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Támogatási  Szerződés  

egységes szerkezetben a napján elfogadott  
1 .  számú szerződésmódosítással  

(az 1 .  számú módosítással ér intett  részek dőlten szedve)  

amely létrejött 
 
A Pénzügyminisztérium, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 
 

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684. 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár 
Azonosító szám (törzs-szám): 303390 
Adószám: 15303392-2-41 

 
másrészről az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
mint kedvezményezett és mint konzorciumvezető (a továbbiakban: Kedvezményezett), 

 
Postacím: 1055 Budapest Honvéd utca 13-15. 
Székhely: 1055 Budapest Honvéd utca 13-15. 
Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel száma 01-10-047622 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 
100230002-00358901-00000031 
Adószám: 24195162-2-41 
Aláírásra jogosult képviselője: Almássy Gábor vezérigazgató 

 
(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel. 
 
Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek 
egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan 7. számú mellékletét képező konzorciumi 
együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, 
mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes 
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá. 
 
1. Előzmények 
 
A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) keretén 
belül „A gazdaság fokozatváltást támogató innovatív képzések” tárgyú felhívást tett közzé, melyre a 
Kedvezményezett GINOP-6.1.10-19-2020-00002 azonosító számon regisztrált, 2020.03.03. napon 
befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2020.04.17. napon kelt támogató 
döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem 
térítendő támogatásban részesül.  
 
A 2020. szeptember 18-án megjelent, a Felhívásmódosításra vonatkozó közleményben foglaltak 
alapján a projekt kerete 9 941 000 000 Ft-ról 10 941 000 000 Ft-ra emelkedik, továbbá A felhívás 
kódszáma GINOP-6.1.10-VEKOP-19 kódszámra módosul, jelezve projekt hatáskörének országos 
kiterjesztését, ennek értelmében a GINOP mellett a VEKOP forrásból történő finanszírozást is a 
Felhívás által meghatározott arányban. 
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A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, 
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai,  
 
A Felek a 2020.04.21. napon kelt Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják (az 1. számú 
módosítás dőlten szedve) és foglalják egységes szerkezetbe. 
 
2. Szerződés tárgya 
 
Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 
 
2.1. A Szerződés tárgya a „A gazdasági fokozatváltást támogató innovatív képzések” című és 

GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak 

mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai 
Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás 
formájában történő finanszírozása. 
 
2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt helyszíne) 
megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen 
fenntartja, üzemelteti. 
 

Helyszín jellege Irányítószám Helység Utca Házszám 
Helyrajzi 

szám 

 1055 Budapest Honvéd utca  13-15. 24902 

 6500 Baja Petőfi Sándor utca 3. - 

 4030 Debrecen Fokos utca 12. - 

 9024 Győr Nádor tér 4. - 

 6000 Kecskemét Szolnoki út  31. - 

 3525 Miskolc 
Széchenyi István 

utca 103. - 

 4400 Nyíregyháza Dugonics utca 10-12. - 

 8000 Székesfehérvár Budai út 45. - 

 7100 Szekszárd Széchenyi u. 2-14. - 

 9700 Szombathely Akacs Mihály u. 8-10. - 

Fő megvalósítási 
helyszín 1138 Budapest Váci út  191. 26009/3 

 1089 Budapest Baross utca 133. 35926 

 
 
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, 
illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. 
(XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési 
eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 
 
2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Szociális Alapból és 
hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
 
 
2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási 
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan 
elérhető. 
 

http://www.palyazat.gov.hu/


 GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002 

3 
 

 
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése  
 
3.1. A Projekt kezdete  
 
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020.03.01. 
 
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete 
 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2019.01.01. 
 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja:  2019.10.26. 
 
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 
 
3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 
 
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.10.31. 
 
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen 
időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 
 
3.3.2 A projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső 
határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2022.12.31.A két időpont közül a 
korábbi az irányadó. 
 
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 
14.1 pontja tartalmazza.  
 
 
4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 
 
4.1. A Projekt összköltsége 
 
A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége 10.941.000.000 Ft, azaz tízmilliárd-
kilencszáznegyvenegymillió forint. 
 
4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 
 
A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége 10.941.000.000 Ft, azaz tízmilliárd-
kilencszáznegyvenegymillió forint. 
 
A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források 
 
A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
4.4. A támogatás összege és intenzitása  
 
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 
10.941.000.000 Ft, azaz tízmilliárd-kilencszáznegyvenegymillió forint. 
 
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként 
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 
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4.5. Támogatás igénylése 
 
4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke 

Az igényelhető támogatási előleg mértékére a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) 
bekezdésében, valamint a jelen Felhívás 5.4. pontjában foglalt előírásokat szükséges alkalmazni. A 
Korm. rendelet 117/A. §-a alapján központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati 
társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság 
kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a 
kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet 
jóváhagyta. Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a 
likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott 
összeg 150%-át, kivéve, ha a már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett elszámolt, és a 
likviditási terv módosítását az Irányító Hatóság jóváhagyta. 
 
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 10.940.146.560 Ft, azaz tízmilliárd-
kilencszáznegyvenmillió-száznegyvenhatezer-ötszázhatvan forint. 
 
4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés 
 
A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező 
szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. 
 
A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt 
keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről. 
 
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó szabályok 
mellett a Kedvezményezett köteles a projekt megvalósítása során az addig felmerült és kifizetett 
költségek vonatkozásában negyedéves gyakorisággal elszámolást benyújtani az Irányító Hatóság 
részére. Az elszámolások benyújtásának határideje az adott negyedév utolsó naptári napja, a negyedik 
negyedévre eső elszámolást azonban november 30-ig szükséges benyújtani. Ezen kötelezettség alól 
kivételt képeznek a projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó költségek, melyek a 272/2014. 
(XI.5). Korm. rendelet 110.§(5) alapján kerülhetnek benyújtásra. 
 
Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési 
igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja az összköltség 1%-át. 
 
 
A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a 
mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza. 
 
4.6. Támogatás jogcíme  
 
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott 
támogatásból 10.941.000.000 Ft, azaz tízmilliárd-kilencszáznegyvenegymillió forint vissza nem 
térintendő támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében a nem minősül állami 
támogatásnak. 
 
5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma 
 
A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom 
szerint valósítja meg. 
 
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 
65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 
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6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei 
 
A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja 
meg. 
 
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. számú mellékletben 
meghatározott indikátorok és az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények 
elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. 
 
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.  
.  
7. Biztosítékadási kötelezettség 
 
A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási 
kötelezettség alól. 
 
 
8. A Támogatási szerződés egyéb feltételei 
 
 
8.1. A Támogatási szerződés feltételeként kerül rögzítésre az Irányító Hatóság PIB üléseken való 
részvételének, személyes vagy online formában történő biztosítása, a PIB ülésekről készült 
emlékeztetők, jegyzőkönyvek rendszeres megküldése, valamint a projekt előrehaladását összegző, 
havonta készített beszámolók megküldése az Irányító Hatóság részére. 
 
8.2. Amennyiben valamely konzorciumi tag párhuzamosan több európai uniós vagy hazai forrásból 
nyújtott támogatásból megvalósuló projektben is részt vesz, az egyes projektekben végzett 
tevékenységét, a kapcsolódó elszámolásokat, - ideértve a saját teljesítésre vonatkozó kimutatásokat is, 
- projektenként elkülönítetten kell kezelnie, és biztosítania kell, hogy az ellenőrzések során is 
egyértelműen elhatárolhatóak legyenek az egyes projektek keretében végzett tevékenységei. Az 
elhatárolást biztosító intézkedéseknek, nyilvántartásoknak, dokumentációknak alkalmasnak kell lenniük 
annak egyértelmű alátámasztására, hogy kettős finanszírozás nem valósul meg. 
 
 
 
9. Záró rendelkezések 
 
9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, 
és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, 
hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés 
és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül 
módosulnak.  
 
9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó 
nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával 
egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást. 
 
9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben 
a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.  
 
9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy –  az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi 
rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a 
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projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek 
(a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és 
érdekében eljáró más személyek, valamit a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a 
Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő 
rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően 
történik. 
 
Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses 
kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és 
határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó 
személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes 
adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető. 
 
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést 
folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével 
kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns 
dokumentumokat be kell nyújtani. 
 
Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók 
előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, 
illetve -feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Szerződés 6. sz. mellékletét képező 
adatfeldolgozási szerződésnek megfelelően végzi. 
 
