FOGALOMTÁR
GINOP-6.1.2-15-2015-00001
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Fogalom meghatározása

általános feltételek
(ÁF)

NSZFH és a képző intézmény között létrejövő együttműködési megállapodás részletes
feltételeit tartalmazó dokumentum, meghatározza a képzés megvalósítására és
költségeinek elszámolására vonatkozó szabályokat, a felek jogait és kötelezettségeit.

általános szerződési
feltételek (ÁSZF)

NSZFH és egy adott képzésbe bekapcsolódó magánszemély között létrejövő támogatási
szerződés részletes feltételeit tartalmazó dokumentum, amely meghatározza a felek jogait
és kötelezettségeit.

azonosító szám
(Tkód)

A regisztráló magánszemély számára a HIR által megjelölt egyedi szám (HIR azonosító),
amely a projekt teljes időtartama alatt biztosítja a magánszemély beazonosíthatóságát.

benyújtási időszak

célcsoport

digitális kompetencia

egyéb képzés

Hivatal által közzétett kezdő és záró időpontok által meghatározott időtartam, amely alatt a
képző intézmények jóváhagyás és közzététel céljából megadhatják, rögzíthetik a HIR-ben
a tervezett képzések paramétereit.
Valamennyi tankötelezettségi kort betöltött 65 éves kor alatti, konvergencia régióban élő
felnőtt, aki nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói
jogviszonyban, és ezen képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt hazai vagy
Európai Uniós forrásból támogatott informatikai képzésben. A hallgatói/tanulói
jogviszonnyal rendelkezők esetében kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben részt
vevők.
A digitális kompetencia magában foglalja az információs társadalmi technológiák
magabiztos és kritikus használatát a munka, a szabadidő és a kommunikáció terén. Ez az
IKT terén meglévő alapvető készségeken alapul: számítógép használata információ
visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje céljából, valamint
a kommunikáció és az együttműködő hálózatokban való részvétel céljából az interneten
keresztül.
(2006/962/EK)
Olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez,
szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését
célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség
és az állampolgári kompetencia kialakulásához

együttműködési
megállapodás

NSZFH és a képző intézmény között létrejövő nem visszterhes szerződés, amely az
általános feltételekkel együtt érvényes, és tartalmazza a jóváhagyott, engedélyezett
képzést/képzéseket.

együttműködési
megállapodás
módosítás

A képző intézmény adataiban bekövetkezett változás bejelentése alapján létrejövő és
mindkét fél által aláírt dokumentum.
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elégedettségmérés

A képzettek és más projektszereplők a képzésekről, illetve a projektről alkotott
véleményének kérdőíves összegyűjtése, a kitöltött kérdőívek elemzése, valamint
értékelése a képzési szolgáltatások ellenőrzése és fejlesztése céljából.

elszámolási csomag

A megvalósított képzés formai és szakmai elszámolása céljából az AF-ben előírtaknak
megfelelően összeállított, az adott képzési csoportra vonatkozó dokumentumok
összessége.

elszámolási csomag
fedlap

Az elszámolási csomag összesítő adatait tartalmazó dokumentum.

eMagyarország Pont
(eMOP)

Olyan ügyfélszolgálati pont, ahol az eKözszolgáltatások igénybevételéhez az Internet
mindenki számára ingyenesen elérhető. A szolgáltatások használatában eTanácsadók
segítenek. A mentorok elérhetőségi pontjai.

