NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL

Kérdések és válaszok a GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt keretében 2021. január 1-től indítani tervezett képzések jegyzékének összeállításához

Sorszám

Kérdés

1.

A GINOP-6.1.1. ajánlati felhívás 1. sz. mellékletében több helyen is szerepel a falazó kőműves (231 sorsz.
és 396 sorsz.) rész szakképesítés 960 óra időtartam megjelöléssel. A 229/2019. (IX.30.) Korm. rendeletben
a rész szakképesítések között a 24. sorszám alatt szereplő falazó kőműves képzésnél 450-550 óra van
meghatározva az iskolarendszeren kívüli képzés minimális és maximális időtartamának.
Melyik szám a helyes? Melyik szám alapján tervezzünk?

Válasz

Az Ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében a Falazó kőműves képzés a képzési típus szerint részszakmaként van feltüntetve.
A hivatkozott részszakmára vonatkozó órakeret meghatározását a https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt honlapon található 6. Építőipar ágazathoz tartozó Kőműves szakma, Képzési és Kimeneti követelményének
(KKK) 10.1.2. pontja tartalmazza, amelyben meghatározott óraszám az Ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében szereplő Falazó kőműves képzés alapja.
Az Ajánlattételi felhívás 2. pontja szerint a kiemelt projekt keretében a képzések elindítására 2021. január 01-től van lehetőség. Tekintettel arra, hogy 2021. január 01-től OKJ-s képzések nem indíthatók, az Ön
által hivatkozott jogszabály, és annak vonatkozó rendelkezései jelen ajánlattételi eljárás keretében nem relevánsak.
"Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról” szóló 229/2019. (IX.30.) Korm. rendelet értelmében
ezen jogszabály alapján indítható képzések határideje 2020. december 31.

Az Ajánlattételi felhívás 3. sz. „Adatlap a képzésről” c. mellékletének 4. „A képzés tervezett adatai” pontjában a „A felnőttképző által vállalt minimális csoportlétszám” meghatározásának igazodnia kell az 1.sz.
melléklet „F” oszlopában feltüntetett, adott megyében adott képzésre vonatkozó „Képzés tervezett helyszíne (település)” szerinti csoportlétszámhoz.

2.

A képzési ajánlatban a „felnőttképző által vállalt minimális csoportlétszám” szabadon meghatározható az
ajánlatot adó felnőttképző által? Ennek a létszámnak nem kell igazodnia a 1. sz. mellékletben feltüntetett
tervezett megyei csoportlétszámokhoz, ugye?

A „Képzési ajánlatok összesítő táblázatát” tartalmazó 4. sz. melléklet 4. oszlopában feltüntetésre került, hogy a Tervezett összesen létszám (fő) az 1. sz. mellékletben feltüntetett létszámmal megegyezik.
„A felnőttképző által vállalt minimális csoportlétszám” nem lehet magasabb, mint az adott képzési sor vonatkozásában feltüntetett legalacsonyabb csoportlétszám, amelyet településenként kell érteni,
alacsonyabb csoportlétszám vállalása lehetséges.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ajánlattételi felhívás 5.2 „Egyéb elvárások az ajánlatétellel és a képzés lebonyolításával kapcsolatban” pontjának l) alpontja szerint „A felnőttképző 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.”

Amennyiben az Ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében szereplő képzési igények közül az Fktv1. szerint megvalósítandó 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, támogatott egyéb képzésre („D” képzési kör)
nyújtja be pályázatát, abban az esetben (többek között) az alábbi feltételek irányadók:

3.

A GINOP-6.1.1 ajánlattételi felhívásban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több egyéb (D körös) képzésre
lehet ajánlatot tenni. A jelenleg még hatályos, 2014-ben kelt felnőttképzési engedélyünkben szerepel több
olyan D körös képzés, amelyre ajánlatot tudunk adni. Kérdésünk, hogy ezen képzésekre kell - e új
engedélyt kérnünk a FAR-ban?

Az Ajánlattételi felhívás 5.1.1. pontja szerint: Az Fktv1. szerinti képzések esetén további feltétel, hogy a felnőttképző:
• szerepel az Fktv1. 5. §-ában meghatározott felnőttképzők elektronikus nyilvántartásában, illetve vállalja, hogy a képzés teljes időtartama alatt rendelkezik az Fktv1. 3. § (1) bekezdés szerinti engedéllyel,
valamint arra a képzésre, amelyre ajánlatot tett, rendelkezik felnőttképzési engedéllyel (a képzési ajánlat elválaszthatatlan mellékletét képezi a felnőttképzési engedélyről szóló határozat hitelesített másolata);
illetve tudomásul veszi, hogy amennyiben az adott képzésre vonatkozó engedélye törlésre, vagy visszavonásra kerül a képzés időtartama alatt, úgy a Kormányhivatal elállhat a közte és a felnőttképző között
létrejött megállapodástól;
• vagy rendelkezik az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdésében meghatározott engedéllyel, és szerepel a felnőttképzők elektronikus nyilvántartásában, vagy az ajánlat benyújtásáig az engedély megszerzése iránti
kérelmét benyújtotta; illetve vállalja, hogy a képzés teljes időtartama alatt rendelkezik az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdés szerinti engedéllyel. Továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben a képzés időtartama alatt a
felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzési tevékenység folytatásától eltiltja, úgy a Kormányhivatal elállhat a közte és a felnőttképző között létrejött megállapodástól. A felnőttképzőnek a képzés
megkezdéséhez az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkeznie kell.
Fentiek értelmében új engedély, vagy annak megkérése abban az esetben szükséges, amennyiben az első francia bekezdésben rögzített feltétel nem valósul meg.

4.

A pályázati felhívás "5.2 Egyéb elvárások az ajánlattétellel és a képzés lebonyolításával" pont g) pontjában
az alábbi megfogalmazás szerepel:
"…az 5.,6.,7.,8. osztályos felzárkóztató képzés osztályozó vizsgával…zárul"
Osztályozó vizsga a jelenleg hatályos jogszabály alapján (2011.évi CXC. törvény, 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet) csak köznevelési intézményben lehetséges, az adott
intézményben tanulók (tanulói jogviszonnyal rendelkezők) számára.
Ebben az esetben hogyan lehetséges az előírt vizsgáztatási kötelezettség teljesítése egy, a felnőttképzésről
szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján "D" képzési körbe tartozó egyéb támogatott képzés esetében?

5.

Az ajánlattételi felhívás 3.sz. mellékletét képező Adatlap 5. pontjában a szakmai/képesítő vizsga
szervezőjének megjelölése szükséges.
Jelenleg nem rendelkezünk hiteles információval arra vonatkozóan, hogy a 2020. szeptemberétől
felnőttképzés keretében is indítható részszakmák esetében ki fogja ellátni a vizsgaszervezői feladatokat.
Ebben az esetben milyen intézményt jelöljön meg a képző?