9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
9.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és 
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, 
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek 
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a 
Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi 
szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik 
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy 
bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 
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Korrupció-ellenes záradék 

 
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel 
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes 
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem 
adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. 
 
 
A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a 
Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 
mellékletek, projektdokumentáció, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi 
nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.  
 
Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 
 

……………..…………………………… ……………..…………………………… 
Almássy Gábor 
vezérigazgató 

Greinstetter Balázs 
helyettes államtitkár 

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Pénzügyminisztérium 
  

P.H. P.H. 
  

Kelt: Budapest, ……..……………………napján. 
 

Kelt: Budapest, ……..……………………napján. 

 
 
 
Mellékletek: 
1. melléklet – A Projekt költségvetése 
2. melléklet – A Projekt forrásai 
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei 
4. melléklet – A Projekt indikátorai 
5. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 
6. melléklet – Adatfeldolgozási Szerződés 
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás 
8. melléklet – Közbeszerzési terv (fizikailag nem csatolt melléklet) 
9.melléklet- Kommunikációs terv (fizikailag nem csatolt melléklet)
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1. sz. melléklet 
 

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 
 

 
 
Támogatási szerződés száma: GINOP-6.1.10-19-VEKOP-2020-00002 
Kedvezményezett: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. 
 

Támogatást igénylő Tevékenység Költségtípus Megnevezés 
Finanszírozási 

mód 

Bruttó 
egységár 

(Ft) 

Elszámolható 
költség (Ft) 

Bajai Szakképzési 
Centrum 

Beruházások 
Eszközbeszerzés 
költségei 

Ágazati igényekre reagáló 
képzésekhez szükséges 
eszközök 

Utófinanszírozás 
155 956 

000 
155 956 000 

Bajai Szakképzési 
Centrum 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

A hatályos jogszabályok 
szerinti, munkáltatót terhelő 
adók és járulékok 

Utófinanszírozás 76 000 2 280 000 

Bajai Szakképzési 
Centrum 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői költségek megbízási 
díja 

Utófinanszírozás 400 000 12 000 000 

Debreceni 
Szakképzési 
Centrum 

Beruházások 
Eszközbeszerzés 
költségei 

Ágazati igényekre reagáló 
képzésekhez szükséges 
eszközök 

Utófinanszírozás 
155 956 

000 
155 956 000 

Debreceni 
Szakképzési 
Centrum 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

A hatályos jogszabályok 
szerinti, munkáltatót terhelő 
adók és járulékok 

Utófinanszírozás 76 000 2 280 000 

Debreceni 
Szakképzési 
Centrum 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői költségek megbízási 
díja 

Utófinanszírozás 400 000 12 000 000 
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Győri Szakképzési 
Centrum 

Beruházások 
Eszközbeszerzés 
költségei 

Ágazati igényekre reagáló 
képzésekhez szükséges 
eszközök 

Utófinanszírozás 
155 956 

000 
155 956 000 

Győri Szakképzési 
Centrum 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői költségek megbízási 
díja 

Utófinanszírozás 400 000 12 000 000 

Győri Szakképzési 
Centrum 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

A hatályos jogszabályok 
szerinti, munkáltatót terhelő 
adók és járulékok 

Utófinanszírozás 76 000 2 280 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Általános (rezsi) 
Egyéb általános 
(rezsi) költség 

Közüzemi díjak és 
szolgáltatások, rezsi költségek, 
takarítás, 
hulladékgazdálkodás, őrzés 

Utófinanszírozás 44 120 1 411 840 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Általános (rezsi) 
Egyéb általános 
(rezsi) költség 

Közüzemi díjak és 
szolgáltatások, rezsi költségek, 
takarítás, 
hulladékgazdálkodás, őrzés 

Utófinanszírozás 699 945 22 398 240 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Általános (rezsi) 
Egyéb általános 
(rezsi) költség 

Közüzemi díjak és 
szolgáltatások, rezsi költségek, 
takarítás, 
hulladékgazdálkodás, őrzés 

Utófinanszírozás 1 200 794 38 425 408 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Általános (rezsi) 
Egyéb általános 
(rezsi) költség 

Postai, telekommunikációs, 
adminisztrációs költségek 

Utófinanszírozás 15 000 480 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Általános (rezsi) 
Egyéb általános 
(rezsi) költség 

Közüzemi díjak és 
szolgáltatások, rezsi költségek, 
takarítás, 
hulladékgazdálkodás, őrzés 

Utófinanszírozás 317 500 10 160 000 
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IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Általános (rezsi) 
Egyéb általános 
(rezsi) költség 

Dokumentációs, irattárazási, 
archiválási költségek 

Utófinanszírozás 190 500 6 096 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Általános (rezsi) 
Egyéb általános 
(rezsi) költség 

Postai, telekommunikációs, 
adminisztrációs költségek 

Utófinanszírozás 1 905 2 621 280 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Projekt 
előkészítés 

Egyéb 
projektelőkészítéshe
z kapcsolódó költség 

Előkészítéshez kapcsolódó 
szakértői tanácsadás költségei 

Utófinanszírozás 3 236 800 3 236 800 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Projekt 
menedzsment 

Egyéb 
projektmenedzsment 
költség 

Menedzsment tevékenységhez 
kapcsolódó iroda- és 
eszközbérlet költsége 

Utófinanszírozás 203 283 32 525 280 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Projekt 
menedzsment 

Egyéb 
projektmenedzsment 
költség 

A projektmenedzsmenti 
tevékenységhez igénybe vett 
szakértői szolgáltatás díja  

Utófinanszírozás 190 500 6 096 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Projekt 
menedzsment 

Egyéb 
projektmenedzsment 
költség 

A projektmenedzsmenti 
tevékenységhez igénybe vett 
szakértői szolgáltatás díja  

Utófinanszírozás 4 445 3 556 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Projekt 
menedzsment 

Egyéb 
projektmenedzsment 
költség 

Menedzsment tevékenységhez 
kapcsolódó iroda- és 
eszközbérlet költsége 

Utófinanszírozás 1 618 746 51 799 872 
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IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Projekt 
menedzsment 

Egyéb 
projektmenedzsment 
költség 

A projektmenedzsmenti 
tevékenységhez igénybe vett 
szakértői szolgáltatás díja  

Utófinanszírozás 4 445 3 129 280 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Projekt 
menedzsment 

Egyéb 
projektmenedzsment 
költség 

A projektmenedzsmenti 
tevékenységhez igénybe vett 
szakértői szolgáltatás díja  

Utófinanszírozás 44 450 14 224 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Vizsgaközpontok 
kialakítása 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás költségei 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői szolgáltatás a 
Felhívás 3.1 pontjában 
meghatározott tevékenységek 
ellátásához 

Utófinanszírozás 88 900 000 88 900 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költsége 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás költségei 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői szolgáltatás a 
Felhívás 3.1 pontjában 
meghatározott tevékenységek 
ellátásához 

Utófinanszírozás 15 494 000 15 494 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Ágazati 
Képzőközpontok 
rendszerének 
kialakítása 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás költségei 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői szolgáltatás a 
Felhívás 3.1 pontjában 
meghatározott tevékenységek 
ellátásához 

Utófinanszírozás 45 720 000 45 720 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Műhelyiskolák és 
Dobbantó 
program 
megvalósítása a 
GINOP-6.2.4-
VEKOP/16 
projektben 
kialakított 
módszertani 
javaslatok alapján 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás költségei 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői szolgáltatás a 
Felhívás 3.1 pontjában 
meghatározott tevékenységek 
ellátásához 

Utófinanszírozás 60 960 000 60 960 000 
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IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Orientációs 
évfolyam 
kialakítása és 
bevezetése 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás költségei 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői szolgáltatás a 
Felhívás 3.1 pontjában 
meghatározott tevékenységek 
ellátásához 

Utófinanszírozás 
393 700 

000 
393 700 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Orientációs 
évfolyam 
kialakítása és 
bevezetése 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás költségei 

Informatikai fejlesztések, 
informatikai rendszerek 
üzemeltetése, 
tartalommenedzsment 

Utófinanszírozás 
250 000 

000 
250 000 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Ágazati 
Képzőközpontok 
rendszerének 
kialakítása 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás költségei 

Informatikai fejlesztések, 
informatikai rendszerek 
üzemeltetése, 
tartalommenedzsment 

