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SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Amely a FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő  ipari Kft, mint megrendelő (a továbbiakban: 
Megrendelő), a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, mint képzést végző intézmény (a 
továbbiakban: Felnőttképzési Intézmény) és a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ (a 
továbbiakban: BM OKF GEK) a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon, 
az alábbi tartalommal jött létre.

1. A Szerződő Felek adatai
Megrendelő Elnevezése:

Székhelye:
Cégjegyzék száma:
Adószáma:
Bankszámla száma:
Statisztikai számjele: 

Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 
1145 Budapest, Szugló u.. 9-15. 
01-09-466332 
12109584-2-42
10402142-21424005-00000000 
12109584-8122-113-01

Felnőttképzési
Intézmény Elnevezése:

Székhelye:
Adó száma:
Bankszámla száma:
KSH azonosítója:
Nyilvántartásba vételi száma:

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 
1033 Budapest, Laktanya u. 33. 
15721255-2-51 
10023002-01451760-00000000 
15721255-8559-312-01 
E-000199/2014

BM OKF
GEK Elnevezése:

Székhelye:
Adószáma:
Bankszámla száma:
KSH azonosítója:

BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 
1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 
15775845-2-51 
10023002-00294298-00000000 
15775845-8425-312-01

2. A szerződés tárgya, időtartama

A Megrendelő megrendeli, a Felnőttképzési Intézmény elvállalja a Megrendelő 2 fő leendő 
kéményseprőjének a 32 853 02 OKJ azonosító számú kéményseprő szakképzés (E- 
000199/2014/A007 számon nyilvántartásba vett képzési program) keretében történő elméleti 
és tanintézeti gyakorlati felkészítését, modulzáró vizsgáját és záróvizsgáját.
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Jelen szerződés a szakképzés és az azt követő vizsga időtartamára szól. A képzés területi 
gyakorlati szakaszát a Megrendelő szervezi és végzi, amelyről a képzésben résztvevő számára 
a képzési program gyakorlati tematikája alapján írásos igazolást állít ki.

A Felnőttképzési Intézmény kijelenti, hogy a képzés lefolytatására jogosultsága van.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: legalább alapfokú iskolai végzettség, egészségi 
alkalmasság és a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

A képzés helyszíne és a képzéssel kapcsolatos egyéb információk:

Az elméleti képzés helye: Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 2119 Pécel, Szent Imre 
körút 3.

A gyakorlati képzés helye: a Megrendelő által meghatározott területen, valós sormunka 
keretében.

a) A képzés időtartama: 800 óra
b) Elmélet: 240 óra
c) Tanintézeti gyakorlat: 136 óra
d) Területi gyakorlat: 424 óra
e) A képzés kezdési időpontja: 2020. szeptember 7.
f) A képzés tervezett befejezési időpontja: 2021. március 12.
g) Elméleti szakasz: 2020. szeptember 7. - 2020. szeptember 11.

1. 2020. szeptember 21. - 2020. november 26.
h) Gyakorlati szakasz: 2020. szeptember 14. -2020. szeptember 18.

1. 2020. november 27. - 2021. március 12.
i) A gyakorlat lefolytatása és igazolása a Felnőttképzési Intézmény által kiadott

nyomtatványon rögzített tematika szerint történik.
j) A modulzáró vizsgák sikeres teljesítése a szakmai vizsgára bocsátás feltétele.
k) A modulzáró vizsgák 5 óra időtartamban kerülnek megszervezésre.

3. Felnőttképzési Intézmény kötelezettségei

a) A Megrendelő képzésben résztvevő munkavállalói számára a szakképzést a 
Felnőttképzési Intézmény Péceli objektumában megszervezi és lefolytatja.

b) A modulzáró vizsgákat (záróvizsgát) megszervezi és lefolytatja.

c) A képzéssel összefüggő tananyagokat, oktatási segédleteket a képzésben résztvevők 
számára átadja.

d) A képzésben résztvevőkkel felnőttképzési szerződéseket köt, melyeknek egy-egy 
példányát a Megrendelő által beiskolázott valamennyi képzésben résztvevő részére átad.

