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Tanfolyami kód: Ügyiratszám:  

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött a Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.; képviseli dr. Tarnai 

Richárd kormánymegbízott megbízásából dr. Kublik Henrietta főosztályvezető; továbbiakban: 

Kormányhivatal), valamint a .................................................................. (adószáma:................, 

számlavezető pénzintézet neve: ........................., számlaszáma: ................................................. 

képviseli:..........................; továbbiakban: Képző Intézmény) (a továbbiakban együttesen: Felek ) 

között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. Megállapodás tárgya:  

A Képző Intézmény ajánlattételében (a továbbiakban: Képzési Ajánlat) foglaltaknak megfelelően 

vállalja a ....................................................... kiemelt munkaerő-piaci program keretében megvalósuló, 

a foglalkoztatást elősegítő képzések szervezését és lebonyolítását, az ehhez kapcsolódó szakmai 

alkalmassági vizsgálat elvégzését, valamint a szükséges speciális egészségügyi vizsgálatok 

megszervezését. 

Finanszírozási forrás:  

Képzés megnevezése és kódszáma:  

Minimum létszám: ..... fő 

Tervezett létszám: ..... fő 

A képzés tervezett kezdeti és befejezési ideje:  

A képzés időtartama: ......... óra ..... nap 

Megszerezhető képesítés megnevezése: ........................................ 

OKJ / szakmai-/ nyelvi programkövetelmény szám(ok): ........................... 

A képzés felnőttképzési engedélyszáma: .................................... 

Képzés díja összesen (tervezett létszámra): .................... Ft 

Képzés egy főre jutó költsége: ......................... Ft, amelyből vizsgadíj .................. Ft 

Elméleti oktatás helye:  

Gyakorlati oktatás helye:  
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2. A Képző Intézmény kötelezettséget vállal a következőkre: 

 
2.1. A jelen együttműködési megállapodás ( a továbbiakban: együttműködési megállapodás )  

érvényességének időtartama alatt folyamatosan biztosítja a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. tv. (a továbbiakban: Fktv.) 3.§ és 10-11. §-aiban foglalt rendelkezéseknek történő 
megfelelést. 

 
2.2. A képzéseket az együttműködési megállapodás, a Kormányhivatalhoz benyújtott képzési 

ajánlat, valamint az együttműködési megállapodás részét képező 1. és 2. sz. melléklet 
alapján valósítja meg. 
 
A szerződés tárgyának megvalósításában közreműködő partnerek felé a megkötött 
szerződésekben meghatározott fizetési kötelezettségeinek a képzés folytonosságának 
biztosítása érdekében eleget tesz. Amennyiben a képzés megvalósítása során képzésben 
résztvevők által készített termékek értékesítéséből a Képző Intézmény, vagy a képzésben 
közreműködő partner árbevételt képez, ennek összegével csökkenti a képzési költséget, 
melyről a záróvizsga előtt értesíti a Kormányhivatalt. Az értékesítésről minden esetben 
bizonylat kiállítása szükséges. 

 
2.3. A képzésre jelentkezők részére a szakmai alkalmassági vizsgálatot az irányadó 

jogszabály(ok)ban és a képzési ajánlatban rögzítettek alapján végzi el. A szakmai 
alkalmassági vizsgálat helyét, idejét egyezteti a Kormányhivatal illetékes munkatársaival, 
illetve az érintett járási hivatal foglalkoztatási osztályával, hogy azon annak képviselői részt 
vegyenek. A szakmai alkalmassági vizsgálat időpontját a képzés tervezett megkezdéséhez 
képest úgy kell meghatározni, hogy a képzési ajánlatban rögzített egészségügyi 
alkalmassági vizsgálatok elvégezhetők legyenek, valamint a Hatósági szerződések 
megkötése is megtörténhessen. OKJ-s képzés esetén a szakmai alkalmassági vizsgálatot az 
Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ rendelet) 
alapján a mindenkor hatályos Szakmai és Vizsgakövetelmények (továbbiakban: SZVK) 
alapján kell elvégezni. 
 