Utófinanszírozás 
1 106 179 

000 
1 106 179 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Műhelyiskolák és 
Dobbantó 
program 
megvalósítása a 
GINOP-6.2.4-
VEKOP/16 
projektben 
kialakított 
módszertani 
javaslatok alapján 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás költségei 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői szolgáltatás a 
Felhívás 3.1 pontjában 
meghatározott tevékenységek 
ellátásához 

Utófinanszírozás 38 100 000 38 100 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Vizsgaközpontok 
kialakítása 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás költségei 

Informatikai fejlesztések, 
informatikai rendszerek 
üzemeltetése, 
tartalommenedzsment 

Utófinanszírozás 
1 839 120 

000 
1 839 120 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Vizsgaközpontok 
kialakítása 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás költségei 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői szolgáltatás a 
Felhívás 3.1 pontjában 
meghatározott tevékenységek 
ellátásához 

Utófinanszírozás 81 280 000 81 280 000 
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IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költsége 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás költségei 

Projektszintű 
minőségbiztosítás költsége 

Utófinanszírozás 61 976 000 61 976 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Műhelyiskolák és 
Dobbantó 
program 
megvalósítása a 
GINOP-6.2.4-
VEKOP/16 
projektben 
kialakított 
módszertani 
javaslatok alapján 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás költségei 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői szolgáltatás a 
Felhívás 3.1 pontjában 
meghatározott tevékenységek 
ellátásához 

Utófinanszírozás 73 660 000 73 660 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Ágazati 
Képzőközpontok 
rendszerének 
kialakítása 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás költségei 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői szolgáltatás a 
Felhívás 3.1 pontjában 
meghatározott tevékenységek 
ellátásához 

Utófinanszírozás 18 053 050 18 053 050 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Műhelyiskolák és 
Dobbantó 
program 
megvalósítása a 
GINOP-6.2.4-
VEKOP/16 
projektben 
kialakított 
módszertani 
javaslatok alapján 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás költségei 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői szolgáltatás a 
Felhívás 3.1 pontjában 
meghatározott tevékenységek 
ellátásához 

Utófinanszírozás 
535 940 

000 
535 940 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költsége 

Egyéb szakértői 
szolgáltatás költségei 

Projektszintű 
minőségbiztosítás költsége 

Utófinanszírozás 57 150 000 57 150 000 
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IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Projekt 
előkészítés 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Tervek, tanulmányok költségei, 
műszaki tervek 

Utófinanszírozás 1 399 440 1 399 440 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Beruházások 
Eszközbeszerzés 
költségei 

A projekt megvalósítására 
alkalmazott munkavállalók 
munkaállomásainak 
kialakításához kapcsolódó 
tárgyi eszközbeszerzés, 
valamint a projekt 
dokumentálásához szükséges 
beszerzések 

Utófinanszírozás 
172 919 

394 
172 919 394 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Beruházások 
Eszközbeszerzés 
költségei 

A projekt megvalósítására 
alkalmazott munkavállalók 
munkaállomásainak 
kialakításához kapcsolódó 
tárgyi eszközbeszerzés, 
valamint a projekt 
dokumentálásához szükséges 
beszerzések 

Utófinanszírozás 1 894 840 1 894 840 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Beruházások 
Eszközbeszerzés 
költségei 

A projekt megvalósítására 
alkalmazott munkavállalók 
munkaállomásainak 
kialakításához kapcsolódó 
tárgyi eszközbeszerzés, 
valamint a projekt 
dokumentálásához szükséges 
beszerzések 

Utófinanszírozás 6 435 332 6 435 332 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Beruházások 
Eszközbeszerzés 
költségei 

A projekt megvalósítására 
alkalmazott munkavállalók 
munkaállomásainak 
kialakításához kapcsolódó 
tárgyi eszközbeszerzés, 
valamint a projekt 
dokumentálásához szükséges 
beszerzések 

Utófinanszírozás 10 202 657 10 202 657 
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IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Beruházások 
Eszközbeszerzés 
költségei 

A projekt megvalósítására 
alkalmazott munkavállalók 
munkaállomásainak 
kialakításához kapcsolódó 
tárgyi eszközbeszerzés, 
valamint a projekt 
dokumentálásához szükséges 
beszerzések 

Utófinanszírozás 18 986 500 18 986 500 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Beruházások 
Eszközbeszerzés 
költségei 

Ágazati igényekre reagáló 
képzésekhez szükséges 
eszközök 

Utófinanszírozás 
155 956 

000 
155 956 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Beruházások 
Immateriális javak 
beszerzése 

IT rendszerek, alkalmazások 
létrehozása, paraméterezése 
vagy továbbfejlesztése, 
interfészek paraméterezése 

Utófinanszírozás 50 698 400 50 698 400 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Beruházások 
Immateriális javak 
beszerzése 

Ügyfélszolgálati 
tevékenységhez szükséges 
alkalmazások, rendszerek 
beszerzése 

Utófinanszírozás 5 080 000 5 080 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Beruházások 
Immateriális javak 
beszerzése 

Vásárolt szoftverek, operációs 
és irodai rendszerek, 
szoftverfejlesztés, licencek 
költsége 

Utófinanszírozás 7 044 475 7 044 475 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Orientációs 
évfolyam 
kialakítása és 
bevezetése 

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Képzések megszervezésének 
és lebonyolításának költségei 

Utófinanszírozás 
356 300 

000 
356 300 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Ipar 4.0. tudást 
megalapozó 
képzések 

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Képzések megszervezésének 
és lebonyolításának költségei 

Utófinanszírozás 66 040 000 66 040 000 
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IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Műhelyiskolák és 
Dobbantó 
program 
megvalósítása a 
GINOP-6.2.4-
VEKOP/16 
projektben 
kialakított 
módszertani 
javaslatok alapján 

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Képzések megszervezésének 
és lebonyolításának költségei 

Utófinanszírozás 
327 500 

000 
327 500 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Ágazati 
Képzőközpontok 
rendszerének 
kialakítása 

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Tananyagfejlesztés, tananyag 
kivitelezése 

Utófinanszírozás 
332 740 

000 
332 740 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Műhelyiskolák és 
Dobbantó 
program 
megvalósítása a 
GINOP-6.2.4-
VEKOP/16 
projektben 
kialakított 
módszertani 
javaslatok alapján 

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Képzések megszervezésének 
és lebonyolításának költségei 

Utófinanszírozás 
408 940 

000 
408 940 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Műhelyiskolák és 
Dobbantó 
program 
megvalósítása a 
GINOP-6.2.4-
VEKOP/16 
projektben 
kialakított 
módszertani 
javaslatok alapján 

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Képzések megszervezésének 
és lebonyolításának költségei 

Utófinanszírozás 
661 670 

000 
661 670 000 
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IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Műhelyiskolák és 
Dobbantó 
program 
megvalósítása a 
GINOP-6.2.4-
VEKOP/16 
projektben 
kialakított 
módszertani 
javaslatok alapján 

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

képzés eredményességének, 
nyomonkövetéséhez 
kapcsolódó költségek 

Utófinanszírozás 
443 230 

000 
443 230 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Ipar 4.0. tudást 
megalapozó 
képzések 

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Tananyagfejlesztés, tananyag 
kivitelezése 

Utófinanszírozás 
203 200 

000 
203 200 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költsége 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 
biztosításának 
költsége 

Kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításának költsége  

Utófinanszírozás 6 806 692 6 806 692 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költsége 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 
biztosításának 
költsége 

Kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításának költsége  

Utófinanszírozás 5 657 571 5 657 571 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Projekt 
előkészítés 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzéssel kapcsolatos 
díjak 

Utófinanszírozás 
140 000 

000 
140 000 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Projekt 
előkészítés 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési költségek( 
közbeszerzési szakértői díj, 
közbeszerzési jogi tanácsadó) 

Utófinanszírozás 38 100 000 38 100 000 
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IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költsége 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Rendezvényszervezés a 
kapcsolódó ellátási, ún. 
„catering” költségekkel 

Utófinanszírozás 3 834 471 3 834 471 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költsége 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Nem kötelező kommunikációs 
tevékenységek költségei 

Utófinanszírozás 
100 330 

000 
100 330 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Projekt 
menedzsment 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 
ráfordítása 

Bérköltség Utófinanszírozás 30 450 000 30 450 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Projekt 
menedzsment 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 
ráfordítása 

A hatályos jogszabályok 
szerinti, munkáltatót terhelő 
adók és járulékok 

Utófinanszírozás 4 677 750 4 677 750 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Projekt 
menedzsment 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 
ráfordítása 

Munkaköri alkalmassági 
vizsgálat 

Utófinanszírozás 284 480 853 440 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Projekt 
menedzsment 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 
ráfordítása 

