
 

                                                                                                                                                                                                                              

 

Kérdések és válaszok a GINOP 5.2.1 –Ifjúsági Garancia, a GINOP 5.1.1 – Út a munkaerőpiacra és a GINOP 5.3.10. - A strukturális 

változásokhoz való alkalmazkodás segítése munkaerőpiaci programok kapcsán 2020. február 4-én megjelent Képzési ajánlattételi 

felhíváshoz 

 

Sorszám Kérdés Válasz 

 
1. 

 
Az ajánlattételi felhívás „A képzési jegyzékre kerülés tartalmi 
követelményei” harmadik pontjában szerepel a következő: A képzés 
maximális létszáma a tervezett létszám + 20%, nem alacsonyabb, 
mint az ajánlattételi felhívásban szereplő létszám. A képzési 
ajánlattételi adatlap 5. pontjában a képzés tervezett létszámánál a 
kormányhivatal által megadott képzési irányok táblázatban szereplő 
tervezett létszámot kell beírni, vagy megadható annál maximum 20%-
al magasabb szám is? 

 

 
 
 
 
A felhívás tárgyát képező képzési irányok táblázatban szereplő 
tervezett létszámot kell beírni. 

 
2. 

 
A Képzési ajánlattételi adatlap 10. Referencia pontjában 
meghatározásra került, hogy az ajánlati felhívást megelőző 3 évben 
lebonyolított képzések kapcsán adjuk meg a referenciát. Ez 
2017.01.01-2019.12.31. vagy 2017.02.04.-2020.02.04. közötti 
időszakot foglalja magában?  

 

 
 
Az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 3 év a 2017.02.04- 
2020.02.04. közötti időszakot foglalja magában. 

 
3. 

 
Szakképesítésekre vonatkozó szakmai vizsga szervezésére való 
jogosultságot igazoló dokumentum cégszerűen hitelesített másolati 
példánya és/vagy a rendelkezésre állást alátámasztó 
szándéknyilatkozat, amely nyilatkozathoz mellékelni kell a 
vizsgaszervező intézmény vizsgaszervezési jogosultságát igazoló 
dokumentum képző által hitelesített másolatát, 
 
Milyen jogosultságot igazoló dokumentumot csatoljunk, amennyiben a 
vizsgaszervező a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, 
mely esetben jogszabály jogosítja fel a vizsgaszervezésre? 

 

 
 
 
 
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött 
Vizsgaszervezési Keretmegállapodást kell becsatolni. 

 

 
4. 

 
Képzési ajánlattételi adatlap – Kötelező mellékletek: A felnőttképzési 
tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és 
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények 
nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató 
intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
393/2013.(XI.12.) Korm. rendelet szerinti minősítés alapján a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII: törvény 15. § (7) bekezdés h) 
pontjával egyező, az adott képzési irányra vonatkozó 
elégedettségmérés a Minerva Egységes Rendszerből (továbbiakban: 
MER) kinyomtatva és a képző intézmény által hitelesítve. 
 
Az adott képzési irányra vonatkozóan kérik az összes képzés 
elégedettségmérését, vagy csak azokat, amelyek a referenciában is 
szerepelnek? A MER rendszerből képernyőkép formájában 
nyomtassuk ki az elégedettségmérési eredményeket mutató oldalt és 
azt küldjük be hitelesítve?  

 

 
 
 
Az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 3 év vonatkozásában 
az adott képzési irányra vonatkozó összes elégedettségmérést be kell 
csatolni.  
A MER rendszerből a Képzés ütemezését és az Elégedettségmérési 
eredményeket tartalmazó oldalt kell kinyomtatni, és azt a képző 
intézmény által hitelesítve kell megküldeni. Amennyiben a 
képernyőképen minden adat látszik, akkor elfogadható.  

 
5. 

 
Képzési ajánlattételi adatlap – Kötelező mellékletek: Az ajánlatban 
szereplő referencia alátámasztása OSAP 1665 adatlappal.  
A képzésre vonatkozó OSAP 1665 statisztikai adatlap képzési 
részének cégszerűen aláírt másolata, a képzésben részt vevők 
statisztikai adatlapjával együtt 
A két melléklettel kapcsolatban kérdésünk a következő: Az első 
résznél csak a referenciába beírt maximum 5 db képzés OSAP 
adatlapját kérik-e be és ha igen, akkor az adatlap mely oldalait? A 
másodiknál az adott képzési irányra vonatkozó összes képzésre? 

 

 
 
Csak a referenciába beírt, maximum 5 db képzés OSAP adatlapját kell 
becsatolni. A Képzést folytató intézményre, az Indított képzésre és a 
Képzésben részt vevőkre vonatkozó statisztikai adatlapot.  

 

 
6. 

 
Képzési ajánlattételi adatlap – Kötelező mellékletek: A MER-be 
feltöltött, és onnan kinyomtatott, cégszerűen hitelesített alapadatokat. 
A MER rendszerben szereplő Intézményi alapadatok aloldaláról kell 
képernyőképet készíteni és csatolni minden képzési adatlaphoz? 

 
A MER-be feltöltött, és onnan kinyomtatott, cégszerűen hitelesített 
alapadatokat kell csatolni. Amennyiben a képernyőképen minden adat 
látszik, elfogadható.  



