ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
NEKSZT Kft. Általános Szerződési Feltételei
– EKR képzési szolgáltatás nyújtására –
Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében
ÁSZF: Jelen Általános szerződési feltételek
NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelős
Társaság.
(továbbiakban: NEKSZT Kft.)
Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.
Cégjegyzékszám: 01-09-297946
Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25948255-2-42
Webcím: www.nekszt.hu
Levelezési cím: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.
E-mail cím: oktatas@nekszt.hu
Telefonszám: (+36-1) 465-8880
Faxszám: (+36-1) 465-8878
Fogalmak:
Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, elektronikus formanyomtatvány
kitöltésével, e-mailben és postai úton tett közlések is elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF
vagy az Egyedi Szerződés másként nem rendelkezik.
Képzés: A NEKSZT Kft. által a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján üzemeltetett
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) használatát bemutató személyes jelenléttel vagy
online formában bonyolított Képzés az ÁSZF-nek és az Egyedi Szerződésnek megfelelő
tartalommal.
Megrendelőlap: A NEKSZT Kft. honlapján elérhető, jelen ÁSZF szerinti esetekben, a Képzés
megrendelésére rendszeresített elektronikus formanyomtatvány.
Visszaigazolás: A Megrendelő által leadott megrendelésnek (ajánlattétel) NEKSZT Kft. általi
írásban történő elfogadása.
Megrendelő: A NEKSZT Kft.-től a Képzés igénybevételét megrendelő, illetve a megrendelés
elfogadása esetén a Szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet.
Résztvevő: A NEKSZT Kft. Képzési szolgáltatását igénybe vevő természetes személy.
Egyedi Szerződés: a Megrendelő és a NEKSZT Kft. között létrejött külön írásbeli szerződés.
Szerződés: A NEKSZT Kft. és a Megrendelő között a Képzési szolgáltatás nyújtására és
igénybevételére jelen ÁSZF és a visszaigazolt megrendelő, vagy a jelen ÁSZF és az egyedi
szerződés rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.
Továbbképzési tanulmányi pont: A Kbt. 195. § (6) bekezdése és a 217/2017. (VII. 31.) Korm.
rendelet alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékbe történő
bejegyzéséhez és a névjegyzékbe vétel megújításához szükséges a Képzésen megszerezhető
tanulmányi pont.
Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
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Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.).
GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR).
Sztv.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
Korm. rendelet: a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési
szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII.31.) Korm. rendelet.
1. A Képzés tartalma
1.1. A Szerződés létrejöttével és a Képzési Díj megfizetésével a Képzés keretei között - a
Szerződésben foglalt feltételekkel - a Résztvevő jogosult a NEKSZT Kft. által az EKR
használatával kapcsolatosan megtartott személyes jelenléttel, vagy online formában bonyolított
Képzésen való részvételre. A Képzésen a Résztvevők a NEKSZT Kft. által megadott tematika
alapján az EKR elektronikus oktató felületének segítségével sajátíthatják el az EKR
végfelhasználói alkalmazására vonatkozó ismeretanyagot. Amennyiben az Egyedi Szerződés
ettől eltérően nem rendelkezik a személyes jelenléttel bonyolított képzéshez szükséges
helyszínt és informatikai eszközöket a NEKSZT Kft. biztosítja. Online képzés esetén a
Résztvevőnek - a NEKSZT Kft. által előzetesen a Résztvevő részére megküldött és a honlapon
is közzétett - minimális informatikai rendszerkövetelménnyel kell rendelkeznie. A Szerződő
Felek rögzítik, hogy a személyes és az online képzést egymással egyenértékűnek és egymással
helyettesíthetőnek értékelik.
1.2. A Képzés teljesítése a képzésen való igazolt jelenléthez kötött, vizsga letétele nem
szükséges.
2. A Szerződés tárgya
2.1. A Szerződésben foglalt feltételekkel a NEKSZT Kft. kötelezettséget vállal az ÁSZF-ben
és az Egyedi Szerződésben és tematikában szabályozott tartalmú Képzés nyújtására, a
Megrendelő pedig a Képzés díjának megfizetésére, és amennyiben a Megrendelő személye eltér
a Képzésen részt vevő(k) személyétől, úgy a Részvevő(k) Képzésen való részvételének