Értékelő Bizottság
(ÉB)

A konzorciumtagok képviselőiből álló szervezet, amely jogosult dönteni a képző
intézmények csatlakozásáról és a képzések kiválasztásáról.

felhatalmazó levél
azonnali beszedési
megbízás
alkalmazására (ABM)

A projekthez csatlakozó képző intézmény számlavezető pénzintézete által igazolt
dokumentum, amelyben a képző intézmény felhatalmazza a pénzintézetet arra, hogy az
NSZFH - mint jogosult - az általános feltételekben rögzített esetekben az együttműködési
megállapodásban vállaltakra vonatkozó követelését a megadott bankszámláról beszedje.

felnőttképzési
engedéllyel
rendelkező intézmény

Az NSZFH által nyilvántartott, engedélyszámmal rendelkező képző intézmények, amelyek
felnőttképzési tevékenységüket az Fktv. alapján végzik, megfelelnek a felnőttképzési
törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feltételeknek.

felnőttképzési
szerződés (FSZ)

A képző intézmény és a képzésre jelentkező között megkötött, a képzés paramétereit és a
részvétel feltételeit tartalmazó megállapodás.

felnőttképzési
szerződés felbontása

A képző intézmény vagy a képzésben résztvevő kérése alapján a felnőttképzési szerződés
érvénytelenítése. (A felnőttképzési szerződés bontása a támogatási szerződés bontását is
maga után vonja.)

felnőttképzési
tevékenység

A képző intézménynek a felnőttképzési törvénynek megfelelő, saját képzési programja
alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint
meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányul. (A=OKJ,
B=szakmai, C=nyelvi, D=egyéb képzés, továbbá a felnőttképzéshez kapcsolódó
szolgáltatás. )

Gazdaságfejlesztési és
Az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó programozási dokumentum, amelyet az Európai
Innovációs Operatív
Bizottság hagyott jóvá a 2014-2020. közötti időszak vonatkozásában.
Program (GINOP)
GINOP-6.1.2-152015-00001

Az Európai Unió által támogatott kiemelt projekt, melynek célja a magyarországi felnőtt
lakosság digitális kulcskompetenciájának fejlesztése.
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hátrányos helyzetű
személyek a
272/2014. (XI.5.)
Korm. rendeletben
foglaltak szerint










Háttér Informatikai
Rendszer (HIR)
helyszíni ellenőrzés
hiánypótlás
hitelesített másolat
Hivatal
indikátor
infokommunikációs
technológiák (IKT)
informatikai képzés
jelenléti ív
összesítő/jelenlét
összesítő
jelentkezési és
szerződéskötési
időszak
jelentkező
jelentkeztetési lap
kedvezményezett
települések, járások

a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem
álló személyek,
az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú
végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3),
az 50 éven felüli életkorú személyek,
a megváltozott munkaképességűek,
a gyermekgondozási segélyről, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési
támogatásról, ápolási díjról visszatérők,
a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok,
az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek,
az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal
nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző
átlagos egyensúlyhiány, és ezen személyek az alulreprezentált nemi csoportba
tartoznak,
vagy az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi
képzésük vagy szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy
javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen.

Olyan támogató informatikai rendszer, mely elősegíti a projekt tervezését, megvalósítását,
a szakmai feladatok végrehajtását, valamint a feladatok nyomon követését és
adminisztrációját, beleértve a pénzügyi keretek felhasználását és a pénzügyi elszámolások
kezelését is.
A képzés bejelentett helyszínén lefolytatott vizsgálat a képzési tevékenység szerződéses
és egyéb szabályozó feltételeknek való megfelelésére vonatkozóan.
A kiválasztási, az ellenőrzési és az elszámolási folyamatokban megjelenő,
adatkiegészítést vagy korrekciót szolgáló elem, dokumentum.
Az eredeti dokumentumról készített fénymásolat, amelyet az aláírási joggal rendelkező
személy aláírásával (ha az aláírása bélyegzővel együtt érvényes, akkor bélyegzővel is)
ellát.
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
A megvalósulást, teljesülést mérő, számszerűsített fizikai vagy pénzügyi mutató.
Olyan eszközök, eljárások, innovatív folyamatok összessége, amelyek az
információközlést, feldolgozást, annak áramlását és kódolását hatékonyabbá és
gyorsabbá teszik.
Az a képzés, amely a felnőttképzési engedélyek nyilvántartásában egyéb képzésként
jelenik meg, és célja az informatikai kompetenciák fejlesztése.
A jelenléti ívek egy képzési csoportra vonatkozó összesítő adatait tartalmazó
dokumentum.
A képzés publikálásának időpontjától a képzés indulásának időpontjáig tartó időszak.
Regisztrált magánszemély, aki önállóan vagy mentor/képző intézmény által részvételi
szándékát jelezte egy adott képzésre a HIR-ben.
Mentor vagy képző intézmény általi jelentkeztetés esetén a jelentkezés papír alapú
rögzítéséhez szükséges forma dokumentum.
"105/2015. (IV. 23.) Korm. Rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a
besorolás feltételrendszeréről" és a "290/2014. (XI. 26.) Korm. Rendelet a
kedvezményezett járások besorolásáról" jogszabályokban foglaltak szerint
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Fogalom meghatározása
A befogadott és meghirdetett képzési programot (adott helyszínen, adott időpontban)
megvalósító tevékenység.
A képzés végét követő feladatok elvégzésének (tanúsítványok kiállítása, átadása,
adminisztrációjának zárása, elszámolási csomag benyújtása) időpontja.
A képzés - HIR-ben és a szerződésekben rögzített - első időpontja.
A pótalkalmakat, pótvizsgákat is tartalmazó képzési időtartam HIR-ben rögzített utolsó
időpontja.