Bérköltség Utófinanszírozás 
206 688 

000 
206 688 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Projekt 
menedzsment 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 
ráfordítása 

A hatályos jogszabályok 
szerinti, munkáltatót terhelő 
adók és járulékok 

Utófinanszírozás 32 284 020 32 284 020 
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IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Projekt 
menedzsment 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 
ráfordítása 

Munkavállalóknak fizetett 
személyi jellegű költségek 

Utófinanszírozás 16 667 8 000 160 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Projekt 
menedzsment 

Projektmenedzsment
hez kapcsolódó 
útiköltség, kiküldetési 
költség 

Útiköltség, kiküldetési költség, 
szállásdíj, helyi közlekedés 
költsége, napidíj 

Utófinanszírozás 19 477 170 19 477 170 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költsége 

Projektszintű 
könyvvizsgálat 
költsége 

Projektszintű könyvvizsgálat 
költsége 

Utófinanszírozás 15 240 000 15 240 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költsége 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó bérleti díj 

Irodabérlet vagy terem- és 
eszközbérlet  

Utófinanszírozás 50 597 1 619 104 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költsége 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó bérleti díj 

Irodabérlet vagy terem- és 
eszközbérlet  

Utófinanszírozás 2 777 047 88 865 504 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői költségek megbízási 
díja 

Utófinanszírozás 30 000 000 30 000 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

A hatályos jogszabályok 
szerinti, munkáltatót terhelő 
adók és járulékok 

Utófinanszírozás 4 590 000 4 590 000 
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IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

Bérköltség Utófinanszírozás 
442 835 

625 
442 835 625 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

Munkavállalóknak fizetett 
személyi jellegű költségek 

Utófinanszírozás 16 667 13 333 600 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

A hatályos jogszabályok 
szerinti, munkáltatót terhelő 
adók és járulékok 

Utófinanszírozás 74 568 069 74 568 069 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

Munkavállalóknak fizetett 
személyi jellegű költségek 

Utófinanszírozás 38 100 18 288 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
útiköltség, kiküldetési 
költség 

Útiköltség, kiküldetési költség, 
szállásdíj, helyi közlekedés 
költsége, napidíj 

Utófinanszírozás 20 000 640 000 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
útiköltség, kiküldetési 
költség 

Útiköltség, kiküldetési költség, 
szállásdíj, helyi közlekedés 
költsége, napidíj 

Utófinanszírozás 28 254 296 28 254 296 

IKK Innovatív 
Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Tartalék Tartalék Tartalék Utófinanszírozás 284 480 853 440 

Kecskeméti 
Szakképzési 
Centrum 

Beruházások 
Eszközbeszerzés 
költségei 

Ágazati igényekre reagáló 
képzésekhez szükséges 
eszközök 

Utófinanszírozás 
155 956 

000 
155 956 000 
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Kecskeméti 
Szakképzési 
Centrum 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

A hatályos jogszabályok 
szerinti, munkáltatót terhelő 
adók és járulékok 

Utófinanszírozás 76 000 2 280 000 

Kecskeméti 
Szakképzési 
Centrum 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői költségek megbízási 
díja 

Utófinanszírozás 400 000 12 000 000 

Miskolci Szakképzési 
Centrum 

Beruházások 
Eszközbeszerzés 
költségei 

Ágazati igényekre reagáló 
képzésekhez szükséges 
eszközök 

Utófinanszírozás 
155 956 

000 
155 956 000 

Miskolci Szakképzési 
Centrum 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

A hatályos jogszabályok 
szerinti, munkáltatót terhelő 
adók és járulékok 

Utófinanszírozás 76 000 2 280 000 

Miskolci Szakképzési 
Centrum 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői költségek megbízási 
díja 

Utófinanszírozás 400 000 12 000 000 

Nyíregyházi 
Szakképzési 
Centrum 

Beruházások 
Eszközbeszerzés 
költségei 

Ágazati igényekre reagáló 
képzésekhez szükséges 
eszközök 

Utófinanszírozás 
155 956 

000 
155 956 000 

Nyíregyházi 
Szakképzési 
Centrum 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

A hatályos jogszabályok 
szerinti, munkáltatót terhelő 
adók és járulékok 

Utófinanszírozás 76 000 2 280 000 

Nyíregyházi 
Szakképzési 
Centrum 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői költségek megbízási 
díja 

Utófinanszírozás 400 000 12 000 000 

Székesfehérvári 
Szakképzési 
Centrum 

Beruházások 
Eszközbeszerzés 
költségei 

Ágazati igényekre reagáló 
képzésekhez szükséges 
eszközök 

Utófinanszírozás 
155 956 

000 
155 956 000 
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Székesfehérvári 
Szakképzési 
Centrum 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői költségek megbízási 
díja 

Utófinanszírozás 400 000 12 000 000 

Székesfehérvári 
Szakképzési 
Centrum 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

A hatályos jogszabályok 
szerinti, munkáltatót terhelő 
adók és járulékok 

Utófinanszírozás 76 000 2 280 000 

Tolna Megyei 
Szakképzési 
Centrum 

Beruházások 
Eszközbeszerzés 
költségei 

Ágazati igényekre reagáló 
képzésekhez szükséges 
eszközök 

Utófinanszírozás 
155 956 

000 
155 956 000 

Tolna Megyei 
Szakképzési 
Centrum 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői költségek megbízási 
díja 

Utófinanszírozás 400 000 12 000 000 

Tolna Megyei 
Szakképzési 
Centrum 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

A hatályos jogszabályok 
szerinti, munkáltatót terhelő 
adók és járulékok 

Utófinanszírozás 76 000 2 280 000 

Vas Megyei 
Szakképzési 
Centrum 

Beruházások 
Eszközbeszerzés 
költségei 

Ágazati igényekre reagáló 
képzésekhez szükséges 
eszközök 

Utófinanszírozás 
155 956 

000 
155 956 000 
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Vas Megyei 
Szakképzési 
Centrum 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

A hatályos jogszabályok 
szerinti, munkáltatót terhelő 
adók és járulékok 

Utófinanszírozás 76 000 2 280 000 

Vas Megyei 
Szakképzési 
Centrum 

Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
munkatársak 
költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

Szakmai tanácsadás és 
szakértői költségek megbízási 
díja 

Utófinanszírozás 400 000 12 000 000 

ELSZÁMOLHATÓ 
KÖLTSÉGEK: 

     
10 941 000 000 

 

 
 

……………..…………………………… ……………..…………………………… 

Almássy Gábor 
vezérigazgató 

Greinstetter Balázs 
helyettes államtitkár 

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Pénzügyminisztérium 

  

P.H. P.H. 

  

Kelt: Budapest, ……..……………………napján. 
 

Kelt: Budapest, ……..……………………napján. 
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2. sz. melléklet 
 

A PROJEKT FORRÁSAI 
 
 

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.1.10-19-VEKOP-2020-00002 
Kedvezményezett: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. 
 
 

Források (Ft) 

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 10.941.000.000 

Projekt elszámolható költsége 10.941.000.000 

Projekt teljes költsége 10.941.000.000 

 
 

 

 

……………..…………………………… ……………..…………………………… 
Almássy Gábor 
vezérigazgató 

Greinstetter Balázs 
helyettes államtitkár 

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Pénzügyminisztérium 
  

P.H. P.H. 
  

Kelt: Budapest, ……..……………………napján. 
 

Kelt: Budapest, ……..……………………napján. 
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3. sz. melléklet 
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 

 
Támogatási szerződés száma: GINOP-6.1.10-19-VEKOP-2020-00002 
Kedvezményezett: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. 
 

Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
elérésének 
tervezett 
dátuma 

Mérföldkő megnevezése Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

A mérföldkő eléréséig 
felhasználni tervezett 

támogatás összege (Ft) 

1 2021.02.28. 
Közbeszerzés lebonyolítása és 

szerződéskötés 

A projekt részletes megvalósíthatósági terve, 

szükséges közbeszerzések dokumentációja 

és a lefolytatott eljárások a szerződéskötésig 

bezárólag 

379 911 757 

2 2021.02.28. 
Az Ágazati Képzőközpontok működési 

modelljét leíró dokumentáció 

Az Ágazati Képzőközpontok működési 

modelljét leíró dokumentáció 
1 718 277 707 

3 2021.06.30. 

A vizsgaközpontok működtetési, 

finanszírozási és akkreditációs rendszere 

működési modelljének kialakítása 

A vizsgaközpontok működési modelljét leíró 

dokumentáció rendelkezésre áll 
283 091 756 

4 2021.10.30. 