biztosítására.
3. A Szerződés létrejötte
A Szerződés Megrendelőlappal vagy Egyedi Szerződéssel jön létre, az alábbiakban
részletezettek szerint.
3.1. Megrendelőlappal
3.1.1. A Képzés a NEKSZT Kft. honlapján található elektronikus magyar nyelvű
Megrendelőlap kitöltésével és elküldésével (Megrendelés) rendelhető meg, amennyiben a
Megrendelő egyben a Résztvevő, vagy amennyiben egy Megrendelő egy alkalommal 10 főnél
kevesebb Résztvevő számára kíván képzést megrendelni. A Megrendelés elküldése előtt a
Megrendelő a honlapon közzétett és elérhető jelen ÁSZF, a továbbképzési tanulmányi
pontokkal kapcsolatos tájékoztató valamint az adatkezelési tájékoztató megismeréséről és
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elfogadásáról is nyilatkozni köteles, ennek hiányában a Megrendelés nem küldhető el. Az
elküldött Megrendelés ajánlattételnek minősül.
3.1.2. A Megrendelés beérkezéséről a NEKSZT Kft. 48 órán belül értesítést küld a Megrendelő
részére. Az értesítés nem minősül a Megrendelés NEKSZT Kft. általi elfogadásának, sem
ajánlati, sem szerződéses kötelmet nem eredményez, és nem helyettesíti a Visszaigazolást.
3.1.3. A Szerződés a 3.1.1. pont szerinti esetben (Megrendelőlap kitöltése) a NEKSZT Kft. által
a Megrendelőnek e-mailben küldött visszaigazolás (továbbiakban Visszaigazolás)
megküldésével jön létre. A Visszaigazolás tartalmazza
- a kijelölt Képzési időpontot,
- helyszínt,
- a tematikát,
- a Képzés díját,
- a megfizetés módját és
- a díj befizetéséhez szükséges számlaszámot,
- a díj befizetésének határidejét,
- a szükséges technikai feltételeket.
Amennyiben a NEKSZT Kft. a Megrendeléstől eltérő tartalmú Visszaigazolást küld, és azt a
Megrendelő 5 munkanapon belül nem kifogásolja, úgy a Szerződés az 5. munkanap leteltét
követő nappal a Visszaigazolás tartalmával megegyező tartalommal jön létre. Az így létrejött
Szerződés írásbeli szerződésnek minősül.
3.1.4. Amennyiben a Megrendelő a Megrendelőlapon nem egyértelműen jelölte meg, hogy a
Képzést milyen feltételekkel kívánja igénybe venni, a NEKSZT Kft. a megrendelést nem
igazolja vissza. Amennyiben a Megrendelő továbbképzési tanulmányi pontot igényel köteles
azt a Megrendelőlapon jelezni.
3.1.5. Ha a NEKSZT Kft. a Megrendelést a 3.1.4. pontban vagy egyéb okból 5 munkanapon
belül nem igazolja vissza, a Szerződés nem jön létre.
3.2. A Megrendelő és a NEKSZT Kft. között létrejött külön írásbeli szerződéssel (Egyedi
Szerződés)
3.2.1. Amennyiben egy Megrendelő egy alkalommal 10 fő, vagy annál több Résztvevő számára
kíván képzést megrendelni, a Megrendelőnek az oktatas@nekszt.hu email címen kell jeleznie
megrendelési szándékát, megjelölve a javasolt időpontokat, helyszínt, a Résztvevők (és azon
belül a továbbképzési tanulmányi pont iránti igény) számát és személyes jelenléttel bonyolított
képzés esetén azt, hogy a Képzés megtartásához szükséges technikai feltételek biztosítását kérie. A NEKSZT Kft. Megrendelő kérelmére 10 fő alatti létszám esetén is dönthet az egyedi
szerződés alkalmazása mellett.
3.2.2. A Szerződés a 3.2. pont szerinti esetben – szükség esetén a feltételek e-mailes
egyeztetését követően - a Felek által aláírt külön írásbeli szerződés (Egyedi Szerződés) alapján
jön létre. A NEKSZT Kft. a külön írásbeli szerződéskötést megelőzően a Megrendelő
rendelkezésére bocsátja a jelen ÁSZF-t vagy annak elérhetőségét.
3.2.3. A Megrendelő az aláírt Egyedi Szerződés egy példányát szkennelve az
oktatas@nekszt.hu email címre, valamint valamennyi eredeti aláírt példányt postai úton is
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köteles a NEKSZT Kft. székhelycímére megküldeni, amelyből egy - mindkét fél által aláírt
eredeti - példányt a NEKSZT Kft. a Megrendelő részére visszaküld.
3.3. A NEKSZT Kft. automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küldhet a megrendelési
szándék megérkezéséről a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely sem
ajánlati, sem szerződéses kötelmet nem eredményez a NEKSZT Kft. részéről, és nem
helyettesíti a Visszaigazolást sem. A Megrendelő e-mail elérhetősége megadásával az e-mailen
történő automatikus rendszer-visszaigazolást kifejezetten elfogadja.
3.4. A NEKSZT Kft. a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton megküldi
a Megrendelő számára:
-

