A Gyakran Ismételt Kérdések témakörei
(Az adott témakörre kattintva megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó leggyakoribb kérdéseket.)

I. Mely szakképesítésekre felkészítő gyakorlati képzéssel lehet
pályázni?
II. A saját erő meglétét hogyan kell igazolni?
III. Hány tanulóval lehet pályázni?
IV. Kik nyújthatnak be pályázatot?
V. Hogyan kell benyújtani a pályázatot?
VI. Hogyan kell benyújtani a csatolandó egyéb dokumentumokat
(cégkivonat, aláírási címpéldány, stb.)?
VII. Hogyan kell számolni a beruházás összköltségét, a támogatható
összköltségét (Áfa, közbeszerzési értékhatár, piaci ár stb.)?
VIII. Nyilatkozatok, igazolások kitöltése és beküldése hogyan
történik?
IX. Kik minősülnek sajátos nevelési igényű, illetve hátrányos helyzetű
tanulóknak?
X. Milyen eszközök beszerzésére lehet pályázni?
XI. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában
működő szakképző iskolák hogyan pályázhatnak?
XII. Hol található a hiányszakmák jegyzéke?
XIII. Hogyan állapítható meg a pályázható támogatás maximális
összege?
XIV. Mikor kezdhető meg a beruházás? Mikor folyósítják a
támogatási előleget?
XV. Milyen kötelezettségeket kell vállalnom nyertes pályázat esetén
(eszközök működtetése, létszám, stb.)?
XVI. Hogyan adhatók meg a Beruházási helyszínek adatai?
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I.

Mely szakképesítésekre felkészítő gyakorlati képzéssel lehet
pályázni?

1. Kérdés:
Jász-Nagykun Szolnok megyében a 313410100103102 OKJ számú élelmiszer és vegyiáru
eladó szakképesítéssel foglalkoztatott tanulókkal lehet-e pályázni a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási keretéből a
Szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című
pályázatban?

Válasz:
Tekintettel arra, hogy a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a
2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító
szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
szóló 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében, Jász-Nagykun Szolnok
megyében a 34 341 01 Eladó nem szerepel az állami támogatásban nem részesíthető
szakképesítések között, így a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének 2013. évi
decentralizált beruházási kerete terhére kiírt pályázat keretében pályázható
szakképesítésnek minősül.
A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 4. melléklete - mely
tartalmazza az egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok
megfeleltetését a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel, a
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel, továbbá a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel
kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések között - alapján a 31 341 01 0010 31 02 Élelmiszer- és vegyi
árueladó szakképesítés megfeleltethető a 34 341 01 Eladó szakképesítésnek.
Fentieket figyelembe véve, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének 2013. évi
decentralizált beruházási kerete terhére kiírt pályázat keretében a 31 341 01 0010 31 02
Élelmiszer- és vegyi árueladó szakképesítéssel foglalkoztatott tanulókkal lehet pályázni.

2. Kérdés:
Jelenleg Élelmiszer vegyi áru eladó gyakorlati képzésben (OKJ azonosító 33786201)
foglalkoztatunk tanulókat. A 150/2012 Korm. rendeletben ilyen szakképesítés nem
található. Ugyanakkor a 331/2012 Korm. rendeletben, ahol a nem támogatandók
szerepelnek, sem található a fenti szakképesítés.
Az élelmiszer vegyi áru eladó szakképesítés megfeleltethető a 150/2012 Korm. rendeletben
lévő eladó szakképesítésnek?

Válasz:
Tekintettel arra, hogy a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a
2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító
szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
szóló 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében a 34 341 01 Eladó szakképesítés
egyik megyében sem szerepel az állami támogatásban nem részesíthető szakképesítések
között, így a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének 2013. évi decentralizált
beruházási kerete terhére kiírt pályázat keretében pályázható szakképesítésnek minősül.
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A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 4. melléklete - mely
tartalmazza az egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok
megfeleltetését a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel, a
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel, továbbá a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel
kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések között - alapján a 31 341 01 0010 31 02 Élelmiszer- és vegyi
árueladó szakképesítés megfeleltethető a 34 341 01 Eladó szakképesítésnek.
Fentieket figyelembe véve, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének 2013. évi
decentralizált beruházási kerete terhére kiírt pályázat keretében a 31 341 01 0010 31 02
Élelmiszer- és vegyi árueladó szakképesítéssel foglalkoztatott tanulókkal lehet pályázni,
mivel ez – a 133/2010. (IV. 22.) Kormányrendeletben kiadott OKJ-ban szereplő –
szakképesítés még oktatható „felmenő rendszerben”.
Az Ön által megjelölt 33 7862 01 OKJ azonosító számú Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
szakképesítés azonban már nem oktatható, hiszen ez a szakképesítés utoljára a 2005. évi
OKJ-ban szerepelt, és a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye, amely alapján
indítható volt a képzés, a 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelet 2.§ (4) bekezdés alapján 2006.
december 31-én hatályát vesztette.
Ezt a szakképesítést fentiek miatt nem jelölheti meg a fejlesztéssel érintett szakképesítések
között. Javasoljuk, szíveskedjen a vonatkozó igazolások ennek megfelelő aktualizálásáról
intézkedni, hiszen valószínűsíthetően nem erre a szakképesítésre történő felkészítést
végez.

3. Kérdés:
A pályázati adatlap 2. pontjában szereplő OKJ szám és szakképesítés, gyakorlati képzés
megnevezése oszlopokba, a 150/2012 Korm. rendelet szerinti OKJ számot és
szakképesítést, gyakorlati képzést kell feltüntetni, vagy a tanulói létszámot bemutató
kamarai igazoláson szereplő régi OKJ számot és gyakorlati képzést, amennyiben a kettő
eltér egymástól?

Válasz:
A Pályázati kiírás 5. pontjában meghatározott 1. számú pályázati prioritás szerint
(melyhez tartozik a tanulószerződéssel gyakorlati képzést végző szakképzési
hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezetek köre) pályázni a gyakorlati képzés
tárgyi feltételeinek fejlesztésére az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben foglalt
szakképesítések, továbbá ezen szakképesítéseknek a jogszabályokban egyértelműen
megfeleltetett szakképesítések vonatkozásában lehet, kivéve a 2013/2014-es tanévre
vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről is szóló 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 1.
mellékletében feltüntetett, az egyes megyékben nem támogatott szakképesítéseket.
Az ezen pályázati prioritással összhangban lévő kamarai igazolásokon tehát
értelemszerűen vagy a 2012. év szeptembertől hatályos OKJ-ban szereplő
azonosítószámok és szakképesítések, vagy a 133/2010. (IV. 22) Kormányrendeletben
kiadott OKJ-ban szereplő azon szakképesítések megnevezése és azonosítószáma szerepel,
amely szakképesítések a jogosultságok tekintetében a szakmai és vizsgakövetelményeket
kiadó rendeletben megfeleltetésre kerültek a 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendeletben
szereplő szakképesítésekkel. A Pályázati adatlap vonatkozó részének meg kell egyeznie a
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területileg illetékes kamara által fentiek szerint kiadott igazoláson szereplő
szakképesítéssel.
A fentiek szerint pályázható szakképesítések megnevezését és azonosítószámát az erre
vonatkozó kérdések nagy száma miatt tájékoztató jelleggel közzétettük a pályázati
dokumentációt tartalmazó oldalon.

4. Kérdés:
Kozmetikus gyakorlati hely pályázhat-e?

Válasz:
A Pályázati kiírás 5. pontjának 1. Prioritása szerint pályázni a gyakorlati képzés tárgyi
feltételeinek fejlesztésére az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben foglalt
szakképesítések, továbbá ezen szakképesítéseknek a jogszabályokban egyértelműen
megfeleltetett szakképesítések vonatkozásában lehet, kivéve a 2013/2014-es tanévre
vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről is szóló 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 1.
mellékletében feltüntetett szakképesítéseket.
Fenti rendeletek alapján az 55 815 02 Kozmetikus, valamint az 52 815 01 1000 00 00
Kozmetikus szakképesítések tekintetében valamennyi megyében, míg az 52 815 02
Gyakorló kozmetikus szakképesítésre Fejér, Komárom-Esztergom, és Veszprém megyék
kivételével a többi megyében megvalósuló fejlesztésre lehet pályázatot benyújtani.
A fenti rendelkezések figyelembe vételével pályázható szakképesítések megnevezését és
azonosítószámát az erre vonatkozó kérdések nagy száma miatt tájékoztató jelleggel
közzétettük a pályázati dokumentációt tartalmazó oldalon.