képzésben résztvevő/
képzett

A projekt keretében meghirdetett képzésekbe bekapcsolódó, a képzőintézménnyel és a
támogatóval szerződött magánszemély, akire vonatkozóan az adott képzésre
meghatározott kötelező részvételét a képző dokumentálni tudja.

képzési időszak

Az együttműködési megállapodásban feltüntetett időtartam, amelyen belül a képzések
megvalósíthatók.

képzési igény

A regisztráló magánszemély által megjelölt, kért képzési paraméterek (mely településen és
milyen időszakban). Az igény érvényességének kezdete a rögzítés napja az igény
érvényességének vége a kezdetétől számított 60. nap.

képzési igénylap
képzési lista
képzési program

képzési engedély

Új képzési igény rögzítésére szolgáló formalap, amelyet a HIR-ből lehet letölteni,
amennyiben a korábban megadott igény 60 napos határideje lejárt, vagy valami okból más
képzési paramétert szeretne a regisztrált érdeklődő meghatározni.
A projektben meghirdetésre kerülő képzések összessége.
Az Fktv. szerint előírtaknak megfelelően összeállított, az NSZFH által engedélyezett
képzéseknél figyelembe vett olyan dokumentum, amely tartalmazza a képzés rövid leírását
és főbb paramétereit. A képzési program alapján indíthatók és valósíthatók meg a GINOP6.1.2-15 projekt képzései.
A felnőttképzési törvényben meghatározott követelmények alapján kidolgozott képzési
program alapján a hatóság által kiadott, egyedi azonosító számmal ellátott, és
nyilvántartásba vett engedély.

képzésre történő
jelentkezés

A regisztrációval rendelkező magánszemély képzési csoporthoz csatlakozási szándékának
kinyilvánítása és rögzítése a HIR-ben. A jelentkezéshez lehetőség van képző intézmény
vagy mentor segítségét kérni.

képzésről történő
lejelentkezés

A jelentkezés visszavonása a jelentkező által a szerződéskötést megelőzően.
A lejelentkeztetést mentor vagy a képző intézmény is elvégezheti a jelentkező kérelme
alapján.

képzést sikeresen
teljesítő
képzett adatkezelési
nyilatkozat

A képzést eredményes vizsgával záró, az aláírt szerződésekben (TSZ, FSZ) foglaltakat
teljesítő képzett.
A magánszemély adatainak a projekt keretében történő tárolására és felhasználására
vonatkozó engedélye.

képzett
adatmódosítása

A szerződéses adataiban bekövetkezett változásokról a képzett a változás bekövetkeztétől
számított legfeljebb 3 napon belül tájékoztatni köteles a képző intézményt vagy a mentorát
a szerződések módosítása végett. A módosult adatokat a HIR-ben kell rögzíteni.