a jelen ÁSZF elérhetőségét,
a Képzés időpontjait és díját,
a díj befizetéséhez szükséges számlaszámot;
a díj befizetésének határidejét;
a szükséges technikai feltételeket, ha a Képzés megtartására nem a NEKSZT Kft. által
biztosított helyszínen és eszközökkel kerül sor.

3.5. Amennyiben a NEKSZT Kft. a megrendelést legkésőbb 5 munkanapon belül nem igazolja
vissza, az Egyedi Szerződés, illetve a Szerződés nem jön létre és a Megrendelő mentesül az
ajánlati kötöttség alól.
3.6. A NEKSZT Kft. nem fogadja el a 3.1. pont szerinti Megrendelést és 3.2. pont szerint nem
köt Egyedi Szerződést, illetve a Szerződés létrejötte esetén nem kötelezhető teljesítésre (a
Képzés megtartására), ha a Megrendelő által a NEKSZT Kft. székhelyétől eltérő helyen kért
képzési helyszínen a műszaki technikai, vagy egyéb feltételek a Képzés megtartására nem
alkalmasak.
3.7. Abban az esetben, ha a Megrendelőnek, vagy a Résztvevőnek a NEKSZT Kft.-vel szemben
fizetési kötelezettsége (tartozása) áll fenn, a NEKSZT Kft. jogosult a Megrendelést, illetve a
szerződéskötést mindaddig visszautasítani, amíg a Megrendelő, vagy a Résztvevő a tartozását
nem rendezi.
3.8. A NEKSZT Kft. indokolás nélkül is jogosult a Megrendelést visszautasítani, illetve a
NEKSZT Kft.-t szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
4. A Képzésben való részvétel feltételei
4.1. A Résztvevő csak és kizárólag abban az esetben jogosult a Képzésen részt venni, ha
•
•
•

nem áll fenn tartozása a NEKSZT Kft.-vel szemben
a Képzés díját igazolható módon előre megfizette, valamint
a Megrendelő a jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót elfogadja és annak
vonatkozó részeit a Résztvevő is betartja.