5. Kérdés
2012. szeptember 01-jén 338110310000000 OKJ számú Szakács szakképesítésű tanulóra
tanulószerződést kötött vállalkozó pályázhat-e?
Kérem, tájékoztassanak, hogy melyek azok a szakmai és vizsgakövetelmény rendeletek
(tételesen felsorolva), amelyek szakképesítéseire vonatkozóan pályázni lehet.
Válasz:
Tekintettel arra, hogy a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a
2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító
szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
szóló 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében, Zala megyében a 34 811 04
Szakács nem szerepel az állami támogatásban nem részesíthető szakképesítések között,
így a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének 2013. évi decentralizált
beruházási kerete terhére kiírt pályázat keretében pályázható szakképesítésnek minősül.
A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 4. melléklete tartalmazza
az egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetését a
37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel, a 133/2010. (IV. 22.)
Korm. rendelettel, továbbá a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott Országos
Képzési Jegyzékben szereplő, a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
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szakképesítések között, mely alapján a 33 811 03 1000 00 00 Szakács szakképesítés a 34 811
04 Szakács szakképesítésnek.
Fentieket figyelembe véve, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének 2013. évi
decentralizált beruházási kerete terhére kiírt pályázat keretében a 33 811 03 1000 00 00
Szakács szakképesítéssel foglalkoztatott tanulókkal lehet pályázni.
Fentiekben hivatkozott NGM rendeleten túl az alábbi rendeletekkel kerültek a 2013/2014es tanévben indítható szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásra, melyek
tartalmazzák az új és a korábbi szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok
megfeleltetését is:
- 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
- 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
- 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és
vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
- 20/2013. (V. 28.) BM rendelet a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények
kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

6. Kérdés
A kiírásban megjelölt 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendeletben a 62 582 01 azonosító számú
és Építési műszaki ellenőr megnevezésű, állami támogatásban 2013. szeptember 1-től
részesíthető szakképesítés szerepel, illetve a 331/2012. (XI. 28.) Kormányrendelet 1.
mellékletében, mint nem támogatott szakképesítés, Pest megyében nem szerepel.
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal által kezelt – e pályázati kiírást és kapcsolódó
dokumentumait – tartalmazó felületen találhatóak a 150/2012. (VII. 6.)
Kormányrendeletben felsorolt, 2013. szeptember 1-től, állami támogatásban részesíthető
szakképesítéseket tartalmazó, megyékre lebontott listák, melyek egyike sem tartalmazza a
fent említett szakképesítést.
Ebből kifolyólag kérdésem, hogy az érintett budapesti székhelyű szervezet releváns
pályázónak számít-e az adott szakképzési területtel, vagy sem?
Válasz:
A kérdésben szereplő szakképesítéssel (62 582 01 Építési műszaki ellenőr) jelen pályázat
keretében pályázat benyújtására nem jogosult, tekintettel arra, hogy a hivatkozott képzés
nem iskolarendszerű képzés, kizárólag iskolarendszeren kívül oktatható.

7. Kérdés
A közzétett megyei listák alapján a Fogtechnikus, illetve Fogtechnikus gyakornok
szakképesítésre több megyei keret terhére lehet pályázni.
Zala megyében ezek a szakképesítések miért maradtak ki, hiszen a fogtechnikához drága
eszközök beszerzése szükséges, nem úgy, mint a fogászati asszisztens részére?
Válasz:
Sajnálattal tudatjuk, hogy a speciális- és készségfejlesztő speciális szakiskola kivételével a honlapunkon elérhető megyei képesítési listákban szereplő képesítésekre lehet kizárólag
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pályázni. A Pályázati kiírásban foglalt 1. pályázati prioritás szerint a 2013/2014-es tanévre
vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről szóló 331/2012. (XI.28.) Korm. rendelet 1.
mellékletében szereplő, állami támogatásban nem részesíthető szakképesítések
tekintetében pályázat nem nyújtható be. A kérdésben foglalt szakképesítések a
hivatkozott rendelet szerint 2013. szeptember 1-jétől állami támogatásban nem
részesíthetők Zala megyében.
8. Kérdés
Lehet-e pályázni a 33 582 00 31 0000 00 00 OKJ számú Burkoló szakképesítéssel? Sem a
pályázati programban, sem a 8. mellékletben legördülő szakképesítéseknél nem találtam
Burkoló szakképesítést.
Válasz:
A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 4. mellékletében, az
Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján indítható 33 582 03 1000
00 00 Burkoló szakképesítés nem került megfeleltetésre az Országos Képzési Jegyzékről
és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendeletben foglalt egyik, iskolarendszerben oktatható szakképesítésnek sem,
ezért nem szerepel a pályázható szakképesítések között.
9. Kérdés
33 811 01 0000 00 00 OKJ számon képezünk Cukrász tanulókat, a programban pedig csak
a 33 811 01 1000 00 00 OKJ számot lehet kiválasztani. Ez azt jelenti, hogy ezekkel a
tanulókkal nem pályázhatunk?
Válasz:
Felhívjuk figyelmét, 2013.09.18-án újabb információt tettünk közzé honlapunkon, melynek
értelmében az ott megadott, megfeleltetett szakképesítésekkel is lehet pályázni. Ez a
közlemény a következő:
„Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az alábbi táblázatban felsorolt szakképesítések
esetében is nyújtható be pályázat. Amennyiben e szakképesítések gyakorlati képzését
végzik, a kamarai igazoláson (8. melléklet) ezen szakképesítéseknek kell szerepelniük. A
pályázati programban az ezen szakképesítésekhez a táblázatban hozzárendelt
szakképesítéseket szükséges kiválasztaniuk, így pályázatuk nem minősül formai
hibásnak. Ezen szakképesítések tekintetében is érvényes a Pályázati kiírás azon előírása,
hogy a beruházási helyszín szerinti megyében pályázható szakképesítésnek kell
minősülnie.
Megfeleltetett szakképesítések”
10. Kérdés
A 33 522 02 0000 0000 OKJ számú Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a megyei támogatott szakképesítési jegyzékben nem
szerepel, de a pályázati kiírás 5.1.-es pontjában említett egyéb „jogszabályokban
egyértelműen megfeleltetett szakképesítések vonatkozásában” megfelel-e?
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Válasz:
A honlapunkon 2013.09.18-án elhelyezett közlemény értelmében az Ön által kérdezett
szakképesítés tekintetében az alábbi OKJ számúval is lehet pályázni Szabolcs SzatmárBereg megyében: 33 522 02 0000 00 00 Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó.
A pályázati programban ehhez a 31 582 21 0010 31 01 Hűtő- és légtechnikai
rendszerszerelőt tudja kiválasztani.
A Pályázati Kiírás 8. számú mellékletben található igazoláson viszont az első OKJ
számmal (33 522 02 0000 00 00) kell szerepelnie a szakképesítésnek.

II.

A saját erő meglétét hogyan kell igazolni?

1. Kérdés:
Kft formájában működő cég vagyunk. Kérdésem, hogy a saját erő igazolása pontosan mit
jelent. A bankszámlánkon lévő saját erőnek megfelelő összeg leigazolása elfogadható-e?
A tavalyihoz hasonlóan, most is záradékolni kell az önrészt a hozzájárulásra kötelezett
pályázónak a pályázati eredmény kihirdetéséig, vagy elegendő egy banki igazolás, mely
szerint a cég számláján megvan az önrésznek megfelelő pénzösszeg?

Válasz:
A Pályázati Kiírás 10. d) pontja értelmében a szakképzési hozzájárulásra kötelezett
pályázónak rendelkeznie kell a tervezett beruházás összköltségének legalább 20 %-át
elérő saját forrással (önrésszel), amely csak pénzeszköz lehet. A társasági adóról és az
osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet esetén az erre a
pályázati célra elkülönített számlán rendelkezésre álló saját és egyéb pénzeszközök
meglétét is igazolni szükséges. A Pályázati Kiírás 10. i) pontja továbbá előírja, hogy nem
részesülhet támogatásban az Ávr. 76.§ (1) bekezdése szerint az a pályázó, akinek a
támogató által vagy jogszabályban meghatározott mértékű saját forrás nem áll
rendelkezésére, azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik az Ávr. 72. § (3) bekezdés a)
pontja szerint.
A Pályázati kiírás 11. pont A) részének II./6. pontjában foglaltak alapján a saját forrás
meglétéről szóló, a rendelkezésre bocsátott programból kinyomtatott, cégszerűen aláírt
nyilatkozat megküldése mellett, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény
hatálya alá tartozó hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén kötelezően csatolni szükséges
a pályázati célra elkülönített számlán rendelkezésre álló saját forrásról a számlavezető
pénzintézet által kiállított eredeti igazolást.

2. Kérdés:
A Pályázati kiírás 10. pontjában rendelkeznek arról, hogy a támogatás odaítélésének
feltétele, hogy a hozzájárulásra kötelezett vállalkozások rendelkezzenek a tervezett
beruházás összköltségének legalább 20%-val. Egyéni vállalkozó pályázó esetében
szükséges-e elkülönített bankszámlát nyitni, vagy elegendő a jelenleg használt számláján
igazolni a saját forrás rendelkezésre állását?