A vizsgaközpontok akkreditációjának 

folyamatait támogató informatikai 

rendszer fejlesztése 

A vizsgaközpontok akkreditációjának 

folyamatait támogató informatikai rendszer 

üzembe van helyezve 

2 040 931 756 

5 2022.02.28. 
A vizsgaközpontok akkreditációja, 

ügyfélszolgálat felállítása 

A vizsgaközpontok akkreditációjához 

szükséges ügyfélszolgálat tárgyi és személyi 

feltételei adottak, működését megkezdi, a 

vizsgaközpontok akkreditálásra kerülnek 

201 811 756 

6 2022.06.30. 

Képzések lebonyolítása 1. fázis (A 

műhelyiskolákban pedagógiai és egyéb 

feladatokat ellátó munkavállalók képzése, 

valamint az IPAR 4.0.-a projekt keretében 

fejlesztett –tudást megalapozó képzések 

A műhelyiskolákban pedagógiai és egyéb 

feladatokat ellátó munkavállalók képzése, 

valamint az IPAR 4.0.-a projekt keretében 

fejlesztett –tudást megalapozó képzések 

lebonyolítása megkezdődik 

1 599 921 756 
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7 2022.10.31. 

Képzések lebonyolítása 2. fázis (A 

műhelyiskolákban pedagógiai és egyéb 

feladatokat ellátó munkavállalók képzése, 

valamint az IPAR 4.0.-a projekt keretében 

fejlesztett –tudást megalapozó képzések 

A műhelyiskolákban pedagógiai és egyéb 

feladatokat ellátó munkavállalók képzése, 

valamint az IPAR 4.0.-a projekt keretében 

fejlesztett –tudást megalapozó utolsó 

képzések megvalósítása 

534 551 756 

8 2022.02.28. 

A 9 pilot szakképzési centrum 

részvételével létrejön és megkezdi 

működését 9 pilot Ágazati 

Képzőközpont 

A pilot szakképzési centrumok részvételével 

létrejön és megkezdik működésüket a pilot 

Ágazati Képzőközpontok 

3 182 501 756 

9 2022.06.30. 
Orientációs évfolyam kialakítása és 

bevezetése 

Orientációs évfolyam gyakorlati 

megvalósításának bevezetése a működtetési 

és pedagógiai feladatokat ellátó munkavállalók 

felkészítésével, szakmai-módszertani 

támogatással 

1 000 000 000 

 
 
 
 

  
……………..…………………………… ……………..…………………………… 

Almássy Gábor 
vezérigazgató 

Greinstetter Balázs 
helyettes államtitkár 

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Pénzügyminisztérium 
  

P.H. P.H. 
  

Kelt: Budapest, ……..……………………napján. 
 

Kelt: Budapest, ……..……………………napján. 
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4. sz. melléklet 
 

A PROJEKT INDIKÁTORAI 
 

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.1.10-19-VEKOP-2020-00002 
Kedvezményezett: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. 
 
 

Monitoring mutató 
megnevezése 

Bázisérték 
dátuma 

Bázisérték Cél dátuma 
Cél 

változás 
Cél összváltozás Cél kumulált 

A képzés során tanúsítványt, vagy 

bizonyítványt szerző résztvevők száma - 

férfi 

  2022.10.31. 7 069 7 069 7 069 

A képzés során tanúsítványt, vagy 

bizonyítványt szerző résztvevők száma - 

nő 

  2022.10.31. 6 021 6 021 6 021 

A képzés során tanúsítványt, vagy 

bizonyítványt szerző résztvevők száma 

összesen (férfi+nő) 

  2022.10.31. 13 090 13 090 13 090 

Képzésben résztvevő férfiak száma   2022.10.31. 8 316 8 316 8 316 

Képzésben résztvevő nők száma   2022.10.31. 7 084 7 084 7 084 

Képzésben résztvevők száma összesen 

(nő+férfi) 
  2022.10.31. 15 400 15 400 15 400 

 
 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.  (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett 
kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban.  
 
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a 
kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem 
alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.  
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Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3. fejezet szerinti műszaki, szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben/támogatói okiratban szereplő tervérték csökkenése 
esetén a műszaki, szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk. 
 
 
 

  
……………..…………………………… ……………..…………………………… 

Almássy Gábor 
vezérigazgató 

Greinstetter Balázs 
helyettes államtitkár 

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Pénzügyminisztérium 
  

P.H. P.H. 
  

Kelt: Budapest, ……..……………………napján. 
 

Kelt: Budapest, ……..……………………napján. 
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5. sz. melléklet 
 

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI 
 
 

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.1.10-19-VEKOP-2020-00002 
Kedvezményezett: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. 

 
 
 

Mérföldkő 
sorszáma 

Eredmény 
megnevezése 

Eredmény leírása 

Eredmény 
számszerűsíthető 

célértéke, 
mértékegysége 

Az eredmény nem 
számszerűsíthető, egyéb 

tulajdonsága 

1. 

Projekt részletes 
megvalósíthatósági 

terve, közbeszerzések, 
a lefolytatott eljárások 

dokumentációja 

Az eredmények dokumentum termékek és lefolytatott 
eljárások szerződései úgymint: Részletes 

Megvalósíthatósági Tanulmány, Közbeszerzési 
dokumentációk a tervezett közbeszerzésekre, lefolytatott 

közbeszerzési eljárások és azok szerződései. 
Elkészülnek továbbá a fenti dokumentumokhoz és 

feladatokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási termékek is. 
Felállításra kerül a projekt szervezet és annak 

infrastrukturális feltételei. 

- 

A mérföldkő eredményei 
illeszkednek a pályázati kiírásban 

rögzítettekhez, az általános 
követelményeken túl, a horizontális 

követelményekre úgymint az 
esélyegyenlőség és 

fenntarthatóság követelményeire. 

2. 

Az Ágazati 
Képzőközpontok 

működési modelljét 
leíró dokumentáció 

A mérföldkő végére kialakításra kerül az ágazati 
képzőközpontok működési modellje.  

A mérföldkő teljesüléséhez a következő dokumentációk 
készülnek el:  

az ágazati képzőközpontok működési modelljét 
tartalmazó dokumentáció;  

az ágazati képzőközpontok rendszerének módszertani 
leírását tartalmazó dokumentum;  

az ágazati képző központok létrehozására és 
működésére vonatkozó jogszabálytervezet;  

az ágazati képzőközpontok működésére vonatkozó 
jogszabályok, módszertani leírások alapján az ágazati 
képzőközpontok részletes működési rendjét, eljárásait 

tartalmazó dokumentáció. 

- 

A mérföldkő eredményei 
illeszkednek a pályázati kiírásban 

rögzítettekhez, az általános 
követelményeken túl, a horizontális 

követelményekre úgymint az 
esélyegyenlőség és fentarthatóság 

követelményeire. 
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3. 

A vizsgaközpontok 
működési modelljét 
leíró dokumentáció 
rendelkezésre áll 

Elkészül a vizsgaközpontok módszertani, finanszírozási 
és működési modelljének dokumentációja.  

Elkészül az akkreditációs szempontokat tartalmazó 
dokumentáció, amely részletesen definiálja az 

akkreditációhoz kapcsolódó műszaki, informatikai, 
szervezeti és humán erőforrásokra vonatkozó 

akkreditációs követelményeket.  
Elkészül a vizsgaközpontokra vonatkozó 

jogszabálytervezet. A jogszabályi, módszertani és 
akkreditációs feltételrendszer alapján kialakításra kerül a 

független vizsgaközpontok eljárásrendje, amely 
tartalmazza a vizsgaközpontok akkreditációjához és 
működéséhez kapcsolódó folyamatokat, feladatokat, 

szerepköröket és dokumentációs elvárásokat. 

- 

A mérföldkő eredményei 
illeszkednek a pályázati kiírásban 

rögzítettekhez, az általános 
követelményeken túl, a horizontális 

követelményekre úgymint az 
esélyegyenlőség és 

fenntarthatóság követelményeire. 

4. 

A vizsgaközpontok 
akkreditációjának 

folyamatait támogató 
informatikai rendszer 
üzembe van helyezve 

Megtervezésre, elkészítésre és üzembe helyezésre kerül 
a független vizsgaközpontok akkreditációs 

követelményeinek, működési rendjének és a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő, a független vizsgacentrumok 

akkreditációjának folyamatait támogató informatikai 
rendszer. 

