A 2016. március 1 és 2016. december 31. közötti időszakban
képzéseket elindító Ajánlattételi felhívás kérdés‐válaszok

Az elmúlt években a Környezeti, fenntarthatósági ismeretek modul is részét képezte az
ajánlattételnek. Kérdésünk az lenne, hogy az ajánlattételi adatlap táblázatban kell‐e feltüntetnünk ezt a
kiegészítő modult, vagy pedig ez nem képezi idén tárgyát az ajánlattételnek?
válasz:
A Környezeti, fenntarthatósági ismeretek modul az idén nem képezi, tárgyát az ajánlattételi
felhívásnak.
A környezet fenntarthatósági ismereti modul nem szerepel az SZVK‐ban, tehát nem szakmai
modul. Amennyiben nem akarja a programot saját hatáskörben módosítani és minősíttetni (a
modult kivenni), bennmaradhat a programban. Az „Adatlap képzési programról”
dokumentumban nem kell a modult feltüntetni a modulok bemutatásánál, csak a
kalkulációnál kell beszámítani az elméleti óraszámba, így a költségnorma a képzés elméleti
normájával azonos.
Az ajánlattételi felhívás 3.sz. mellékletének az Összevont nyilatkozatának a k) pontjában a „A képzés
gyakorlati részét szerződéses partner bevonásával valósítja meg?” részénél szeretnénk érdeklődni,
hogy pontosan mit értenek szerződéses partner alatt?
a.

Oktatót mint egyéni vállalkozót

b. Oktatót mint egyéni vállalkozást
c.

más Felnőttképző Intézményt

d. tervezett gyakorlati helyszínt biztosító partnert
válasz: Az Összevont nyilatkozatának a k) pontjában a gyakorlati képzésbe bevont
szerződéses partnert értjük, aki a képzés gyakorlati oktatását komplett módon megvalósítja
(biztosítja a helyszínt, eszközöket és az oktatót is.).
Az ajánlattételi felhívás 2.sz mellékletének egyik kötelezően csatolandó melléklete a felnőttképzési
intézmény általános szakmai bemutatásáról szóló dokumentum, melyben egyrészt a felnőttképzéshez
kapcsolódó egyéb szakmai tevékenységeket kell bemutatni. Szeretnénk érdeklődni, hogy a szakmai
tevékenységek alatt pontosan mit értenek? Az Intézetünk által szervezett egyéb tréningeket vagy a
Felnőttképzési Kiegészítő tevékenységeinket?
válasz: minden olyan szakmai tevékenység beleérthető, amely a felnőttképzési tevékenységgel
kapcsolatba hozható.
Az együttműködési megállapodás kitér arra, hogy ha a hallgató sikertelen vizsgát tesz mi a teendő:
„A Képző Intézmény kötelezi magát, hogy a vizsgáról távolmaradó, illetve a sikertelenül vizsgázó
támogatottak számára – a sikertelen vizsgát követő 180 napon belül – valamely vizsgáztatási joggal
rendelkező intézménynél biztosítja a javítóvizsgán való részvétel lehetőségét. Ennek részeként írásban

tájékoztatja az érintetteket, a Foglalkoztatási Főosztályt, és az illetékes kerületi hivatal foglalkoztatási
osztályát, gondoskodik azok eredményeinek az illetékes kerületi hivatal foglalkoztatási osztályára
történő megküldéséről, a bizonyítványok és az egyéb igazolások, engedélyek kiadásáról.”
Ezt akkor úgy kell értelmezni, hogy a hallgatónak a javító vizsgát nem kötelező a Képző Intézménynél
leraknia, hanem megengedett egy másik Képzőnél is megtennie a javító vizsgát?
válasz: igen.
Ha egy megyén belül több helyszínen van a Tisztítás‐technológiai szakmunkás képzés akkor
annyi 3.sz. adalapot kell kitölteni, ahány helyszín szerepel a kiírásban illetve ezeket is külön‐külön
kell benyújtani?
válasz: igen.
Az Ajánlattételi felhívásban ez a mondat szerepel: „Az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik ilyennel,
mutasson be legalább 2 db – az ajánlat benyújtását megelőző 3 évben lebonyolított ‐, az ajánlatnak
megfelelő képzési körben megvalósított képzésről szóló referenciát.”. Arra lennénk kíváncsiak, hogy
elegendő a 3.sz. mellékletben a referencia táblát bemutató táblázatot kitölteni vagy kérjünk igazolást a
megvalósult képzésekről a partnereinktől? Ha igen akkor ezt melyik melléklethez csatoljuk?
válasz: A referenciákat csak a táblázat kitöltésével kell bemutatni, nem kell igazolást csatolni.