A kiemelt projekt kapcsán az Oktatási Minisztériummal történt korábbi egyeztetésnek megfelelően az 5-8. osztályos felzárkóztató képzések vizsgáztatásával kapcsolatban az alábbiak szerint kell eljárni.
Az 5-8. osztályos felzárkóztató képzéseket elnyert képző intézménynek a képzés indításakor együttműködési megállapodást kell kötnie egy olyan iskolával, amelynek az alapító okiratában szerepel az 5-8.
osztályos oktatás felnőttoktatás keretében. Az együttműködési megállapodásban kell rögzíteni a két intézmény közötti feladatmegosztást. A felnőttképző intézmény az oktatók és a helyszín biztosítására külön
köt szerződést.
Az iskola a képzés kezdetével (felnőttképzési jogviszony létesítésével) párhuzamosan tanulói jogviszonyt létesít a képzésben résztvevővel (az óraszám alapján javasolt a levelező munkarend választása).
Az iskola elkészíti a tanulói jogviszonyban lévőkre vonatkozó – a köznevelési jogszabályokban előírt – dokumentációt (beírási napló, törzslap, iskolai napló, bizonyítvány).
A felnőttképző intézmény elkészíti a felnőttképzési jogszabályok alapján előírt dokumentációkat. A képzés finanszírozása kizárólag a felnőttképzési jogviszonyhoz kapcsolódik.
A képzés befejezése után az iskola végzi a vizsgáztatást, majd állítja ki a bizonyítványokat. Az iskolának nem kell új bizonyítványt igényelnie, hanem a résztvevők meglévő bizonyítványát egészíthetik ki.

Részszakmák vonatkozásában a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 125. § (9) bekezdése alapján szakmai vizsgát 2025. december 31-ig a szakképző intézményben a hivatkozott törvényben
meghatározott feltételekkel kell megszervezni azzal, hogy akkreditált vizsgaközpont alatt a szakképző intézményt kell érteni.

Az Ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletének 453. sorában található „Munkabiztonsági és egészségvédelmi ismeretek” elnevezésű (D körös) képzési irány esetén elfogadható, ha a képzés két részből tevődik
össze a kérdésben megfogalmazottak szerint.
Hivatkozott képzési irány esetén az engedélyezésre vonatkozóan az alábbi feltételek figyelembevétele szükséges.
Az Ajánlattételi felhívás „5.1.1. b) pontja szerint: Az Fktv1. szerinti képzések esetén további feltétel, hogy a felnőttképző:

6.

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban a következő kérdésünk lenne az alábbi képzéshez kapcsolódóan:
Az 1. sz. melléklet 453.sorában szereplő Munkabiztonsági és egészségvédelmi ismeretek, egyéb (D körös)
képzés esetén a képzésre való pályázat esetében elfogadható-e, hogy a képzés két részből tevődik össze,
egyrészt egy 30 órás Munkabiztonsági ismeretek, illetve egy 30 órás Egészségvédelmi ismeretek
képzésből, vagy egy képzésként kell ennek szerepelni.
Amennyiben elfogadható az összevont két képzés, abban az esetben milyen engedéllyel kell rendelkezni
hozzá, illetve az engedélyt milyen módon kell igazolni.

b) az Fktv1. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, támogatott egyéb képzés esetén megfelel az 5.1.1. a) pont szerinti feltételnek,
vagy rendelkezik az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdésében meghatározott engedéllyel, és szerepel a felnőttképzők elektronikus nyilvántartásában, vagy az ajánlat benyújtásáig az engedély megszerzése iránti kérelmét
benyújtotta; illetve vállalja, hogy a képzés teljes időtartama alatt rendelkezik az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdés szerinti engedéllyel. Továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben a képzés időtartama alatt a
felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzési tevékenység folytatásától eltiltja, úgy a Kormányhivatal elállhat a közte és a felnőttképző között létrejött megállapodástól. A felnőttképzőnek a képzés
megkezdéséhez az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkeznie kell.”
Ennek alapján a hivatkozott képzés esetén vagy mindkét képzés esetén rendelkezik régi típusú engedéllyel, vagy amennyiben új engedéllyel bír, a képzés megvalósítható annak birtokában.
Az engedély igazolására az Ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklet Kötelezően csatolandó mellékletek részének 3. b) pontja vonatkozik, miszerint:
b) az Fktv1. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, támogatott egyéb képzés(ek) esetén a képzés(ek)re vonatkozó – Fktv1. alapján kiadott – engedély(ek) érvényességét igazoló dokumentum(ok) cégszerűen
hitelesített másolata,
vagy az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdése szerinti engedély érvényességét igazoló dokumentum cégszerűen hitelesített másolata, ennek hiánya esetén az engedély megszerzése iránti kérelem benyújtását igazoló
dokumentum cégszerűen hitelesített másolat (elegendő egy példányban, amennyiben több képzés vonatkozásában is releváns)

7.

Az 1. sz. melléklet E oszlopában vannak feltüntetve a képzések SzPk, KKK, PK azonosító számai, de több
képzésnél, így a 396, 399, 404, 411 sorszámú képzéseknél üresen maradt ez a cella. A 3. sz. ajánlattételi
adatlap 1. pontjában kérik feltüntetni a képzési irány azonosító számát is. Amennyiben az 1. sz.
mellékletben nem szerepel ilyen azonosító szám, akkor ezt a részt hagyjuk üresen?

8.

Az ajánlattételi felhívás 3. sz. mellékelte, Adatlap a képzésről 4. pontjában:
A képzés óraszáma: …… óra
Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): …… óra
A képzés óraszámához hozzá kell-e adnunk az összesen 40 óra felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó
szolgáltatás óraszámát?
A megengedett hiányzás mértékét a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás óraszámát
figyelembe véve kell-e meghatározni? Problémát okozhat, hogy a képzési program szerinti hiányzás
mértékét sok esetben még nem éri el a résztvevő, mégis kizárjuk a képzésből a felnőttképzési
tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatási alkalmakról történő hiányzás miatt.

9.

Az Ajánlattételi felhívás 3. sz. Adatlap a képzésről mellékletének 5. pontjában a szakmai/képesítő vizsga
szervezőjével kapcsolatban az alábbi kérdés merül fel.
Amíg nem jött létre a megyei vizsgaközpont, milyen szervezetet nevezzünk meg?
Az átmeneti rendelkezés alapján lehet-e vizsgaszervező a Centrumhoz, mint felnőttképzőhöz tartozó
valamelyik szakképző intézmény?

Az Ajánlattételi felhívás 1.sz. mellékletében a felsorolt képzések képzési típusa részszakma, amely nem rendelkezik képzési irányhoz tartozó azonosító számmal. Ebben az esetben a 3. sz. melléklet „Adatlap a
képzésről” 1. pontjában szereplő „Képzési irány azonosító száma” üresen hagyható.