5. A Képzés időtartama, ütemezése
5.1. A Képzés időtartamát, ütemezését a NEKSZT Kft. képzési tematikája tartalmazza,
amelytől a NEKSZT Kft. sem a Megrendelő, sem a Résztvevők kérésére nem köteles eltérni.
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5.2. A Képzés időpontjait a Megrendelő kérésének figyelembevételével, kizárólag a NEKSZT
Kft. jogosult kijelölni.
5.3. A visszaigazolt megrendelést követően a NEKSZT Kft. jogosult a képzés kijelölt
időpontjait, és a kezdési időpontokat egyoldalúan módosítani.
6. A Képzés díja, fizetési feltételek
6.1. A Képzés díja a képzési időpontok és a Résztvevők száma alapján kerül megállapításra,
annak mértékét (nettó összegben) a mindenkor hatályos, a www.nekszt.hu honlapon közzétett
Képzési Díjszabás tartalmazza. A Megrendelő által fizetendő díj mértéke a NEKSZT Kft.
Visszaigazolásában, illetve az Egyedi Szerződésben is feltüntetésre kerül. A Felek az Egyedi
Szerződésben a Képzési Díjszabástól eltérő mértékű díjazásban is megállapodhatnak.
6.2. A Képzés díja magában foglal minden a Képzésre vonatkozó fizetési igényt, ideértve
különösen a Képzésekre biztosított összes dokumentációs költséget, a feladat elvégzésének
valamennyi költségét, az alkalmazottak törvényes járulékait, bérét stb., de nem tartalmazza a
képzési helyszínen, illetve annak szüneteiben az étkezés és italfogyasztás költségét. Az
általános forgalmi adó a mindenkor hatályos törvénynek megfelelően kerül felszámításra.
6.3. A 3.1. pontban foglaltak alapján létrejött Szerződés esetén a Megrendelőnek a
Visszaigazolásban írt határidőn belül meg kell fizetni a Képzés díját a Visszaigazolásban
megjelölt számlaszámra. Amennyiben a Visszaigazolás 5 munkanapon belül nem érkezik meg
a Megrendelő részére, akkor a Megrendelő ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű
kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszűnik.
6.4. A 3.2. pontban foglaltak alapján létrejött Szerződés esetében – amennyiben az Egyedi
szerződés másként nem rendelkezik - a Képzést megelőző 5 munkanapon belül a Megrendelő
köteles a NEKSZT Kft. részére a Képzés díját banki átutalással forintban megfizetni.
6.5. Amennyiben a Képzés díja a képzést megelőző munkanapig a pénzintézet által nem kerül
jóváírása a NEKSZT Kft. pénzforgalmi számláján, a Résztvevő a Képzésen akkor vehet részt,
amennyiben az átutalás tényét igazoló banki visszaigazolást bemutatja a Képzés helyszínén
vagy legalább 1 órával a Képzés megtartása előtt megküldi az oktatas@nekszt.hu e-mail címre
és azt a NEKSZT Kft. visszaigazolja.
6.6. A befizetett díj mértékét nem érinti és a NEKSZT Kft. a befizetett díjat nem téríti vissza,
ha:
-

a Résztvevő(k) a NEKSZT Kft.-nek fel nem róható okból a Képzés időpontjában
nem teljes létszámban jelent(ek) meg,
a Résztvevő(k) a Képzés kezdő időpontjához képest késve érkeznek (online esetén
késve csatlakoznak) vagy a képzés zárása előtt távoznak,
online képzés esetén a Résztvevő oldalán informatikai hiba lép fel (pl. nem
folyamatos, nem zavartalan az internet elérhetőség),
online képzés esetén a Résztvevő nem rendelkezik a honlapon elérthető tájékoztató
szerinti minimális rendszerkövetelményekkel.