Az ajánlattételi kiírásoknál a 4.sz melléklet (Együttműködési megállapodás) is csatolva lettek. Ezt a
pályázathoz ugyanúgy ki kell töltenünk és benyújtani?
válasz: nem kell kitölteniük az együttműködési megállapodást.
A felnőttképzési szerződési mintának azon pontjában amelyben meg kell határozni, hogy milyen
finanszírozásból valósul meg a képzés megfelelő, ha azt írjuk, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap?
válasz: a felnőttképzési szerződés mintában nem kell feltüntetni a finanszírozást.

Szeretnék állásfoglalást kérni, hogy Tisztítás‐technológiai szakmunkás képzés esetén mit tekintenek a
hatályos SZVK rendelet számának? A 27/2012 (VIII.27.) NGM rendeletet vagy a a 12/2013 (III.28) NGM
rendeletet?
válasz: a 27/2012 (VIII.27.) NGM rendeletet
A jelenlegi képzési programunk óraszámai úgy lettek meghatározva hogy napi 8 órás intenzitással
számoltunk. Van olyan Kormányhivatal ahol a napi intenzitás csak napi 6 órát enged meg. Viszont ha
napi 6 órával számolunk akkor mind az elméleti és mind a gyakorlati órákból fog maradni 2‐3 óra. Az
lenne a kérdésünk, hogy a képzések megvalósításánál lehetséges napi 2/3 órás napokat tartani vagy
szükséges a képzési programunk óraszámát módosítani, hogy az adott megyénél osztható legyen
6/7/8 órával?

válasz: bármelyik megoldás elfogadható.

Hegesztő képzés esetében egészségügyi szakmai alkalmassági vizsgálatot vagy foglalkozás
egészségügyi alkalmassági vizsgálatot kell bejelölnünk az adatlapon? Foglalkozás‐egészségügyre
szoktuk őket küldeni korábban, de a Munkaügyi Kirendeltségek intézik az utóbbi időben az orvosi
alkalmasságikat.
válasz: A Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye szerint
egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges, ami a 33/1998. (VI.24.) NM rendeletalapján,
annak 15. sz. mellékletének megfelelő Szakmai alkalmassági orvosi véleményt jelent.

Szintén a hegesztő képzés során tűzvédelmi szakvizsga oklevelet is kapnak a képzésünkben
résztvevők, mely szorosan nem a képzés eleme. A képesítés megszerzését igazoló dokumentum‐ok
közé ebben az esetben fel kell sorolnunk az OKJ‐s bizonyítványon kívül a Tűzvédelmi szakvizsga
oklevelet is?
válasz: A 3. sz. melléklet képzési ajánlattételi adatlapon a képesítés megszerzését igazoló
dokumentumok között minden olyan dokumentumot, ami a képesítés megszerzését igazoló
dokumentum, fel kell sorolni.

A 10‐es sorszám alatt meghirdetett Eladó képzés megyében hat helyszínt jelöl meg, minden
helyszínre külön‐külön képzési ajánlattételi adatlapot kell‐e kiállítani pld. külön Nyíregyháza, külön
Tiszavasvári külön Kisvárda stb? illetve ezeket a képzési ajánlattételi lapokat külön külön kell e lefűzni
illetve oldalszámozni?
válasz:
A Kormányhivatal a 2016 évi Ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletét módosította és
honlapunkra az eredeti megjelent mellett megtalálható.
Abban az esetben, ha az eladó szakképesítésre mindegyik helyszínre be szeretné nyújtani
ajánlatát, akkor minden helyszínre külön‐külön képzési ajánlattételi adatlapot kell kiállítani.
Az Ajánlattételi felhívás szerint „Adatlap a képzési programról” nyomtatványt képzési
programonként egy eredeti összefűzött, megbonthatatlan példányban, képzési
programonként egymástól elkülönítve, oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva kell
benyújtani.