A mérföldkő dokumentációs eredményei:  
az informatikai rendszer műszaki és funkcionális 

követelmény specifikációja;  
a rendszer műszaki, funkcionális és tesztelési terve;  

a rendszer üzembe helyezési, tesztelési és felhasználói 
dokumentációja. 

- 

A mérföldkő eredményei 
illeszkednek a pályázati kiírásban 

rögzítettekhez, az általános 
követelményeken túl, a horizontális 

követelményekre úgymint az 
esélyegyenlőség és 

fenntarthatóság követelményeire. 

5. 

A vizsgaközpontok 
akkreditációja, az 

ügyfélszolgálat tárgyi 
és személyi feltételei 
adottak, működése 

Kialakításra kerül az akkreditált vizsgaközpontok 
működési rendje. 

Megtörténik a 3 vizsgaközpont akkreditációja a 
vizsgaközpontok akkreditációjának támogatásához az 

ügyfélszolgálat kialakítása: a kialakításhoz és 
működtetéséhez szükséges eszközök, és immateriális 

javak beszerzése. 

. 

A mérföldkő eredményei 
illeszkednek a pályázati kiírásban 

rögzítettekhez, az általános 
követelményeken túl, a horizontális 

követelményekre úgymint az 
esélyegyenlőség és 

fenntarthatóság követelményeire. 
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6. 

Műhelyiskolákban 
pedagógiai, egyéb 
feladatokat ellátó 
munkavállalók, az 

IPAR4.0 megalapozó 
képzései 

Rendelkezésre állnak az IPAR 4.0 tudást megalapozó 
képzések, képzési programok.  

Beszerzésre kerül 10 darab gyártásszimulációs eszköz 
(Gépészet, Villamosipar és elektronika, 

Közlekedésgépész, Agrárgépész, Közlekedés, 
szállítmányozás és logisztika ágazatokhoz).  

Elkezdődik a gyártásszimulációs eszközök oktatási 
tevékenységbe történő bevonásához a pedagógusok 

képzése. 
Elkezdődnek a gyártásszimulációs eszközök 

használatához kapcsolódó képzések a szakképzésben 
tanulók és oktatók részére. 

Elkezdődik az IPAR 4.0 tudást megalapozó képzések 
lebonyolítása a szakképzésben tanulók és oktatók 

részére. 
Elkészülnek a képzési programok, és tartalmak a 

műhelyiskolák működtetéséhez szükséges további 
feladatokat ellátó munkavállalók (adminisztratív, tanügy-

igazgatási stb. területen dolgozó munkavállalók) 
képzéséhez, felkészítéséhez, továbbképzéséhez. 

Megkezdődik a műhelyiskolákban pedagógiai feladatokat 
ellátó munkavállalók (pl. mesterek, mentorok, 

moderátorok stb.) és műhelyiskolák működtetéséhez 
szükséges további feladatokat ellátó munkavállalók 

(adminisztratív, tanügy-igazgatási stb. területen dolgozó 
munkavállalók) képzése, felkészítése, továbbképzése. 

Megkezdődik a Dobbantó felzárkóztató programban 
résztvevő pedagógusok, segítők képzése, felkészítése, 

továbbképzése. 

- 

A mérföldkő eredményei 
illeszkednek a pályázati kiírásban 

rögzítettekhez, az általános 
követelményeken túl, a horizontális 

követelményekre úgymint az 
esélyegyenlőség és 

fenntarthatóság követelményeire. 
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7. 

A műhelyiskolákban 
pedagógiai, egyéb 
feladatokat ellátó 
munkavállalók, az 

IPAR4.0 utolsó 
képzései 

Befejeződik a gyártásszimulációs eszközök oktatási 
tevékenységbe történő bevonásához a pedagógusok 

képzése. 
Befejeződnek a gyártásszimulációs eszközök 

használatához kapcsolódó képzések a projektben érintett 
tanulók és oktatók részére. 

Befejeződik az IPAR 4.0 tudást megalapozó képzések 
lebonyolítása a projektben érintett tanulók és oktatók 

részére. 
Befejeződik a műhelyiskolákban pedagógiai feladatokat 

ellátó munkavállalók (pl. mesterek, mentorok, 
moderátorok stb.) és műhelyiskolák működtetéséhez 
szükséges további feladatokat ellátó munkavállalók 

(adminisztratív, tanügy-igazgatási stb. területen dolgozó 
munkavállalók) képzése, felkészítése, továbbképzése. 

Befejeződik a Dobbantó felzárkóztató programban 
résztvevő pedagógusok, segítők képzése, felkészítése, 

továbbképzése. 
A mérföldkő végére 15 400 fő képzése fejeződik be, a 

képzések során 13 090 fő szerez tanúsítványt vagy 
bizonyítványt. 

- 

A mérföldkő eredményei 
illeszkednek a pályázati kiírásban 

rögzítettekhez, az általános 
követelményeken túl, a horizontális 

követelményekre úgymint az 
esélyegyenlőség és 

fenntarthatóság követelményeire. 

8. 

Pilot szakképzési 
centrumokkal együtt 
létrejön, megkezdik 
működésüket a pilot 

Ágazati 
Képzőközpontok 

A mérföldkő eredménye a pilot Ágazati Képzőközpontok 
megalapítása. 

Kialakításra kerül a pilot központok operatív működését 
támogató informatikai rendszer. 

A mérföldkő dokumentációs eredményei: Az informatikai 
rendszer műszaki és funkcionális követelmény 

specifikációja; a rendszer műszaki, funkcionális és 
tesztelési terve, valamint a rendszer üzembe helyezési, 

tesztelési és felhasználói dokumentációja. 
Pilotban szerzett tapasztalatokról, a szükséges 

szabályozási, működést támogató javaslatokról értékelés 
készítése 

- 

A mérföldkő eredményei 
illeszkednek a pályázati kiírásban 

rögzítettekhez, az általános 
követelményeken túl, a horizontális 

követelményekre úgymint az 
esélyegyenlőség és 

fenntarthatóság követelményeire. 
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9. 
Orientációs évfolyam 

kialakítása és 
bevezetése 

Orientációs év gyakorlati megvalósításának bevezetése a 
működtetési és pedagógiai feladatokat ellátó 

munkavállalók felkészítésével, szakmai-módszertani 
támogatással, az oktatók részére elektronikus tudásbázis 

és tanulásmenedzsment keretrendszer bevezetésével, 
bemeneti és kimeneti kompetenciák mérési 

lehetőségeinek feltárásával. 
Pedagógia feladatokat ellátó munkavállalók képzése, 

felkészítése. 
Elektronikus oktatási tudásbázis összeállítása, 

publikálása az orientációs évfolyamban résztvevő oktatók 
részére. 

- 

A mérföldkő eredményei 
illeszkednek a pályázati kiírásban 

rögzítettekhez, az általános 
követelményeken túl, a horizontális 

követelményekre úgymint az 
esélyegyenlőség és 

fenntarthatóság követelményeire. 

 
 
 
 
 
 

 

……………..…………………………… ……………..…………………………… 
Almássy Gábor 
vezérigazgató 

Greinstetter Balázs 
helyettes államtitkár 

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Pénzügyminisztérium 
  

P.H. P.H. 
Kelt: Budapest, ……..……………………napján. 

 
Kelt: Budapest, ……..……………………napján. 
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9. sz. melléklet 
 

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
  

 

amely létrejött  
 
egyrészről a Pénzügyminisztérium, mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)  

 
Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684. 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Greinstetter Balázs helyettes államtitkár 
Azonosító szám (törzs-szám): 303390 
Adószám: 15303392-2-41 
 

másrészről az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
mint kedvezményezett és mint konzorciumvezető (a továbbiakban: Kedvezményezett), 

 
Postacím: 1055 Budapest Honvéd utca 13-15. 
Székhely: 1055 Budapest Honvéd utca 13-15. 
Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel száma 01-10-047622 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 
100230002-00358901-00000031 
Adószám: 24195162-2-41 
Aláírásra jogosult képviselője: Almássy Gábor vezérigazgató 

 
 
 

1. Előzmény 
 
1.1. Felek rögzítik, hogy Adatfeldolgozó és Adatkezelő támogatási szerződést (a továbbiakban 

Támogatási Szerződés) kötött „Szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése” 
című projekt (a továbbiakban Projekt) támogatására. A Projekt megvalósítása során 
Adatfeldolgozónak adatot kell szolgáltatnia a Projektben részt vevő természetes személyekről 
az 1.3. pontban foglalt célból.  