7. A NEKSZT Kft. jogai és kötelezettségei
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7.1. A NEKSZT Kft. kötelezettséget vállal a Képzés lebonyolítására, teljesítésére, a Képzés
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására. Online képzés esetén a Résztvevő biztosítja a
minimális rendszerkövetelményeket. A tárgyi feltételek biztosításának kötelezettségéről, a
Felek részben vagy egészben az Egyedi Szerződésben eltérően rendelkezhetnek.
7.2. A NEKSZT Kft. a képzést a saját képzési tematikája alapján tartja meg, e körben a
Megrendelő vagy a Résztvevő által nem utasítható.
7.3. Amennyiben a Képzést a NEKSZT Kft. a kezdő időponthoz képest több mint egy óra
késedelemmel kezdi meg, a Megrendelő, illetve a Résztvevők jogosultak pótidőpontot kérni a
Képzés megtartására, amelyet a NEKSZT Kft. a Megrendelővel egyeztetett időpontban köteles
biztosítani. Ha a pótidőpontban a NEKSZT Kft.-nek felróható okból nem tartható meg a képzés,
úgy a NEKSZT Kft. kötelezettséget vállal a Képzés már megfizetett díjának visszafizetésére.
7.4. A NEKSZT Kft. jogosult a képzést a meghirdetett kezdő időpontban akkor is megkezdeni,
ha a Résztvevők azon nem teljes létszámban jelentek meg. Amennyiben a Megrendelő 10, vagy
annál több fő Résztvevő számára rendelte meg a Képzést és azon a Résztvevők közül egy fő
sem jelenik meg, a NEKSZT Kft. jogosult a Képzés elmaradását megállapítani.
7.5. A Képzés elmaradása esetén a NEKSZT Kft. a Képzésre egy alkalommal a Megrendelővel
egyeztetve pótidőpontot biztosít. Amennyiben a pótidőpontban sem tartható meg a képzés a
Megrendelőnek vagy a Résztvevő(k)nek felróható okból, az a Megrendelő részéről elállásnak,
a befizetett képzés díja pedig bánatpénznek minősül és a Megrendelőnek nem jár vissza.
7.6. A NEKSZT Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg nem tárgyalt
szerződéses feltételt, ideértve a Képzési díjszabást és a Képzési tematikát is, egyoldalúan
módosítani, valamint az esetlegesen meghirdetett kedvezményt egyoldalúan megvonni. Az
egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
b) ha a Szerződés teljesítésének körülményeiben olyan lényeges változás következik be,
amely
a
Szerződés
megkötésekor
előre
nem
volt
látható;
c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból
megváltoznak;
d) ha a módosítást a NEKSZT Kft. egyéb (szerződéses) viszonyaiban bekövetkező
változás indokolja.
7.7. A NEKSZT Kft. a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 (azaz tizenöt) naptári nappal
a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel
és a Résztvevővel a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon közli.
7.8. A Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali
hatállyal, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának
hatályba lépését követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben
ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy Megrendelő
az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő a jelen pontban foglalt azonnali
hatályú felmondás esetén jogosult a megfizetett díjat visszaigényelni.
7.9. A NEKSZT Kft.-nek a képzések megtartásához joga van harmadik személy közreműködőt
igénybe venni.
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7.10. A NEKSZT Kft. nem jogosult az EKR rendszer oktatási felületét nyilvánosan elérhetővé,
hozzáférhetővé tenni, kivéve a jelen Szerződés keretében az adott képzési helyszínen a Képzés
időtartama alatt a NEKSZT Kft. alkalmazottjának felügyelete mellett.
7.11. A NEKSZT Kft. köteles a továbbképzési tanulmányi pont megszerzéshez a Korm.
rendeletben előírt határidőn belül és formában a regisztrációs adatlapot, jelenléti ívet a
közbeszerzésért felelős miniszternek továbbítani.
8. Megrendelő és a Résztvevő jogai és kötelezettségei
8.1. A Megrendelő, illetve a Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben (Egyedi
Szerződés, ÁSZF) rögzített feltételeknek mindenben eleget tesz, a Képzést elvégzi, és a
Visszaigazolásban illetve az Egyedi Szerződésben megjelölt határidőre a képzés díját megfizeti.
8.2. A Megrendelő és a Résztvevők kötelesek az adataikban bekövetkező változást 5 (azaz öt)
munkanapon belül a NEKSZT Kft.-nek írásban bejelenteni.
8.3. A Résztvevő köteles a képzés helyszínéül szolgáló épületbe, helyiségbe való belépéskor
belépési, továbbá a Képzés jelenléti ívét a szükséges adatokkal kitölteni és aláírásukkal
hitelesíteni. A jelenléti ívek nyilvántartásával kapcsolatban az adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak irányadók.
8.4. A NEKSZT Kft. megbízottja a székhelyén tartott képzés esetén tájékoztatja a Résztvevőket
a belépés és az épületben tartózkodás szabályairól, amelyet a Résztvevők kötelesek betartani.
8.5. A Résztvevő a képzéshez a NEKSZT Kft. által biztosított informatikai eszközöket csak a
Képzés céljára és rendeltetésszerűen használhatja.
8.6. A 8.3-8.5. pontban foglaltak be nem tartása esetén a NEKSZT Kft. jogosult a vétkes
Résztvevő esetén a Képzés megtartását megtagadni, illetve súlyos jogsértő magatartás esetén a
Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Képzés helyszínén vagy a rendelkezésre bocsátott
informatikai eszközök nem rendeltetésszerű használatából eredő valamennyi kárt a Megrendelő
köteles a NEKSZT Kft.-nek megtéríteni, amelyért a vétkes Résztvevővel egyetemlegesen
felelnek.
8.7. A Megrendelő jogosult a NEKSZT Kft., valamint az általa a Szerződés teljesítésébe bevont
közreműködők tevékenységét – a tevékenység indokolatlan zavarása nélkül – a képzés ideje
alatt a képzés helyszínén ellenőrizni. A NEKSZT Kft. köteles a Megrendelő ilyen irányú,
indokolt kérését lehetővé tenni.
8.8. Sem a Megrendelő, sem a Résztvevő nem jogosult a képzésen elhangzott előadást felvenni,
illetve az előadás anyagát vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentumokat a NEKSZT Kft.
írásos engedélye nélkül üzleti célú oktatási tevékenység céljára felhasználni.
8.9. A továbbképzési tanulmányi pont megszerzéshez szükséges feltételek:
8.9.1. Azon Résztvevők, akik a képzés alapján továbbképzési tanulmányi pontszámban
kívánnak részesülni a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési
szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII.31.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek

