TÁJÉKOZTATÓ
Az ESZA forrásból finanszírozott projektek személyes adatokat rögzítő
kérdőívéhez
Tisztelt Képző Intézmény!
A GINOP-6.1.2-15-2015-00001 kiemelt projekt végrehajtását az Európai Szociális Alap biztosítja. Az Európai
Parlament és Tanács 1304/2013/EU rendelete alapján az ESZA forrásból finanszírozott intézkedéseknél minden
résztvevőről adatot kell szolgáltatni, akik egyénileg azonosíthatóak.
Az adatok benyújtását szolgálják a mellékelt kérdőívek. Mivel a válaszadóktól személyes és helyenként érzékeny
adatok megadását kérjük, a kérdőívek összegyűjtésénél, kezelésénél és tárolásánál kérjük, hogy fokozott
figyelemmel járjon el. A titoktartást minden lépésnél biztosítani kell, amire Ön az Együttműködési megállapodás 6.
pontjában foglaltak szerint vállalt kötelezettséget és jogi felelősséget.
A megállapodáson túl a projektgazdák részére elkészített adatvédelmi ajánlás című dokumentum részletesen
tartalmazza az adatvédelmi követelményeket és feladatokat az Európai parlament és Tanács általános
adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően. A dokumentum az alábbi linken honlapunkon is elérhető és
letölthető:
https://www.nive.hu/Downloads/Projektek/Ginop612/DL.php?f=ESZA_adatvedelmi_ajanlas_projektgazdaknak.pdf
Kérjük, hogy a titoktartásról, illetve az adatok megfelelő kezeléséről szóban is tájékoztassa a résztvevőket.
Az első kérdőívet akkor kell kitölteni, amikor a résztvevő bekerül a programba. A projektbe való belépés a
projektben való részvételre vonatkozó megállapodás (TSZ és FSZ) megkötése révén valósul meg. A résztvevő
belépéskori adatait a belépés napjára vonatkozó állapotnak megfelelően kell felvenni (az adatoknak akkor is a
belépés napján érvényes helyzetet kell tükrözniük, ha az adatfelvétel esetleg korábban, a belépés napját
megelőzően történik).
A fejlécen Önnek kell megadnia a képzés azonosítóját (KPK-kód), továbbá a dátumot, amikor a résztvevő
bekerült a programba. A kérdőív többi részét a programban részt vevő tölti ki és aláírásával igazolja. Kérjük,
szükség esetén nyújtson a kitöltésben segítséget.
A második kérdőívet akkor kell kitölteni, amikor a résztvevő befejezi a programot. Akár azért, mert sikeresen
lezárult, akár azért, mert a résztvevő bármilyen okból félbeszakítja azt. A kilépéskori adatokat a kilépést követő
napra, vagy a kilépést követő 4 héten belüli időszakra vonatkozó helyzetre vonatkozóan kell felvenni. Kérjük,
mindenképp rögzítse a kilépés időpontját.
A résztvevők egy véletlenszerűen kiválasztott körénél sor kerülhet egy harmadik kérdőív kiküldésére, amely a
program lezárulása után 6 hónappal vizsgálja munkaerőpiaci helyzetüket. Erről a kérdőívről esetlegesen a
későbbiekben kap tájékoztatást.
Az adatokat később egy internetes felületen keresztül az NSZFH-nak, mint projektgazdának kell majd egy
elektronikus adatbázisba rögzítenie.
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Az irányító hatóságok és a minisztériumok egyéb megbízott munkatársai csak anonimizált, összesített adatokhoz
férnek majd hozzá.
Tehát kérjük, hogy a belépéskori kérdőívet a programba való belépés napján töltesse ki a résztvevőkkel.
A válaszadó nem köteles minden kérdésre válaszolni, de az értékelhető statisztikai adatok érdekében cél, hogy
ezt minél teljesebb körűen megtegye.
Amennyiben a részvevő egyáltalán nem járulna hozzá adatai megadásához, kérjük, ezt vezesse rá (kézzel) a
kérdőívre és lássa el aláírásával, valamint ha lehetséges, a résztvevő aláírásával is. Az elektronikus adatbázisban
lesz lehetőség ennek az eshetőségnek a rögzítésére.
Ha a válaszadó kilépéskor többszöri próbálkozásra sem elérhető, kérjük, ezt vezesse rá a kilépéskori kérdőívre
és lássa el aláírásával.