A 40 órát elérő képzések óraszámához hozzá kell számítani az összesen 40 óra felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás óraszámát. A vonatkozó melléklet ezen pontjánál az összeszámított
óraszámot szükséges feltüntetni.
A megengedett hiányzás mértékét pedig ezen összeszámított óraszám alapul vételével kell számítani és feltüntetni.
A 40 órát el nem érő képzések óraszámához a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás nem rendelhető hozzá.

Részszakmák vonatkozásában megfelelő a szakképzési centrum vizsgaszervezőként történő megjelölése.

Az Ajánlattételi felhívás 1. mellékletében szereplő "Belépés a digitalizált munka világába" képzési irány esetében, amennyiben egyéb (D) körös képzési típus szerint került adott megyében feltüntetésre, az
ajánlat benyújtásának feltétele az engedélyezés vonatkozásában az alábbi:
Az Ajánlattételi felhívás „5.1.1. b) pontja szerint: Az Fktv1. szerinti képzések esetén további feltétel, hogy a felnőttképző:
10.

Az ajánlattételi felhívás 10. sz. melléklete a "Belépés a digitalizált munka világába" szeretném megkérdezni,
hogy erre hogyan lehet ajánlatot tenni? Az új engedélyszámmal van -e rá lehetőség vagy a régivel is lehet?

b) az Fktv1. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, támogatott egyéb képzés esetén megfelel az 5.1.1. a) pont szerinti feltételnek,
vagy rendelkezik az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdésében meghatározott engedéllyel, és szerepel a felnőttképzők elektronikus nyilvántartásában, vagy az ajánlat benyújtásáig az engedély megszerzése iránti kérelmét
benyújtotta; illetve vállalja, hogy a képzés teljes időtartama alatt rendelkezik az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdés szerinti engedéllyel. Továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben a képzés időtartama alatt a
felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzési tevékenység folytatásától eltiltja, úgy a Kormányhivatal elállhat a közte és a felnőttképző között létrejött megállapodástól. A felnőttképzőnek a képzés
megkezdéséhez az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkeznie kell.”
Azaz fentiek értelmében régi, ill. új típusú engedély birtokában is lehetőség van képzési ajánlat benyújtására.

A kérdésével összefüggésben az Ajánlattételi felhívás 5.1.1. pontja meghatározza meg az engedély meglétére vonatkozó feltételeket.

11.

Az Ajánlattételi felhívás 3. pont 3.1. alpontja alapján az Fktv1. szerint:
A. az Fktv1. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, támogatott egyéb szakmai képzés („B” képzési kör)
B. az Fktv1. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, támogatott egyéb képzés („D” képzési kör)
(a továbbiakban A és B együtt: Fktv1. szerinti képzések)
Jól értelmezzük-e az Fktv1. képzések alá tartozó képzésekre, csak régi képzési engedélyekkel lehet
pályázni?

12.

Az Ajánlattételi felhívás 3. pont 3.2. alpontja alapján az Fktv2. szerint:
C. az Fktv2. 1. § (1) bekezdés aa) pontja szerinti részszakma
E. az Fktv2. 1. § (1) bekezdés ab) pontja szerinti, szakképzésnek nem minősülő képzés
F. az Fktv2. 1. § (2) bekezdés szerinti, jogszabály alapján szervezett képzés, a továbbiakban hatósági
képzés
(a továbbiakban C–F együtt: Fktv2. szerinti képzések)
Az Fktv2. alá eső képzéseket az új rendszer szerint, új képzési programok szakértővel aláírt képzési
programmal lehet megpályázni, amivel az ajánlat beadásával egy időben rendelkezni kell? Az új redszer
szerint mivel nincs engedélyeztetés, hogy igazolom, hogy rendelkezem a szakértett képzési programmal?

"5.1.1. Az Fktv1. szerinti képzések esetén további feltétel, hogy a felnőttképző:
a) az Fktv1. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, támogatott egyéb szakmai képzés esetén szerepel az Fktv1. 5. §-ában meghatározott felnőttképzők elektronikus nyilvántartásában, illetve vállalja, hogy a képzés
teljes időtartama alatt rendelkezik az Fktv1. 3. § (1) bekezdés szerinti engedéllyel, valamint arra a képzésre, amelyre ajánlatot tett, rendelkezik felnőttképzési engedéllyel (a képzési ajánlat elválaszthatatlan
mellékletét képezi a felnőttképzési engedélyről szóló határozat hitelesített másolata); illetve tudomásul veszi, hogy amennyiben az adott képzésre vonatkozó engedélye törlésre, vagy visszavonásra kerül a
képzés időtartama alatt, úgy a Kormányhivatal elállhat a közte és a felnőttképző között létrejött megállapodástól;
b) az Fktv1. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, támogatott egyéb képzés esetén megfelel az 5.1.1. a) pont szerinti feltételnek,
vagy rendelkezik az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdésében meghatározott engedéllyel, és szerepel a felnőttképzők elektronikus nyilvántartásában, vagy az ajánlat benyújtásáig az engedély megszerzése iránti kérelmét
benyújtotta; illetve vállalja, hogy a képzés teljes időtartama alatt rendelkezik az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdés szerinti engedéllyel. Továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben a képzés időtartama alatt a
felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzési tevékenység folytatásától eltiltja, úgy a Kormányhivatal elállhat a közte és a felnőttképző között létrejött megállapodástól. A felnőttképzőnek a képzés
megkezdéséhez az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkeznie kell.
- Tehát az Fktv1. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, támogatott egyéb képzés esetén régi vagy új engedéllyel is lehetőség van ajánlatot benyújtani.
- Az Fktv1. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, támogatott egyéb szakmai képzés esetén kizárólag régi engedély birtokában lehet érvényesen ajánlatot benyújtani.

A képzési program meglétének igazolását az ajánlat benyújtásával nem kérjük, az ajánlat részét képező mellékletek - különös tekintettel a képzési adatlapra - nyilatkozati formában tartalmazzák az ajánlattevő
részéről annak megerősítését, hogy rendelkezik vele.
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Ki minősül szakértőnek, hol érhető el a most hatályos szakértők adatbázisa (korábban voltak felnőttképzési
szakértők és programszakértők, ők továbbra is gyakorolhatják- e a jogosítványukat)?

Az Fktv1. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, támogatott egyéb szakmai képzés („B” képzési kör) esetén a képzési program előminősítésére felkérhető felnőttképzési szakértők elérhetősége az alábbi linken
található:
https://engedely.mer.gov.hu/szakertok/?oldal=ajanlasi_lista
Az Fktv. 2. szerinti képzések esetén a képzési programok előminősítéséhez a felnőttképzési szakértők nyilvántartása az alábbi portálon érhető el:
https://far.nive.hu/publikus-adatok/szakertok-nyilvantartasa

14.

