NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL

Kérdések és válaszok a GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt keretében 2019. június 15-től indítani tervezett képzések jegyzékének
összeállításához

Sorszám

1.

Kérdés

Válasz

Az Ajánlattételi felhívásában szereplő 2. sz. melléklet (Adatlap a felnőttképzést folytató
intézményről) kötelezően csatolandó mellékletei 6. pontjánál „A 3. számú melléklet szerinti,
„Adatlap a képzésről” c. dokumentum 9. pontjában megjelölt képzésekre vonatkozó OSAP 1665
statisztikai adatlap képzési részének cégszerűen aláírt másolata …” -t szükséges csatolni.
A megfelelő szakirányhoz tartozó, nyomtatott OSAP adatlap 1-3 oldalát szükséges „Eredetivel
mindenben megegyező másolat” -ként csatolni?

Az adott képzésre vonatkozó OSAP adatlap 1-4 oldalát szükséges a képzési ajánlat részeként csatolni.

Az Ajánlattételi felhívás 5.1. pontja a Képzési Jegyzékre kerülés feltételeként írja elő a képző intézmény
felnőttképzést folytató intézmények elektronikus nyilvántartásban való szereplését. Ennek értelmében az
ajánlat benyújtásakor a képző intézménynek már rendelkeznie kell az intézmény nyilvántartásba vételét
igazoló határozattal.
Amennyiben a képző intézmény rendelkezik felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó
engedéllyel, az adott képzés megvalósítására vonatkozó engedéllyel az Ajánlattételi felhívás 5.2. pontja
értelmében legkésőbb a képzés megkezdéséig kell rendelkeznie, így az ajánlat benyújtásakor elég
annak igazolása, hogy az ajánlattétel benyújtásáig a képző intézmény megkérte az adott képzés
indítására vonatkozó engedélyt.

2.

Beadhat érvényes ajánlatot az a köznevelési, szakképző intézmény, amelynek felnőttképzési
nyilvántartásba vételi kérelme az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőzően már
benyújtásra került, de a nyilvántartásba vétele még nem történik meg az ajánlattételi határidejéig?
Ugyanakkor a kérelmében szerepel az adott képzés indítási jogának engedélyeztetése, továbbá
rendelkezik az adott képzés vonatkozásában, iskolarendszerben megvalósított szakmacsoport
referenciával.

3.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 2. § 46. pontja szerint:
vizsgadíj: a vizsga megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban felmerülő, a feladatra elszámolható
működési célú kiadások egy vizsgázóra jutó hányada.
Egy OKJ-s képzés esetén, a képzések fajlagos költségeinek számításánál „a - jogszabályban
Az Szkt. 2. § 48. pontja szerint: vizsgáztatási díj: a vizsgabizottság tagjait megillető díjazás.
meghatározott első - vizsga díját” az NSZFH honlapján megtalálható „Vizsgadíj kalkulátor” komplex Az NSZFH honlapján lévő kalkulátorral a vizsgabizottság tagjait megillető vizsgáztatási díjat lehet
kiszámolni.
szakmai vizsgákhoz alkalmazásával kell megállapítani?
Az ajánlatban szereplő vizsgadíj megállapításához a vizsga megszervezésével, lebonyolításával
kapcsolatban felmerülő, a feladatra elszámolható működési célú kiadások (pl. vizsgáztatási díj,
vizsgatételek díja, vizsgaszervezési díj) egy vizsgázóra jutó hányadát szükséges meghatározni.

4.

A Képzési Jegyzékre kerülés feltétele, hogy az ajánlatot benyújtó képző intézmény rendelkezik saját
tulajdonban lévő, bérelt, vagy más módon használatban lévő oktatásra alkalmas épülettel, vagy
Igen, elegendő a 3. sz. mellékletben nyilatkozni, a képzésre alkalmas ingatlannak legkésőbb a képzés
épületrésszel a képzés helyszínén.
indításának időpontjában rendelkezésre kell állnia.
Ezt szükséges-e alátámasztani szándéknyilatkozattal, vagy tulajdoni lappal vagy elegendő a 3 sz.
melléklet nyilatkozatában nyilatkozni erről?

