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             Pályázati felhívás 1. számú melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS  
A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő 

részvétel kapcsán 

  

amely létrejött egyrészről az 

 

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 

80.; cégjegyzék szám: 01-09-191989, adószám: 23811038-2-41, levelezési cím: 1301 

Budapest, Pf.: 84; E-mail cím: info@ofa.hu, képviseli: Pákozdi Szabolcs ügyvezető igazgató) 

mint Támogató (továbbiakban: Támogató),  

 

másrészről 

 

Támogatott neve:  

Támogatott születési neve: 

Támogatott anyja születési neve: 

Támogatott születési helye: 

Támogatott születési ideje: 

Támogatott lakcíme: 

Támogatott tartózkodási helye: 

Állampolgársága: 

Személyazonosító igazolvány / Útlevél száma: 

Adóazonosító jele: 

Egyedi azonosító (Támogatott kódszáma): 

mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott) 

között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 

 

I. A szerződés tárgya 

 

1. A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatottnak a Diplomamentő program 

keretében a Támogatóhoz benyújtott pályázata alapján, a <………………………..> képző 

intézménynél a <…………………………> nyelvű és <……………..> azonosító számú 

képzésen való részvételéhez képzési költség címén, <…………………> Ft, azaz 

<……………………………….> Ft támogatást nyújt, amely összeg a képzés teljes 

költségének 100%-a. 

A III/13. pont esetében a Támogató az ott megjelölt díjat is támogatásként nyújtja. 

Amennyiben a Támogatott nem a képzés megkezdésének időpontjában lép be a képzésbe, 

abban az esetben a támogatás összege arányosan számítódik. 

 

2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a képzési költség átutalása a Támogatott nevére 

kiállított számla alapján, de közvetlenül a képző intézmény részére történik négy 

részletben.  

 

3. A képzési támogatásra való jogosultság a Diplomamentő programban induló képzésen 

való részvétel idejére, de legkésőbb 2016. december 31-ig állapítható meg (a 

továbbiakban: támogatotti időszak). A támogatotti időszak alatt a Támogató a támogatást 

a képzés kezdő napjától a képzés befejezésének napjáig, illetve a képzésben való részvétel 

időtartamára biztosítja. A nyelvvizsga költségeire a támogatás nem vonatkozik, kivéve a 
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III/13. pont esetét, azaz, ha a Támogatott a képzésre történő jelentkezéskor regisztrált 

álláskereső. 

 

4. A képzés  

 

- megnevezése: <……………………………....> 

- kódja: <……………………………....> 

- megkezdésének tervezett időpontja: <………………………………> 

- befejezésének tervezett időpontja: <………………………………> 

- képzési szerződés száma:   <………………………………> 

- képzési szerződés érkeztetés időpontja: <……………………………> 

- összes óraszám:     <………………………………> 

- óradíj (Ft/fő/óra):     <………………………………> 

- felmentéssel érintett óraszám: <………………………………> 

- hátralevő (támogatott) órák száma: <………………………………> 

- helyszíne: <………………………………> 

 

Képző intézmény neve:  

 

II. A támogatás forrása 

 

1. A támogatás forrása a NGM/25852-10/2013. iktatószámú előterjesztés, az NSZFT 

45/2013.11.27. számú állásfoglalása, a nemzetgazdasági miniszter 25/2013. NFA KA 

NGM számú vonatkozó döntése és a 8/2013. NFA KA NGM számú miniszteri utasítása 

szerint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi központi keretéből 

átadott pénzügyi keret. 

 

III. A Felek jogai és kötelezettségei 

 

1. A támogatás ellenében a Támogatott köteles: 

a) a képző intézménnyel legkésőbb a képzés első napját megelőző 3. napig a 

felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv szerinti szerződést megkötni, 

b) a képzésen részt venni, óralátogatási kötelezettségének rendszeresen eleget tenni úgy, 

hogy hiányzásainak mértéke nem haladhatja meg az összóraszámának 10%-át,  

c) mulasztását haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás megszűnését követő 

képzési napon igazolni a képző intézmény részére, 

d) a tananyagot a legjobb tudása szerint folyamatosan elsajátítani és államilag elismert, 

legalább általános komplex B2 (középfokú) sikeres nyelvvizsgát tenni. A nyelvvizsga 

költségét - a III/13. pontban rögzített esetet kivéve - a Támogatott maga vállalja.  