 
1.2. Felek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 10. § (4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a 
jelen szerződés keretei között rögzítik az Adatkezelő megbízása alapján az Adatfeldolgozó által 
ellátott adatfeldolgozási tevékenység szabályait. Tekintettel arra, hogy az adatgyűjtés a 
résztvevők személyes és különleges adataira is kiterjed, az adatok feldolgozása és kezelése 
során különös hangsúlyt kell fektetni az érintettek magánszférájának védelmére és az 
adatbiztonság követelményének megvalósulására. 

 
1.3. A megbízási szerződés célja Adatkezelő részéről: 

A 2014-2020-as programozási időszak esetében, az Európai Szociális Alap (a továbbiakban 
ESZA) finanszírozású programokra vonatkozóan, az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 17-i 1304/2013/EU rendeletének (a továbbiakban: 1304/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet) I. és II. melléklete ún. közös indikátorok előállítását írja elő, amelyek révén 
az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve összesíthetők 
lesznek.  
A közös indikátoroknak két fő kategóriája van: 1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok, 2) 
szervezetekre vonatkozó indikátorok. A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás 
jellegének megfelelő indikátorok szerint kell adatot gyűjteni és szolgáltatni. Az 1304/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint résztvevőnek tekintendők azon személyek, 
akiknek közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, 
és akik számára egyedi kiadásokat különítenek el. Azoknál az ESZA konstrukcióknál, ahol a 
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rendelet szerinti résztvevők bevonására kerül sor, a közös indikátorokhoz kapcsolódó egyéni 
szintű adatgyűjtést biztosítani kell.  

 
 

1.4. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-103294/2016. 
 

1.5. A megbízás meghatározott adatfeldolgozási feladatok ellátására szól. Jelen szerződés a 
Támogatási Szerződés hatályának időtartamával megegyező határozott időtartamra jön létre.  

 
 

 
2. A szerződés tárgya 

 
2.1. Adatkezelő az Infotv. 10. § (4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően jelen szerződés 
aláírásával megbízza az Adatfeldolgozót az alábbi feladatok elvégzésével: 

a) az Adatkezelő által elektronikusan rendelkezésre bocsátott kérdőívek kitöltetése a 
résztvevőkkel (segítség nyújtása a kérdések értelmezéséhez), 

b) a kitöltött kérdőívek összegyűjtése és megőrzése a személyes adatok védelmének 
biztosításával, az egyéb projektdokumentációra vonatkozó megőrzési szabályok 
szerint, 

c) Résztvevő személyazonosságának ellenőrzése a személyazonosításra alkalmas 
okmány önkéntes bemutatása útján, 

d) a kitöltött kérdőívek adatainak bevitele az Adatkezelő által megadott on-line felületen 
keresztül. Az on-line felület használatához szükséges hozzáférést Adatkezelő jelen 
szerződés aláírását követően bocsátja Adatfeldolgozó rendelkezésére. Adatfeldolgozó 
köteles gondoskodni arról, hogy az adatfeldolgozói felülethez csak a kérdőívek 
feldolgozását végző, jogosult személy(ek) férhessen(ek) hozzá.  

 
2.2. Adatfeldolgozó az 2.1 pontban meghatározott feladatok ellátására, Adatkezelő előzetes írásbeli 
engedélye alapján, további adatfeldolgozót igénybe vehet. Ilyen esetben azonban Adatfeldolgozó 
szavatol azért, hogy az általa igénybe vett további adatfeldolgozó tevékenységét az Infotv. 
rendelkezéseinek betartásával, valamint a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően végzi. A 
további adatfeldolgozó igénybevételéből eredő esetleges kárért Adatfeldolgozó felelős. 

 
2.3. Adatfeldolgozó a 2.1. pontban foglalt megbízást elfogadja. 
 
2.4. Felek kijelentik, hogy az 2.1 pontban foglalt adatfeldolgozási feladatok ellátásáért Adatkezelőt jelen 
szerződés alapján fizetési kötelezettség nem terheli, a felmerülő költségek a Támogatási Szerződés 
alapján kerülhetnek elszámolásra. 
 
2.5. Felek kijelentik és tudomásul veszik, hogy a 2.1 pontban meghatározott adatokat 
Adatfeldolgozó a Támogatási Szerződés hatálya alatt, a projekt dokumentumainak nyilvántartására és 
őrzésére vonatkozó szabályok szerint (ld. Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF) 
megőrzi. 
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3. Adatkezelő jogai és kötelezettségei  
3.1. Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását. 
 
3.2. Adatkezelő - adatkezelésre vonatkozó döntéseinek végrehajtására - műveleteket határozhat meg 
Adatfeldolgozó részére, a szerződésben foglalt feladatok megfelelő ellátásának biztosítása érdekében. 
 
3.3. Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai 
jogszerűségéért Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor – a 4.2. pontban foglaltakkal összhangban 
– Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy 
annak végrehajtása jogszabályba ütközne. 
 
3.4. Amennyiben az érintett az Infotv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kér Adatkezelőtől, vagy 
Adatfeldolgozótól a személyes adatai kezeléséről, a tájékoztatást minden esetben Adatkezelő köteles 
megadni.  Adatfeldolgozó köteles a hozzá beérkezett kérelmet a beérkezéstől számított 5 napon belül 
továbbítani Adatkezelő részére. Adatkezelő a tájékoztatást a beérkezéstől számított 25 napon belül 
köteles az érintett számára megadni, amelyről tájékoztatja Adatfeldolgozó kapcsolattartóját is. 
Amennyiben az érintett az Infotv. 14. § b) és c) pontja alapján adatai helyesbítését, törlését vagy 
zárolását kéri, Adatfeldolgozó köteles a hozzá beérkezett kérelmet a beérkezéstől számított 5 napon 
belül továbbítani Adatkezelő részére. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül 
köteles a kérelmet elbírálni, és döntésének megfelelően utasítani Adatfeldolgozót az adat 5 napon belüli 
helyesbítésére, törlésére, illetve zárolására. Az adat helyesbítésére, törlésére, zárolására irányuló 
kérelem elutasítása esetén, Adatkezelő köteles a döntését – a kérelem beérkezésétől számított 25 
napon belül - az érintett részére írásban megküldeni és döntéséről egyidejűleg Adatfeldolgozó 
kapcsolattartóját is tájékoztatni. Az adat helyesbítésére, törlésére, zárolására irányuló kérelmet elutasító 
döntésnek tartalmaznia kell az elutasítás ténybeli és jogi indokait, a bírósági jogorvoslat, továbbá a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségét. Jelen pontban 
meghatározott panaszokat, kérelmeket Felek elektronikus úton továbbítják egymásnak.  
 
 

4. Adatfeldolgozó jogai és kötelezettségei, az Adatbázis védelme 
 
4.1. Adatfeldolgozó köteles az 2.1. pontban meghatározott feladatokat Adatkezelő utasításai szerint és 
Adatkezelő érdekeinek megfelelően teljesíteni.     
 
4.2. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő figyelmét haladéktalanul, még az utasítás végrehajtása előtt 
felhívni, ha azt észleli, hogy Adatkezelő célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszabályba ütköző utasítást 
ad.  
 
4.3. A megbízás ellátása során Adatfeldolgozó tudomására jutott minden adat, információ kizárólag 
Adatkezelő részére hasznosítható. 

 
4.4. Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott adatokat 
kizárólag Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, 
valamint Adatkezelő rendelkezései szerint köteles az adatokat tárolni, illetve megőrizni. 
 
4.5. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő által megfogalmazott feltételeknek folyamatosan eleget 
tenni, továbbá az adatbiztonsági feltételeket biztosítani. 
 
4.6. Adatfeldolgozó kizárólag a megbízás tárgyát képező technikai adatkezelési, adatfeldolgozási 
műveletek végrehajtására jogosult. 

 
4.7. Adatfeldolgozó köteles az érintettektől az adatkezeléshez szükséges hozzájárulást beszerezni.   
Az aláírandó hozzájáruló nyilatkozatot az Adatkezelő által Adatfeldolgozó részére elektronikusan 
rendelkezésre bocsátott, az érintettek (résztvevők) által kitöltendő kérdőív tartalmazza. 
 
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul. 
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai 
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kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, 
hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel 
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
 
4.8. Amennyiben Adatfeldolgozó számára a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény 
áll elő, mely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Adatfeldolgozónak haladéktalanul, de 
legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesítenie kell Adatkezelőt a késedelemről, annak várható 
elhúzódásáról és okairól. 

 
4.9. Adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel 
és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa 
igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések (ld. Infotv.), 
a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében. 
 