5.

A bírálati szempontrendszer 4. pontjában írt oldalak mellett a telephely igazolására megfelelő-e a
Cégkapu honlapról lekért hitelesített hivatalos NAV adatlap?

Az Ajánlattevőnek az ajánlathoz nem szükséges a telephelyre vonatkozóan dokumentumot csatolni, az
az ajánlatok értékelése során a NAV lekérdező rendszerében kerül ellenőrzésre.

6.

Az értékelési szempontrendszerben a lemorzsolódás alatt az ajánlatot adó képző intézmény
összes, az ajánlattételt megelőző három naptári évben befejeződött, az Fktv. hatálya alatt
lefolytatott képzése értendő vagy csak a 3. számú melléklet referencia táblázatába felsorolt
képzéseire vonatkozik a lemorzsolódás?

A lemorzsolódásra vonatkozó szempont értékelése valamennyi, az ajánlattételt megelőző három naptári
évben befejeződött, az Fktv. hatálya alatt lefolytatott képzés figyelembevételével történik.
Az Ajánlattételi felhívás 3. sz. mellékletének 9. pontjában feltüntetett képzések a Képzési referenciák
szempont értékelése során kerülnek figyelembevételre.

7.

Az 1. sz. mellékletben egyes sorszámok alatt megadott képzések esetében az adott sorszámnál
szereplő összes helyszínre (és létszámra) együttesen nyújtható csak be pályázat?

Az Ajánlattételi felhívás 5.2. pont, 14. francia bekezdése értelmében a „képző intézmény tudomásul
veszi, hogy ajánlatot csak képzési soronként lehet benyújtani; vállalja, hogy amennyiben egy sorszámon
adott megnevezésű képzés egy megyén belül több helyszínre vonatkozóan is szerepel, valamennyi
meghirdetett helyszínre – a sorszámhoz tartozó képzés összlétszámára – vonatkozóan nyújtja be az
ajánlatát”.
Ennek megfelelően kizárólag az a képzési ajánlat tekinthető érvényesnek, amely az adott soron
meghirdetett képzés összlétszámára és valamennyi képzési helyszínére vonatkozóan került benyújtásra.

8.

A „Belépés a digitalizált képzés világába” megnevezésű képzés vonatkozásában központi képzési
A 10. sz. melléklet alapján a „Belépés a digitalizált képzés világába” képzésre van-e központi
program nem került kidolgozásra, azt az Ajánlattételi felhívás 10. számú mellékletének megfelelően az
képzési program vagy ezt az Ajánlatevőknek kell kidolgoznia? Utóbbi esetben 4 db 30 órás képzést Ajánlattevőnek szükséges elkészíteni, majd engedélyeztetni.
vagy egy 120 órás képzést kell engedélyeztetni „D” képzési körben?
Az Ajánlattevőnek egy 120 gyakorlati órából álló képzési programot kell kidolgoznia és azt „D” képzési
körben engedélyeztetnie.

9.

Tekintettel arra, hogy a Képzési referenciák értékelési szempont esetében a megszerezhető pontszámok
Amennyiben a képzési adatlap 9. pontjában egy db, az adott képzéssel egy szakmacsoportba
nem a megvalósított képzések számától függően kerültek meghatározásra, erre a szempontra akár egy,
tartozó (megvalósított képzés) került feltüntetésre referenciaként, akkor erre az egy db referenciára
az adott képzési soron szereplő képzéssel azonos szakmacsoportba tartozó megvalósított képzés
is megkapható a maximális 10 pont?
esetén is a maximális pontszám kerül odaítélésre.

10.

Az ajánlatételi felhívás 8. sz. mellékletének 1. pontjában a lemorzsolódás arányát hogyan kell
kiszámítani?