képzett adatmódosító
lap

HIR-ben rögzített adatmódosítás papír alapú rögzítéséhez szükséges formalap.

képző intézmény

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban foglalt engedéllyel rendelkező felnőttképzési tevékenységet folytató
jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó, a
nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény.
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kiemelt célcsoport

Magyarország munkavállalási korú lakosságán belül a hátrányos helyzetű személyek,
közöttük is elsősorban az alacsony iskolai végzettségűek. Ld. "Felhívás A hátrányos
helyzetű felnőttek digitális kompetenciájának fejlesztésének megvalósítására" 1.1 pontja
(www.ginop612.nive.hu)

kifizetési csomag

A képzési díj kifizetése céljából az AF-ben előírtaknak és az NSZFH által kiállított
teljesítési igazolásban foglaltaknak megfelelően összeállított, az adott képzési csoportra
vonatkozó dokumentumok összessége.

kifizetési csomag
fedlap

A kifizetési csomag összesítő adatait tartalmazó dokumentum.

kompetencia

A felnőttképzésben résztvevő személy azon ismereteinek, készségeinek, képességeinek,
magatartási, viselkedési jegyeinek összessége, amely által a személy képes lesz egy
meghatározott feladat eredményes teljesítésére.

konzorcium
konzorciumvezető
közokirat

NGM, NSZFH és a KIFÜ által a projektcélok megvalósítása érdekében létrehozott
együttműködési forma.
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH)
Minden olyan okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási
szerv ügykörén belül a megszabott alakban állított ki (pl.: személyi igazolvány).

köztartozásmentes
adatbázis

Az állami adóhatóság (NAV) honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését,
adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza,
akiknek/amelyeknek nincs köztartozása.

kulcskompetencia

A kulcskompetencia azon ismeretek, készségek és attitűdök egysége, amellyel
mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse,
be tudjon illeszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen. Az egész életen át tartó
tanulás során mindenféle tanulás alapját ezek a kompetenciák képezik.
A kulcskompetenciák az élet során nyújtott megfelelő egyéni teljesítmény, munka és a
későbbi tanulás előfeltételei.
Jelen projekt célja a Digitális kulcskompetencia fejlesztése.

lehetséges
pótalkalmak,
hiányzáspótlások,
pótvizsga

A tervezett képzési időtartamon felül szervezett képzési órák az elmaradt képzési
alkalmak, illetve a képzettek hiányzásának pótlása céljából.

lejelentkeztetési lap
lemorzsolódás

Mentor vagy képző intézmény általi lejelentkeztetés esetén a lejelentkezés papír alapú
rögzítéséhez szüksége formalap.
A képzésben résztvevő a képzésből – bármilyen okból – történő kimaradása a
felnőttképzési szerződés megkötését követően.

mentor (eTanácsadó)

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló, a projekt megvalósításában toborzási, motivációs, mentorálási és
ügyfélszolgálati feladatokat eMOP-okon ellátó személy. A mentorok informatikai
jártassággal rendelkező segítő szakemberek, akik az IKER 1 és IKER 2 szintű
képzésekben résztvevő személyeknek megfelelő segítséget nyújthatnak a program során.

mentorálás

A képzésben résztvevők támogatása széles körű eszközrendszer segítségével (eMoP
ügyfélszolgálat, gyakorlási lehetőség biztosítása az eMoP-on, képzési tanácsadás, egyedi
ügykezelés stb.), így megelőzve az esetleges lemorzsolódást.

pénzügyi összesítő
lap

A pénzügyi összesítő adatokat tartalmazó dokumentum.