4. Megrendelő kötelezettségei

a) A képzésben résztvevő munkavállalóit tájékoztatja jelen szerződés őt érintő tartalmáról és 
a vele közös megegyezéssel megkötésre kerülő tanulmányi szerződést vagy munkáltatói 
kijelölést a dokumentációhoz csatolja.

b) A képzés időtartama alatt biztosítja munkavállalói számára a képzésben és a vizsgákon 
való részvételhez szükséges szabadidőt.
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c) A képzést lefolytató Felnőttképzési Intézmény kijelölt helyi felelősével folyamatos 
kapcsolatot tart a képzés sikeres megvalósulása érdekében. A 3. pontban meghatározott 
feladatok teljesítéséhez szükséges adatokat, okiratokat, információkat biztosítja a 
Felnőttképzési Intézmény részére.

d) A képzés idejére a képzésben résztvevő munkavállalói részére rendszeresített, komplett 
egyéni védőfelszerelést biztosít.

5. Fizetési feltételek

a) A Felnőttképzési Intézményt jelen szerződés 3/a) és 3/b) pontjában meghatározott 
feladatok elvégzésének ellenértékeként bruttó 185.000,- Ft/fő képzési díj illeti meg, amely 
tartalmazza az első modulzáró- és záróvizsga költségét is. 2 fő beiskolázása esetén 
mindösszesen 370.000,- Ft, azaz háromszázhetvenezer forint illeti meg, függetlenül a 
sikeres vizsgázók számától. (Alanyi ÁFA mentes)

b) Megrendelő köteles az utolsó szakmai vizsgát követő harmadik napig a Felnőttképzési 
Intézmény részére a szerződés mellékletét képező teljesítésigazolás két eredeti példányát 
cégszerűen aláírva megküldeni.

c) A Felnőttképzési Intézmény gazdasági feladatait ellátó BM OKF GEK a Felnőttképzési 
Intézménytől kapott ügyirat alapján - amely tartalmazza a szerződés számát, valamint a 
Megrendelő 1. számú melléklet szerinti teljesítésigazolását - annak kézhezvételétől 
számított 10 napon belül a képzési díjról, valamint a modulzáró vizsga (záróvizsga) 
költségének összegéről számlát állít ki és megküldi Megrendelő részére.

d) Megrendelő a számlát a kézhezvételétől számított 30 napon belül kiegyenlíti a BM OKF 
GEK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00294298-00000000 számú 
bankszámlaszámára.

e) A számla határidőre történő kifizetésének további feltétele, hogy: a számla megfeleljen a 
hatályos jogszabályi előírásoknak és a számlán fel legyen tüntetve a Megrendelő által 
szolgáltatott partnerazonosító szám: 008915

í) A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő beiskolázott 
munkavállalóját a Képzési szerződése alapján a Felnőttképzési Intézmény a képzésből 
kizárja, akkor a felmerült költségeket (a tanfolyam időarányos költsége) Megrendelő a 
BM OKF GEK által kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalja a 
BM OKF GEK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00294298-00000000 számú 
bankszámlaszámára. A kizárás időpontjáig felmerült költségek kiszámításánál az alábbi 
tételeket kell figyelembe venni:

- a képzés során hétfőtől péntekig terjedő időtartamban a biztosított szállás 25.000,- 
Ft/hó,

- a képzés teljes időtartamának képzési költsége: 185.000,- Ft.
A visszafizetési kötelezettség összegét minden esetben a ténylegesen felmerült költségek 
alapján kell megállapítani.

g) A Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult: ügyvezető igazgató.
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6. Kijelölt képviselők

a) Megrendelő részéről:

Balog Tímea

HR referens
Telefon: +36 1 474 7023
E-mail: balog.timea@kemenysepro.liu

b) Felnőttképzési Intézmény részéről:

Salek Kata
oktatásszervező
Telefon: 28/454-631
E-mail: kata.salek@katved.gov.hu

c) BM OKF GEK részéről:

Erdős Zoltán tű. őrnagy
költségvetési osztályvezető
Telefon: 06-1-469-4404
Mobil: 06-20-938-4726
E-mail: zoltan.erdos@katved.gov.hu

A kijelölt képviselők eljárhatnak minden olyan kérdésben, amely összefügg a szerződés 
teljesítésével.

7. Együttműködés

a) Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat Szerződő Felek minden, a 
teljesítést befolyásoló esetben - kötelesek írásba foglalni.

b) A kijelölt képviselők személyében bekövetkező változásról írásban kell értesíteni a másik 
felet.

c) A szerződés módosítása csak írásban, a Szerződő Felek közös megegyezésével történhet.