A lemorzsolódási arány a Pest Megyei Kormányhivataltól kért adatok alapján az ajánlat benyújtásának
helye szerint illetékes Kormányhivatal által kerül meghatározásra, erre vonatkozóan az Ajánlattevőnek
nem kell külön számítást végeznie illetve adatlapot benyújtania.

11.

Az „ajánlattétel megelőző három naptári év” meghatározás azt jelenti, hogy 2016.01.01-tól az
ajánlat beadásáig befejeződött képzéseket, vagy 2016.05.06-tól az ajánlat beadásáig befejeződött
képzéseket kell figyelembe venni?

A lemorzsolódási arány meghatározása valamennyi, az „ajánlattételt megelőző három naptári évben
befejeződött” képzés figyelembevételével történik függetlenül attól, hogy a képzés mikor kezdődött. A
képzés befejezésekor az utolsó oktatási vagy vizsganapot kell figyelembe venni.
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12.

Amennyiben több megpályázott képzés esetében is szerepel ugyanaz a képzés referenciaként,
akkor elegendő egyszer kinyomtatni és csatolni a 2.számú melléklethez az OSAP adatlapot, vagy
ajánlatonként annyiszor ahányszor feltüntetésre került referenciának?

Igen, amennyiben több megpályázott képzés esetében is szerepel ugyanaz a képzés referenciaként, az
erre vonatkozó OSAP 1665 statisztikai adatlap képzési részének cégszerűen aláírt másolatát elegendő
egy példányban benyújtani az Ajánlattételi felhívás 2. számú mellékleteként.

13.

A Felnőttképzést kiegészítő tevékenység nélkül kell meghatározni a képzési óraszámot, vagy bele
kell számolni a Felhívásban szereplő "Képzés minimum és maximum" óraszámba?

Az Ajánlattételi felhívás 5.2. pont, negyedik francia bekezdése értelmében „a felnőttképzést kiegészítő
tevékenységeket az 1. sz. mellékletben meghatározott óraszámon felül kell a képzési programba
beépíteni.”

14.

Az Ajánlattételi felhívás 3. sz. mellékletének 10. pontjában kell kiszámolni az összesített fajlagos
költséget. A táblázat alatt megfogalmazott megjegyzések második bekezdése a táblázat melyik
sorára vonatkozik? Az első két sor esetében kell figyelmen kívül hagyni a vizsga díját, vagy az
utolsó sor esetében?
"- OKJ-s képzés esetén az elméleti és gyakorlati képzések fajlagos költségeinek számításánál a jogszabályban meghatározott első - vizsga díját nem kell figyelembe venni."

Az OKJ (A körös) képzések esetében az Ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklet 10. pontjának
" Költségkalkuláció a teljes képzési programra" című táblázat első két sorának második oszlopában
szükséges meghatározni az elméleti, illetve a gyakorlati fajlagos költség összegét. A „Költségkalkuláció
a teljes képzési programra” című táblázat kitöltéséhez a második francia bekezdésben fűzött
megjegyzés ezen cellák kitöltésére vonatkozik.
Az összesített fajlagos költség összegét azonban a képző intézménynek a „Költségkalkuláció a teljes
képzési programra” című táblázat vizsgadíj összesen sorában feltüntetett összeg figyelembevételével
szükséges meghatároznia.
Amennyiben egy képzési soron szereplő összlétszám települési szinten megbontásra került, a képzési
ajánlatban „A képző intézmény által vállalt minimális csoportlétszám” nem lehet magasabb, mint az adott
képzési sor vonatkozásában feltüntetett legalacsonyabb csoportlétszám, amelyet településenként kell
érteni.
A példa esetében, a minimálisan vállalt csoportlétszám 16 fő, vagy annál alacsonyabb létszám lehet, és
ezt mind Pécs, mind Szigetvár vonatkozásában biztosítani kell.

15.

Abban az esetben, ha egy szakirány vonatkozásában a megyei létszám megbontásra került
települési szinten, a képző intézménynek az adott soron legalacsonyabb létszámot kell-e beírni az
„Adatlap a képzésről nyomtatvány” 4. pontjába?
(Konkrét példa: Pécs (20), Szigetvár (16) összlétszám: 36 fő)

16.