Az Fktv2. szerint készülő új, részszakmákra vonatkozó képzési programba beépítjük a 40 órás kiegészítő
tevékenységet, és azt szakértés után beadjuk engedély kérelemre. Az Fktv1. (régi D körös) képzés esetén
Az Fktv2. 1. § (1) bekezdés aa) pontja szerinti részszakmára vonatkozó képzési program szakértői előminősítése szükséges, viszont az engedély iránti kérelem beadása a felnőttképzőre vonatkozik (Ajánlattételi
azt a választ kaptuk, hogy nem kell újra engedélyt kérnünk a már meglévő képzési programokhoz. Azokba
felhívás 5.1.2. pontja).
szintén beépítjük a felnőttképzést kiegészítő szolgáltatásokat (a 40 órát), szakértővel előminősíttetjük, de
Az Fktv1. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, támogatott egyéb képzés („D” képzési kör) esetén csak a kérdésben megfogalmazott kiegészített és szakértővel előminősített képzési programmal kell rendelkezni.
azt a kiíró nem fogja látni, mert nem kell újra beadnunk engedély kérelemre. Jól értelmezzük- e, hogy abban
az esetben csak rendelkeznünk kell a kiegészített, és szakértővel előminősített képzési programmal?
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Az Ajánlattételi felhívás 5.2.2. c) pontja alapján:
„5.2.2. Az Fktv2. szerinti képzések esetén további feltételek:
c) az Fktv2. 1. § (1) bekezdés aa) pontja szerinti részszakma megszerzésére irányuló képzés esetén a
szakképzésben kötelezően alkalmazandó programtantervben (PTT) javasolt szakmai tartalom jelen eljárás
keretében kötelező, valamint a gyakorlati aránynak el kell érnie a PTT-ben javasolt mértéket azzal, hogy a
gyakorlati arány megtartása tananyagegységenként értendő, a tananyagegységekre előírt arányok
figyelembevételével”
A részszakma megszerzésére irányuló képzés esetén
- „A gyakorlati aránynak el kell érnie a PTT-ben javasolt mértéket” – hivatkozás szerint, ha jól értelmezzük
a javasolt mértéknél kevesebb nem lehet, de meghaladhatja azt? (pl. a Logisztikai feldolgozó képzésnél a
digitális alkalmazások tantárgy PTT szerinti gyakorlati arány 0%, de tartalmaz pl. tízujjas vakírás elnevezésű
témakört és digitális alkalmazások témakört is)

Az Fktv2. 1. § (1) bekezdés aa) pontja szerinti részszakma megszerzésére irányuló képzés esetén a gyakorlati arány meghatározásának alapja az adott részszakmához tartozó Programtanterv (PTT), az
alábbiakban szerint.
Az Ajánlattételi felhívás 5.2.2. c) pontja alapján:
„az Fktv2. 1. § (1) bekezdés aa) pontja szerinti részszakma megszerzésére irányuló képzés esetén a szakképzésben kötelezően alkalmazandó programtantervben (PTT) javasolt szakmai tartalom jelen eljárás
keretében kötelező, valamint a gyakorlati aránynak el kell érnie a PTT-ben javasolt mértéket, azzal, hogy a gyakorlati arány megtartása tananyagegységenként értendő, a tananyagegységekre előírt arányok
figyelembevételével;”
A PTT 4. pontjában található az adott részszakma ajánlott szakmai tartalma, amely alapján a gyakorlati arány meghatározása a következők szerint történik:
- az órakeretek minden esetben a tantárgyaknál kerültek meghatározásra;
- amennyiben az oktatási egységnél tanulási területek találhatók, az ahhoz tartozó tantárgy(akat) és azok gyakorlati arányát kell figyelembe venni;
- amennyiben az oktatási egységnél tantárgyak találhatók, az adott tantárgyra rákeresve megtalálható annak gyakorlati aránya;
- amennyiben az oktatási egységnél témakörök találhatók, meg kell nézni, hogy az adott témakör melyik tantárgy része és annak a tantárgynak a gyakorlati arányát kell figyelembe venni.
A gyakorlati aránynak a javasolt mértéket el kell érnie - minden tananyagegységnél -, annál kisebb arányú a gyakorlat nem lehet, magasabb arányú gyakorlat azonban feltüntethető az ajánlatban.

Az Fktv2. 1. § (1) bekezdés aa) pontja szerinti részszakma megszerzésére irányuló képzések vonatkozásában a követelményeket tartalmazó dokumentumok az Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (IKK)
honlapjáról [https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt] tölthetők le. Minden részszakma egy alap szakma Képzési és Kimeneti Követelményének (KKK) 1. pontjában szerepel.
A honlapon lévő kereső felület csak a szakma keresését teszi lehetővé, a részszakma a szakmához tartozó KKK pdf dokumentumban található. Fokozott fgyelemmel javasolt az adott részszakma eléréséhez
áttekinteni a honlapon található KKK-kat.
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Tájékoztatást kérnék arra vonatkozóan, hogy a Bolti előkészítő, Kerti munkás, Parkgondozó részszakmák
követelményeit tartalmazó dokumentumok hol érhetők el?

Ennek megfelelően az Ön által említett részszakmák dokumentumai a következő úton érhetők el:
• a Bolti előkészítő részszakma a Kereskedelem ágazathoz és a Kereskedelmi értékesítő szakmához tartozik, ennek megfelelően a Kereskedelmi értékesítő szakma KKK-ját,
• a Kerti munkás részszakma a Mezőgazdaság és erdészet ágazathoz és Kertész szakmához tartozik, ennek megfelelően a Kertész szakma KKK-ját,
• a Parkgondozó részszakma Mezőgazdaság és erdészet ágazathoz és Kertész technikus szakmához tartozik, ennek megfelelően a Kertész technikus szakma KKK-ját,
szükséges letölteni a felületről.
Tájékoztatom továbbá, hogy a részszakmák gyakorlati arányának meghatározásához a Programtantervekre (PTT) lesz szükség, amelyek a felületen közvetlenül a KKK-k mellett érhetők el. (Ajánlattételi felhívás
5.2.2. c) pont)

1. kérdés kapcsán:
Nem szükséges az azonosító szám feltüntetése.

GINOP-6.1.1 kiemelt projekt ajánlattételi felhívásával kapcsolatban kérdéseink merültek fel:
1. A részszakma képzési típusnál az adatlap 1. pontjában a képzés adatainál megfelelő, ha a teljes szakma
(amibe a résszakma tartozik) azonosító számát írjuk?
2. Vizsgaszervező intézménynek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal megnevezhető-e a
felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés
alapján, érvényessége szerint 2020. szeptember 1-től?
17.