Az OKJ rendeletben nem szereplő képzés esetén a szakterület, illetve a képzés 
sajátosságának megfelelően kell kialakítani az alkalmassági vizsgálat tartalmát. 
 
A szakmai alkalmassági vizsgálatról „Jegyzőkönyv”-et (3. sz. melléklet), valamint 
„Tájékoztató lap”-ot (4. sz. melléklet) készít. 
 
A „Jegyzőkönyvet” a szakmai alkalmassági vizsgálat napján, de legkésőbb 1 napon belül 
elektronikusan megküldi a Kormányhivatal illetékes munkatársai részére és az érintett járási 
hivatalok foglalkoztatási osztályára. A „Jegyzőkönyv” eredeti példányát a szakmai vizsgálatot 
követő 3. munkanapig továbbítja a Kormányhivatalhoz.  
 
A „Tájékoztató lapot” a szükséges speciális egészségügyi vizsgálatok lezártát követően 
haladéktalanul elektronikus formában, majd eredetiben 3 munkanapon belül megküldi az 
érintett járási hivatal foglalkoztatási osztálya részére. 

 
2.4. A Képzési Ajánlatban szereplő, az adott szakmához szükséges speciális egészségügyi 

vizsgálatokat a területileg illetékes Egészségügyi Szolgáltató rendeli el. A speciális 
vizsgálatok költsége a Képző Intézményt terheli. A szükséges vizsgálatok hiányában az 
ügyfelekkel Hatósági szerződés nem köthető, a képzést nem kezdhetik meg. 
 
A megfelelt jelentkezők száma alapján a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai által 
támogatható keretszám meghatározását a Kormányhivatal végzi. Ezt követően az illetékes 
járási hivatalok foglalkoztatási osztályai a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv.-ben (a továbbiakban: Flt.) és a foglalkoztatást elősegítő 
támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 
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kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendeletben (a 
továbbiakban: MüM rendelet) rögzítettek figyelembevételével döntenek a képzésben 
résztvevők személyéről. 
A Kormányhivatal nem fizet abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy a képzési 
programba történő belépés feltételeinek a támogatott ügyfél nem felelt meg. 
 

 
2.5. A járási hivatalok foglalkoztatási osztályai a támogatásban részesülők szükséges adatait 

legalább a képzés kezdő napját 3 munkanappal megelőzően megküldi a Képző Intézmény 
részére. Ezek alapján a Képző Intézmény előkészíti az Fktv. 13. §-a szerinti felnőttképzési 
szerződést, melyet legkésőbb a képzés első napján a résztvevőkkel megköt. A felnőttképzési 
szerződés egy eredeti példányát átadja a képzésben résztvevőnek, egy eredeti példányát 
pedig haladéktalanul megküldi az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára. 
Felnőttképzési szerződés hiányában a támogatás nem folyósítható. A felnőttképzési 
szerződésben rögzíti, hogy a sikertelen záróvizsgát követő javítóvizsga és kapcsolódó 
költségeit a Kormányhivatal nem téríti meg, az a résztvevőt terheli. 

 
2.6. A képzési programokat a MüM rendelet 3-4. §-aiban foglaltak figyelembevételével valósítja 

meg, OKJ-s képzés esetén a programot a hatályos SZVK-ban foglaltak alapján indítja, és 
bonyolítja. 