Projekt Irányító
Bizottság (PIB)

A Projekt Irányító Bizottság (PIB) látja el a projekt felsőszintű (operatív) felügyeletét, kezeli
a projekttel kapcsolatosan felmerülő, projektvezetés szintjén nem megoldható
problémákat, és döntéseket hoz a stratégiai kérdésekben.
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Fogalom

Fogalom meghatározása

projektgazda

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH)
A Hivatal által meghatározott időpont, amikor a HIR-ben közzéteszi a képző intézmények
által benyújtott, az ÉB által jóváhagyott képzések paramétereit.

publikálás dátuma
regisztráció

Az érdeklődő személyi adatainak rögzítése a HIR-ben, a szükséges nyilatkozatok
megtételével, a képzésre vonatkozó igények megjelölésével. A regisztráció során a
regisztráló személyre szóló azonosítót kap.

regisztrációs lap

A regisztráció igazoló dokumentuma. Abban az esetben, ha mentor vagy képző intézmény
végzi a regisztrációt, úgy egy regisztrációs lap kerül általuk két példányban kinyomtatásra,
amelynek egy példányát aláírást követően a regisztráló magánszemély részére átadják.

szakmai ellenőrzés

A képzések megvalósulásának külön eljárásrendben meghatározott, szakmai szempontok
szerinti ellenőrzési folyamata.

személyes adatok

2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontja szerint személyes adat: az érintettel kapcsolatba
hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai,
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-,
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

szerződéskötés végső
A képzés - HIR-ben és a szerződésekben rögzített - első napja.
határideje
A támogatásra jogosult képzésben résztvevő magánszemély, aki teljesítette a
támogatott (támogatás
szerződésben vállalt kötelezettségeit és a képzés befejezését követően tanúsítványt
alanya)
szerzett.
támogatás
felfüggesztése

Támogató felfüggesztheti a támogatást, amennyiben olyan adat vagy tény merül fel, mely
szerint fennállhat az Általános szerződési feltételek 8. pontjában foglaltak bekövetkezése.

támogatás összege

A képzési díj 100%-a, 1000,- Ft/óra/fő. A projekt keretében felhasználható maximálisan
igényelhető összeg egy képzésre 35.000,- Ft/fő, egy magánszemélynek összesen 70.000,Ft a projekt időtartama alatt.

támogatási szerződés
(TSZ), képzésbe
bekapcsolódónak

A támogatás feltételeit tartalmazó megállapodás, az NSZFH és az adott képzésre
jelentkező magánszemély között jön létre a felnőttképzési szerződés megkötésével
egyidejűleg. A szerződés részletes feltételeit az ÁFSZ tartalmazza.
A támogatás felhasználásának részletes szabályozása céljából a Nemzetgazdasági
támogatási szerződés, Minisztérium, mint támogató valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,
mint kedvezményezett között létrejött dokumentum. A GINOP-6.1.2-15 projektet több
projekt
kedvezményezett közösen valósítja meg konzorciumban, a szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képezi a konzorciumi együttműködési megállapodás.
támogató
A támogatást nyújtó szervezet, jelen projektben az NSZFH.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a tankötelezettség annak a
tankötelezettségi kor
tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti.
A képzési programban meghatározott, a képző intézmény által kiállított a képzés
tanúsítvány
eredményes elvégzését igazoló dokumentum.
teljesítés igazolás
toborzás

A Hivatal által a képző intézmény részére kibocsátott dokumentum, amely tételes
kimutatást nyújt az adott képzési csoport díjának elszámolhatóságáról a képzést sikeresen
teljesítő magánszemélyekre vonatkozóan.
A projekt célcsoportjaihoz tartozó magánszemélyek bevonása a projektbe.
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Rövidítések
ABM
ÁF
ÁSZF
ÉB
EM
EMM
EMMI
eMOP
Fktv
FSZ
GINOP
HIR
IKER
KIFÜ
KIM
NAV
NFM
NGM
NSZFH
PIB
TSZ

Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízás alkalmazására
Általános feltételek
Általános szerződési feltételek
Értékelő Bizottság
Együttműködési megállapodás
Együttműködési megállapodás módosítása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Elektronikus Magyarország Pont
2013. évi LXXVII. Törvény a felnőttképzésről
Felnőttképzési szerződés
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
Háttér Informatikai Rendszer
Infokommunikációs Egységes Referenciakeret
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Projekt Irányító Bizottság
Támogatási szerződés
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