3. A vizsgadíj összegét milyen jogszabály alapján határozzuk meg? A jövő évi minimálbér még nincs
meghatározva. Továbbá kérdés, hogy a vizsgabizottság díjazása a jelenlegi jogszabályok szerint lesz -e a
későbbiekben meghatározva a minimálbér ugyanannyi százalékában? Ez esetben három taggal számoljuk,
melyből egy elnök, emellett a jegyzői díjjal? Az akkreditált vizsgaközpont mennyi díjat kérhet? A
programkövetelményben szereplő írásbeli vizsga központi írásbeli vizsgát jelent, amiért fizetni kell?
4. A költségkalkulációban a vizsgadíjat nem kell az egy főre jutó képzési költségbe beszámítani?
5. Az összetett fajlagos költségnek egész számnak kell lennie vagy lehet tized is, amit kerekíteni kell egész
számra?

2. kérdés kapcsán:
Hivatkozott jogszabály a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 30. § (3) bekezdésére utal (átmeneti rendelkezés), és azt jelenti, hogy az egyébként legkésőbb 2020. december 31. napján megindítható
OKJ-s képzések tekintetében lehet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt vizsgaszervezési engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézménynek tekinteni, 2022. december 31. napjáig.
Ennek értelmében a kiemelt projekt keretében a jelenleg hatályos képzési jegyzéken szereplő képzési sorok (azon belül is az OKJ-s képzések) vonatkozásában van relevanciája az Ön által hivatkozott
jogszabályhelynek, a GINOP-6.1.1-15 kódszámú, „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt keretében 2021. január 01-től indítani tervezett képzések jegyzékének
összeállításához kapcsolódó ajánlattételi eljárás keretében (amely iránt Ön jelenleg érdeklődik) már nem indíthatók OKJ-s képzések.
3. kérdés kapcsán:
Az Ajánlattételi felhívás 3.sz. Adatlap a képzésről mellékletének 10. Költségkalkuláció táblázatának kitöltéséhez a vizsgadíj mértékének meghatározásakor az alábbiak szerint szükséges eljárni:
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 93. § (5) bekezdése értelmében: "A szakmai vizsga legmagasabb díját a Kormány rendeletben állapítja meg. A szakmai vizsga díját e mértéken belül az akkreditált
vizsgaközpont úgy állapítja meg, hogy az a ráfordításaira és működéséhez szükséges észszerű nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az azt terhelő fizetési kötelezettségekre és az akkreditált
vizsgaközpont részére nyújtott támogatásokra is. A szakmai vizsgának a Kormány rendeletében megállapított legmagasabb díjánál magasabb díjat és a szakmai vizsgáért fizetendő más pénzbeli, anyagi,
természetbeni hozzájárulást vagy költséget érvényesen nem lehet kikötni."
A vizsgadíj mértéknek meghatározása a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 2021.01.01-től hatályos állapota alapján a 288. § -ban leírtak szerint történik.
4. kérdés kapcsán:
Az Fktv1. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, támogatott egyéb szakmai képzés („B” képzési kör), az Fktv1. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, támogatott egyéb képzés („D” képzési kör), az Fktv2. 1. § (1)
bekezdés ab) pontja szerinti, szakképzésnek nem minősülő képzés esetén a beszámoló/vizsga díját már tartalmazza a képzési költség, emiatt nem kell pluszban hozzáadni az egy fő képzési költségének
meghatározásakor.
Az Fktv2. 1. § (1) bekezdés aa) pontja szerinti részszakma esetén a képzési költség nem tartalmazza a vizsga díját, emiatt azt hozzá kell adni az egy fő képzési költségének meghatározásakor.
Az összesített fajlagos költség meghatározását a 3. sz. melléklet 10. Költségkalkulációs táblázat alatt lévő útmutatás alapján az egy fő képzési költsége/óraszám képlet szerint kell meghatározni.
5. kérdés kapcsán:
Az összesített fajlagos költség nem kell hogy egész szám legyen, az Ajánlattételi felhívás és dokumentációja nem ír elő ezzel összefüggésben kikötést.
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Az új típusú vizsgák (akkreditált vizsgaközpontok bevonásával) vizsgabizottság tagjainak (mérő, értékelő,
felügyelő, intézményi tag) díjazására milyen előírások vonatkoznak? A szakképzési törvény csak és
kizárólag a teljes vizsgadíj maximumát határozza meg 50.000 Ft/fő értékben.
Továbbá érdeklődöm, hogy az óradíjakra vonatkozó NGM rendeletet alapul vevő 70%-os arányszám
vonatkozik-e a vizsgadíjra, tehát részszakmák esetében a vizsgadíjnál min. 35.000 Ft/fő díjjal kell-e
kalkulálni annak érdekében, hogy a benyújtott ajánlat érvényes legyen?

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 93. § (5) bekezdése értelmében:
"A szakmai vizsga legmagasabb díját a Kormány rendeletben állapítja meg. A szakmai vizsga díját e mértéken belül az akkreditált vizsgaközpont úgy állapítja meg, hogy az a ráfordításaira és működéséhez
szükséges észszerű nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az azt terhelő fizetési kötelezettségekre és az akkreditált vizsgaközpont részére nyújtott támogatásokra is. A szakmai vizsgának a Kormány
rendeletében megállapított legmagasabb díjánál magasabb díjat és a szakmai vizsgáért fizetendő más pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költséget érvényesen nem lehet kikötni."
A hatályos és vonatkozó jogszabály kizárólag a vizsgadíj legmagasabb mértékét határozza meg, jelenlegi értesüléseink szerint nem várható díjrendelet hatályba lépése.
Az Ajánlattételi felhívás a vizsgadíj vonatkozásában nem írja elő a legalább 70%-os mérték elérését, erre tekintettel ez a kikötés a vizsgadíjra nem vonatkozik.

Az Ajánlattételi felhívás 3.sz. mellékletének 10. pontjában szereplő Költségkalkulációra vonatkozó táblázat
alábbiakban hivatkozott előírásával kapcsolatban pontosítást szeretnék kérnék:
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„Az óraszámot, a fajlagos költséget, és az egy főre jutó képzési költséget egész számként szükséges
megadni. Összesített fajlagos költség: egy fő képzési költsége/óraszám)
Amennyiben a megjelölt táblázatba egész szám kerül, de kerekítve pl: 468,48 helyett 468, a feltüntetett
érték megfelelőnek számít -e?