Amennyiben már rendelkezik rész vizsgabizonyítvánnyal (B2 írásbeli vagy B2 

szóbeli), akkor az általa még nem teljesített részből köteles sikeres nyelvvizsgát tenni, 

e) a személyi adataiban történő változást nyolc naptári napon belül a Támogató részére 

bejelenteni, 

f) a tanfolyam folytatását befolyásoló minden olyan körülményt, ami veszélyezteti 

képzési programjának sikeres befejezését, a Támogató részére annak tudomást 

szerzését követően haladéktalanul bejelenteni, 

g) a megszerzett nyelvvizsga bizonyítvány alapján kiadott diplomájának a kibocsátó 

felsőoktatási intézmény, vagy közjegyző által hitelesített másolatát a Támogató 

részére elküldeni és az OFATÁR elektronikus felületére, legkésőbb 2017.02.28-ig 

feltölteni, amennyiben a nyelvvizsga elegendő a diploma megszerzéséhez. 
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h) a nyelvvizsgán a képzés befejezését követő 3 hónapon belül részt venni, amely 

azonban nem zárja ki - sikertelen vizsga esetén - a többszöri ismételt vizsgázás 

lehetőségét a megadott határidőig. 

 

2. A Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy nyelvvizsga eredményéről a Támogató 

információt kérjen az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjától, 

és ezt felhasználja a Program eredményességének megállapításához, valamint a 

tanfolyami záró részlet kifizethetőségének alátámasztásához. 

 

3. A Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató az Oktatási Hivataltól információt 

kérjen a pályázat benyújtásának időpontjában a hallgatói jogviszonyáról tett nyilatkozata 

ellenőrzéséhez, továbbá ahhoz, hogy a diploma megszerzése kapcsán tett nyilatkozata 

alapján a sikeres nyelvvizsgát követően visszaigazolást kérjen az oklevél kiadásával 

kapcsolatban. 

 

4. A Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 107. § alapján történő adatszolgáltatáshoz az adatai a Magyar Államkincstár 

által működtetett Kincstári Monitoring Rendszerben rögzítésre kerüljenek. 

 

5. A Támogatottnak lehetősége van arra, hogy az első sikertelen nyelvvizsgát követően a 

III.1.h) pontban foglaltakra figyelemmel, de  legkésőbb 2016. december 31-ig sikeres 

nyelvvizsgát tegyen. Ennek költségét a Támogatott viseli. 

 

6. A Támogatott képzése szempontjából a szerződéskötéskor még nem ismert jelentős új 

tény felmerülése, továbbá a szerződéskötéskor fennálló körülmények lényeges 

megváltozása esetén jelen szerződés - a támogatás céljának sérelme nélkül – a 

Támogatott kérelmére, kizárólag a Támogató döntése alapján, írásban módosítható. A 

döntés meghozataláig a Támogatott köteles eleget tenni az óralátogatási 

kötelezettségének. A módosítás hatályosulásának időpontját a Támogató döntése 

tartalmazza.   

 

7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatott képzést neki felróható 

vagy fel nem róható okból abbahagyja, nem jogosult a program keretében újabb 

képzésbe bekapcsolódni, valamint tudomásul veszi, hogy a képzésről másik képzésre 

történő átjelentkezést a Támogató nem preferálja. 

 

8. A Támogatott a képzés során olyan magatartást tanúsít, amivel elősegíti a csoport 

megfelelő haladását.  A képzésen felkészülten jelenik meg, a tanár által meghatározott 

egyéni, otthoni tanulási kötelezettségének eleget tesz és legjobb tudása szerint részt vesz 

a képzésen,  

 

9. A Támogatott kötelezettségszegésének következményei: 

 

a. A Támogató a támogatást visszavonja, ha a Támogatott a III./1. a) pontban 

megjelölt kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget.  