 
2.7. Legkésőbb a képzés megkezdését követő napon e-mailben, postai úton pedig 3 munkanapon 

belül a tanfolyam „Nyitó adatlap”-ját (5. sz. mellékelt) eredeti példányban megküldi a 
Kormányhivatal munkatársai részére. 
A tanfolyam tényleges indulásakor – és a képzés teljes időtartama alatt is – az ajánlatban és 
jelen megállapodásban foglalt adatokhoz képest történő minden változást és rendkívüli 
eseményt (pl. kényszerszünet, képzési időpont módosulás, helyszín módosulás, vizsga 
időpont változás, stb.) haladéktalanul, de legkésőbb 1 napon belül írásban jelez a 
Kormányhivatalnak, a képzésben résztvevő személyével kapcsolatos minden lényeges 
körülményt pedig a Kormányhivatalnak és az illetékes járási hivatal foglalkoztatási 
osztályának. 

 
2.8. Térítésmentesen bocsátja a képzésben résztvevők rendelkezésére – legkésőbb a képzés 

haladási ütemének megfelelően – azokat a tananyagokat, eszközöket, szolgáltatásokat, 
melyeket a képzési program tartalmaz, és a képzési program eredményes elvégzéséhez 
szükségesek. A benyújtott ajánlat szerint vagy a képzésben résztvevők birtokában maradnak 
a tankönyvek, a jegyzetek stb., vagy a képzés befejezését követően azokat 
visszaszolgáltatják a Képző Intézmény részére. 
 
A képzésben résztvevők által aláírt átvételi elismervény eredeti példányát az átvételt 
követően 3 munkanapon belül eljuttatja a Kormányhivatalhoz, 1 másolati példányt a 
képzéssel kapcsolatos dokumentumok között őriz. 

 
2.9. A képzés időtartama alatt a haladási naplót a képzés helyszínén (tanterem, gyakorlati 

képzőhely) kell tartani.  
 
A „Tanrend” (6. sz. melléklet) egy eredeti példányát tárgyhó 3. napjáig elektronikus úton, 10. 
napjáig pedig postai úton szükséges beküldeni a Kormányhivatal munkatársai részére.  
 
A Képző Intézmény – a Haladási naplóval összhangban – az elmúlt havi részvételről eredeti, 
cégszerű aláírással ellátott „Jelenléti ív”-et (7. sz. melléklet), „Létszámelszámoló lap”-ot (8. 
sz. melléklet) és a hiányzásokról szóló igazolások másolatát tárgyhónapot követő hónap 3. 
napjáig elektronikusan elküldi a Kormányhivatal, valamint az illetékes járási hivatal 
foglalkoztatási osztálya részére. A Képző Intézmény a tárgyhónapot követő hónap 10. 
napjáig a „Jelenléti ív” és a „Létszámelszámoló lap” eredeti példányát a Kormányhivatalnak, 
a hiányzásokról szóló igazolások eredeti példányát az illetékes járási hivatal foglalkoztatási 
osztálya részére küldi meg.  
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Tekintettel arra, hogy a fenti dokumentumok a támogatás kifizetésének bizonylatai, a 
késedelmes adattovábbításból, valamint az adatlapok pontatlan vezetéséből származó kár a 
Képző Intézményt terheli. 

 
2.10. A Képző Intézmény a hiányzásról hitelt érdemlő nyilvántartást vezet ( „Haladási napló”, 

„Jelenléti ív”, „Létszámelszámoló lap”, hiányzásokról szóló igazolások). A Képző Intézmény a 
Kormányhivatal egyidejű írásbeli tájékoztatásával köteles értesítést küldeni azon képzésben 
résztvevők részére, akiknek hiányzása elérte a megengedett hiányzás 50%-át. Abban az 
esetben, ha a hiányázás mértéke eléri a 90%-ot, felszólítást küld a résztvevő számára, 
melyben felhívja a résztvevő figyelmét, hogy a megengedett hiányzás 100%-os mértékének 
túllépése esetén azonnali hatállyal kizárja a képzésből, amennyiben a hiányzások pótlását a 
hiányzást követő első képzési napon írásban nem kérelmezi. A kérelmet a Képző Intézmény 
egyszeri alkalommal fogadhatja be, amennyiben a résztvevő igazolt hiányzással lépi túl a 
megengedett hiányzás mértékét. A kérelem dátumát követő hiányzás azonnali kizárással jár. 
A Képzési Intézmény a felszólító levél másolatát egyúttal elküldi a Kormányhivatal részére. 
 