ʺA képzési programról szóló adatlapot képzési programonként és helyszínenként kell
kitölteni! A kapcsolt képzések külön képzési programnak minősülnek, amennyiben külön
engedélyezett programok alapján valósulnak meg.ʺ Ezek alapján a Volfrámelektródás
hegesztő + Minősített hegesztő képzést 2 külön adatlapon kell beadni? Pl. ha a 159‐es
edelényi helyszínre akarjuk beadni ajánlatunkat, akkor 159‐es sorszámmal egy
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő adatlapot és egy Minősített hegesztő adatlapot is
be kell adni ugyanazon sorszámmal?

válasz: a Volfrámelektródás hegesztő + Minősített hegesztő képzést képzési
programonként külön‐külön „Adatlap a képzési programról” (3. számú mellékleten)
kell benyújtani.
A költségnormákkal kapcsolatosan a Minősített hegesztő képzésre melyik számadat
vonatkozik? Mert a költségnormák meghatározása honlapjukon még akkreditált és nem
akkreditált képzési programról ír. A Minősített hegesztő képzésünk akkreditált program
volt, de a felnőttképzési engedély hatályba lépésével az akkreditációs rendszer megszűnt,
innentől engedélyezett képzésként működik tovább. Ez esetben az 525 Ft‐os vagy az 545 Ft‐
os fő/óra költség vonatkozik rá?
válasz: A közlemény a foglalkoztatást elősegítő képzések költségnormáiról 1. ba).
pontja szerinti 525 Ft/fő/óra vonatkozik rá.
Szükséges befogadó nyilatkozatok csatolása az ajánlattételi felhíváshoz, amennyiben bérelt
helyen tervezzük a képzés megszervezését?
válasz: az ajánlattételi felhívás nem tartalmazza, így nem kell csatolnia nyilatkozatot.
Az Aranykalászos gazda képzési programunk OKJ‐31 621 02, engedély száma:E‐000376/2014/A002,
486 órában lett engedélyezve 480 óra a szakmai modulok 6 óra környezeti, fenntarthatósági
ismeretek, hova írjam be a 6 órát , az OKJ‐s modulok közé? Az összesítés azt kéri, hogy az “OKJ
szerinti szakmai modulok összes óraszáma” és az “OKJ szerinti szakmai modulok elméleti és
gyakorlati képzési idő aránya”, változna a százalék ha tartalmazza a 6 órát,
tartalmazhatja a 6 órát? A költségeknél is számolhatok a 6 órával, mivel az óraszámoknak egyezni kell
mind a két táblában.
válasz:
A 2016. évi Ajánlattételi felhívás alapján a környezeti, fenntarthatósági ismereteket a képzési
programokba nem kötelező beépíteni. Ha a képzési program tartalmazza is, nem számítható
OKJ‐s szakmai modulnak, az elmélet‐gyakorlat aránynál sem kell figyelembe venni.
Gyakorlati illetve elméleti oktatásra használt helységeink béreltek, ezt jelezzük ajánlattételünkben is,
de szükséges‐e befogadó nyilatkozattal vagy szerződéssel igazolnunk?
válasz:
A 2016. évi Ajánlattételi felhívás nem kéri, hogy csatoljon bérleti szerződést, nyilatkozatot,
stb.
Beadhatjuk‐e egy ajánlattételi adatlapon a pályázatunkat, amennyiben egy szakképesítés két rész
szakképesítése a kapcsolt képzés. Pl .: a Vállalkozási‐ és bérügyintéző szakképesítés rész‐
szakképesítései a TB ügyintéző és a Bérügyintéző is. A munkaerő gazdálkodási modult (100 óra)
mindkét rész‐szakképesítés tartalmazza, ebben az esetben (úgy véljük) nem szükséges egy
csoportnak kétszer leadni ugyanazt az anyagot. Mi a követendő eljárás a pályázat benyújtása során?
Beadhatjuk a két részre egy adatlapon, vagy az egyik pl. a Bérügyintéző óraszámából vegyük le a
közös modul óraszámait?