 

b. Amennyiben Támogatott a jelen szerződés III./1. b), valamint III./1. c) pontjaiban 

foglalt kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget, vagy a képző 

intézménnyel kötött felnőttképzési szerződés megszüntetésre kerül, a Támogató 

jogosult a támogatás folyósítását megszüntetni és az általa kifizetett támogatás - 

beleértve a III./13. pontban meghatározott vizsgadíjat is, amennyiben releváns – 
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teljes összegét a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés 

időpontjától a visszakövetelésről rendelkező jognyilatkozat kézbesítésének napjáig az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53. § (3) 

bekezdése szerint kiszámított késedelmi kamattal növelt összegben visszakövetelni. 

Amennyiben a Támogatott a visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről 

szóló jognyilatkozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő 

elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével 

az Áht. alapján kiszámított késedelmi kamatot is köteles fizetni. 

 

c. Amennyiben a Támogatott a képzést igazoltan befejezi, de neki felróható okból a 

jelen szerződés III./1. h) pontjában, illetve 2016. december 31. napjáig a jelen 

szerződés III./1. d) pontjában foglaltaknak nem tesz eleget, a Támogató a 

támogatásként kifizetett képzési költség 50 %-át a visszakövetelés időpontjában 

hatályos, a kötelezettségszegés időpontjától a visszakövetelésről rendelkező 

jognyilatkozat kézbesítésének napjáig az Áht. 53. § (3) bekezdése szerint kiszámított 

késedelmi kamattal növelt összegben visszaköveteli. Amennyiben a Támogatott a 

visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről szóló jognyilatkozatban 

megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés 

napjáig a támogatás összegének alapulvételével az Áht. alapján kiszámított 

késedelmi kamatot is köteles fizetni.  

 

 

 

10. Amennyiben a jelen szerződés megkötése után a képzés a képző intézménynek felróható 

vagy fel nem róható okból meghiúsul, a Támogatott jogosult a szerződéstől elállni és a 

képzésről lejelentkezni. 

 

11. Támogatott tűrni köteles a támogatás felhasználásának ellenőrzését (a Támogató, az 

általa meghatalmazott, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek beleértve a 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, valamint az Állami Számvevőszéket). Támogatott 

kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzésre jogosult szerv részére a kért 

felvilágosítást megadja, a támogatás felhasználásával kapcsolatos iratokat bemutatja, 

szükség esetén másolatban átadja. A Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató 

által – kizárólag ellenőrzési célok érdekében – készített képmását az ellenőrzésre 

jogosult szervek megismerjék.  

 

12. A szerződő felek szóban, írásban és írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton 

tartanak kapcsolatot egymással. 

 

13. Amennyiben a Támogatott a pályázat benyújtásának időpontjában regisztrált 

álláskereső, abban az esetben 

 

a. az I./1. pontban meghatározott képzési költségen felül az első, alább megnevezett 

típusú nyelvvizsga díja is a támogatás tárgyát képezi, azonban ha az nem sikerül, a 

további nyelvvizsgá(k) költségét a Támogatottnak kell megfizetnie, mivel ezekre a 

támogatás nem vonatkozik: 

 

Államilag elismert, általános B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga díj: 

<……………………….> azaz ……………………Ft. 
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Amennyiben már rendelkezik résznyelvvizsgával (B2 írásbeli vagy B2 szóbeli), 

akkor a támogatott (első) nyelvvizsga díja a még nem teljesített résznyelvvizsga 

díja: 

 

Államilag elismert, általános B2 (középfokú) szóbeli nyelvvizsga díj: 

<……………………….> azaz ……………………Ft. 

 

Államilag elismert, általános B2 (középfokú) írásbeli nyelvvizsga díj: 
<……………………….> azaz ……………………Ft. 

 

Javasolt vizsgaszervező: <………………………………> 

 

b. Az első nyelvvizsga költsége kizárólag abban az esetben támogatható, ha a 

Támogatott a III./13. a) pontban meghatározott típusú nyelvvizsgára jelentkezik a 

képző intézmény által javasolt vizsgaszervezőnél. Ellenkező esetben az első 

nyelvvizsga díja is a Támogatottat terheli.  

