Általános szerződési feltételek
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által a TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt
projekt keretében nyújtott, a képzés sikeres elvégzését célzó támogatáshoz (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, nevelőszülő képzést sikeresen elvégző,
természetes személy a továbbiakban 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.
2. Nevelőszülő képzés alatt a hatályos, a 150/2012. (VII.6.) Kormányrendelettel kihirdetett
Országos Képzési Jegyzékben (OKJ), 32 761 01 0000 0000 számon nyilvántartott a kiemelt
projekt keretében megszerzett nevelőszülő képzés értendő. A sikeres elvégzés alatt a
nevelőszülő képzés során megszerzett szakképesítés értendő, amit a Támogatott a részére
kiállított OKJ-s bizonyítvánnyal igazolni tud.
3. A kiemelt projekt 4. részcéljának keretében megvalósuló nevelőszülő képzést sikeresen
elvégzők számára, a képzés végén a Támogató egyszeri, vissza nem térítendő támogatást
nyújt Támogatott részére. A Támogatás összege bruttó 53 000 Ft.
4. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási összeget Támogató egyszeri alkalommal
nyújtja, a Szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén. Amennyiben a
Szerződésben meghatározott feltételek Támogatott általi igazolása nem vagy nem teljes
körűen történik meg Támogató továbbiakban nem köteles a Támogatás nyújtására, és
folyósítására.
5. A támogatás folyósítása a projekt keretében megszerzett nevelőszülő szakképesítés
megszerzését követően utólag történik, közvetlenül a Támogatott által a Szerződésben
megjelölt bankszámlaszámra.
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.
7. A Támogató jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni, illetve felmondani, a
korábban megindított támogatás folyósítását megszüntetni, a támogatást visszavonni,
valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszakövetelését kezdeményezni, ha az
alábbi feltételek közül bármelyik bekövetkezik:
a) A Támogatott a támogatást jogosulatlanul veszi igénybe. Jogosulatlan igénybe vétel, ha
Támogatott nem teljesíti a Szerződésben foglalt kötelezettségeit, illetve valótlan adatot
szolgáltat.
b) A Támogatott a Szerződésben, jelen ÁSZF-ben foglaltakat nem szerződésszerűen, nem
szabályszerűen teljesíti.
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c) A Támogatott által szolgáltatandó, benyújtandó adatok, iratok több mint 30 napos
késedelemmel kerülnek benyújtásra az OKJ képzés bizonyítvány átvételi napjához képest.
A dokumentumok legkésőbbi benyújtásának határideje 2015.01.31.
d) A Támogatott sorozatosan nem tartja be a Szerződésben, ÁSZF-ben meghatározott
határidőt, határnapot (sorozatosan akkor nem tartja be, ha két alkalommal, írásban (postai
vagy elektronikus levél) küldött támogatói felszólításra nem teljesíti a benne foglaltakat).
8. 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. Jelen ÁSZF, valamint a Szerződésben foglaltak megszegése esetén a Támogató a
kötelezettségszegés, és a jogosulatlanul igénybevett támogatás, esetleges visszafizetés,
felfüggesztés tényéről írásban értesíti a Támogatottat, mely értesítésben megjelöli a
visszakövetelést, jogcímét, és a visszakövetelésre megszabott határidőket. A
kötelezettségszegésről szóló értesítés ellen nincs helye kifogásnak, panasznak,
fellebbezésnek a Támogató irányába. A Támogatónak azonban lehetősége van saját
döntését felülbírálni, mely során további adatokat, iratokat kérhet be.
11. 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.
13. 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. A
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 (Emberi Erőforrások
Minisztériuma) kötelezi a módosításra.
14. A Támogatott a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató
kezelésében lévő a támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a Támogató, valamint a
Projekt Közreműködő Szervezeti feladatait végző szervezeti egység, és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma nyilvánosságra hozhatja, kivéve azokat az adatokat, melynek
nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten megtiltja.
Budapest, 2014. július 07.
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