A 2019. évben lezárult képzéseket lehet-e referenciaként megjelölni a 3. sz. melléklet 9. pontjában,
Tekintettel arra, hogy a képzési referenciák az ajánlattételt megelőző három naptári évben befejeződött
amennyiben a befejezett képzés benyújtott „OSAP 1665 statisztikai adatlapja” lezárt státuszban
képzésekre vonatkoznak, a 2019. évben befejeződött képzések referenciaként nem vehetők figyelembe.
van?

17.

A 3. számú melléklet 4.pontja szerinti "A tanfolyam tervezett adatai alatt szereplő", "A képzés
óraszáma ... óra" sor kitöltésénél bele kell számítani a kötelezően beépítendő "Képzés
hatékonyságának növelése" valamint "Munkavállalás elősegítése" megnevezésű felnőttképzést
kiegészítő tevékenység óraszámát? Szükséges feltüntetni külön-külön a fent említett ponton belül?

Az Ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletének 4. pontjában a képzés óraszámát a Felnőttképzést
kiegészítő tevékenységek óraszámával együtt kell meghatározni, nem szükséges azokat külön
megbontva feltüntetni.

18.

Abban az esetben, ha egy szakirány vonatkozásában a megyei létszám megbontásra került
települési szinten, akkor az 1 főre jutó OKJ vizsgáztatási költség meghatározásánál milyen
csoportlétszámmal szükséges számolni a vizsgáztató bizottsági tagoknak járó alapdíjat?

Az Ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának 11. francia bekezdése értelmében „az OKJ (A körös) képzés
esetén a képző intézmény által meghatározott vizsgadíj mértéke nem lehet kevesebb a komplex szakmai
vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott vizsgáztatási díj
mértékénél” , amely feltétel teljesülése az Ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletének 4. pontjában „a
képző intézmény által vállalt minimális csoportlétszám” alapján kerül ellenőrzésre.

19.

A képzési referenciára abban az esetben jár 10 pont, ha azonos szakmacsoportba és azonos
képzési körbe tartozó referenciát nyújt be egy adott képző intézmény, vagy akkor is, ha azonos a
szakmacsoport, de különböző a képzési kör?
(Például Kertész (A körös képzés) képzésre nyújt be ajánlatot és referenciája Kiskerti
növénytermesztő (B körös képzés) képzésből van, amely képzéseknek Mezőgazdaság a
szakmacsoportja.)

A képzési referenciák pontozása során kizárólag azon képzési referencia esetében adható 10 pont, ha
az a megpályázott képzési soron szereplő képzéssel azonos szakmacsoportba és azonos képzési körbe
tartozik.

20.

Az Ajánlattételi felhívás 6.2.pontban leírt formai követelmények között szerepel, hogy a 2.sz.
adatlapot és mellékleteit tartalomjegyzékkel, és oldalszámozással kell ellátni. A melléklet részét
A kézi oldalszámozással ellátott ajánlatok megfelelnek az Ajánlattételi felhívásban foglalt vonatkozó
képező egyes dokumentumok már oldalszámozással vannak ellátva, illetve vannak dokumentumok előírásnak, azonban fontos szempont, hogy a tartalomjegyzék az oldalszámozással összhangban
melyeknek nincs oldalszáma.
kerüljön összeállításra.
Kézzel ellátott oldalszámozást kell alkalmazni a dokumentumok oldalszámozásánál?
Az összesített fajlagos költség összegét a felnőttképzést kiegészítő tevékenységek költségének
figyelembevételével szükséges meghatározni.
Az OKJ (A körös) képzések esetében az Ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklet 10. pontjának
"Költségkalkuláció a teljes képzési programra" című táblázat első két sorának második oszlopában
szükséges meghatározni az elméleti, illetve a gyakorlati fajlagos költség összegét. A „Költségkalkuláció
a teljes képzési programra” című táblázat kitöltéséhez a második francia bekezdésben fűzött
megjegyzés ezen cellák kitöltésére vonatkozik. Az összesített fajlagos költség összegének
meghatározásakor azonban a képző intézménynek a „Költségkalkuláció a teljes képzési programra”
című táblázat vizsgadíj összesen sorában feltüntetett összeget is szükséges figyelembe venni.