Amennyiben a képzésben résztvevő a megengedett hiányzás mértékét meghaladja, illetve a 
hiányzott órákat nem pótolja, úgy a támogatott ügyfelet - a Kormányhivatallal történő írásos 
egyeztetést követően – a Képző Intézménynek azonnali hatállyal ki kell zárnia és a 
felnőttképzési szerződést azonnali hatállyal fel kell mondania. A lemorzsolódás csökkentése 
érdekében a megengedett hiányzás indokolt, igazolt távolléttel történő túllépése esetén a 
mulasztott órák pótlására plusz költség felszámítása nélkül lehetőséget biztosít a képzés 
ideje alatt. A pótolt órákat a „Korrekciós jelenléti ív”-en (11. sz. melléklet) vezeti.  
 
A Kormányhivatallal és a járási hivatal foglalkoztatási osztályával történt előzetes egyeztetést 
követően a kizárásról/kimaradásról értesítést küld a Kormányhivatalnak. Ezzel egy időben 
megküldi a kizárt/kimaradt képzésben támogatott ügyfélre vonatkozó „Adatlap a kimaradásról 
vagy kizárásról” (13. sz. melléklet) dokumentum, valamint a 14. számú mellékletben szereplő 
pénzügyi elszámolás cégszerű aláírással ellátott példányait a Kormányhivatal részére. Az 
értesítés elmulasztásából adódó anyagi következmények a Képző Intézményt terhelik. 

 
2.11. A Kormányhivatal a Hatósági Szerződésben megállapított képzési költségtámogatást a 

ténylegesen képzésben töltött idővel arányosan téríti meg. A képzésben töltött idő a 
résztvevő kimaradásáig, vagy a képzés befejezéséig tart. A megengedett hiányzás 
időtartama képzésben töltött időnek számít. Amennyiben a Képző Intézmény igazolni tudja, 
hogy a kimaradó támogatott ügyfél vizsgadíja befizetésre került, számára a Kormányhivatal a 
vizsgadíjat is megtéríti. 
 
A felnőttképzési szerződés felmondásáról szóló dokumentum egy eredeti példányát megküldi 
az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályának, másolati példányát a Kormányhivatal 
részére. 
 
A Felnőttképzési szerződés felmondásának dátuma az abban szereplő, maximálisan 
megengedett hiányzás vagy a felmondásra okot adó körülmény bekövetkeztét követő nap. A 
felnőttképzési szerződés felmondásáról szóló dokumentum egy eredeti példányát megküldi 
az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályának, másolati példányát a Kormányhivatal 
részére. 

 
Abban az esetben, ha a támogatott ügyfél munkaviszonyt létesít, de a Hatósági 
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tesz, a képzési költség részlete(i) 
igényelhető(k) és utalható(k).  
 
Amennyiben a képzés résztvevője az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályának 
megítélése szerint neki nem felróható ok miatt hagyja abba a képzést, s ezért vele szemben 
az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya anyagi követelést nem érvényesít, ez 
esetben a képzés félbemaradására hivatkozva a Képző Intézmény sem érvényesíthet a 
képzésből kimaradóval szemben anyagi követelést. 
 

mailto:pmkhmunka@pest.gov.hu


  

5 

 

 

 

Foglalkoztatási Főosztály 
1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3.; 1384 Budapest, Pf. 769 

Telefon: (06-1) 279-4707 Fax: (06-1) 466-5311 
E-mail: pmkhmunka@pest.gov.hu, 

Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

A képzésből kimaradt támogatott ügyfél esetében a teljesítménnyel (idő)arányos költségek 
elszámolása történik. A Képző Intézmény a Kormányhivatal túlfizetése esetén, a 
teljesítménnyel nem arányos, részére átutalt költségtérítést a kimaradást követő 30 napon 
belül visszafizeti a Pest Megyei Kormányhivatal 10032000-00313412-70000007 számú 
számlaszámára. A közleményben fel kell tüntetni a tanfolyam kódját és a képzésben 
résztvevő nevét és a projekt számát is. A kimaradó résztvevő képzési 
költségelszámolásához a visszautalandó összeget tartalmazó negatív, helyesbítő számla 
benyújtása szükséges a Kormányhivatal részére, a 2.14.-es pontban megadott paraméterek 
alapján. 