Válasz:
A Pályázati Kiírás 10. d) pontja értelmében a szakképzési hozzájárulásra kötelezett
pályázónak rendelkeznie kell a tervezett beruházás összköltségének legalább 20 %-át
elérő saját forrással (önrésszel), amely csak pénzeszköz lehet. A társasági adóról és az
osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet esetén az erre a
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pályázati célra elkülönített számlán rendelkezésre álló saját és egyéb pénzeszközök
meglétét is igazolni szükséges. A Pályázati Kiírás 10. i) pontja továbbá előírja, hogy nem
részesülhet támogatásban az Ávr. 76.§ (1) bekezdése szerint az a pályázó, akinek a
támogató által vagy jogszabályban meghatározott mértékű saját forrás nem áll
rendelkezésére, azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik az Ávr. 72. § (3) bekezdés a)
pontja szerint.
Mivel az egyéni vállalkozó nem tartozik a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
törvény hatálya alá, a saját forrás rendelkezésre állását a 6. számú melléklet kitöltésével
kell igazolnia, ugyanakkor a pályázónak ebben az esetben is rendelkeznie kell
pénzintézetnél vezetett számláján a vállalt saját forrás összegével (illetve annak forrását
igazoló dokumentummal) mindaddig, amíg a beruházás megkezdéséhez azt fel nem
használja.

3. Kérdés:
Saját forrás igazolására elegendő a 6.sz melléklet az Ügyvezető által aláírva, tehát NEM
szükséges az elkülönített számlán lévő önerő zárolása, illetve banki igazolás?

Válasz:
A Pályázati kiírás 11. pont A) részének II./6. pontjában foglaltak alapján a saját forrás
meglétéről szóló, a rendelkezésre bocsátott programból kinyomtatott, cégszerűen aláírt
nyilatkozat megküldése mellett, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény
hatálya alá tartozó hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén kötelezően csatolni szükséges
a pályázati célra elkülönített számlán rendelkezésre álló saját forrásról a számlavezető
pénzintézet által kiállított eredeti igazolást.

4. Kérdés:
Az önerő igazolása maximum milyen régi lehet? Szükséges-e lekötni az önerő összegét?
Elegendő a bank által kiállított igazolás?

Válasz:
A Pályázati Kiírás nem kéri a saját forrás lekötését, kizárólag annyit ír elő, hogy a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (TAO) hatálya alá tartozó
hozzájárulásra kötelezettek esetében csatolni szükséges a pályázati célra elkülönített
számlán rendelkezésre álló saját forrás számlavezető pénzintézet által történő eredeti
igazolását, melynek dátuma a pályázati felhívás közzététele (2013.08.07) és a pályázat
benyújtására előírt új határidő (2013.09.30) közötti időpontra kell hogy datálódjon. Az
elkülönített bankszámla lehet alszámla is.
A pénzintézeti igazolásnak minimum tartalmaznia kell:
- pályázó nevét, címét,
- az elkülönített számla számát,
- a saját forrás összegét,
- az elkülönítés célját,
- az pénzintézet nevét.
A pénzintézeti igazolás tehát önmagában nem elegendő a TAO hatálya alá tartozó
pályázók esetében, ahhoz szükséges a Pályázati Kiírás 6. számú mellékletében található,
kitöltött aláírt nyilatkozat beküldése is.
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A saját forrásnak az elkülönített bankszámlán mindaddig rendelkezésre kell állnia, amíg a
pályázó
- nyertes pályázat esetén a beruházást meg nem kezdi, illetve
- nem nyertes pályázat esetén az NMH elutasító levelét meg nem kapja.
Ugyanezen érvényes a TAO hatálya alá nem tartozó pályázókra, annyi eltéréssel,
hogy az ő esetükben az általános gazdálkodási bankszámlájukon kell rendelkezésre állnia
a saját forrás összegének a fentiek szerint, viszont kizárólag a Pályázati Kiírás 6. számú
mellékletében elhelyezett nyilatkozatot kell benyújtaniuk (pénzintézeti igazolást nem).

III. Hány tanulóval lehet pályázni?
1. Kérdés:
Akár egy tanulóval is lehet pályázni?

Válasz:
A Pályázati kiírás 10. e) pontja szerint, hozzájárulásra kötelezettek esetében az a pályázó
kaphat támogatást, aki a 2013/2014. tanévre a Pályázati kiírás 5. pontjának 1. Prioritásában
meghatározott szakképesítések vonatkozásában legalább 1 fő tanulószerződéses tanulóval
rendelkezik. E feltétel teljesülése esetén a tanulószerződéses tanulólétszám függvényében
határozható meg a Pályázati kiírás 8. pontja szerint a pályázható támogatási összeg.

2. Kérdés:
A pályázat benyújtásának feltétele-e, hogy korábban foglalkoztatott-e a vállalkozás
tanulószerződéssel tanulót, vagy elegendő a 2013/2014. tanévre foglalkoztatni tanulót?

Válasz:
A Pályázati kiírás 10. e) pontja szerint, hozzájárulásra kötelezettek esetében az a pályázó
kaphat támogatást, aki a 2013/2014. tanévre a Pályázati kiírás 5. pontjának 1. Prioritásában
meghatározott szakképesítések vonatkozásában legalább 1 fő tanulószerződéses tanulóval
rendelkezik. A kiírás fenti rendelkezése alapján a pályázat benyújtásának nem feltétele,
hogy a pályázó a korábbi tanévekben is képzett tanulót tanulószerződéssel.

3. Kérdés:
Pályázhat-e az a gazdálkodó szervezet, amelynek jelenleg még nincs érvényes
tanulószerződése? Meddig van határideje a tanulószerződés megkötésére?

Válasz:
A Pályázati kiírás 10. e) pontját figyelembe véve a pályázónak a pályázat benyújtásakor
rendelkeznie kell a 2013/2014. tanévre a Pályázati kiírás 5. pontjának 1. Prioritásában
meghatározott szakképesítések vonatkozásában legalább 1 fő tanulószerződéses
tanulóval, melyet az illetékes területi kamara a Pályázati kiírás 8. számú mellékletének
kitöltésével igazol. Amennyiben e feltétel nem teljesül, a Pályázati kiírás 13. pontja szerint
a benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.
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4. Kérdés
3 tanulónk volt, szeptembertől 10 tanulóra van szerződésünk. Jelen esetben 10 tanulóra
adhatunk be pályázatot?

Válasz:
A Pályázati kiírás 10. e) pontja alapján a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó
a 2013/2014. tanévre a Pályázati kiírás 5. pontjának 1. Prioritásában meghatározott
szakképesítések vonatkozásában legalább 1 fő tanulószerződéses tanulóval rendelkezzen.
A pályázható támogatási összeget a Pályázati kiírás 8. pontjában foglaltakat figyelembe
véve kell megállapítani, vagyis a 2013/2014. tanév tanulói létszám és az 1 fő
tanulószerződéses tanulóra igényelhető 1.500.000 Ft-os fajlagos támogatási összeg
szorzataként. A maximálisan igényelhető támogatási összeg azonban a 15.000.000 Ft-ot
nem haladhatja meg. Az Ön esetében a 10 fő tanulószerződéses tanulóra igényelhető
támogatási összeg 15.000.000 Ft. A tartalmi értékelésnél a tanulószerződéssel oktatott
tanulók száma, mint bírálati szempont megjelenik.

5. Kérdés
Pályázhat-e olyan mikrovállalkozás, amely szakképzési hozzájárulásra kötelezett, de a
2012/2013 tanévben nem rendelkezett tanulószerződéssel, azonban a 2013/2014-es
tanévben már előreláthatólag fog. Továbbá a pályázó szervezet gazdálkodási illetve
létszámadataira vonatkozóan van-e bármilyen feltétel (árbevétel, adózás előtti eredmény,
statisztikai állományi létszám stb.)?

Válasz:
A Pályázati kiírás 10. e) pontját figyelembe véve a pályázónak a pályázat benyújtásakor
rendelkeznie kell a 2013/2014. tanévre a Pályázati kiírás 5. pontjának 1. Prioritásában
meghatározott szakképesítések vonatkozásában legalább 1 fő tanulószerződéses
tanulóval, melyet az illetékes területi kamara a Pályázati kiírás 8. számú mellékletének
kitöltésével igazol. E rendelkezés alapján pályázatot benyújtani a 2013/2014. tanévre már
megkötött, a területileg illetékes kamara által ellenjegyzett tanulószerződés alapján lehet.
A pályázó szervezet gazdálkodási adataira, illetve létszámadataira vonatkozó feltétel nem
szerepel a pályázati kiírásban.

6. Kérdés:
Cégünk két tanulóval áll tanulószerződéses jogviszonyban – ezt a kamara is igazolni
tudja. De az egyik nálunk dolgozó hallgató másodéves, és - mivel később kezdte az iskolát
- elmúlt 25 éves. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ezért az a szerződés
technikailag együttműködési megállapodás formájában készült el, tartalma ugyanakkor
megegyezik a tanulószerződéssel. A másik hallgatónál nincs ilyen probléma. Ilyen
esetben cégünk mekkora támogatást vehet igénybe? Egy, vagy két tanuló után járót?