7

szerint a NEKSZT Kft. részére kifejezett hozzájárulást adnak adataik ezen célból történő
kezeléséhez és a közbeszerzésekért felelős miniszter részére történő továbbításához.
8.9.2. A továbbképzési tanulmányi pontok megszerzéséhez a Megrendelő, illetve a Résztvevők
kötelesek a www.nekszt.hu honlapon közzétett a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzésen megszerezhető továbbképzési
tanulmányi pontok elismerésének szempontrendszeréről szóló tájékoztatóban foglaltakat
teljesíteni.
8.9.3. A 8.9.1. és 8.9.2. pontban foglaltak teljesítésnek részben vagy egészben történő
megtagadása, vagy az ott rögzített dokumentáció valótlan, vagy hibás kitöltése esetén a
Megrendelő, illetve a Résztvevő nem jogosult a továbbképzési tanulmányi pontok
megszerzésére.
8.9.4. A továbbképzési tanulmányi pontok nyilvántartásba vételét a közbeszerzésekért felelős
miniszter látja el.
9. Adatkezelés
9.1. A NEKSZT Kft. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE 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 (általános adatvédelmi rendelet), az Információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő és a Résztvevő
személyes adatait.
9.2. A NEKSZT Kft. a Képzés nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a
Megrendelő és a Résztvevő azonosításához szükséges adatokat, az adatkezelési tájékoztatóban
részletezettek szerint.
9.3. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Megrendelő a
Megrendelőlap, a Résztvevő a jelenléti ív aláírásával és a Képzésen való megjelenésével önként
és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az NEKSZT Kft., illetve
további adatfeldolgozók általi, a Képzéshez és utánkövetéséhez szükséges mértékű
kezeléséhez.
9.4. Az Adatkezelésről további rendelkezéseket a NEKSZT Kft. honlapján közzétett
adatvédelmi tájékoztató tartalmaz rendelkezéseket.
10.