 
2.12. Megszervezi a részvizsgákat, és a záróvizsgákat. Az esetleges első javítóvizsga 

megszervezése (a vizsgára történő bejelentés és a résztvevő költségére történő befizetés) a 
Képző Intézmény kötelezettsége, melynek költségeit a képzésben részvevő köteles 
megfizetni. Gondoskodik a bizonyítványok és az egyéb igazolások, engedélyek kiadásáról. 
 
A Képző Intézmény a képzés befejezése előtt 15 nappal értesítést küld a Kormányhivatalhoz 
és az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára a képzés befejezésének dátumáról, 
valamint a záróvizsga helyéről és pontos időpontjáról (nap, kezdési időpont). 
 
Írásban tájékoztatja a Kormányhivatalt és az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályát a 
vizsgáról távolmaradókról, a javító- vizsgára utasítottakról legkésőbb a vizsgát követő napon. 

 
A Képző Intézmény kötelezi magát, hogy a vizsgáról távolmaradó, illetve a sikertelenül 
vizsgázó támogatottak számára – a sikertelen vizsgát követően mihamarabb, de 180 napon 
belül – valamely vizsgáztatási joggal rendelkező intézménynél biztosítja a javítóvizsgán való 
részvétel lehetőségét. Ennek részeként írásban tájékoztatja az érintetteket, a 
Kormányhivatalt, az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályát és az ügyfelet a 
javítóvizsga helyszínéről és időpontjáról, valamint gondoskodik azok eredményeinek az 
illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályaira történő megküldéséről, a bizonyítványok 
és az egyéb igazolások, engedélyek kiadásáról. 
 
A javítóvizsga költségeit a Kormányhivatal nem téríti meg, az a résztvevőt terheli. Ennek 
tényét valamint a javítóvizsga díját a résztvevővel kötött felnőttképzési szerződésben, a 
2013. évi LXXVII. törvény alapján rögzíteni szükséges. 

 
2.13. A képzési program végrehajtásáról, valamint a képzési programban tételesen felsorolt, a 

résztvevőkhöz közvetlenül kapcsolódó felszerelésekről, eszközökről, képzéssel kapcsolatos 
iratanyagokról (számlák, szerződések) a Képző Intézmény elkülönített nyilvántartást vezet. 

 
2.14. A számlát (számlákat) a támogatott ügyfél nevére, és állandó lakhelye szerinti pontos címére 

kell kiállítani a 4.2 pontban meghatározott ütemezés szerint. A számlát (számlákat) 
Kormányhivatal részére szükséges megküldeni 1 másolati példányban, az illetékes járási 
hivatal foglalkoztatási osztályára egy eredeti és egy másolati példányban. A számlához 
csatolni kell a „Számlaösszesítő”-t (9. sz. melléklet). A számlán fel kell tüntetni az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.-ben (a továbbiakban: ÁFA tv.) meghatározottakon 
túlmenően: 