A kilépéskori kérdőívet a program befejezésekor, vagy az azt követő 4 hétben kell kitöltenie a résztvevőnek. A
kérdőív kitöltése nagyon fontos a program eredményeinek számbavétele érdekében.
Az egyes kérdésekkel kapcsolatban a következő oldalon lévő útmutatóban talál még információt. A
dokumentumokban előforduló egyes fogalmak magyarázatát a „Fogalmak” címszó alatt olvashatja.
Amennyiben további kérdése van a kérdőív kitöltetésével kapcsolatban, kérjük, forduljon a GINOP-6.12-15 kiemelt
projekt Ügyfélszolgálatához.
Köszönjük együttműködését!
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Egyes kérdésekhez kapcsolódó útmutató
Belépési kérdőív

1.7. kérdés a TAJ számot azonosító számként használjuk, ezért kérjük megadását.
1.8.kérdés lakhatási problémák esetén előfordulhat, hogy a résztvevő nem tudja a lakóhelyét
megadni. A későbbi kérdőívek kitöltése érdekében értesítési címet (helyet) az 1.10-es pontban ekkor is
próbáljunk kérni tőle.
(A hajléktalanságra a 4.3. kérdés is rákérdez, azonban a résztvevő nem köteles erről nyilatkozni.)
2.1. kérdés
Az A, B és C lehetőségek közül a válaszadó csak egyet jelöljön meg. Ha a kérdésnél a válaszadó az
első, „A” választ jelölte meg, akkor a 2.2. kérdés következik, ha a ”B” vagy „C” válaszlehetőséget adta meg, akkor
ugorjon a 2.3. kérdésre.
Az önfoglalkoztatóknak az „A” választ kell megadniuk. Önfoglalkoztató: az a személy, aki
- egyéni vállalkozó, vagy
- társas vállalkozás keretében a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tag, vagy
- mezőgazdasági őstermelő.

2.5. kérdés
A képzettségi szint soronként emelkedik. A negyedik pont alatt az általános gimnáziumi érettségit értjük
(szakképesítés nélkül.) Az ötödik pontban kérjük jelölni (az általában szakközépiskolában, 2015-től:
szakgimnáziumban) szerzett szakképesítést is adó érettségi bizonyítványt.

2.6. kérdés
A képzés lehet:
- alapfokú iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvánnyal, középfokú végzettséget tanúsító
bizonyítvánnyal záruló képzések – például általános iskola, szakképző iskola, gimnázium;
- felsőfokú végzettséget biztosító képzések – egyetem, főiskola;
- a felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó képzése – OKJ szerinti szakképesítést nyújtó
képzések, támogatott nyelvi képzés, egyéb támogatott képzések;
- törvény alapján szervezett ágazati képzések és továbbképzések, pl. pedagógus-képzések,
szociális képzések
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3. és 4. kérdések
A válaszadó nem köteles ezekre a kérdésekre válaszolni. Kérjük erre– különösen alacsony iskolai
végzettségűek esetén – szóban is hívja fel a figyelmet.
Törvényes képviselő aláírása 18 év alatti résztvevő, illetve gondnokság alá helyezett nagykorú személy
esetében szükséges.
A korábbi 5. kérdéscsoport a kérdőívről törlésre került, mivel az Európai Bizottság visszamenőleges hatállyal
módosítja a 1304/2013/EU rendeletet és eszerint már nem tart igényt az ebben a pontban szereplő adatok
beküldésére. A rögzítő felületen nem változtattunk, ezért az 5. sorszámú (a háztartás helyzetére vonatkozó)
kérdéseket a rögzítés során egyszerűen hagyja üresen.
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Fogalmak
Résztvevő:
Az 1304/2013/EK rendelet szerint résztvevőnek tekintendők azon személyek, akiknek közvetlenül kedvez az
ESZA beavatkozása, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadásokat különítenek
el.
Projektbe való belépés időpontja:
A résztvevő projektbe való belépésnek időpontja. A projektbe való belépés általában valamilyen a projektben
való részvételre vonatkozó (a résztvevő és a projektgazda vagy egyéb megvalósító szervezett között létrejövő)
megállapodás megkötése révén valósul meg. A közös output indikátorokhoz kapcsolódó egyéni adatokat a
belépés napjára vonatkozó állapotnak megfelelően kell felvenni (az adatoknak akkor is a belépés napján
érvényes helyzetet kell tükrözniük, ha az adatfelvétel esetleg korábban, a belépés napját megelőzően történik).