válasz:
a felhívás szerint képzési programonként külön programadatlap szükséges, és mindkét rész‐
szakképesítéshez kell rendelkezzenek képzési programmal, ezért a második megoldás
fogadható el, de jelezzék az adatlapon egyértelműen, hogy az adott modul miért nem
szerepel a szakmai modulok között, vagy szerepelhet is, csak az össz‐óraszámnál nem kell
figyelembe venni, de akkor ott szükséges ezt jelezni.

A 2016. március 1.és 2016. december 31. közötti időszakban képzéseket elindító, a 6/1996. (VII.16.)
MüM rendelet 3. § szerinti felnőttképzést folytató intézmények képzési jegyzékének összeállításához
kiadott ajánlattételi felhívással kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy az 1. illetve 2. sorszámú 7‐
8 osztályos felzárkóztató+ Zöldterületi kisgép‐üzemeltető képzéseknél az ʺadatlap képzési
programrólʺ nyomtatványt elkülönítve kell‐e beadni a 7‐8 osztályos felzárkóztató és a Zöldterületi
kisgép‐üzemeltető részről?
válasz:
Az Ajánlattételi felhívás alapján az „Adatlap a képzési programról” nyomtatványt képzési
programonként egy eredeti összefűzött, megbonthatatlan példányban, képzési
programonként egymástól elkülönítve, oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva kell
benyújtani.
Beadhatjuk‐e egy ajánlattételi adatlapon a pályázatunkat, amennyiben egy szakképesítés két rész
szakképesítése a kapcsolt képzés. Pl .: a Vállalkozási‐ és bérügyintéző szakképesítés rész‐
szakképesítései a TB ügyintéző és a Bérügyintéző is. A munkaerő gazdálkodási modult (100 óra)
mindkét rész‐szakképesítés tartalmazza, ebben az esetben (úgy véljük) nem szükséges egy csoportnak
kétszer leadni ugyanazt az anyagot. Mi a követendő eljárás a pályázat benyújtása során? Beadhatjuk a
két részre egy adatlapon, vagy az egyik pl. a Bérügyintéző óraszámából vegyük le a közös modul
óraszámait?
válasz:
a felhívás szerint képzési programonként külön programadatlap szükséges, és mindkét rész‐
szakképesítéshez kell rendelkezzenek képzési programmal, ezért a második megoldás
fogadható el, de jelezzék az adatlapon egyértelműen, hogy az adott modul miért nem szerepel
a szakmai modulok között, vagy szerepelhet is, csak az össz‐óraszámnál nem kell figyelembe
venni, de akkor ott szükséges ezt jelezni.
Az ajánlattételi kiírásban nem szerepel csatolandó dokumentumként szándéknyilatkozat mind a
képzésben résztvevő tanár, mind a képzés helyszínére vonatkozóan. Kell‐e ezen dokumentumokat
csatolni az ajánlathoz?
válasz:
Nem kell szándéknyilatkozatot csatolni sem az oktatókra sem a képzés helyszínére
vonatkozólag.

