képzésekre. Sikeres pályázat esetén a Támogató a Projekt terhére
vállalja a Támogatott által választott, a Projekt keretében képzési jegyzéken lévő
felnőttképző intézmény által megszervezésre kerülő képzés részvételi díjának átvállalását.
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A Támogatott köteles a Szerződés aláírását követően, de legkésőbb az adott képzés első
napján a rá vonatkozó Felnőttképzési szerződést is megkötni a képző Intézménnyel
(Képző). Amennyiben a Felnőttképzési szerződés nem kerül aláírásra, akkor a Támogatási
szerződés érvénytelen, az ott meghatározott támogatási összeg az adott képzésre nem
használható fel. Ebben az esetben Támogatott Támogató felé visszafizetési kötelezettséggel
nem bír, tekintettel az ÁFSZ 5. pontjára.
3. A képzési költségbe beleértendő minden díj, költség, amit a Felnőttképzési szerződés
részletez. A sikertelen rész- vagy záróvizsgát követő javítóvizsga költségeire a támogatás
nem vonatkozik.
4. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg felhasználására a Projektben az
adott képzés időtartama alatt van lehetősége.
5. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Folyósítása a képzés sikeres
elvégzését követően- a 150 órát meghaladó képzések esetében modulonkéntutófinanszírozással történik közvetlenül a Képző számára, a Szerződésben tett
jognyilatkozat alapján, a Szerződés 3. pontjában részletezett módon.
6. A Szerződés rendes felmondását a felek tekintettel a támogatás kiemelt jellegére, és a
felek jogviszonyára kizárják. A Szerződés a teljesítést megelőzően csak vis maior,
lehetetlenülés, a Támogató általi elállás, azonnali hatályú felmondás, bíróság határozata
alapján szűnik meg.
7. A Támogató jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni, illetve felmondani, ha az
alábbi feltételek közül bármelyik bekövetkezik:
a) a Támogatott a támogatást jogosulatlanul veszi igénybe. Jogosulatlan igénybe vétel, ha a
Támogatott már nem felel meg az általa választott képzés bemeneti feltételeinek és/vagy a
vizsgára bocsátás feltételeinek. Jogosulatlan igénybevételnek számít, ha előbbiek a képzés
időtartama alatt következnek be.
b) a Támogatott a Szerződésben, jelen ÁSZF-ben foglaltakat nem szerződésszerűen,
szabályszerűen teljesíti,
c) a képzés megvalósítása, megvalósulása a Támogatottnak felróható okból meghiúsul,
d) a Támogatott által szolgáltatandó, benyújtandó adatok, iratok több mint 30 napos
késedelemmel kerülnek benyújtásra,
e) a Támogatott sorozatosan nem tartja be a Szerződésben, ÁSZF-ben meghatározott
határidőt, határnapot (sorozatosan akkor nem tartja be, hogy két alkalommal küldött
támogatói felszólításra nem teljesíti a felszólításban foglaltakat),
f) a Támogatott a támogatott tevékenységet (általa választott képzés) neki felróható okból
nem kezdi meg,
g) a Támogatott nem végzi el sikeresen az általa választott képzést.
8. A támogatás ellenében a Támogatott köteles:
a) a képzésben részt venni és a képzést sikeresen befejezni (tanúsítvány/igazolás/OKJ-s
bizonyítvány megszerzése minősül sikeres befejezésnek), a képzési követelményekben
foglaltaknak eleget tenni.
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9. A Támogatott köteles az adataiban történő változást 8 munkanapon belül a Támogató
felé bejelenteni a www.tamop5410.hu illetve a www.ncsszi.hu oldalon megadott
elérhetőségeken.
10. A 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, és/vagy Szerződésben foglaltakat.
11. Támogató felfüggesztheti a támogatást, amennyiben olyan adat vagy tény merül fel,
mely szerint fennállhat az 7. pontban foglaltak bekövetkezése. A felfüggesztés nem érinti
Támogatott jelen ÁSZF-ben, illetve a Szerződésben foglaltak kötelezettségeinek teljesítését.
12. Ha a jelen ÁSZF-ben, illetve a Szerződésben foglaltakat a Támogató neki felróható okból
nem teljesíti, a Támogatott teljesítésre irányuló felhívást köteles intézni a Támogató
részére, megjelölve a felróhatóság indokait.
13. Jelen ÁSZF, valamint a Szerződésben foglaltak megszegése esetén Támogató a
kötelezettségszegés, és a jogosulatlanul igénybevett támogatás, esetleges visszafizetés,
felfüggesztése
tényéről
értesíti
Támogatottat,
mely
értesítésben
megjelöli
a
visszakövetelést, jogcímét, és a visszakövetelésre megszabott határidőket. A
kötelezettségszegésről szóló értesítés ellen nincs helye kifogásnak, panasznak,
fellebbezésnek Támogató irányába. Támogatónak azonban lehetősége van saját döntését
felülbírálni, mely során további adatokat, iratokat kérhet be.
14. Ha a Támogatott jelen ÁSZF-ben és/vagy a Szerződésben megjelölt kötelezettségének
neki felróható okból nem tesz eleget, valamint jogosulatlanul vesz igénybe támogatást, a
Támogató a támogatás folyósítását megszünteti, és a támogatást visszavonja, valamint a
jogosulatlanul igénybevett támogatás visszakövetelését kezdeményezi. Amennyiben a
Támogatott a visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező okiratban
megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés
napjáig a visszakövetelt támogatás összegének alapulvételével kiszámított Ptk. szerinti
késedelmi kamatot is köteles megfizetni, a Ptk. szerinti ügyleti kamat megfizetése mellett.
15. A Támogatott a képzésben való részvételi kötelezettségét csak személyesen teljesítheti.
16. A Támogatott tűrni köteles a támogatás felhasználásának – a 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. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az
ellenőrzésre jogosult szerv részére a kért felvilágosítást megadja, a támogatás
felhasználásával kapcsolatos iratokat bemutatja, szükség esetén másolatban átadja.
17. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a képző intézmény és a Támogatott között a
hatályos jogszabály szerint megkötött Felnőttképzési szerződés tartalmát a Támogató külön
nem vizsgálja, azonban ennek a Felnőttképzési szerződésnek a Szerződéssel, ellentétes
valamennyi rendelkezése a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, mint Támogató
irányában hatálytalan, ilyen kikötésekre nézve a Támogatóval szemben a Támogatott
semmilyen követelést nem támaszthat.
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18. A Szerződés módosítása csak írásos formában lehetséges, kivéve, ha jogszabály
eltérően rendelkezik. A Támogatott és a Támogató adataiban bekövetkező változások
bejelentésének elfogadásával a Szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul.
Támogató jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására is, ha az nem okoz aránytalanul
nagy többlet kötelezettséget a Támogatott felé. A módosítást Közlemény keretében a
www.tamop5410.hu oldalon közzé tesz. Ilyen egyoldalú módosításra kerülhet sor abban az
esetben, ha a Támogatót a Projekt költségvetését biztosító Szervezet (jelenleg ESZA
Nonprofit Kht.) kötelezi a módosításra.
19. A Támogatott a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató
kezelésében lévő a támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a Támogató, valamint a
Projekt Közreműködő Szervezete, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nyilvánosságra
hozhatja, kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály
kifejezetten megtiltja.
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