Kilépés időpontja:
A résztvevő projektből való kilépésének időpontja. A közvetlen eredmény indikátorokhoz kapcsolódó adatokat a
kilépést követő napra, vagy a kilépést követő 4 héten belüli időszakra vonatkozó helyzetre vonatkozóan kell
felvenni. A közvetlen eredmény indikátorok jellemzően a résztvevő projektbe való belépéskori munkaerőpiaci
státuszát, helyzetét hasonlítják össze a résztvevő kilépéskori státuszával, helyzetével.
6 hónappal a kilépést követően:
A résztvevő projektből történő kilépésének napját követő 180. nap. A hosszabb távú eredmény indikátorok
jellemzően a résztvevő projektbe való belépéskori munkaerőpiaci státuszát, helyzetét hasonlítják össze a kilépés
napját követő 180. napi státuszával, helyzetével. Ezeknél az indikátoroknál kizárólag a belépéskori és a kilépés
napját követő 180. napi státusz veendő figyelembe, a két időpont közötti egyéb változások figyelmen kívül
hagyása mellett.
A támogatott mikro-, kis- és középvállalkozások száma (beleértve a szövetkezeti
vállalkozásokat és a szociális gazdaságban működő vállalkozásokat):
Azon mikro-, kis- és középvállalkozások száma (beleértve a szövetkezeti vállalkozásokat és a szociális
gazdaságban működő vállalkozásokat), melyek közvetlen haszonélvezői a projekteknek.
Közvetlen haszonélvező:
A konstrukció vagy projekt keretében közvetlen támogatásban részesülő szervezet. A közvetlen támogatás nem
feltétlenül pénzbeli támogatást jelent, lehet a projekt keretében ESZA finanszírozással szervezeteknek nyújtott
szolgáltatás is. Önmagában az, ha mikro-, kis- és középvállalkozás a kedvezményezettje egy konstrukciónak,
nem jelenti azt, hogy közvetlen haszonélvezője is; a kedvezményezett csak akkor minősül közvetlen
haszonélvezőnek, ha a támogatás célja a kedvezményezett szervezet tevékenységének fejlesztése, vagy
támogatása. A beszállító nem tekintendő közvetlen haszonélvezőnek.
Mikro-, kis- és középvállalkozások:
azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülnek.
Munkanélküli (beleértve a tartós munkanélkülieket is) résztvevők:
Minden, a projektbe való belépéskor regisztrált álláskeresőként nyilvántartott személy, továbbá a nyilatkozata
alapján magát munkanélküliként beazonosító személy (aki nyilatkozata szerint nem dolgozik, állást keres és
munkába is tud állni, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és nincs
álláskeresőként regisztrálva.) A nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyeket
minden esetben az inaktív kategóriába kell számítani. A gyes-en, gyed-en lévő szülő munkanélkülinek
tekintendő, ha a regisztrált álláskeresők nyilvántartásában szerepel. A munkaerő-piaci státusz a programba való
belépés napján kerül meghatározásra.
Tartós munkanélküliek:
A tartós munkanélküliek definíciója életkor szerint változik:
 25 év alatti munkanélküliek között tartós munkanélkülinek minősülnek azok, akik több mint hat
hónapja megszakítás nélkül munkanélküliek.
 25 évesek és a 25 év feletti munkanélküliek között tartós munkanélküliek azok, akik több mint 12
hónapja megszakítás nélkül munkanélküliek.
A munkaerőpiaci státusz a programba való belépés napján kerül meghatározásra.
Inaktív személyek:
A projektbe való belépéskor inaktív résztvevő, azaz aki nem dolgozik, nem keres munkát és/vagy nem tud
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munkába állni, beleértve a nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyeket is.
A nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyeket minden esetben az inaktív
kategóriába kell számítani. A gyes-en, gyed-en lévő szülőt abban az esetben kell inaktívnak tekinteni, ha a
regisztrált álláskeresők nyilvántartásában nem szerepel és nem foglalkoztatott. A csecsemőgondozási díjban
részesülők foglalkoztatottnak minősülnek. A munkaerőpiaci státusz a programba való belépés napján kerül
meghatározásra.