Válasz:
Kizárólag tanulószerződéses tanulóval lehet pályázni, együttműködési megállapodással
folyó gyakorlati képzésben résztvevő tanulóval nem. Tehát csak 1 tanulóval tudnak
pályázni, azaz fentiek alapján maximum 1,5 MFt-ot tudnak igényelni, amennyiben a
Pályázati Kiírásban előírt egyéb feltételeknek megfelelnek.
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7. Kérdés
Vállalkozásunk könyveléssel foglalkozik és rendszeresen biztosítunk szakmai gyakorlati
lehetőséget az egyik egyetem Pénzügy számvitel alapszakos hallgatói részére. Jelenleg is
van nálunk gyakornok. A Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság weboldalán megtaláltam a
gyakorlatigényes alapképzési szakok listáját, és ezen belül a fent említett szakot, viszont
nem teljesen egyértelmű számomra, hogy ez a szakmai képzés a vállalkozásokra is
vonatkozik, vagy csak a felsőoktatási intézményekre.
Kérdésem tehát, hogy cégünk pályázhat-e Pénzügy számvitel alapképzéses
gyakornokkal?

Válasz:
A Pályázati Kiírás 5/3. pontja értelmében
"3. Prioritás: a felsőoktatási intézmények által a gyakorlatigényes alapképzési szak
keretében, az államilag támogatott létszám tekintetében folytatott gyakorlati képzés tárgyi
feltételeinek fejlesztése.
Pályázók köre: Felsőoktatási intézmények. (a jelen Pályázati kiírás 3. e) pontja)”.
Tehát a honlapunkon megjelentetett gyakorlatigényes alapképzési szakok listája a
felsőoktatási intézmények számára került elhelyezésre.
A fentiek értelmében az Önöknél szakmai gyakorlaton lévő gyakornokkal pályázni nem
tudnak.

8. Kérdés:
Tanulószerződésnek minősül-e a kamara által hitelesített együttműködési megállapodás
iskola és szervezet között a tanuló szakképesítéséről?
Amennyiben a tanulószerződésben leírtak szerint a szakképesítés nem a teljes 2013/14-es
tanévre szól, hanem 2014 nyarára, mint gyakorlatra, esetlegesen a tanév második felére,
viszont a szerződés már 2013.szeptember 1-én hatályba lép, akkor azokra a tanulókra is
lehet igényelni támogatást a pályázat keretén belül?

Válasz:
Az együttműködési megállapodás nem minősül tanulószerződésnek. Azzal jelen
pályázati eljárásban nem jogosult részt venni (a tanulószerződésre vonatkozó jogszabályi
előírásokat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény tartalmazza).
A tanulószerződésnek a teljes 2013/2014-es tanévre kell szólnia. Nyári gyakorlatra
vonatkozó megállapodással nem lehet pályázni. A pályázat benyújtásakor a szakképzési
hozzájárulásra kötelezett pályázónak minimum 1 db, 2013/2014. tanévre
szóló tanulószerződéssel rendelkeznie kell.

IV. Kik nyújthatnak be pályázatot?
1. Kérdés:
Aki 2012-ben nyert a pályázaton, s már elszámolt, az is benyújthat újabb pályázatot?
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Válasz:
A Pályázati kiírás 10. k) pontja alapján annak a pályázónak nem biztosítható költségvetési
támogatás, aki az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési
támogatás felhasználásával jogszabályban vagy a támogatói okiratban, támogatási
szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el. Tekintettel arra,
hogy Önök a kapott támogatással elszámoltak a 2013. évi pályázat keretében is
pályázhatnak, amennyiben a Pályázati kiírásban foglalt egyéb feltételeknek megfelelnek.
Aki a tavalyi pályázatunkon támogatást nyert, jelen pályázaton akkor indulhat, ha a
tavalyi pályázatban vállalt fejlesztést a támogatási szerződésben előírtak szerint és
határidőben megvalósította, a támogatás felhasználásáról az elszámolást határidőben
benyújtotta, a szükség szerint előírt hiánypótlás(oka)t határidőre teljesítette.

2. Kérdés:
Az az egyéni vállalkozó, aki átalányadós, illetve EVA-s, élhet e- a pályázati lehetőséggel?
További kérdés, hogy a 2013-as új adót választó KATA, KIVA vállalkozók is
pályázhatnak-e?

Válasz:
A hozzájárulásra kötelezett egyéni vállalkozó pályázhat e pályázat keretében,
amennyiben a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében végzi, függetlenül attól, hogy
mely adózási formát választotta.

3. Kérdés:
Olyan helyen lehet-e pályázni, ami a kamarai igazoláson rajta van, mint képzési helyszín,
de a cégkivonaton nem látszik a helyszín?
Az a hozzájárulásra kötelezett is nyújthat be pályázatot, akinek a megvalósítási
helyszínére minden engedély rendelkezésre áll, csak a cégbíróság még nem vezette át a
benyújtott dokumentumok alapján a helyszínt?

Válasz:
A hozzájárulásra kötelezett pályázóknál a pályázat részeként benyújtandó hatályos
cégkivonaton minden olyan telephelynek szerepelnie kell, amelyek a kamara által
kitöltött igazolás(ok)on gyakorlati képzési helyszínként szerepelnek, azaz amely
gyakorlati képzési helyszínekkel a pályázó pályázni kíván.

4. Kérdés:
Milyen alapvető feltételeknek kell megfelelnie egy gazdálkodónak, hogy kérelmet
nyújthassunk be. A pályázati kiírást megtaláltuk a www.nive.hu honlapon, de számunkra
nem egyértelmű, hogy pályázhatunk-e?

Válasz:
Legfontosabb kritérium szakképzési hozzájárulásra kötelezett vállalkozás/egyéni
vállalkozó, gazdasági társaság (gazdálkodó) részére, hogy tanulószerződéses tanulók
gyakorlati képzését folytassák (min. 1 fő tanuló a 2013/2014-es tanévben) a honlapunkon
megyénként elhelyezett képzési listákon szereplő képesítések valamelyikében.
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A Pályázati Kiírásban valamennyi, a pályázat benyújtására vonatkozó egyéb kritériumot
megtalál {pl. a pályázónak szerepelnie kell a NAV köztartozásmentes adózói
adatbázisában, saját forrással kell rendelkeznie (min 20%-a beruházás összköltségének),
stb.}.

5. Kérdés:
Számomra nem világos a kiírásból: a nem a KLIK fenntartásában működő szakiskolák
pályázhatnak saját maguk, vagy a fenntartón keresztül kell benyújtaniuk a pályázatot?

Válasz:
A Pályázati Kiírás 3/b.)- c.). pontjai értelmében a KLIK fenntartású iskolákon kívüli
szakképző intézmények önállóan pályázhatnak, amennyiben a Pályázati Kiírásban foglalt
egyéb előírásoknak megfelelnek.

6. Kérdés:
Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási
keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló
beruházások támogatására kiírt pályázaton kapott támogatás nem zárja-e ki
a"munkahelymegőrző támogatásban"való részvételt?

Válasz:
A Pályázati Kiírás 10/j) pontja alapján
"nem nyújtható támogatás továbbá a Vhr. 3. §-a szerint, annak aki:
- az adott pályázat kiírását megelőző két éven belül az alaprész terhére kiírt pályázatában
valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,
- az adott pályázat kiírását megelőző két éven belül elnyert pályázat alapján kötött
támogatási szerződést önhibájából maradéktalanul nem teljesítette,
- az alaprésszel, illetve jogelődjével szemben a tárgyévet megelőző időszakra lejárt
kötelezettsége áll fenn", továbbá
A Pályázati Kiírás k.) pontja alapján
"nem biztosítható költségvetési támogatás annak, aki az előző években a támogató által
azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályban vagy a
támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még
nem számolt el".
A fentieken kívül, más támogatási forrásra vonatkozó kizáró okot a Pályázati Kiírás és a
vonatkozó jogszabályok sem tartalmaznak.
Amennyiben munkahelymegőrző támogatásban is részesülnek, akkor jelen pályázati
eljárásban indulhatnak, ha a kiírás feltételeinek egyébként megfelelnek.
Javasoljuk, hogy a levelében hivatkozott munkahelymegőrző támogatással kapcsolatos
feltételrendszert is vegye figyelembe. Kérjük, hogy ezzel kapcsolatban tájékozódjon a
székhelye, telephelye szerint illetékes, a munkahelymegőrző támogatást nyújtó
kirendeltségén.

13

V.

Hogyan kell benyújtani a pályázatot?

1. Kérdés:
A kiírásban azt írják, hogy minden oldalt cégszerűen alá kell írni, még az üres oldalakat
is. Kérdésünk az, hogy azokat a mellékleteket, melyek a pályázatot benyújtani
szándékozó egyetem esetében nem relevánsok, azokat:
- be kell-e nyújtani?
- ha nem, valamilyen módon (pl. kísérőlevélben, tartalomjegyzékben) kell-e jelezni?
- ha be kell nyújtani, üresen vagy áthúzva kell-e benyújtani és ebben az esetben is alá kelle írni cégszerűen?