4.10. Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az általa kezelt, papíron, illetve elektronikusan tárolt adatok 
megfelelő védelméről. Adatfeldolgozó az adatokhoz történő, illetéktelen személyek általi hozzáférést 
köteles megakadályozni, e kötelezettsége szándékos vagy gondatlan megsértéséből eredő kárért teljes 
körű felelősséggel tartozik. Adatfeldolgozó az általa feldolgozott adatok felhasználási jogát nem 
ruházhatja át harmadik személyre. 

 
 

5.  Titoktartás  
 
5.1. Adatkezelő, illetőleg a szerződésből eredő feladatai tekintetében Adatfeldolgozó köteles megtenni 
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek 
az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 
5.2. Feleket a szerződés létrejötte, és teljesítése keretében a szerződés hatályba lépésekor, illetve azt 
követően tudomásukra jutott minősített adatot képező információk tekintetében büntetőjogi felelősség 
terheli. Egyéb – minősített adatnak nem minősülő – bizalmas információk átadására vagy 
nyilvánosságra hozatalára egyik Fél sem jogosult, kivéve a szerződés lényeges tartalmi elemeire, azaz 
a Felek személyére, a szerződés tárgyára és az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó információkat, 
illetve mindazon rendelkezéseket, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Felek vonatkozásában 
jogszabály írja elő. Nyilvánosságra hozatalnak minősül a jogosulatlan harmadik személlyel történő 
közlés is. 

 
5.3. A minősített adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettség Feleket a szerződés bármi okból történő 
megszűnése esetén a minősítés időtartamáig kötelezi. Más, a szerződéssel kapcsolatban keletkezett 
titok és egyéb, a teljesítés során keletkezett bizalmas információk tekintetében a hatályos jogszabályok 
által előírt rendelkezések alapján kell eljárni. 

 
5.4. Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Adatkezelő által átadott, a teljesítéshez 
kapcsolódó iratokról, dokumentumokról másolatot, kivonatot csak Adatkezelő előzetes engedélyével 
készít, és ezen iratokba harmadik személy részére betekintést nem ad, illetve semmilyen más módon 
nem hozza harmadik személy tudomására azok tartalmát. 
 
5.5. A titoktartási kötelezettség Adatfeldolgozót a szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére 
tekintet nélkül, határidő nélkül terheli. A titoktartási kötelezettség megsértéséből, illetve az adatok 
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez 
szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár megtérítését – az egyéb 
felelősségén túl – azt a felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében 
felelőssége fennáll. 
 
 

6. Adatbiztonság 
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6.1.  Felek rögzítik, hogy az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének 
technikai és személyi intézkedésekkel, valamint fizikai és informatikai megoldásokkal történő 
támogatását jelenti. 
 
6.2. Felek kijelentik, hogy Adatkezelő és – az Adatkezelő megbízásából eljáró – Adatfeldolgozó az 
adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenysége során az Infotv.-ben előírtaknak, az adatvédelmi 
szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve 
az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi. 
 
6.3. Felek kijelentik, hogy a személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon 
történik, emellett Adatkezelő és Adatfeldolgozó minden szükséges technikai és szervezési intézkedést 
megtesz az érintett adatainak elvesztése, más célra való felhasználása, illetéktelen személy általi 
megismerése, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása vagy törlése ellen. 
 
 
 
6.4. Felek – többek között – 

a) gondoskodnak arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen 
hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával 
összefüggésben férjenek hozzá, 
b) gondoskodnak a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, 
fejlesztéséről, 
c) az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezik 
el, gondoskodnak annak fizikai védelméről is, 
d) gondoskodnak arról, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne 
legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 
 

 
 
 

7. Szerződés hatálya, módosítása, megszűnése 
 
7.1. Jelen szerződés a Támogatási Szerződés hatályának időtartamával megegyező határozott 
időtartamra jön létre, és a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségek teljesítésével minden 
további jognyilatkozat, illetve értesítés nélkül megszűnik.  

 
7.2. Jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, a Felek közös megállapodása alapján érvényes. 

 
7.3. Tekintettel arra, hogy jelen szerződés a Támogatási Szerződés 9.4 pontja alapján jön létre, és a 
támogatási szerződés mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi, amennyiben valamelyik 
Fél a jelen szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, és azt nem orvosolja az 
erre vonatkozó írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül sem, a Támogatási Szerződés 
megszegéséhez kapcsolódó jogkövetkezmények alkalmazhatók. Jelen szerződés osztja a Támogatási 
Szerződés sorsát, annak bármely okból történő megszűnése esetén jelen megállapodás is 
megszüntetésre kerül. 

 
7.4. Amennyiben a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeiket a Felek teljesítették, a 
szerződés megszűnésekor, a projektdokumentációra vonatkozó megőrzési határidő leteltét követően, 
Adatfeldolgozó köteles a tárolt adatokat megsemmisíteni és ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíteni, 
majd a jegyzőkönyvet Adatkezelő részére átadni. Amennyiben a szerződés teljesítését megelőzően 
annak bármely okból történő megszűnésére kerülne sor, Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő 
rendelkezése szerint az általa feldolgozott adatokat Adatkezelő, vagy az Adatkezelő által kijelölt más 
adatfeldolgozó részére átadni, vagy Adatkezelő rendelkezése szerint – amennyiben az adatkezelés 
jogszerűen nem folytatható – az adatok megsemmisítéséről gondoskodni, ennek tényét 
jegyzőkönyvben rögzíteni, és a jegyzőkönyvet Adatkezelő részére átadni.  
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8. Együttműködés, Kapcsolattartás 

 
8.1. A Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget vállalnak, 
melynek keretében kötelesek a szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt 
egymással haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül közölni. Adatfeldolgozó tudomásul veszi, 
hogy köteles Adatkezelő alkalmazottaival és munkatársaival, vagy az általa kijelölt más személyekkel a 
megbízás teljesítése során együttműködni. 
 
8.2.  Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő kapcsolattartóját kívánságára, illetve szükség esetén e nélkül 
is tájékoztatni tevékenységéről. 
 
8.3. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás módjára a Támogatási Szerződés és az ÁSZF vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
8.4. Jelen szerződésben foglaltak szakmai felügyeletére és kapcsolattartásra az alábbi személyek 
jogosultak: 
 

Döntéshozó személy Adatkezelő részéről Név:  
Telefon:  
E-mail:  

Greinstetter Balázs 
+36 1 896 66 66 
gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu 

Kapcsolattartó személy Adatkezelő részéről Név:  
Telefon:  
E-mail:  

GFP Módszertani és Felügyeleti 
Főosztály  
+36 1 896 66 66 
gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu 

Döntéshozó személy Adatfeldolgozó részéről Név:  
Telefon:  
E-mail:  

 

Kapcsolattartó személy Adatfeldolgozó részéről Név:  
Telefon:  
E-mail:  

 

 

8.5. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy(ek) vagy azok adataiban bekövetkezett 
változásról haladéktalanul tájékoztatják egymást.  
 
8.6. A kapcsolattartók adataiban bekövetkezett változás nem minősül a szerződés módosításának. 
 
 
 

9. Záró rendelkezések 
 
9.1. A jelen szerződésre a magyar jog szabályai, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben 
a Polgári Törvénykönyvről szóló. 2013. évi V. törvény, valamint az Infotv. vonatkozó rendelkezései 
irányadóak. 
9.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket 
elsődlegesen egymás között, tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.  

 
9.3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan körülményről tájékoztatják egymást, amely 
a szerződés teljesítését, illetve a másik Fél jogos érdekét érinti. A bejelentési kötelezettség 
elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 
 
9.4. Jelen szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes 
szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés vagy rész nélkül a 
Felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve rész hiányában a szerződés 
értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna. 
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Jelen szerződést a Felek – az alulírt helyen és időpontban – elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.  
 
Jelen szerződés 7 oldalból áll, 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány az Adatkezelőt, 1 
példány az Adatfeldolgozót illet. 
 
 
Adatfeldolgozó képviseletében: 
 
 
 

…………………………………. 
Almássy Gábor 
vezérigazgató 

 
IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. 

P.H.  
 

 

Adatkezelő képviseletében: 
 
 
 

…………………………………… 
Greinstetter Balázs 
helyettes államtitkár 

 
Pénzügyminisztérium 

 
 

P.H. 
 

Kelt: Budapest, …………………….. napján. Kelt: Budapest, …………………….. napján. 
  
  

 
 

 