 

                                                                                                                                                                                                                              

 
7. 

 
A Bírálati szempontrendszer 3. c) pontja a következő: „Az adott 
képzési irányra vonatkozó összes elégedettségmérés az ajánlattételi 
felhívás megjelenését megelőző 3 év vonatkozásában. Csak azon 
képzések elégedettségmérése vehető figyelembe, ahol a csoport 
legalább 70%-a sikeres vizsgát tett.” 
 
Azon képzések esetén, melyeknél a csoport kevesebb mint 70%-a tett 
sikeres vizsgát ne csatoljuk az elégedettségmérésre vonatkozó 
adatokat, akkor sem, ha a referenciában szerepel az adott képzés? 
 
Az igazolás módjának leírása: „a MER-ben szereplő elmúlt 3 év 
eredménymutatói és azokból számolt százalékos átlag a képző 
intézmény által hitelesítve.” 
Pontosan milyen dokumentumot szükséges csatolni? A MER 
rendszerből képernyőképként lementett elégedettségmérő 
eredményeket, valamint külön ebből szükséges készíteni egy 
összesítő dokumentumot is, melyben szerepel az összes képzés 
százalékos átlaga? 

 

 
Az adott képzési irányra vonatkozó összes elégedettségmérést be kell 
csatolni az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 3 év 
vonatkozásában. 
 
 
 
 
 
 
A MER-ben szereplő összes elégedettségmérésből - amely az adott 
szakirányra, az elmúlt 3 évre vonatkozik, valamint azokra a képzésekre, 
ahol a csoport legalább 70%-a sikeres vizsgát tett -, a képző 
intézménynek összesítő dokumentumot szükséges készíteni, amelyben 
szerepel a képzés megnevezése, kezdete, befejezése valamint az 
átlaga. Ezek alapján százalékos átlagot kell számolni, amit a képző 
intézménynek hitelesítenie kell.   

 

 
8. 

 
Az ajánlattételi felhívás a képzési ajánlatra csak az NGM közlöny 
szerinti maximum értéket állapít meg. Van-e esetlegesen minimális 
értéket szabályozó elvárásuk?  

 

   
Minimális értéket szabályozó elvárás nincs.  

 

 
9. 

 
A Bírálati szempontrendszerben szereplő „eredménymutatók” az 
elégedettségmérésre vonatkoznak? 
 
 

 
 
Igen. 

 
10. 

 
Ki kell nyomtatni az összes elégedettségmérést a MER-ből az adott 
képzési irányra vonatkozóan és azokat hitelesítve csatolni a képzési 
adatlaphoz? (Némely esetben több száz db) vagy 
Az elmúlt 3 év elégedettségmérését kell kinyomtatni a MER-ből és 
hitelesítve benyújtani? (Némely esetben ez is nagy számú lehet) vagy 
Elegendő a referenciatáblázatban szereplő konkrét képzésekre 
kinyomtatni az elégedettségmérést és hitelesítve csatolni? 

 
 

 
 
Az adott képzési irányra vonatkozó összes elégedettségmérést be kell 
csatolni az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 3 év 
vonatkozásában. 
 

 
11. 

 
Mely időszakra vonatkozóan kell átlagot számolni?  
  
- A MER-be feltöltésre kerülő összes képzésre vonatkozóan (az adott 
képzési irányra)? 
- Elegendő az elmúlt 3 év elégedettségmérésének 
eredménymutatóiból kiszámolni a százalékos átlagot és azt csatolni? 
 

 
MER-ben szereplő összes elégedettségmérésből - amely az adott 
szakirányra, az elmúlt 3 évre vonatkozik, valamint azokra a képzésekre, 
ahol a csoport legalább 70%-a sikeres vizsgát tett -, a képző 
intézménynek összesítő dokumentumot szükséges készíteni, amelyben 
szerepel a képzés megnevezése, kezdete, befejezése valamint az 
átlaga. Ezek alapján százalékos átlagot kell számolni, amit a képző 
intézménynek hitelesítenie kell.   
 
 

12.  
A Képzési ajánlattételi adatlap KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK részében 
ez áll: „Az ajánlatban szereplő referencia alátámasztása OSAP 1665 
adatlappal.” 
Közvetlenül alatta szerepel: „A képzésre vonatkozó OSAP 1665 
statisztikai adatlap képzési részének cégszerűen aláírt másolata, a 
képzésben részt vevők statisztikai adatlapjával együtt” 
Ez azt jelenti, hogy a teljes statisztikai adatlapot csatolni kell  
(kétszer)? 
  
 

 
Nem, a referenciába beírt képzés OSAP adatlapját egyszer kell 
becsatolni. A Képzést folytató intézményre, az Indított képzésre és a 
Képzésben részt vevőkre vonatkozó statisztikai adatlapot.  
 

 
13. 

 
A Képzési ajánlattételi adatlap KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK részében 
ez áll: „A MER-be feltöltött, és onnan kinyomtatott, cégszerűen 
hitelesített alapadatokat” 
 
Mit értenek „A MER-be feltöltött, és onnan kinyomtatott, cégszerűen 
hitelesített alapadatok” alatt? Mire vonatkozó alapadatokat kell 
benyújtanunk? 
 

 
A képző intézményre vonatkozó alapadatokat kell benyújtani. 
 

 