21.

A képzési ajánlattételi adatlap 5. oldalán kérik megadni a fajlagos költséget, amelybe az OKJ-s
vizsga díja nem számít bele. Bele kell- e számítani a felnőttképzést kiegészítő tevékenységek
(összesen 40 óra) költségét a fajlagos költségbe?

22.

Az Ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletének 4. pontjában a megengedett hiányzás mértékét a
A 3. mellékletben a 4.pontban a hiányzás mértékénél be kell számítani a kiegészítő tevékenységek felnőttképzést kiegészítő tevékenységek óraszámának figyelembevételével szükséges meghatározni.
A felnőttképzést kiegészítő tevékenységek óraszámát és költségét az Ajánlattételi felhívás 3. sz.
óraszámait? A fajlagos költség kiszámításánál a 3 melléklet 10 táblázatában a kiegészítő
melléklet 10. pontjának "Költségkalkuláció a teljes képzési programra" című táblázatban az Összesített
tevékenység óraszámait is és költségeit is számításba kell venni?
fajlagos költség összegének meghatározásakor is szükséges figyelembe venni.

23.

Képző intézményünk nem jogosult a szakmai vizsga szervezésre, ebben az esetben az ajánlattételi
felhívás 3. mellékletének 5. pontjában a szakmai vizsgáztatás szervezésére való jogosultság
engedély száma és érvényességi idejéhez annak az intézménynek az engedély számát kell
feltüntetni, aki jogosult a szakmai vizsga merszervezésére? Illetve a hatósági gépkezelői
vizsgáztatásra más szerv adott ki engedélyt azt is fel kell vezetni?

Az Ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletének 5. pontjában annak az intézménynek a
vizsgaszervezésre vonatkozó engedélyének számát, illetve az engedély érvényességi idejét szükséges
felvezetni, amely a szakmai vizsgát megszervezi.
Felhívom figyelmét, hogy a szakmai vizsga szervezőjét – a lábjegyzetben meghatározottak szerint –
kizárólag OKJ, ECDL, és felzárkóztató képzések esetén szükséges feltüntetni.
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24.

A Tehergépkocsi-vezető "C" + Tehergépkocsi-vezetői alapképzési képesítés (GKI alap) vonatkozásában
a két képzési rész elméleti óraszámát és költségét az Ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletének 10.
pontjában szereplő Költségkalkuláció a teljes képzési programra táblázat Hatósági jellegű képzések
"elméleti képzés" sorába szükséges felvezetni, míg a Tehergépkocsi-vezetői alapképzési képesítés (GKI
A Tehergépkocsi-vezető "C" + Tehergépkocsi-vezetői alapképzési képesítés (GKI alap) felhívásnál
alap) képzés gyakorlati óraszámát és költségét a táblázat "gyakorlati képzés" sorában, a Tehergépkocsia 3. melléklet költségkalkuláció teljes képzési programra táblázatnál a hatósági jellegű képzések
vezető "C" kategória gyakorlati óraszámát és költségét pedig a táblázat „… kategória vezetői engedély
sorában a képzéseket a GKI elméleti és gyakorlati szétbontása szükséges, de a „C” kategóriánál
esetén” sorában kell feltüntetni.
nem lett feltüntetve erre vonatkozólag sor. Kérdésem, hogy szét kell-e bontani, vagy egy összegben
A hatósági képzés esetében a vizsgadíj fajlagos költségbe történő beszámítása során a
kell feltüntetni. Illetve a vizsgadíjat fel kell tüntetni és bele kell számolni a fajlagos költségbe, a GKI
Költségkalkuláció a teljes képzési programra táblázathoz a 3. francia bekezdésben fűzött megjegyzés az
kártya költsége beleszámolható e a vizsgadíjba?
irányadó: „Nem OKJ-s képzés esetén a fajlagos költség számításánál figyelembe kell venni a vizsgadíjat
is, de az elszámolás miatt kérjük az egy főre jutó vizsgadíjat külön is feltüntetni. ”
A GKI vizsgakártya költsége külön tételként a kiemelt projekt költségvetésének terhére nem
elszámolható.