Válasz:
A Pályázati Kiírás 12. pontjában a pályázat benyújtására az alábbi előírás vonatkozik: "A
Pályázati Kiírás 11. pontja szerint elkészített pályázatot elektronikusan és egy
kinyomtatott példányban, papír alapon, megfelelő módon összefűzve, a pályázat minden
oldalát a pályázó cégszerű aláírásával ellátva kell megküldeni. A pályázat (a Pályázati
Adatlap és az összes melléklet) minden egyes, szöveget tartalmazó oldalát (2 oldalas lap
esetén mindkét oldalt) a pályázat aláírójának cégszerű aláírással kell ellátni".
Csak azon nyilatkozatok, igazolások benyújtása kötelező adott pályázó esetén, melyet a
Pályázati Kiírás mellékleteiben elhelyezett nyomtatványon, mint benyújtásra kötelezett
pályázói kör részére ki van jelölve. Azokat viszont "nullásan", illetve "áthúzva" is be kell
nyújtani, cégszerűen aláírva (tehát azokat is, amelyek éppen nem relevánsak, de a pályázó
részére előírt, kötelezően benyújtandó nyilatkozatként igazolásként szerepelnek a
Pályázati Kiírásban).
Kivéve a Pályázat Kiírás 10. számú mellékletében található igazolást, melyet csak akkor
kell kitöltenie és benyújtania az arra kötelezett pályázói körnek, ha hátrányos helyzetű,
illetve sajátos nevelési igényű tanulói is vannak a fejlesztéssel érintett tanulók között.

2. Kérdés:
A pályázati kiírás szerint 1 példány pályázatot papír alapon megfelelően összefűzve kell
beadni. Kérdésünk, hogy milyen módon fogadják el az összefűzést. Lehet-e gyorsfűzőt
használni, vagy spirálozni szükséges az anyagot.

Válasz:
A Pályázati Kiírás 12. pontja értelmében:
"A Pályázati Kiírás 11. pontja szerint elkészített pályázatot elektronikusan és egy
kinyomtatott példányban, papír alapon, megfelelő módon összefűzve, a pályázat minden
oldalát a pályázó cégszerű aláírásával ellátva kell megküldeni. "
Ez azt jelenti, hogy a pályázatot valamilyen, irodai módon össze kell fűzni. A
Gyorsfűző és a spirálozás is megfelelő.

3. Kérdés:
A Pályázati kiírás 12. pontjában a benyújtással kapcsolatban 2 megfogalmazás szerepel:
„… a pályázat minden oldalát a pályázó cégszerű aláírásával ellátva kell megküldeni.”,
illetve
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„A pályázat minden egyes, szöveget tartalmazó oldalát (2 oldalas lap esetén mindkét
oldalt) a pályázat aláírójának cégszerű aláírással kell ellátni.”
A kérdésem a következő, miután nem egyértelmű a megfogalmazás:
A pályázat szöveget nem tartalmazó oldalát is cégszerű aláírással szükséges-e ellátni?

Válasz:
A szöveget egyáltalán nem tartalmazó oldalt értelemszerűen nem kell cégszerű aláírással
ellátni.
A Pályázati Kiírás 12. pontja az alábbiakat írja elő:
"A pályázat (a Pályázati Adatlap és az összes melléklet) minden egyes, szöveget
tartalmazó oldalát (2 oldalas lap esetén mindkét oldalt) a pályázat aláírójának cégszerű
aláírással kell ellátni".

4. Kérdés
A pályázatot elektronikusan is be kell nyújtani. Konkréten hogyan? CD által, vagy
interneten keresztül? Ha CD – n, akkor fel kell e valamit tüntetni a CD – n?
Az összes mellékletet szintén elektronikusan is be kell nyújtani. Konkréten hogyan?
Beszkennelni és rátölteni a CD – re, vagy egy megadott felületre?

Válasz:
A Pályázati Adatlapot a honlapunkon elérhető programmal kell kitölteni. Az 1-7. b)
sorszámú benyújtandó nyilatkozatok közül az Önökre vonatkozókat szintén a program
segítségével szükséges előállítani. Az adatlapot és a mellékleteket nyomtatás követően a
Pályázati kiírásban meghatározott módon szükséges aláírni. A 8., 9. és 10. mellékleteket és
a további csatolandó dokumentumokat kitöltés és cégszerű aláírás után, az aláírt Pályázati
adatlappal és nyilatkozatokkal együtt a pályázati programba kell feltölteni egy fájlként
(pl. pdf. fájlként). A csatolható fájl mérete maximum 10 Mb lehet. Amennyiben a feltölteni
kívánt dokumentáció mérete meghaladja ezt a méretet, úgy tömörített formában is
csatolható a pályázati anyag. A feltöltés után a komplett pályázati anyag bekerül a
programba, mellyel az elektronikus beadás megvalósul.
A papír alapon történő megküldés mellett, CD-n történő megküldést nem kér a jelenlegi
Pályázati Kiírás (lásd Pályázati Kiírás 11. pontjában a csatolandó dokumentumok
elektronikus megküldésére vonatkozó előírást, illetve a Pályázati Kiírás 12. pontját).

VI. Hogyan kell benyújtani a csatolandó egyéb dokumentumokat
(cégkivonat, aláírási címpéldány, stb.)?
1. Kérdés:
A 30 napnál nem régebbi cégkivonatra elfogadják azt, hogyha az e-cégjegyzék oldalról
töltjük le?

Válasz:
A Pályázati Kiírás 11/A/III. pontja a cégkivonattal kapcsolatban az alábbi előírást
tartalmazza:
"Gazdasági társaság pályázó esetén a 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata,
pályázó által cégszerűen hitelesítve", ahol cégszerű aláírás alatt az alábbiakat értjük
(Pályázati Kiírás 11/B/Értelmezések pontja):
"a pályázó törvényes képviselőjének, aláírásra jogosult képviselőjének (képviselőinek)
aláírása bélyegző lenyomattal ellátva (együttes képviselet esetén csak együttesen aláírva)".
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A Pályázati Kiírás 12. pontja értelmében a pályázat (a Pályázati Adatlap és az összes
melléklet) minden egyes, szöveget tartalmazó oldalát (2 oldalas lap esetén mindkét oldalt)
a pályázat aláírójának cégszerű aláírással kell ellátni.
Az e-cégjegyzékből nyomtatott cégkivonat csak akkor fogadható el, amennyiben
- az a hatályos adatokat tartalmazza,
- 30 napnál nem régebbi,
- minden szöveget tartalmazó oldala cégszerűen hitelesített (hitelesítő szöveg+cégszerű
aláírás),
- a benyújtandó példányon az internetes forrásoldal (pl. www.e-cegjegyzek.hu) és a
nyomtatás dátuma is látható.
Ellenkező esetben közhiteles cégkivonat benyújtása szükséges.

2. Kérdés
Egyéni vállalkozóként hogyan kell az aláírás hitelességét igazolnom?

Válasz:
A Pályázati Kiírás 11/A/III. pontja értelmében az aláírása hitelességét az alábbi
dokumentumok valamelyikével igazolhatja:
- aláírási címpéldánnyal, vagy
- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény 9. § (3) bekezdésében foglaltak alapján készült ún. aláírás-mintával, vagy
- pénzintézethez leadott aláírás bejelentőlap pályázó által hitelesített másolatával.
Felhívom figyelmét, hogy amennyiben nem eredeti okmányt nyújt be hitelesítés során
alkalmazandó cégszerű aláírás alatta az alábbiakat értjük (lásd Pályázati Kiírás 11.
pontjában):
"a pályázó törvényes képviselőjének, aláírásra jogosult képviselőjének (képviselőinek)
aláírása bélyegző lenyomattal ellátva (együttes képviselet esetén csak együttesen aláírva)".

VII. Hogyan kell számolni a beruházás összköltségét, a támogatható
összköltségét (Áfa, közbeszerzési értékhatár, piaci ár stb.)?
1. Kérdés:
Közbeszerzés lefolytatása nem szükséges, 75 % támogatás intenzitást meghaladó, de 8
Millió Ft-ig történő beszerzés esetén. Fenti 8 Millió Ft értékhatárt - Nettó összegként kell
figyelembe venni, azon Áfa alany esetében, aki visszaigénylési jogosultsággal rendelkezik,
és Bruttó összegként kell figyelembe venni, aki nem jogosult áfa visszaigénylésre?

Válasz:
Közbeszerzéssel kapcsolatban általános válasszal tudunk szolgálni. E témában javasoljuk
közbeszerzési tanácsadóval történő konzultációt, tekintettel arra, hogy pontos válasz csak
minden körülmény figyelembe vételével adható, illetve az NMH e témában állásfoglalás
kiadására nem jogosult.
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A Közbeszerzési értékhatárokat a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény hivatkozása
alapján az adott évi költségvetésről szóló törvény tartalmazza (2013. évben érvényes,
nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a 2012. évi CCIV. törvény 67. § bekezdése rögzíti).
2011. évi CVIII. törvény 11. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a közbeszerzés értéke:
"a közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért
vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 12-18. §-okban foglaltakra
tekintettel megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a
továbbiakban: becsült érték)").

2. Kérdés:
A pályázható támogatási összeg maximuma 1 fő tanulószerződéses tanulóra igényelhető
1.500.000.- Ft nettó, vagy bruttó összeg?