Oktatásban vagy képzésben részt nem vevő inaktív személyek:
A foglalkoztatottként vagy munkanélküliként nem számon tartott inaktív személyek, akik semmilyen formális
képzésben vagy oktatásban nem vesznek részt (beleértve a felnőttképzést, vagy esti, levelező rendszerű
képzést, távoktatást, stb. is) a programba való belépéskor.
Foglalkoztatottak, beleértve az önfoglalkoztatókat:
Az a személy, aki a projektbe való belépéskor legalább heti egy órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett,
illetve rendelkezett olyan munkahellyel, ahol átmenetileg (betegség, szabadság – ideértve szülési szabadságot
is – miatt) nem dolgozott. A csecsemőgondozási díjban részesülők foglalkoztatottnak minősülnek.
Önfoglalkoztató: az a személy, aki
- egyéni vállalkozó, vagy
- társas vállalkozás keretében a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tag, vagy
- mezőgazdasági őstermelő.
A munkaerőpiaci státusz a programba való belépés napján kerül meghatározásra.
25 éven aluliak:
Az a személy, aki a projektbe való belépéskor a 25. életévét nem töltötte be. A résztvevő kora a születési év
alapján kerül kiszámításra és a programba való belépés napján – jelentési célból – kerül meghatározásra.
54 éven felüliek:
Az a személy, aki a projektbe való belépéskor az 54. életévét betöltötte. A résztvevő kora a születési év alapján
kerül kiszámításra és a programba való belépés napján – jelentési célból – kerül meghatározásra.
Háztartás:
egyedül élő személy vagy olyan személyek csoportja, akik közösen élnek egy lakásban, megosztják egymással
a költségeket, beleértve a létfenntartási költségek közösen történő fedezését. A költségek megosztásán mind a
kiadásból való részesülést (pl. gyerekek, jövedelem nélküli személyek), mind az annak forrásaihoz való
hozzájárulást értjük. Ha a közösen élők a kiadásokat nem osztják meg, akkor az illető személy(ek) külön
háztartást képez(nek) ugyanazon a lakcímen. Egy személyt akkor tekintünk helyben lakó háztartástagnak, ha a
felvétel előtti hat hónap nagy részében a háztartásban alszik. (Kollégium vagy a létfenntartási költségeket nem
közösen fedező személyek közös albérlete nem minősül közös háztartásnak.)
Eltartott gyermek:
18 évesnél fiatalabb gyermek, illetve az a 18-24 év közötti inaktív személy, aki legalább egyik szülőjével egy
háztartásban lakik.
Felnőtt:
18 éves kort elérő személy.
Külföldi hátterű személy:
az a résztvevő, aki nem magyar állampolgár, vagy magyar állampolgár, de külföldi állandó lakcímmel
rendelkezik.
Migráns személy:
az a külföldi állampolgárságú személy, akinek a korábbi szokásos tartózkodási helye egy másik tagállamban
vagy harmadik államban volt, és a szokásos tartózkodási helyét egy tagállam területére teszi át, amely
tartózkodás időtartama legalább 12 hónapos, vagy várhatóan legalább annyi (862/2007/EK rendelet 2. cikk 1)
bekezdés b) és f)pont)
Nemzetiséghez tartozó személy:
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 1. §-ban foglaltak alapján magát nemzetiséghez
tartozónak nyilvánító személy.
Fogyatékossággal élő személy:
bármely olyan személy, aki a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert. Magyarországon az 1998. évi XXVI.
törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 4 §
a) pontja szerint fogyatékos az a személy, aki érzékszervi, így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi,
értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában
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számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. A
krónikus betegek tehát nem tartoznak a törvény által nevesített fogyatékos személyek körébe.)
Megváltozott munkaképességű személy:
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § 5) bekezdés m)
pontja szerint: aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és
munkahelymegtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása következtében csökkennek.
Hajléktalan személy:
a 1993. évi III. törvény 4. paragrafus (2). és (3) bekezdése értelmében az, akinek nincs bejelentett lakcíme, vagy
bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás, vagy az aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiségben tölti, és erről nyilatkozik.

Digitális szakadék csökkentése projekt
1089 Budapest, Kálvária tér 7. – Telefon: +36 (1) 303 9300
1085 Budapest, Baross u. 52. – Telefon: +36 (1) 477 5605
www.ginop612.nive.hu

7