A képzési programról szóló adatlapot képzési programonként és helyszínenként kell kitölteni. A
kapcsolt képzési programok külön képzési programnak minősülnek, amennyiben külön
engedélyezett programok alapján valósulnak meg.ʺ
107. számú hatósági képzésre vonatkozóan: A fentiek alapján a 3. számú mellékletből hármat
nyújtsunk be, külön egyet a C kategóriára, külön egyet a CE kategóriára, külön egyet a
Tehergépkocsivezetői alapképesítésre?
A hatóság által kiadott engedély külön vonatkozik a C kategóriára, külön a CE kategóriára, külön a
Tehergépkocsivezetői alapképesítésre.
válasz:
Igen, ha külön engedély vonatkozik a programokra, akkor az ajánlattételi felhívás alapján az
„Adatlap a képzési” programról nyomtatványt képzési programonként kell benyújtani.
A 2016.02.18‐án megjelent ajánlattételi felhívás, Képzési ajánlattétel adatlap ( 3 sz. mell.) k pontja: a
képzés gyakorlati részét szerződéses partner bevonásával valósítja meg ?
Kérdésem, kit értünk szerződéses partneren?
válasz:
A gyakorlati képzés megvalósításába bevont szerződéses partner, aki a gyakolrlati képzést
megszervezi, lebonyolítja. Nem pusztán az oktatókra vonatkozik, hanem a gyakorlati képzés
teljes lebonyolítására.
A Megyei Kormányhivatal ajánlattételi felhívásának mellékletét képező “Képzési jegyzékre javasolt
képzési programok megyében” című nyomtatvány 3. sorában szereplő Alapfokú C típusú angol
nyelvvizsga előkészítő + ECDL tanfolyammal kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy az ECDL
képzés végén a résztvevőknek ECDL Select (7 modulos) vizsgát kell tenniük, vagy csak egy belső
záróvizsgát, melyet a képző intézmény bonyolít le.
válasz: Az ECDL Select (7 modul) képzés végén a résztvevőknek ECDL Select (7 modulos)
vizsgát kell tenniük
Kérdezni szeretném, hogy az ajánlattételi felhívás 3.sz. mellékletében szereplő Adatlap a képzési
programról dokumentumban az elméleti és gyakorlati képzés helyszíne címszó alatt a bérelt vagy
saját tulajdont alá kell húzni, ez egyértelmű, de szükséges‐e utána odaírni a képzési helyszínek pontos
nevét és címét.
válasz: nem kell odaírni a helyszínek pontos nevét és címét.
A Megyei Kormányhivatal ajánlattételi felhívásának mellékletét képező “Képzési jegyzékre javasolt
képzési programok megyében” című nyomtatvány 3. sorában szereplő Alapfokú C típusú angol
nyelvvizsga előkészítő + ECDL tanfolyammal kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy az ECDL
képzés végén a résztvevőknek ECDL Select (7 modulos) vizsgát kell tenniük, vagy csak egy belső
záróvizsgát, melyet a képző intézmény bonyolít le.
válasz: ECDL Select (7 modulos) vizsgát kell tenniük.
A pénzügyi ‐ számviteli ügyintéző OKJ képzés megvalósítható‐e kontaktóra + távoktatás formában?
válasz: nem megvalósítható

Az Élelmiszer eladó és Boltvezető képzésekre szeretném benyújtani az ajánlattételem. Kérdésem az,
hogy az OKJ‐s képzés mellé 23 órában beiktattam olyan D körben nyilvántartásba vett képzéseket,
melyeket fontosnak tartanánk a képzés elvégzéséhez. Elfogadják ezt így? Beilleszthető a pályázatba?
Élelmiszer‐, vegyi áru és gyógynövény eladó +
Tanulásfejlesztő tréning +
Környezeti, fenntarthatósági ismeretek +