Az Ajánlattételi felhívás 3.sz. mellékletének 10. pontjában szereplő, Költségkalkulációt tartalmazó táblázatában az összesített fajlagos költségnek nem szükséges egész számnak lennie.
Az egész számra vonatkozó előírás csak a óraszám, a fajlagos költség (az egy fő egy órára jutó költsége: Ft/fő/óra), és az egy főre jutó képzési költség tekintetében áll fenn.
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Az Ajánlattételi felhívás 1.sz. mellékletének 295. során szereplő képzés ("Gyártósori munkavállalást
Az Ajánlattételi felhívás 1.sz. mellékletében szereplő képzési irányokat az adott soron megjelölt képzési típusnak megfelelően lehet érvényesen megpályázni.
elősegítő alapkompetenciák fejlesztése” képzési irány tekintetében az Fktv1. 1. § (2) bekezdés d) pontja
Az 1.sz. melléklet 295. során szereplő képzést, azaz a "Gyártósori munkavállalást elősegítő alapkompetenciák fejlesztése” képzési irányt az Fktv1. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, támogatott egyéb képzés
szerinti, támogatott egyéb képzés („D” képzési kör) körös képzéssel lehet-e pályázni annak ellenére, hogy a
(„D” képzési kör) formájában érvényesen megpályázni nem lehet.
felhívás szerint a „képzés típusa” az Fktv2. 1. § (1) bekezdés ab) pontja szerinti, szakképzésnek nem
Hivatkozott képzési sor Fktv2. 1. § (1) bekezdés ab) pontja szerinti, szakképzésnek nem minősülő képzésként van feltüntetve, az érvényes ajánlat benyújtásának feltétele az erre vonatkozó előírások betartása.
minősülő képzés?
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Az Ajánlattételi felhívás 5. A Képzési jegyzékre kerülés feltételeinél van-e megjelölve heti intenzitás vagy a
munkanapokon 6 óra, a képzés indulásától számítva munkanapon max. 6 tanórát jelent avagy ez lehet heti
egy-két nap is?
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A kiemelt projekt ajánlati felhívásának 1. sz. mellékletében lévő az Fktv1. 1. § (2) bekezdés d) pontja
szerinti, támogatott egyéb képzés („D” képzési kör) tartalmi követelményeiről lehet-e többet megtudni?( Pl:
Az Ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében szereplő 3. A támogatható képzések pont, 3.1. az Fktv1. B) pontja szerint: az Fktv1. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, támogatott egyéb képzés („D” képzési kör)Alapismeretek pótlása, felzárkóztatás (matematika, írás, olvasás, szövegértés); Alapkompetencia fejlesztés; ek esetén a kiemelt projekt részletes tartalmi követelményeket nem fogalmaz meg.
Integrációs (felzárkóztató, munkavállalói kulcskompetenciákat fejlesztő) képzés)

23.

A kiemelt projekt vonatkozásában a képzésekhez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat díja az ügyfelet terheli és a konzorcium tagjai az ügyfél helyett fizetik ki, a vizsgálat költségéről szóló számlát a
A képzésben résztvevőket a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet - 15. számú melléklet értelmében foglalkozásfoglalkozás-egészségügyi szolgáltatónak, az ügyfél nevére kiállított számla alapján, a vonatkozó jogszabályok szerinti foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval saját hatáskörben kötött külön megállapodás
egészségügyi szakorvosnál kapott igazolással lehet képzésbe csatlakoztatni.
rendelkezéseinek figyelembevételével.
Amelyik részszakmánál előírt az orvosi alkalmasság megléte, annak költségét a pályázati költségvetésbe be
kell -e építeni?
Ennek megfelelően az Ajánlattételi felhívás 3. számú Adatlap a képzésről mellékletének 10. Költségkalkuláció táblázatában az egészségügyi alkalmassági vizsgálat díját nem kell feltüntetni.

24.

IKER1 és IKER2 képzési program birtokában lehet -e ajánlatot benyújtani a kiemelt projekt "Belépés a
digitalizált munka világába" képzésére? Ebben az esetben Fktv.1. vagy Fktv.2. engedélyszámú
felnőttkézőnek számítunk?

25.

Az Fktv1. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, támogatott egyéb képzés („D” képzési kör) esetén,
amennyiben a felnőttképző rendelkezik képzési program engedéllyel, azonban a megpályázandó képzés az
engedélyben magasabb óraszámmal szerepel, mint az Ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében,
benyújtható -e az ajánlat? Ha a felnőttképző rendelkezik az Fktv. 2. 2/A (2) bekezdése szerinti engedéllyel
és szerepel a felnőttképzők elektronikus nyilvántartásában, új magasabb óraszámmal bejelentett képzési
program birtokában ajánlat benyújtható -e?
A hivatkozott képzés költségeit a 3. sz.„Adatlap a képzésről” melléklet 10. Költségkalkuláció táblázat mely
részében kell feltüntetni?

Az Ajánlattételi felhívás 5. A Képzési jegyzékre kerülés feltételei, 5.2. Egyéb elvárások az ajánlatétellel és a képzés lebonyolításával kapcsolatban alpont e) pontja szerint: "Jelen ajánlattételi felhíváshoz
kapcsolódó képzések intenzitása főszabály szerint munkanapokon napi 6 óra."
Fentiektől eltérni indokolt esetben leheteséges, melyet a kormányhivatal és a felnőttképző között létrejövő együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

A kiemelt projekt keretében az GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projekt (IKER1, IKER2) képzési programjával nem lehet ajánlatot benyújtani. Az Ajánlattételi
felhívás 10. sz. melléklete tartalmazza a "Belépés a digitalizált munka világába" képzés tartalmi elemeit.
Ajánlatot benyújtani a 10.sz. melléklet alapján elkészített és felnőttképzési szakértő által előminősített képzési programmal lehetséges, amennyiben hivatkozott tartalmú jóváhagyott képzési programmal nem
rendelkeznek.
Engedély vonatkozásában az alábbiak figyelembe vétele szükséges:
Az ajánlattételi felhívás, 5.1.2. a) pontja szerint: „Az Fktv2. szerinti képzések esetén további feltétel, hogy a felnőttképző rendelkezik az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdésében meghatározott engedéllyel, és szerepel a
felnőttképzők elektronikus nyilvántartásában, vagy az ajánlat benyújtásáig az engedély megszerzése iránti kérelmét benyújtotta; illetve vállalja, hogy a képzés teljes időtartama alatt rendelkezik az Fktv2. 2/A. §
(2) bekezdés szerinti engedéllyel, illetve hatósági képzés esetén a bejelentést igazoló dokumentummal.”

Magasabb óraszámmal, előminősített képzési programmal benyújthat ajánlatot, figyelembe véve az ajánlattételi felhívás, 5.1.2. a) pontja szerinti vonatkozó részt: „Az Fktv2. szerinti képzések esetén további
feltétel, hogy a felnőttképző rendelkezik az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdésében meghatározott engedéllyel, és szerepel a felnőttképzők elektronikus nyilvántartásában, vagy az ajánlat benyújtásáig az engedély
megszerzése iránti kérelmét benyújtotta; illetve vállalja, hogy a képzés teljes időtartama alatt rendelkezik az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdés szerinti engedéllyel, illetve hatósági képzés esetén a bejelentést igazoló
dokumentummal.”
Az Ajánlattételi felhívás 3. sz. mellékletében, a 10. számú Költségkalkuláció táblázatban az „Fktv2. szerinti képzés esetén szakképzésnek nem minősülő képzés (Fktv2. 1. § (1) bekezdés ab) pontja szerinti)”
résznél szükséges feltüntetni a képzési költségeket.