 

 a képzés felnőttképzési engedélyszámát 

 a képzés megnevezését 

 a képzés Kormányhivatalnál kapott kódszámát, 

 a részletfizetés sorszámát, 

 a képzés teljes időtartamát; 

 a projekt azonosító számát  
 

2.15. A képzés befejezését követő 15 napon belül benyújtja a Kormányhivatalnak a tanfolyam záró 
dokumentumait: 

 Megvalósulási tanulmányt (10. sz. melléklet) 

 képzésben résztvevők névsora, megjelölve a képzést sikeresen befejezőket; 

 a vizsgajegyzőkönyv Képző Intézmény által hitelesített másolatát, 
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 a képzés eredményes befejezését igazoló dokumentum átvételi elismervényének 
Képző Intézmény által hitelesített másolatát 

 a képzés eredményes befejezését igazoló dokumentum (bizonyítvány, tanúsítvány…) 
Képző Intézmény által hitelesített másolatát 
 

2.16. A számlán feltüntetett számlavezető pénzintézet megnevezésének és a számla számának az 
ajánlatban szereplő adatokkal megegyezőnek kell lennie. Amennyiben a képzés időtartama 
alatt változik a pénzintézet vagy a számlaszám, azt haladéktalanul írásban bejelenti a 
Kormányhivatalra, valamint az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára. 

 
2.17. Abban az esetben, ha a befejezési időpont bármilyen okból megváltozik, a „Képzési 

változásbejelentő”-t (12. sz. melléklet) szakmai indoklással együtt írásban megküldi a 
Kormányhivatalnak címezve. A módosítási kérelem elfogadása után a Felnőttképzési 
szerződéseket abban az esetben módosítja, ha annak dátuma későbbi, mint az eredetileg 
tervezett időpontja. Ezt követően haladéktalanul egy eredeti példányban megküldi az 
illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályának. 

 
2.18. Köteles a képzéssel kapcsolatos adatokat elkülönítetten nyilvántartani, és dokumentumait 

2028. december 31-ig megőrizni, valamint ezen időtartam alatt a képzésről az állami és uniós 
szervek számára adatot szolgáltatni, illetve a kapcsolatos dokumentumokat bemutatni. 

 
 
3. Megállapodás megszegése  

 
3.1. Az együttműködési megállapodás megszegésének minősül minden olyan magatartás vagy 

mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve jelen együttműködési 
megállapodás alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 

 
A megállapodás megszegésének minősül továbbá, ha a Képző Intézmény: 
- a képzést nem a jelen Együttműködési megállapodás 1. és 2. pontja valamint a képzési 

ajánlat szerint valósítja meg. 
- magatartásával a képzés folyamán veszélyezteti a képzésben résztvevők vizsgára történő 

sikeres felkészítését. 
- amennyiben a megállapodásban foglalt bármely kötelezettségét elmulasztja. 

 
3.2. Amennyiben a Képző Intézmény az együttműködési  megállapodást  megszegi, kötbér és 

kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a megállapodás teljesítése során 
úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható, illetve érvényesítheti a Ptk.-ban foglalt 
szavatossági jogait; így különösen követeli a megállapodás szerinti teljesítését. 
 

3.3. Képző Intézménynek felróható okok miatti késedelmes teljesítése esetén a Kormányhivatal 
kötbér felszámítására jogosult, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) vonatkozó szabályai szerint. Amennyiben a Képző Intézmény neki 
felróhatóan nem tudja tartani az  együttműködési megállapodás  1. és 2. pontjában 
meghatározott, határidőhöz kötött feladatait, a 15.000 Ft/nap késedelmi kötbért tartozik fizetni 
Kormányhivatal részére. 

Amennyiben a Képző Intézmény késedelme egyéb következményi többlet-költségek 
megjelenését vonja maga után, köteles ezt a költséget a Kormányhivatalnak megtéríteni. 

 
3.4. Amennyiben az együttműködési megállapodás  teljesítése a Képző Intézménynek  felróható 

okból meghiúsul vagy a Képző Intézmény a teljesítést megtagadja, a Képző Intézmény  a 
nettó tervezett létszámra számított nettó képzési díj  15 %-ának megfelelő összegű kötbér 
megfizetésére köteles a Kormányhivatal  részére. 