166

337

503

Kommunikáció +
Borkulturális ismeretek
Ha igen, akkor a költségkalkuláció mely során kell feltüntetni ennek a 4 db D körös programnak a
költségét? A 3.‐on?
válasz: nem
A nyelvi képzések esetén a B2 szintű képzés (Angol/német KER B2 középszint) megvalósításához
szükséges 400‐450 óra intervallum a nive.hu oldalon közzétett egyetlen programkövetelmény alapján
sem valósítható meg, mivel a B2 szint maximum óraszáma a jogszabály értelmében maximum 360 óra
(16/2014 (IV.4) NGM rendelet 2. pont. 2. § (1) ca)).Ez a probléma egy esetben oldható fel: a képzés
során a B1‐es modulok közül egyet vagy többet integrálni kell a képzésbe, ha el akarjuk érni legalább a
400 tanórát. A kérdés tehát, hogy a B2‐es kimenetű képzésre vonatkozó ajánlatban szerepelhet‐e B1‐es
modul is?
válasz: igen
Érdeklődni szeretnék a megyei Kormányhivatal 2016. évi képzési felhívásával kapcsolatban, hogy a
26‐27‐28‐29‐es számú Bérügyintéző+Társadalombiztosítási ügyintéző képzések esetében a hallgatók
egy modul alól felmentést kapnak, mert közös a modul tananyaga.
A kérdésem, hogy mennyi lehet a képzés minimális óraszáma?
190 órában meg lehet valósítani, megfelel az elvárásoknak?
válasz:
A közös modult természetesen csak egyszer kell oktatni, és a képzési költségbe beszámítani.
Az óraszámokat ennek megfelelően kell kalkulálni, az egyik képzésbe nem kell beszámítani,
de egyértelműen jelölni kell ennek okát.
Amennyiben az óvodai dajka képzés szakmai és vizsgakövetelményében az egészségügyi
alkalmassági követelmények nem szükségesként vannak jelezve, de a gyakorlati képzés
lebonyolításakor az óvodába csak az előírt orvosi vizsgálatok után (1. számú melléklet a 33/1998. (VI.
24.) NM rendelet) léphetnek be a hallgatók, az adatlapon a képzésben résztvevők kiválasztásának
tervezett módjában az egészségügyi szakmai alkalmassági vizsgálatot véleményem szerint jelölnünk
kell. Ebben az esetben hasonlóan járunk el, mintha az SZVK tartalmazná az egészségügyi alkalmasság
szükségességét.
válasz: igen
Kérdésem továbbá, mely esetekben kell a
‐
foglalkozás egészségügyi alkalmasság vizsgálatot jelölni az

‐

egészségügyi szakmai alkalmassági vizsgálat helyett.

válasz:
amikor az SZVK nem ír elő egészségügyi szakmai alkalmassági vizsgálatot, de a szakképesítés
megszerzéséhez valamely egyéb okból a foglalkozás egészségügyi alkalmasság vizsgálat
szükséges, mint például a fenti esetben is.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Képzési ajánlattételi felhívás kapcsán helyesen értelmezzük e,
hogy az OKJ‐s képzések kapcsán a Összesített fajlagos költségbe már beletartozik a vizsgadíj is.
válasz:
igen

Továbbá a letölthető word dokumentum szöveg formázása lehetséges e (tartalmi elemeket nem
érintve), az egységesebb dokumentumforma végett?
válasz:
igen, de szükségtelen
A megbízási szerződéssel vagy vállalkozói szerződéssel foglalkoztatott oktatót partnerként kell‐e
tekintenünk?
válasz:
nem

A tárgyi eszközök bérlése esetén a bérbeadót partnerként kell‐e tekintetnünk?
válasz:
nem
A 60. sorszámú, általános komplex típusú alapfokú nyelvvizsga képzés megyében ajánlatához lenne
kérdésünk.
Nem derül ki számunkra pontosan, hogy nyelvvizsgára való felkészítés is elegendő, vagy be kell‐e
írnunk nyelvvizsgahelyet, nyelvvizsgát is.
válasz: be kell írni.
Építő‐ és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető + Emelőgépkezelő (kivéve targonca) +
gépkezelő jogosítvány 3312, 3313 és 3324 gépcsoport
Fentiek értelmében 3 db ajánlatot (program adatlapot) kell benyújtanunk az alábbiak szerint:
1. Építő‐ és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető
2. Építő‐ és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca))
3. Gépkezelő jogosítvány 3312, 3313 és 3324 gépcsoport
Mivel az 1. és 2. OKJ szakképesítés tartalmaz 1‐1 db azonos modult (1443‐12 Gépkezelők általános
ismeretei), azt 1 alkalommal oktatnánk, nem kétszer.