25.

Az Ajánlattételi felhívás 5.1 pontjának tizenegyedik francia bekezdése értelmében a Felnőttképzést
A Nemzetgazdasági Közlönyben foglalkoztatást elősegítő képzések költségnormái a maximum, amit kiegészítő tevékenységek kivételével a költségeknek valamennyi képzés esetében el kell érnie a
figyelembe lehet venni óradíjként?
Nemzetgazdasági Minisztérium által a Nemzetgazdasági Közlönyben közzétett költségnormák minimum
70 %-át.

26.

Az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) + Gyalogkíséretű targoncára (3312) +
Vezetőállásos targoncára (3313) + Vezetőüléses targoncára (3324) gépkezelő jogosítvány a
40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2. sz. melléklete alapján képzés esetén az Ajánlattételi felhívás
gépkezelői jogosítvány megszerzéséhez minimum 12 és maximum 12 órát ír elő. A 40/2009. KHEM
rendelet szerint „(4) A szaktanfolyamon való részvétel kötelező. A szaktanfolyam keretében
gépcsoportonként és tanulónként legalább 3 tanóra gyakorlati oktatást, valamint tanfolyamonként 1
óra munkavédelmi és elsősegély oktatást kell tartani, egy tanóra időtartama 45 perc.” Ebből
következően értelmezésünk szerint és az eddigi gyakorlatnak megfelelően a 3 gépcsoportra
minimum 10 óra az előírás (3x3 óra gépcsoportonként + 1 óra munkavédelem). Ez esetben is
elvárás a minimum 12 óra oktatási ráfordítás?

Az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) + Gyalogkíséretű targoncára (3312) +
Vezetőállásos targoncára (3313) + Vezetőüléses targoncára (3324) gépkezelő jogosítvány a 40/2009.
(VIII. 31.) KHEM rendelet 2. sz. melléklete alapján képzés vonatkozásában kiadott Tantervi és
Vizsgakövetelmények című dokumentum alapján valamennyi gépcsoport esetében kötelező 1 óra
Szakirányú munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismeretek a gyakorlatban című tantárgy megtartása,
ezért a nevezett képzés esetében is 12 tanóra az elvárás a hatósági képzési rész megvalósítása során.

27.

Az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) + Gyalogkíséretű targoncára (3312) +
Vezetőállásos targoncára (3313) + Vezetőüléses targoncára (3324) gépkezelő jogosítvány a
40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2. sz. melléklete alapján képzés esetén két külön képzési
adatlapot kell beadni, külön az OKJ-s tanfolyamra és külön a hatósági vizsgára két külön
költségvetéssel, vagy egy adatlapon kell benyújtani a képzést?

Az Ajánlattételi felhívás 6.2. pontja értelmében a képzésre vonatkozó adatlapot képzési soronként egy
eredeti példányban szükséges benyújtani, azaz OKJ + hatósági képzés esetében sem kell a két képzési
részre vonatkozóan különálló adatlapot benyújtani, tekintettel arra, hogy egy képzési soron került
meghirdetésre.

28.

A "Raktáros + Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) + Gyalogkíséretű targoncára
(3312) + Vezetőállásos targoncára (3313) + Vezetőüléses targoncára (3324) gépkezelő jogosítvány Amennyiben egy képzési soron két képzés került meghirdetésre, csak az egyik képzési programba kell
a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2. sz. melléklete alapján" képzés pályázati kiírásnál a 40 óra
beépíteni a felnőttképzést kiegészítő tevékenységeket.
(16+24) időtartamú felnőttképzést kiegészítő tevékenységeket hogyan kell beépíteni a képzési
programokba?
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