A Szerződés megszűnése, megszüntetése

10.1. A Megrendelő elállási és felmondási joga
10.1.1. A Megrendelő a Szerződéskötéstől a Képzést megelőző 7. napig bármikor jogosult
írásban elállni, vagy felmondani. A felmondás a már teljesített szolgáltatásokra eső fizetési
kötelezettséget nem érinti.
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10.1.2. Amennyiben a Megrendelő a kijelölt Képzési időpont előtt 7-1 nappal áll el vagy
mondja fel a Szerződést a NEKSZT Kft. a Képzési díj teljes összegére jogosult. Abban az
esetben, ha a Résztvevő a Képzés napján a Képzésen nem jelenik meg, a NEKSZT Kft. egy
későbbi időpontra meghirdetett Képzésen a Résztvevő számára egy alkalommal részvételi
lehetőséget biztosít, azzal, hogy amennyiben a Résztvevő ezen sem jelenik meg, a NEKSZT
Kft. a teljes díjazásra jogosult. Az elállási és felmondási jogot fogyasztó esetében a 45/2015.
(II.26.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban kell alkalmazni.
10.1.3. Felek a Szerződés megszűnését követően is kötelesek betartani minden olyan
kötelezettségüket, amely természeténél fogva a Szerződés megszűnését követően is a jelen
ÁSZF és Egyedi Szerződés alapján terheli a feleket.
10.2. A NEKSZT Kft. elállási és felmondási joga
10.2.1. A NEKSZT Kft. a Képzés megkezdése előtt jogosult a Szerződéstől bármikor elállni,
valamint a Megrendelő vagy a Résztvevő szerződésszegése esetén a NEKSZT Kft. jogosult a
jelen Szerződést a még nem teljesített részben azonnali hatállyal írásban felmondani.
10.2.2. A Megrendelő vagy a Résztvevő szerződésszegésének minősül különösen, de nem
kizárólagosan, a Megrendelő fizetési késedelme, a NEKSZT Kft. jó hírnevének vagy szerzői
jogainak megsértése, az épületbe történő belépésre és az épületben tartózkodásra vonatkozó
NEKSZT Kft. által előre ismertetett szabályok megsértése, vagy ha a Résztvevő nem elérhető
az adott címen, vagy nem tesz eleget a Szerződésben (Egyedi Szerződés, ÁSZF) foglalt
kötelezettségeinek, különösen ha a Képzés a Megrendelő által biztosított helyszínen kerül sor
és a Megrendelő nem biztosítja a NEKSZT Kft. által előírt az oktatás megtartásához szükséges
technikai feltételeket, továbbá minden olyan magatartás, amely alkalmas a NEKSZT Kft. jogi,
üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére.
10.2.3. A Megrendelő, illetve a Résztvevő szerződésszegésére alapított elállás, vagy felmondás
esetén a NEKSZT Kft.-t megillető díjazás mértékére a 10.1.1.-10.1.2. pont rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
10.2.4. A Szerződés megszűnésére, megszüntetésére egyebekben a Ptk. vállalkozási
szerződésre vonatkozó rendelkezései irányadók. A Szerződés megszűnésével az Egyedi
Szerződés is megszűnik.
11.

Szavatosság és korlátozások

11.1. A NEKSZT Kft. szavatosságot vállal a Képzés Szerződés szerinti szakszerű és minőségi
megtartásáért. A NEKSZT Kft. a Képzés eredményességével kapcsolatosan jótállást nem vállal.
11.2. A NEKSZT Kft. a Képzés megkezdésének késedelméért, vagy a Képzési időpont
módosításáért, vagy a Képzés megtartásának elmaradásáért kötbérfizetési kötelezettséget nem
vállal, illetve az ebből eredő károk tekintetében mindennemű kártérítési felelősséget kizár. A
NEKSZT Kft. a Képzés teljesítésével kapcsolatosan hibás teljesítési kötbér fizetést nem vállal.
11.3. A NEKSZT Kft. a szerződés teljesítése során a tevékenységével okozott egyéb károk
megtérítésére a Képzési díj erejéig felel.
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12.

Egyebek

12.1. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy
amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem
kommunikál, a levelekre nem válaszol, a NEKSZT Kft. jogosult a Megrendelő, vagy a
Résztvevő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és az elérhetőségeikről
tájékoztatást kérni.
12.2. A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek
minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes.
12.3. A NEKSZT Kft. az egyes Egyedi Szerződésekről nyilvántartást vezet és azokat iktatja.
12.4. Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó
jogviták nyelve a magyar, illetve a jogvitákra irányadó jog a magyar jog, és a magyar bíróságok
kizárólagos joghatósága áll fenn.
12.5. Jelen ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelen volta, vagy érvénytelenné válása, a
teljes Szerződés érvényességét nem érinti. Felek megállapodnak abban, hogy az érvénytelen
rendelkezést – a jogszabályok keretei között – olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, amely
az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt a legjobban szolgálja. Felek
megállapodnak abban, hogy az ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége nem vezethet
egyik Félnek az ÁSZF teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek sérelméhez.
12.6. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a hatályba lépésének napját követően létrejött Szerződésekre
kell alkalmazni. Az ÁSZF a honlapon való közzétételt követő napon lép hatályba.
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