Válasz:
A beruházás támogatható összköltségéből kerül meghatározásra a támogatás összege (a
vállalt saját forrás összegének figyelembe vételével).
A Pályázati Kiírás 4. pontja értelmében „Beruházás összköltségeként a következők
tüntethetők fel és számolhatók el:
Az eszközök beszerzésére fordított kiadások (az eszköz beszerzési értéke, valamint azon
ráfordítások, amelyek egyértelműn az eszköz beszerzéséhez rendelhető, pl. közbeszerzési
eljárással kapcsolatos költségek, szállítási költségek, vám költségek).
Az üzembe helyezés érdekében az üzembe helyezésig felmerült költségek (pl.
hálózatépítési költségek, munkadíj, betanítási díj).
Az ÁFA elszámolásnál figyelembe kell venni az általános forgalmi adóról szóló,
módosított 2007. évi CXXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseit, így különösen a 123-124.
§-t. A beruházás összköltségének nem lehet része a visszaigényelhető ÁFA".
Amennyiben Áfa visszaigénylésre jogosultak, a 1,5 MFt támogatás/tanuló összeg a
beruházás összköltségének Áfa nélküli értéke alapján számolandó.
Felhívom figyelmét, hogy a szakképzési hozzájárulásra kötelezett pályázó maximum 15
M Ft-ra pályázhat (Pályázati Kiírás 8. pontja).

3. Kérdés:
A pályázati adatlap minta IV. Beruházási terv (eszközbeszerzés) pontján belül kéri a
pályázat keretén belül beszerezni kívánt eszközök felsorolását valamint a táblázaton
belül, kéri feltüntetni a beszerezni kívánt eszközök árát. Az eszközök valós árának
alátámasztásához szükséges-e a pályázat mellé árajánlatot/árajánlatokat csatolni?

Válasz:
A Pályázati Kiírás nem kéri árajánlat benyújtását, viszont előírja a piaci áron történő
beszerzést, valamint szükség szerint a közbeszerzési törvény előírásainak alkalmazását is
(lásd a Pályázati Kiírás 4. pontjában).
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VIII. Nyilatkozatok,
történik?

igazolások

kitöltése

és

beküldése

hogyan

1. Kérdés:
A pályázathoz mellékletként benyújtani szükséges nyilatkozatok, illetve igazolások
egyelőre nem szerkeszthető formátumban állnak rendelkezésre (pdf. formában, a
pályázati felhívás végén). A mellékletek elérhetővé válnak-e szerkeszthető (word)
formátumban, vagy kézzel szükséges kitölteni?

Válasz:
A Pályázati kiírás 11. pontjában foglaltak alapján, a Pályázati kiírás 1-7. b) mellékleteiként
közzétett csatolandó nyilatkozatokat a rendelkezésre bocsátott programból kell előállítani.
A 8-10. mellékleteket a honlapról letöltött dokumentumok használatával az azokat kiállító
szervezetek állíthatják ki, így a pályázóknak nem szükséges ezen igazolások sem
szövegszerkesztővel, sem kézzel történő kitöltése.
A rendelkezésre bocsátott formanyomtatványok használatával kiállított, kitöltött és
cégszerűen aláírt dokumentumokat, valamint a Pályázati kiírás 11. pontjának II., és III.
részében előírt csatolandó további dokumentumokat (a III. részben előírt
dokumentumokat cégszerűen hitelesített formában) PDF formátumban a pályázati
adatlappal együtt elektronikusan is szükséges a pályázati felületre feltölteni. A pályázatot
papír alapon, megfelelő módon összefűzve, a pályázat minden oldalát cégszerű aláírással
ellátva postai úton, ajánlott küldeményként 2013. szeptember 30-ig kell megküldeni a
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1439 Budapest, Pf. 630. címre.

2. Kérdés
Ha a pályázó nincs benne a köztartozásmentes adózói listában, mert eddig nem kérte be
magát, de nincs köztartozása, és ennek igazolására benyújt egy 0-ás igazolást,
elfogadható-e? Illetve ha esetleg csatol emellé egy igazolást is, amin szerepel, hogy
elindította a köztartozásmentes listába való felvételi kérelmét, így a kettő együtt
elfogadható-e?

Válasz:
Papír alapú nullás adóigazolást elfogadni nem tudunk.
A Pályázati Kiírás értelmében a pályázónak szerepelnie kell a NAV köztartozásmentes
adózói adatbázisában.
Az a pályázó, aki 2013. augusztus hónapban kérelmezte, és megfelelt a feltételeknek, már
szerepel az adatbázisban.
Az a pályázó, aki csak 2013. szeptember hónapban kérelmezi/kérelmezte, és az előírt
feltételeknek megfelel, azt a NAV 2013. október 10-től fogja felvenni a nevezett
adatbázisba.
Az adatbázisba történő felvételt kizárólag elektronikusan benyújtható KOMA
nyomtatványon lehet kérelmezni.
Amennyiben pályázatának határidőre történő benyújtásakor a 2. sz. melléklettel együtt
megküldi a NAV számára elektronikusan benyújtott kérelmének a NAV általi
visszaigazolását kinyomtatva, és október 10-étől szerepel a köztartozásmentes adózói
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adatbázisban, pályázata ezen ok miatt nem minősül formai hibásnak. Amennyiben
október hónapban sem szerepel az adatbázisban, pályázata érvénytelen.

IX. Kik minősülnek sajátos nevelési igényű, illetve hátrányos
helyzetű tanulóknak?
1. Kérdés:
Kik minősülnek sajátos nevelési igényű, illetve hátrányos helyzetű tanulóknak?
Válasz:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. szeptember 1-jétől hatályos,
4.§ 13.b), valamint 25. pontja értelmében kell besorolni a tanulókat.

X.

Milyen eszközök beszerzésére lehet pályázni?

2. Kérdés:
A pályázható tárgyi eszközök körébe beletartozik-e a hűtést biztosító haszongépjármű
beszerzése, összhangban a hidegkonyhai készítmények kínálatának bővítésével és
különböző helyszínekre történő kitelepülések, rendezvények szervezése keretében? A
cégünknél szakács, pincér, vendéglátó eladó tanulók gyakorlati képzését biztosítjuk
tanulószerződés alapján.
Válasz:
A Pályázati kiírás 4. pontja értelmében a támogatás keretében kizárólag a gyakorlati
képzés ellátásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére irányuló beruházás valósítható
meg.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2. § 11. pontja szerint a gyakorlati
képzés: „a szakmai képzésnek az iskolai tanműhelyben, az állami felnőttképzési
intézmény tanműhelyében vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult gazdálkodó
szervezetnél, egyéb szervnél vagy szervezetnél folyó azon része, amelynek célja a
szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történő elsajátítása és a
tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére való felkészítése, amelyet iskolai
rendszerű szakképzés esetén a szakképzési kerettanterv határoz meg”. Szakmai
véleményünk szerint az említett szakképesítésekhez kapcsolódó munkatevékenységek
gyakorlatban történő elsajátítását a szállító járművek nem szolgálják közvetlenül, ezek
nem szerepelnek a képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek a képzési feladatok
ellátásához szükséges eszköz- és felszerelési jegyzékében sem.

3. Kérdés:
Használt ingatlanra lehet-e pályázni?

Válasz:
A Pályázati kiírás 4. pontja alapján ingatlan fejlesztésre is lehet pályázni, amennyiben a
fejlesztéssel érintett ingatlan a gyakorlati képzést szolgálja. A szakképzésről szóló 2011.
évi CLXXXVII. törvény 2. § 11. pontja szerint a gyakorlati képzés: „a szakmai képzésnek
az iskolai tanműhelyben, az állami felnőttképzési intézmény tanműhelyében vagy a
gyakorlati képzés folytatására jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél vagy
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szervezetnél folyó azon része, amelynek célja a szakképesítéshez kapcsolódó
munkatevékenységek gyakorlatban történő elsajátítása és a tanulónak a komplex
szakmai vizsga gyakorlati részére való felkészítése, amelyet iskolai rendszerű szakképzés
esetén a szakképzési kerettanterv határoz meg”.
Az ingatlan beruházásra vonatkozó pályázattal kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel
szíves figyelmét. A pályázat értékelésénél itt is szempont, hogy a fejlesztés a
szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történő elsajátítását
milyen módon szolgálja. Ingatlan fejlesztés esetén 10 éves időtartamra jelzálogjogot,
valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni a Támogató javára. A támogatás
igénybevételével végrehajtott Beruházás keretében beszerzett ingatlant a pályázati célok
végrehajtására a rendeltetésszerű használatba vétel (üzembe helyezés) hónapjától
számítottan legalább 10 évig köteles a Támogatott folyamatosan működtetni, üzemeltetni.
Ingatlan beszerzésre, illetve fejlesztésre vonatkozó pályázata elkészítésekor is feltétlenül
vegye figyelembe a pályázat alapján megvalósítandó beszerzésre vonatkozó szabályokat,
illetve határidőket, valamint a pályázati dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott
Elszámolási feltételek és tudnivalók című dokumentumban, valamint támogatási
szerződés mintában foglalt kötelezettségeket.