 

c. Amennyiben a képzést igazoltan befejezi, de 2016. december 31. napjáig a jelen 

szerződés III./1. d) pontjában foglaltaknak nem tesz eleget, akkor a III./13. pontban 

meghatározott, támogatásként nyújtott vizsgadíj nem visszafizetendő. 

 

d. Hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató a Támogatottat nyilvántartó Fővárosi / Megyei 

Kormányhivatalok Munkaügyi Központjának Járási Munkaügyi Kirendeltségeit 

(továbbiakban: kirendeltség) folyamatosan tájékoztassa a tanfolyamon való 

részvételéről és annak befejezéséről. 

 

e. Kedvezményes utazás igénybevételéhez szükséges igazolás biztosítása (90%-os 

utazási támogatás): kirendeltség által kiadott igazolás alapján a támogatott 

képzésben résztvevő — a képzésben részt vevő lakóhelye (tartózkodási helye) és a 

képzés helye között — korlátlan számú, 90%-os kedvezményes menetjegy 

igénybevételére jogosult a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményről 

szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 5. § a) pontja alapján. 

 

f. A pályázat benyújtása az az időpont, amikor a pályázó a jelen szerződésbe foglalt 

képzésre jelentkezik, és regisztrált álláskeresői státuszára vonatkozó nyilatkozata 

véglegesítésre kerül. 

 

14. Jelen szerződésből eredő vitás kérdésekben felek alávetik magukat – a pertárgy értékére 

tekintettel, hatáskörtől függően - a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, illetve a 

Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

 

15. Jelen szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 

tekintetében a magyar jog szabályai az irányadók, így elsősorban a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. évi (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. 

 

Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
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HELYSZÍN, 2015. ……………..          HELYSZÍN, 2015. …………….. 

 

 

       .............................................................. 

                              Támogató 

Országos Foglalkoztatási Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

Pákozdi Szabolcs 

ügyvezető igazgató nevében és megbízása 

alapján: 

 

P.h. 

(név) 

(beosztás)                      

 

 ................................................................. 

Támogatott 
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NYILATKOZAT 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a Támogatási szerződésben megjelölt képzésre történő 

jelentkezés időpontjában regisztrált álláskereső voltam. A regisztrált álláskeresői 

státuszomat igazoló, az illetékes járási hivatal járási munkaügyi kirendeltsége által kiállított 

hatósági bizonyítvánnyal rendelkezem. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy jelenleg  

nem rendelkezem államilag elismert, általános B2 (középfokú) nyelvvizsgával, így a 

komplex nyelvvizsga díjára vagyok jogosult. 

rendelkezem államilag elismert, általános B2 (középfokú) szóbeli nyelvvizsgával, így 

az írásbeli nyelvvizsga díjára vagyok jogosult. 

rendelkezem államilag elismert, általános B2 (középfokú) írásbeli nyelvvizsgával, így 

a szóbeli nyelvvizsga díjára vagyok jogosult. 

 

Támogatott (olvasható) neve: 

Támogatási szerződés száma:  

 

Kelt:  

 

____________________________ 

Támogatott   
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NYILATKOZAT 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a Diplomamentő program keretében az Országos Foglalkoztatási 

Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban: OFA NKft.) megkötött Támogatási szerződés 

III./2., valamint III./3. pontjában foglaltak szerint hozzájárulok ahhoz, hogy az OFA NKft. 

- a nyelvvizsga eredményemről információt kérjen az Oktatási Hivatal 

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjától, és ezt felhasználja a Program 

eredményességének megállapításához, valamint a tanfolyami záró részlet 

kifizethetőségének alátámasztásához; 

-  az Oktatási Hivataltól információt kérjen az alábbi, a pályázat benyújtásának 

időpontjában tett nyilatkozataim igazolására, ellenőrzésére:  

o hallgatói jogviszonyban nem állok, 

o az általánosan elismert, államilag támogatott, középfokú (B2) komplex 

nyelvvizsga elegendő számomra a diploma kiváltásához. 

Ez utóbbi nyilatkozat ellenőrzésére a sikeres nyelvvizsga igazolását követően kerülhet sor. 

Támogatott (olvasható) neve: 

Támogatási szerződés száma:  

 

Kelt:  

 

_________________________ 

Támogatott  

 

 

 