Az Ajánlattételi felhívás 1.sz. mellékletében az „F” oszlop Képzések tervezett helyszíne (település) esetén, a települések mellett megjelölt létszám egy csoportra vonatkozik, amennyiben a település neve mellett
két szám szerepel pl: Baja (12+12), ez esetben a településen két 12 fős létszámmal induló csoport tervezett.
26.

Az Ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletének 477. sorában található Raktáros képzésnél a tervezett megyei
létszám 24 fő. Ez a létszám egy csoportra vagy két 12 fős csoportra értendő?

Fentiek szerint az 1.sz. melléklet 477. sorában szereplő Raktáros részszakma esetén a tervezett 24 fős létszám egy csoportra vonatkozik, veszprémi képzési helyszínnel.
Felhívom a figyelmét, hogy a 4. sz. „Képzési ajánlatok összesítő táblázata” melléklet 4. oszlopa szerint a Tervezett összesen létszám (fő) megegyezik az 1. sz. mellékletben feltüntetett létszámmal. „A
felnőttképző által vállalt minimális csoportlétszám” nem lehet magasabb, mint az adott képzési sor vonatkozásában feltüntetett legalacsonyabb csoportlétszám, amelyet településenként kell érteni, alacsonyabb
csoportlétszám vállalása lehetséges.
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A kiemelt projekt során a képzést az ügyfél vásárolja meg, és a konzorcium tagjai az ügyfél helyett fizetik ki a képzési költségről és vizsgadíjról szóló számlát a felnőttképzőnek, az ügyfél nevére kiállított számla
alapján.

27.

A kiemelt projekt kapcsán a kormányhivatal külön rendezi az akkreditált vizsgaközpontokkal a vizsgadíjat?

28.

Az Ajánlattételi felhívás 1. sz mellékletének D oszlopában (Képzés típusa) szereplő megnevezéseket úgy
kell érteni, hogy pl: "100.sorban Munkavállalói készség és- kompetenciafejlesztés" egyéb (D körös)
képzésre csak az Fktv1. alapján, azaz a régi típusú engedéllyel lehet ajánlatot benyújtani? Amennyiben a
felnőttképző rendelkezik az Fktv2.-nek megfelelő engedéllyel, amely alapján a képzési programot a képzés
megkezdéséig szakértővel előminősíttetni szükséges, abban az esetben is csak az Fktv1. alapján lehet a
hivatkozott képzésre ajánlatot benyújtani?

29.

Amennyiben a felnőttképző rendelkezik az Ajánlattételi felhívás 1.sz. mellékletében megnevezett képzésnek
megfelelő tartalmú az Fktv1. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, támogatott egyéb képzés („D” képzési kör)
képzési programmal, azonban más a képzés megnevezése és óraszáma, az elfogadható -e referenciaként,
valamint azzal ajánlat benyújtható -e? (pl: 1. sz. melléklet szerinti Kulcskompetenciák fejlesztése képzés,
óraszám 300-500 óra; a rendelkezésre álló képzési program neve Kompetenciafejlesztő képzés, óraszáma
30 óra)

A képzési referenciák vonatkozásában az Ajánlattételi felhívás 8. sz. mellékletében a 2. sz. hivatkozás az irányadó: „Azonos szakmacsoport/ágazat/irány: B körös képzések, részszakma és szakképesítés
esetén a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott, a képzésnek megfeleltethető szakmacsoportokat, D körös, szakképzésnek nem minősülő és hatósági képzések esetén a képzés tartalmát kell
figyelembe venni.”.
Ajánlat abban az esetben nyújtható be, amennyiben - a vonatkozó képzés esetében -a felnőttképző rendelkezik felnőttképzési szakértő által előminősített képzési programmal és az óraszám megfelelő az
Ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott időintervallumnak, valamint az 5.1.2. a) pontja szerinti feltételek valamelyikével: „Az Fktv2. szerinti képzések esetén további feltétel, hogy a felnőttképző
rendelkezik az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdésében meghatározott engedéllyel, és szerepel a felnőttképzők elektronikus nyilvántartásában, vagy az ajánlat benyújtásáig az engedély megszerzése iránti kérelmét
benyújtotta; illetve vállalja, hogy a képzés teljes időtartama alatt rendelkezik az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdés szerinti engedéllyel, illetve hatósági képzés esetén a bejelentést igazoló dokumentummal.”

30.

Az Fktv2. 1. § (1) bekezdés ab) pontja szerinti, szakképzésnek nem minősülő képzés esetén a
tananyagegységek részletezéséhez szükséges dokumentum hol érhető el?

Ahogy korábban az Fktv1. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, támogatott egyéb képzés („D” képzési kör) esetében, úgy az Fktv2. 1. § (1) bekezdés ab) pontja szerinti, szakképzésnek nem minősülő képzés
esetében is, a kapcsolódó tananyagegységek követelményeit meghatározó dokumentumok nem kerültek meghatározásra. A kiemelt projekt kapcsán kivételt képez ez alól a Belépés a digitalizált munka világába
megnevezésű képzés (10. sz. melléklet).

31.

Az Ajánlattételi felhívás 8. sz. Értékelési szempontrendszer mellékletének 2. Képzési referenciák esetén az
Ajánlatkérő miként vizsgálja a meghatározott 2. értékelési szempontot hogyan vizsgálja az Fktv1. 1. § (2)
bekezdés d) pontja szerinti, támogatott egyéb képzés („D” képzési kör), valamint az Fktv2. 1. § (1)
bekezdés ab) pontja szerinti, szakképzésnek nem minősülő képzéseket, hiszen a képzések tartalma nem
ismert az értékelő előtt?

32.

33.

34.

35.

A kiemelt projekt kapcsán ügyfélszolgálat biztosítására való kötelezettség a képzés helyszínenként
megvalósítható telefonos, és e-mailes ügyfélszolgálattal, vagy képzési helyszínenként/városonként
személyes ügyfélszolgálat is szükséges?

Az Ajánlattételi felhívás 1.sz. mellékletében szereplő 7-8. osztályos felzárkóztató képzés esetén, ha nem a
felnőttképző végzi a vizsgáztatást, akkor az ajánlathoz szükséges -e mellékelni a vizsgáztató intézmény
szándéknyilatkozatát, illetve a vizsgáztatás jogosultságát igazoló okiratot?