A kérdésünk az, hogy melyik ajánlatban kell megjeleníteni. Ha csak az egyikben, akkor a másik nem
fog megfelelni az szvk‐nak és a képzési programnak, érvénytelen lesz ajánlat.
válasz:
A modulok bemutatásánál az egyik képzésnél ki lehet hagyni, de egyértelműen jelezni kell, hogy ez
csak a másik képzésnél került beszámításra, mivel kapcsolt képzések.
Ha beletesszük mindkettőbe, akkor fölöslegesen kétszer kell leoktatni ugyanazon résztvevőknek
ugyanazt a modult?
válasz:
nem kell kétszer tanítani, és a költségbe is csak egyszer kell beszámítani, jelölve, hogy a másiknál
miért nem szerepel.
Ha egy sorszám alatt kapcsolt képzésként 2 db OKJ‐s képzésre kérnek ajánlatot, azt külön képzési
adatlapon kell megtenni és egybe összefűzve? Továbbá, ha egyik OKJ‐s, a másik hatósági, akkor is
külön adatlap kell?
válasz: Igen
Ha egy sorszám alatt 2 csoportra kérnek ajánlatot, azt egyetlen adatlapon kell megtenni?
válasz:
Amennyiben egy sorszám alatt több csoportra kérnek ajánlatot, abban az esetben is egy
adatlapot kel benyújtani.
A képzésben résztvevők kiválasztásának tervezett módja egészségügyi szakmai alkalmassági
vizsgálat lehet és nem a foglakozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat? Az üzemorvos szerint a
foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat munkakör betöltésére szól, az egészségügyi szakmai
alkalmassági vizsgálat pedig szakmára (tehát tanfolyamra).

válasz: Az üzemorvos jól tudja, de amikor az SZVK nem ír elő egészségügyi szakmai alkalmassági
vizsgálatot, de a szakképesítés megszerzéséhez valamely egyéb okból a foglalkozás egészségügyi
alkalmasság vizsgálat szükséges, akkor az is elegendő.
A modultáblázatban a targoncavezető gépkezelő képzést az Egyéb szakmai képzések (Fktv. 1 § (2) b)
pontja szerinti) moduljai táblázatba vagy Egyéb szakmai képzések (Fktv. 1 § (2) d) pontja szerinti)
moduljai táblázatba kell szerepeltetni?
válasz: ”Nyelvi/hatósági képzések moduljai” táblázatban kell feltüntetni.
A modultáblázatban a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzést az Egyéb szakmai képzések (Fktv. 1
§ (2) b) pontja szerinti) moduljai táblázatba vagy Egyéb szakmai képzések (Fktv. 1 § (2) d) pontja
szerinti) moduljai táblázatba kell szerepeltetni?
válasz:
A tűzvédelmi szakvizsga óraszámát a ”Nyelvi/hatósági képzések moduljai” táblázatban kell
feltüntetni.

A költségkalkulációban a targoncavezető gépkezelő képzést a 2) nem állam által elismert
szakképesítésre irányuló támogatott egyéb szakmai, nyelvi vagy hatósági képzésbe kell szerepeltetni
vagy a 5) járművezetői, árufuvarozási, veszélyes áruszállítói, építőgép‐kezelői engedélyek
megszerzésére irányuló képzésbe? Milyen költségnorma vonatkozik rá?
válasz:
az „5) járművezetői, árufuvarozási, veszélyes áruszállítói, építőgép‐kezelői engedélyek
megszerzésére irányuló képzés” költségnormáját kell figyelembe venni.
A költségkalkulációban a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzést a 2) nem állam által elismert
szakképesítésre irányuló támogatott egyéb szakmai, nyelvi vagy hatósági képzésbe kell szerepeltetni
vagy a 5) járművezetői, árufuvarozási, veszélyes áruszállítói, építőgép‐kezelői engedélyek
megszerzésére irányuló képzésbe? Milyen költségnorma vonatkozik rá?
válasz: 2. nem állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzés pontban
meghatározott költségnormát kell figyelembe venni.