 
3.5. Amennyiben a képzés a Képző Intézménynek felróható okból meghiúsul, vagy nem teljesül 

maradéktalanul, a Kormányhivatal az együttműködési megállapodástól elállhat, vagy az 
együttműködési megállapodást felmondhatja. 
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4. A Kormányhivatal vállalja, hogy: 
 

4.1. A Képző Intézményről, a képzési programjairól, valamint az általa nyújtott képzési 
szolgáltatásokról a regisztrált álláskeresőknek részletes, széleskörű, objektív tájékoztatást 
nyújt. A tájékoztatást a Képző Intézmény képzési ajánlatában szereplő információk alapján 
nyújtja. A Képző Intézmény tájékoztatóanyagait a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain a 
képzés iránt érdeklődők számára hozzáférhetővé teszi, rendelkezésükre bocsátja. 

 
4.2. A képzési szolgáltatás ellenértékének utalása az alábbiak szerint kiállított számlák alapján 

történik: 
 

az első részlet számláját a Képző Intézmény a képzés megkezdését követő 5 munkanap 
elteltével állíthatja ki. 
 
 201.... ............ ....... ............... Ft/fő 
 
a záró (utolsó) részlet számlája (a végelszámolást követően): 
 
 201.... ................ ....... .................. Ft/fő 
 
A záró részlet számlájának benyújtása előtt a záró vizsgát követő 15 napon belül a Képző 
Intézmény megküldi a 2.15. pontban meghatározott dokumentumokat a járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályainak és a Kormányhivatalnak, a 2.17. pontban felsorolt 
dokumentumokat a Kormányhivatalnak. A dokumentumok elfogadásáról, illetve azok 
hiánypótlásáról a Kormányhivatal 15 napon belül teljesítésigazolást állít ki és értesíti a Képző 
Intézményt arról, hogy benyújthatja a záró részlet számláját, melyet a Képző Intézmény az 
értesítést követő 8 napon belül benyújt. Hiánypótlás esetén annak teljesítésére a 
Kormányhivatal 15 napot biztosít.  

 
A Kormányhivatal közvetlenül a Képző Intézménynek a számla kézhezvételét követő 45 
napon belül utalja át az esedékes számla ellenértékét. Amennyiben kifogást talál a benyújtott 
számlákban, azt a számla kézhezvételét követően 15 napon belül írásban jelzi a Képző 
Intézmény részére. A Képző Intézmény vállalja, hogy a kézhezvételtől számított 2 
munkanapon belül kijavítja a számlát és visszaküldi a Kormányhivatal részére. Egyéb 
esetben nem tudja a Kormányhivatal az utalást határidőben teljesíteni. 

 
4.3. Amennyiben a képzésben résztvevő, támogatott személy a záróvizsgán nem jelenik meg és a 

Képző Intézmény igazolni tudja a vizsgadíj befizetését, úgy ez a Kormányhivatal részről 
elszámolható. 
 
 

5. Felek megállapodnak abban, hogy 

 az eredetiben, írásban, cégszerűen aláírt, továbbá hitelesített formában 
benyújtandó/küldendő dokumentumokon kívül telefonon és e-mail-ben tartják a kapcsolatot a 
Kormányhivatal, valamint az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályának 
munkatársaival; 
 

 a képzések teljes időtartamára az együttműködési megállapodást tekintik irányadónak. A 
képzések megvalósítása során felmerülő – előre nem látható – lényeges változás (pl. képzést 
érintő jogszabály módosulás) esetén a megállapodó felek tárgyalást folytatnak egymással a 
felmerült probléma megoldása érdekében; 