Az Ajánlattételi felhívás 1.sz. mellékletének 100. sorában szereplő "Munkavállalói készség és- kompetenciafejlesztés" megnevezésű képzés esetében felnőttképzési szakértő által előminősített képzési
programmal benyújthat ajánlatot, figyelembe véve az ajánlattételi felhívás, 5.1.2. a) pontja szerinti vonatkozó részt: „Az Fktv2. szerinti képzések esetén további feltétel, hogy a felnőttképző rendelkezik az Fktv2.
2/A. § (2) bekezdésében meghatározott engedéllyel, és szerepel a felnőttképzők elektronikus nyilvántartásában, vagy az ajánlat benyújtásáig az engedély megszerzése iránti kérelmét benyújtotta; illetve vállalja,
hogy a képzés teljes időtartama alatt rendelkezik az Fktv2. 2/A. § (2) bekezdés szerinti engedéllyel, illetve hatósági képzés esetén a bejelentést igazoló dokumentummal.”
Az Ajánlattételi felhívás 3. sz. mellékletének 10. számú Költségkalkuláció táblázatában a hivatkozott képzés adatait a „Fktv2. szerinti képzés esetén szakképzésnek nem minősülő képzés (Fktv2. 1. § (1)
bekezdés ab) pontja szerinti)” résznél szükséges feltüntetni.

Az Ajánlattételi felhívás 8. sz. mellékletében, a képzési referenciák vonatkozásában a 2. sz. hivatkozás az irányadó: „Azonos szakmacsoport/ágazat/irány: B körös képzések, részszakma és szakképesítés
esetén a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott, a képzésnek megfeleltethető szakmacsoportokat, D körös, szakképzésnek nem minősülő és hatósági képzések esetén a képzés tartalmát kell
figyelembe venni.”.
Az ajánlatok értékelése során, a képzési referenciák vonatkozásában az ajánlattételi dokumentáció részét képező 3. sz. Adatlap a képzésről melléklet 9. pontjában a felnőttképző által megadott adatokat,
valamint a felnőttképző által mellékelt OSAP adatlap képzésre vonatkozó részeit vizsgálja az értékelésben részt vevő.

Az Ajánlattételi felhívás 5.1 c) pontja alapján a képzési jegyzékre olyan felnőttképző vehető fel, amely „vállalja, hogy Képzési jegyzékre kerülés esetén, legkésőbb annak hatályba lépését követő naptól a
meghirdetett képzés helyszíne szerinti megyében olyan ügyfélszolgálatot működtet, amely biztosítja a képzés iránt érdeklődők és a képzésben részt vevő személyek számára a személyes megkeresés, a
telefonon és interneten keresztül történő elérés lehetőségét; ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy amennyiben az ügyfélszolgálatot nem működteti megfelelően, a Kormányhivatal a felnőttképzővel nem
köti meg az együttműködési megállapodást, illetve jogosult a már megkötött együttműködési megállapodástól elállni.”
Továbbá a "Kormányhivatal, amennyiben legalább 2 alkalommal tapasztalja – akár a képzés iránt érdeklődők és a képzésben részt vevő személyek jelzése alapján – az ügyfélszolgálat elérhetetlenségét, írásban
figyelmezteti a felnőttképzőt a hiányosság pótlására. Az ezt követő első alkalommal, amikor a Kormányhivatal észleli az ügyfélszolgálat működésen kívüli állapotát, a fent hivatkozott pont szerinti
következményeket érvényesíti."

Az Ajánlattételi felhívás 3. sz. „Adatlap a képzésről” mellékletének 5. pontjában kell feltüntetni a szakmai vizsga szervezőjével kapcsolatos adatokat és a szakmai vizsgáztatás szervezésére való jogosultságot.
Az ajánlathoz a vizsgáztató intézmény részéről nem szükséges becsatolni a szándéknyilatkozatot, illetve a vizsgáztatási jogosultságot igazoló okiratot.

Fktv2. 1. § (1) bekezdés aa) pontja szerinti részszakma esetén a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 2021.01.01-től hatályos állapota a 288. § -ban leírtak szerint a
szakmai vizsga legmagasabb díját határozza meg, azonban a vizsgadíj lehet alacsonyabb is.
Az Fktv2. 1. § (1) bekezdés aa) pontja szerinti részszakma esetén a legalacsonyabb vizsgadíj kapcsán vane elvárás az ajánlattételi eljárás keretében? Amennyiben az ajánlatkérő által a minimum vizsgadíj összege
A vizsgadíj önerő keretében történő átvállalására nincs lehetőség tekintve, hogy a részszakmák vonatkozásában a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 125. § (9) bekezdése értelmében szakmai vizsgát
nincs meghatározva, akkor az ajánlattevő önerő keretében vállalhatja-e a realizálódó szakmai vizsga díját,
2025. december 31-ig a szakképző intézményben a hivatkozott törvényben meghatározott feltételekkel kell megszervezni azzal, hogy akkreditált vizsgaközpont alatt a szakképző intézményt kell érteni. A
és a Költségkalkuláció táblázatban a vizsgadíj összege sorhoz akár 0 Ft tervezhető?
hivatkozott jogszabály értelmében a vizsgadíj mértékét a vizsgáztatásra jogosult szakképző intézmény határozza meg.

Amennyiben egy felnőttképző az Fktv1. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, támogatott egyéb szakmai
képzés („B” képzési kör) esetén már engedélyezett képzési programmal rendelkezik (pl: Zöldterületi kisgépüzemeltető képzés), viszont a képzési program SZPK számában változás/módosítás történt a képzési
Amennyiben a képzés szakmai követelményében nem, csak SZPK azonosító számában történt változás, a kiemelt projekt kapcsán az Fktv1. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, támogatott egyéb szakmai
program engedélyeztetése után, elegendő -e, ha felnőttképző a képzési program régi SZPK számával
képzésre („B” képzési kör) ajánlat benyújtása lehetséges.
nyújtja be az ajánlatát?

36.

Az Ajánlati felhívás 5.2.2. c) pontja szerint a részszakma megszerzésére irányuló képzés esetén kötelező a
Programtantervben javasolt szakmai tartalom. A kötelező szakmai tartalmon kívül lehet- e további szakmai
tartalmakat beépíteni az óraszámba?

A kiemelt projekt vonatkozásában a Fktv2. 1. § (1) bekezdés aa) pontja szerinti részszakma megszerzésére irányuló képzések esetén, szakmai tartalom szempontjából a Programtanterv (PTT) részszakmára
vonatkozó szakmai tartalma az elvárt, minimum követelmény, azonban ez további szakmai tartalommal kiegészíthető.

37.

Az Ajánlattételi felhívással kapcsolatban, a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.
Az Fktv2. 1. § (1) bekezdés aa) pontja szerinti részszakma esetén a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 2021.01.01-től hatályos állapota a 288. § -ban leírtak
(II.7.) Korm. rendelet 2021.01.01-től hatályos állapotának 288. § -ban, a vizsgadíjakra vonatkozó
szerint, a szakmai vizsga legmagasabb (maximális) díját határozza meg. A hivatkozott jogszabály értelmében a vizsgadíj lehet alacsonyabb is, melynek mértékét a vizsgáztatásra jogosult szakképző intézmény
rendelkezés értelmében egy részszsakma 40 perces vizsgája ugyanannyiba fog kerülni, mint az alapszakma
határozza meg.
jóval hosszabb, több vizsgatevékenységből álló vizsgája?
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