4. Kérdés:
Merjünk pályázni informatikai eszközök beszerzésére, vagy továbbra is érvényben van az
"informatika stop"?

Válasz:
Az Ön által hivatkozott ún. "informatikai stop"-ot a 1036/2012. (II.21) Kormányhatározat
tartalmazza. Amennyiben Önök a hivatkozott kormányhatározat hatálya alá tartoznak,
akkor természetesen informatikai eszköz beszerzésére nincs lehetőség a 2013.
költségvetési évben sem, kivéve, ha a tilalom alól felmentést kaptak a
Kormányhatározatban megjelölt államtitkártól.

5. Kérdés:
Tárgyi eszköz beszerzésként pályázható-e komplett autószerelő szerszámkészlet és
speciális célszerszám készlet. A készleteket aktiválás után eszközeink között egyedileg
tartjuk nyilván.

Válasz:
A Pályázati kiírás 4. pontja alapján a pályázat keretében kizárólag a Számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott tárgyi eszköz – a tárgyi
eszközök értékhelyesbítése kivételével – beszerzésé valósítható meg. Amennyiben
szerszámkészlet beszerzésére kerül sor, az Elszámolási feltételek és tudnivalók 2013.
dokumentumban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni. A beszerzett eszközöket egyedi
azonosítóval (pl.: leltári szám) kell ellátni, amelyeknek a tárgyi eszközökön is
szerepelniük kell. A funkcionálisan összetartozó eszközökből álló eszköz garnitúrák vagy
eszköz készletek beszerzése esetén a garnitúrát vagy készletet egy darab egyedi
főazonosítóval (pl.: leltári szám) és a garnitúrában vagy a készletben szereplő valamennyi
eszközt egyedi (darabonkénti) azonosítószámmal – például a darabszámból képzett
alszámmal – kell ellátni, amelyet a garnitúrához vagy készlethez tartozó eszközök
mindegyikén fel kell tüntetni.
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6. Kérdés:
Érdeklődni szeretnék, hogy a pályázat keretén belül van-e lehetőség szoftver és hardver
beszerzésére.

Válasz:
A Pályázati kiírás 4. pontja alapján a pályázat keretében pályázható a Számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott tárgyi eszköz – a tárgyi
eszközök értékhelyesbítése kivételével –, valamint a 25. § (6)-(7) bekezdéseiben
meghatározott vagyoni értékű jogok közé sorolható szoftver felhasználási jog, illetve a
szellemi termékek közé sorolható szellemi jogvédelemben részesülő szoftver termék
beszerzése.

7. Kérdés:
Csak új gépek beszerzésére lehet pályázni, vagy használt gép vásárlására is?

Válasz:
A Pályázati kiírás 4. pontja alapján a támogatásból csak új eszközök szerezhetőek be
(kivéve ingatlan).

XI. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában
működő szakképző iskolák hogyan pályázhatnak?
1. Kérdés:
A kiírás 8. pontjában lévő táblázat szerint a KLIK által fenntartott intézmények által
pályázható maximális összeg 5- 10-15 millió forint intézményenként. Alatta néhány sorral
viszont az van, hogy a pályázható támogatás maximális összege pályázónként értendő.
Ha pl. az egyik tankerület két intézménye pályázik, akkor pályázható a max. 30 millió
forint, vagy 15 millió forint a maximum?

Válasz:
A Pályázati kiírás 3. pontja, amely a pályázók körét határozza meg, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központot (KLIK) jelöli meg, mint pályázatot benyújtó szervezetet, az
általa fenntartott szakképző iskolák, speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális
szakiskolák vonatkozásában. A pályázati kiírás 8. pontja a 4. pályázói kört jelentő KLIKnél a maximális pályázható összegre vonatkozóan tartalmazza, hogy az összeg az
intézményenként számítandó maximális összeget jelenti, tehát annyiszor 5-15 millió Ft
intézményenként, ahány intézményével, mint beruházási helyszínekkel a KLIK indulni
kíván a pályázati eljárásban. A KLIK esetében a pályázható támogatási összeg a fentiek
szerint összeadódik, viszont egy intézményénél sem haladhatja meg a tanulólétszám
szerinti maximális összeget.
Az említett tankerületben a KLIK a két intézményével, mint beruházási helyszínekkel
tehát 2*15 millió Ft-ra, azaz összesen 30 millió Ft-ra pályázhat, ha a két intézmény – a
fejlesztéssel érintett tanulólétszámuk alapján - a 15 millió Ft/intézmény támogatási
összegre jogosult.
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2. Kérdés:
A pályázatot a Tankerületnek kell benyújtani, vagy az intézményeknek kell önállóan,
megnevezve a Fenntartónál a KLIK-et?

Válasz:
A Pályázati kiírás 3. d), valamin 10. b) pontjának megfelelően a pályázatot a KLIK
nyújthatja be tankerületenként, az azokhoz tartozó, általa fenntartott szakképző iskolák,
speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák, mint beruházási helyszínek
vonatkozásában. A fentieket figyelembe véve a KLIK által fenntartott intézmények nem
nyújthatnak be önállóan pályázatot.

XII. Hol található a hiányszakmák jegyzéke?
1. Kérdés
Jelen kiírás szerint előnyt jelent, ha a pályázó hiányszakmának minősített szakmát tanul.
A 3. melléklet a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendeletben szereplő Szakiskolai tanulmányi
ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló
képzésekben felsorolt szakmák - területenként - tartalmazzák az előnyt jelentő hiány
szakmák listáját vagy más lista került feltöltésre?

Válasz:
A hiány-szakképesítéseket a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről
is szóló 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. melléklete tartalmazza.

XIII. Hogyan állapítható meg a pályázható támogatás maximális
összege?
1. Kérdés
Szövetkezetünk több képzőhelyen képez tanulókat. A maximálisan pályázható összeg 1,5
millió Ft tanulónként, ezt összességében kell nézni a pályázat kialakításánál, vagy csak az
adott, a pályázattal érintett egységben képzett tanulólétszám biztosította összeg
pályázható?

Válasz:
A Pályázati kiírás 3. pontjában foglaltak szerint azon pályázók, akik több gyakorlati
képzési helyszínre (telephelyre) vonatkozóan kívánnak pályázatot benyújtani, és a
képzési helyszínek más-más megyébe tartoznak, a pályázói körre meghatározott
maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékéig több megyei keret terhére is
benyújthatnak pályázatot a Pályázati kiírás 11. B) pontja szerint. A Pályázati kiírás 8.
pontja alapján a benyújtott pályázatokban igényelt támogatási összegek összértéke nem
haladhatja meg a pályázói körre meghatározott maximálisan igényelhető támogatási
összeget (az Önök esetében 15.000.000 Ft-ot), amely pályázónként értendő, míg az
intenzitás pályázatonként értendő.
A szakképzési hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a benyújtandó pályázatokban az
igényelhető támogatási összeget a tanulónkénti fajlagos támogatási összeg és a
pályázatban érintett tanulószerződéses tanulói létszám határozza meg. Amennyiben
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Önök több megyei keretre is nyújtanak be pályázatot, akkor a fenti feltételnek valamennyi
pályázat esetében teljesülnie kell.

XIV. Mikor kezdhető meg a beruházás? Mikor folyósítják a
támogatási előleget?
1. Kérdés:
Támogatási szerződés 6.5 pontja szerint a beruházás megkezdésének lehetséges
legkorábbi időpontja a támogatási szerződés 12.11 pont szerint meghatározott hatályba
lépési időpontjával egyezik meg, mely szerint: A szerződés annak mindkét fél részéről
történt aláírásával, a keltezésben megjelölt időpontban lép hatályba.
Tehát a kérdésem az lenne, hogy a pályázat benyújtását követően a beruházás nem
kezdhető meg saját felelősségre, csak a szerződéskötés megkötését követően, különben a
pályázat elutasításra kerülhet?
A pályázó cég 2013/2014 tanév szeptemberében már tanulókat kíván fogadni, így ez
alapján az ingatlan beruházás és az eszközbeszerzés a döntéssel jelentősen eltolódhat.