 

 amennyiben az együttműködési megállapodásban meghatározott támogatni kívánt létszám 
nem biztosítható a képzési program iránt érdeklődők, vagy a felvételi feltételeknek megfelelő 
támogatottak hiánya miatt, az együttműködési megállapodás megszűntnek tekintendő. Ebben 
az esetben a Kormányhivatalt semmiféle anyagi vagy jogi felelősség, illetve kötelezettség 
nem terheli; 
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 amennyiben a tanfolyam indulását követően a képzési programon résztvevők száma az 
együttműködési megállapodásban meghatározott minimum létszám alá csökken, vagy a 
képzésből kiválik valaki, az üres/megüresedett férőhely a Kormányhivatallal történt előzetes 
írásbeli egyeztetést követően a támogatni kívánt létszám mértékéig feltölthető; 

 

 a megengedett hiányzás időtartama képzésben töltött időnek számít. A hatósági 
szerződésben megállapított képzési költségtámogatás a ténylegesen leadott órák arányában 
kerül megtérítésre, melynél, annak fennállása esetén, figyelembe vételre kerül az elméleti és 
gyakorlati képzés eltérő költsége /lásd: pénzügyi elszámolás kimaradás, vagy kizárás esetén 
(14. sz. melléklet). 

 
A Képző Intézmény az ajánlattételi felhívásban meghatározott számú felkészülési napot tarthat, 
melyet a Kormányhivatalhoz benyújtott Tanrendben előre jelez. Ez a 6 hónapot meg nem haladó 
képzések esetén maximum 5, a 6-12 hónapos képzések esetén maximum 10 munkanap lehet. 
 
A Képző Intézmény az ajánlattételi felhívásban meghatározott számú tanítás nélküli munkanapot 
tarhat, melyek időpontjáról haladéktalanul, elektronikusan és postai úton is értesíti a Kormányhivatal 
munkatársait, illetve az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályát. Ez 6-12 hónapos képzési 
programok esetében a képzés időtartamával arányos, de maximum 5 munkanap; a 12 hónapot 
meghaladó képzések esetében maximum 8 munkanap. 
 
Képző Intézmény kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) b.) pontja 
alapján átlátható szervezetnek minősül. 
 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, 
valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 
szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, továbbá a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges 
engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények 
nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó 
részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Kormányrendelet, a felnőttképzésről szóló 2013. évi. 
LXXVII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó. 
 
Együttműködési megállapodás egymással mindenben szó szerint megegyező 3 (három) eredeti 
példányban készült, melyből 2 (kettő) példány a Kormányhivatalt, 1 (egy) példány Képző Intézményt 
illet. 
 
Az együttműködési megállapodásban foglaltakat a felek tudomásul veszik, és aláírásukkal 
jóváhagyólag elismerik. 
Mellékletek (elektronikus úton megküldve): 
 

1. sz. Képzési adatlap 
2. sz. Fekvőtábla 
3. sz. Jegyzőkönyv szakmai alkalmassági vizsgálatról 
4. sz. Tájékoztató lap 
5. sz. Nyitó adatlap 
6. sz. Tanrend 
7. sz. Jelenléti ív 
8. sz. Létszámelszámoló lap 
9. sz. Számlaösszesítő 
10. sz. Megvalósulási tanulmány 
11. sz. Korrekciós jelenléti ív 
12. sz. Képzési változásbejelentő 
13. sz. Adatlap kimaradásról vagy kizárásról 
14.a. sz. Képzésből kimaradt hallgató pénzügyi elszámolása (nem OKJ-s képzés) 
14.b. sz. Képzésből kimaradt hallgató pénzügyi elszámolása (OKJ-s képzés) 

 
Budapest, 2018. év…………………….hó ... nap           Budapest, 2018. év…………………….hó ... nap 
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  ..................................................................   .................................................................. 
 dr. Kublik Henrietta Képző Intézmény 
 főosztályvezető 
 
 
A kötelezettségvállalást ellenjegyezte:  .......................................................  
 ellenjegyző aláírása 
 
Ellenjegyzés dátuma:………………………, ……… év.. …………………hó ... nap 
 
Kapják: 

 Képző Intézmény 

 Kormányhivatal 

 Irattár 
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