8. Egyéb feltételek

a) Felnőttképzési Intézmény szerződéses kötelezettségeinek nem szerződésszerű vagy nem 
teljesítése esetén (kivéve: vis maior esete) a Felnőttképzési Intézménnyel szemben az 
alábbi szankciók érvényesíthetők kártérítési igény támasztása és/vagy a Felnőttképzési 
Intézmény súlyos vagy ismétlődő mulasztása miatt a szerződésnek azonnali hatályú 
felmondása.

b) Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Felnőttképzési Intézmény számára 
olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy 
Felnőttképzési Intézménynek haladéktalanul írásban kell értesítenie a Megrendelőt a 
késedelemről, annak okairól és várható időtartamáról, az érdeksérelem kiküszöbölésének 
vagy csökkentésének lehetséges módjáról.

c) Jelen szerződést a Szerződő Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali 
hatállyal felmondhatják.

4

mailto:balog.timea@kemenysepro.liu
mailto:kata.salek@katved.gov.hu
mailto:zoltan.erdos@katved.gov.hu


d) Amennyiben Felnőttképzési Intézmény a jelen szerződésben rögzített határidőt bármely 
okból elmulasztja és nem kerül sor Felnőttképzési Intézménynek felróható okból a 
Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő 
eredménytelenül telik el, a szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni.

e) Szerződő Felek megállapodnak, hogy az ellenérték megfizetésének késedelme esetén 
Megrendelő a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerinti késedelmi kamat 
megfizetésére köteles.

f) A Megrendelő az Felnőttképzési Intézmény részére a Felnőttképzési Intézmény által a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21 .§ (1) bekezdése alapján kezelhető 
alábbi adatokat továbbítja:

a képzésben résztvevő nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, 
állampolgárságát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának 
jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát, lakcímét, 
levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát, társadalombiztosítási 
azonosító jelét, adóazonosító jelét, a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben 
részt vevő személy, végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és 
idegennyelv-ismeretével kapcsolatos adatokat.

Az adatok adatkezelési ideje 5 év.

g) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges vitás 
kérdéseket elsősorban egyeztetés útján rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet 
eredményre, a Szerződő Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki.

h) A szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal azonnali 
hatállyal, rendkívüli felmondással felmondhatja, ha a másik fél a szerződésben vállalt 
báraiely lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

i) A szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3)—(3a) bekezdése alapján 
a szerződés tartalma közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatnak minősül, és az nem 
minősül üzleti titoknak. Az esetleges nyilvánosságra hozatal azonban nem 
eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való 
hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből 
nyilvános adat megismerésének lehetőségét. A felek az arra irányuló kérelem esetén 
kötelesek a szerződés közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatnak minősülő 
tartalmára vonatkozóan tájékoztatást adni.

j) A Felek képviselőinek, a Szerződés teljesítésében közreműködő személyek és 
a kapcsolattartók adatait a Felek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezései szerint 
kezelik. A Felek a saját alkalmazottaik adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja és 
a munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály rendelkezése alapján, a 
Felek által a másik Fél részére továbbított személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1)
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bekezdés (f) pontja szerint, a szerződéses partnerük jogos érdekében veszik át és kezelik a 
célhoz szükséges mértékben és ideig.

k) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény szabályai az irányadóak.

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasva és együttesen értelmezve, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt 4, egymással szó szerint mindenben megegyező, eredeti példányban, az 
aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkező képviselőik útján jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2020 ^.^...*...^.1.

Dr. Papp Antal tű. ezredes 
igazgató

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Felnőttképzési Intézmény

Jogi szempontból megfelelő:

Megrendelő

Dr. Németh Szabolcs 
jogi irodavezető

Nagyné dr. Rácz Edina tű. alezredes 
hivatalvezető

Pénzügyi ella

Horváthné Jakab Renáta tű. alezredes 
igazgató-helyettes

Wald Erzsébet 
gazdasági igazgató

Mellékjel: 1 sz. melléklet; Teljesítésigazolási záradék (1 oldal)

Készült: 4 példányban
Egy példány: 5 oldal + 1 oldal melléklet

Kapják: 1-2. sz. pld.: Megrendelő
3. sz. pld.: Felnőttképzési Intézmény
4. sz. pld.: BM OKF GEK
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