Válasz:
A beruházás a Pályázati Kiírásban és a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint
kezdhető meg.
Honlapunkon elérhető támogatási szerződés minta 8.2.2 pontja értelmében:
"Az elszámolásnak a közzétett, „Elszámolási feltételek, tudnivalók 2013." című elszámolási
útmutatóban foglalt előírásokban, feltételekben foglaltak szerint kell tartalmaznia az előírt
dokumentumokat, ezek körében - az önrész felhasználására is kiterjedően - tartalmaznia kell:
a támogatás felhasználását igazoló eredeti számlák hitelesített másolatait (a benyújtott
számlák kiállításának dátuma nem lehet korábbi, mint a jelen szerződés 12.11. pontban
meghatározott hatályba lépési időpontja), valamint a számla kiegyenlítéséről szóló bizonylat
hitelesített másolatait (a hiteles másolat készítése előtt, az eredeti számlákra rá kell vezetni az
elszámolás tényét, az elszámolt összeget, a jelen szerződés számát és dátumát)”.
A fent hivatkozott hatálybalépés időpont a levelében már hivatkozott dátummal azonos, azaz
"A jelen szerződés annak mindkét fél részéről történt aláírásával a keltezésben megjelölt
időpontban lép hatályba azzal, hogy amennyiben a Támogatott a szerződés kézbesítésétől
számított 30 napon belül - az előírt igazolásokkal és nyilatkozatokkal együtt - aláírva nem küldi
vissza a Támogatónak, a támogatói döntés érvényét veszíti”.
Tehát a beruházás a fent megjelölt időpontnál hamarabb történő megkezdése esetén a
keletkezett bizonylatok nem lesznek elszámolhatóak a támogatás terhére, mely a
támogatás visszafizetésének szankcióját vonja maga után nyertes pályázat esetén, a
támogatással történő elszámoláskor.
A pályázat feltétele a tanulószerződéses tanuló foglalkozatása, a pályázható összeg is a
tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók számától függ, a gyakorlati képzést pedig
sikeres pályázat esetén 5 évig - ingatlan esetén 10 évig - fenn kell tartani.
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2. Kérdés:
A pályázat benyújtásától számítva mennyi időn belül várható a támogatási előleg?
A teljes beruházás még fennmaradó támogatási összegét csak akkor utalják, ha igazoljuk,
hogy teljes összeget kifizettük a szállító felé? 2014. április előtt is be lehet adni az
elszámolást az elkészült beruházásról vagy csak április után utalnak?

Válasz:
Nyertes pályázat esetén, a szerződéskötést követően történik a támogatási előleg utalása.
A honlapunkon elhelyezett támogatási szerződés minta 5.1. pontja értelmében:
"A Támogató attól számított 15 banki munkanapon belül intézkedik a Kincstár felé
……………….Ft, azaz ……………. forint támogatási előleg (a továbbiakban: előleg)
folyósítása iránt, hogy a Támogatott a jelen szerződés 3 példányát, továbbá
bankszámlánként (fizetési számlánként, pénzforgalmi jelzőszámonként) 2 eredeti példány
beszedési megbízás érvényesítésére vonatkozó felhatalmazást (11.1. pont) szabályszerűen
aláírva, valamint egyéb dokumentumokat a Támogató részére visszaküldte és az a
Támogató részére a kézbesítés megtörtént (a támogatási szerződéssel együtt kell
visszaküldeni az annak részét képező mellékleteket is). A szerződésnek vagy annak
bármely - a szerződéssel és a Pályázati Kiírással összhangban lévő - mellékletének
Támogatóhoz történő visszaérkezése hiányában a támogatás (ideértve az előleget is) nem
folyósítható."
A beruházást kizárólag a szerződés aláírását követően kezdhetik meg (lásd a támogatási
szerződés minta 8.2.2. pontját).
Természetesen a beruházás befejezése esetén, a saját forrás és a támogatási előleg
felhasználását követően benyújthatják a beadási határidő (2014.04.30) előtt is a támogatás
felhasználásról szóló elszámolásukat, de minden beszerzést igazoló számlának
pénzügyileg rendezettnek kell lennie az elszámolás benyújtásakor (lásd részletesen a
szintén honlapunkon elérhető Elszámolási feltételek, tudnivalók című dokumentumban).

XV. Milyen kötelezettségeket kell vállalnom nyertes pályázat esetén
(eszközök működtetése, létszám, stb.)?
1. Kérdés
Nyertes pályázó az 5 éves fenntartási idő alatt köteles végig gyakorlati képzést folytatni?

Válasz:
A nyertes pályázó köteles 5 évig - ingatlan esetében 10 évig - pályázatában szereplő
gyakorlati képzést folytatni, az ott megjelölt tanulólétszám biztosításával. A támogatási
szerződés (lásd szintén honlapunkon) 6.9. pontja az alábbi előírást tartalmazza:
"A szakképzési hozzájárulásra kötelezett Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben
a támogatás igénybevételével végrehajtott Beruházás keretében beszerzett Eszköz
esetében a rendeltetésszerű használatbavétel hónapjától számított 5 éven, ingatlan
esetében 10 éven belül a támogatással érintett gyakorlati képzést a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások
szabályairól szóló 24/2012. (VIII.15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 16. § (2)
bekezdése szerint kettő, egymást követő tanítási éven túl szünetelteti, megszünteti, vagy a
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Támogatott megszűnik, akkor a jelzett időszak hátralévő hónapjaira időarányosan eső
támogatási összegnek azt a hányadát köteles a Támogató Kincstárnál vezetett 1003200000320346-70000007 számú NMH-NFA területi előirányzat-felhasználási keretszámlájára
visszafizetni, amilyen arányban az Eszköz beszerzése a támogatás terhére elszámolásra
került".

2. Kérdés:
Van-e valamilyen megkötés, előírás arra vonatkozóan, hogy a pályázatban megjelölt
tanulói létszámot meddig kell fenntartani? Csak arra vonatkozóan találtunk szabályozást,
hogy a beszerzett eszközöket 5 évig kell a pályázatban megjelöltek szerint „tartani”, de
tanuló létszámra vonatkozóan nem találtam releváns részeket sem a kiírásban, sem a
mellékleteiben.

Válasz:
Honlapunkon elérhető a támogatási szerződés minta is.
A szerződés 1.2. pontja rögzíti a nyertes pályázatban vállalt fejlesztéssel érintett létszámot.
"A támogatással megvalósítandó fejlesztéssel közvetlenül érintett, tanulószerződéssel
rendelkező tanulók, illetve a gyakorlatigényes alapképzési szakokon a hallgatók létszáma:
……….., azaz ………….. fő".
A szerződés 7.2 . pontja értelmében
"Felek rögzítik, hogy amennyiben a Támogatottnál a gyakorlati képzésben résztvevők
létszáma nullára csökken, a 6.9. pontban írtaknak megfelelően kell eljárni.
A támogatási szerződés 6.9. pontja előírja, hogy
"A szakképzési hozzájárulásra kötelezett Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben
a támogatás igénybevételével végrehajtott Beruházás keretében beszerzett Eszköz
esetében a rendeltetésszerű használatbavétel hónapjától számított 5 éven, ingatlan
esetében 10 éven belül a támogatással érintett gyakorlati képzést a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások
szabályairól szóló 24/2012. (VIII.15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 16. § (2)
bekezdése szerint kettő, egymást követő tanítási éven túl szünetelteti, megszünteti, vagy a
Támogatott megszűnik, akkor a jelzett időszak hátralévő hónapjaira időarányosan eső
támogatási összegnek azt a hányadát köteles a Támogató Kincstárnál vezetett 1003200000320346-70000007 számú NMH-NFA területi előirányzat-felhasználási keretszámlájára
visszafizetni, amilyen arányban az Eszköz beszerzése a támogatás terhére elszámolásra
került".
A támogatási szerződés 7.5 pontja előírja, hogy
"Támogatott haladéktalanul köteles írásban értesíteni Támogatót, amennyiben az 1.2.
pontban megjelölt létszám alá csökken az aktuális, a támogatással megvalósítandó
fejlesztéssel közvetlenül érintett, tanulószerződéssel rendelkező tanulói illetve a
gyakorlatigényes alapképzési szakokon a hallgatói létszám".
A fentiek értelmében a gyakorlati képzést 5 évig- ingatlan esetében 10 évig - fenn kell
tartani azzal a létszámmal, amit a pályázatban megjelöltek. Amennyiben csökken a
létszámuk, de még rendelkeznek tanulókkal, azt haladéktalanul jelezni kell a
támogatónak és igazolni kell, hogy megtettek mindent a szerződésben (pályázatban)
vállalt tanulólétszám biztosítására.
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Amennyiben viszont kettő, egymást követő tanítási éven túl szünetelteti, megszünteti
gyakorlati képzését a nyertes pályázó, akkor a fentiekben írt visszafizetés szankciójával
kell számolnia, továbbá a szüneteltetés időtartamával a fenntartási kötelezettség
meghosszabbodik (támogatási szerződés 6.10. pontja).
Felhívjuk figyelmét továbbá a támogatási szerződés 10.4.1-10.4.4. pontjaiban foglaltakra,
ahol további szankciók kerültek rögzítésre.

XVI. Hogyan adhatók meg a Beruházási helyszínek adatai?
1. Kérdés:
A pályázati program kitöltése során a „II. A pályázat szöveges indoklása” mezők között
az 1. pont után a másik 4, 2-5.ig nem találhatóak. Nem gördülnek le.
Mi a probléma? Tudna ebben segíteni?

Válasz:
A „II. A pályázat szöveges kidolgozása” részben szereplő 2-6. sorszámú pontok szöveges
kidolgozását a I. 6. pontban szereplő „ÚJ BERUHÁZÁSI HELYSZÍN” gomb segítségével
tudják a pályázók beruházási helyszínenként tölteni.
A fentiekben jelzett funkciógomb abban az esetben használható, ha az adatlap A., illetve I.
pontjában foglalt valamennyi adat helyesen (hibaüzenet nélkül) kitöltésre került.
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