
Gyakran ismételt kérdések 

1. MER adatok – elégedettségmérés: 

1.1. A Képzési ajánlattételi adatlap KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK rész: „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” 

1.2. BÍRÁLATI SZEMPONTRENDSZER: „A képző intézmény csatolja a MER-ből kinyomtatott 

393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet szerinti minősítés alapján az Fktv. 15. § (7) bekezdés h) 

pontjával egyezően,. arra a képzési irányra vonatkozólag, amelyre az ajánlatát benyújtja a 

MER-ben szereplő elmúlt 3 év eredménymutatói és azokból számolt százalékos átlag a 

képző intézmény által hitelesítve.” 

Kérdések: 

1. A Bírálati szempontrendszerben szereplő „eredménymutatók” az elégedettségmérésre 

vonatkoznak? 

Igen, az eredménymutatók az elégedettségmérésre vonatkoznak. 

2. 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 

Nem 

3. Az elmúlt 3 év elégedettségmérését kell kinyomtatni a MER-ből és hitelesítve benyújtani? 

(Amennyiben csak olyan referenciaképzést tudunk megadni, ami az ajánlattételben szereplő 

képzéssel azonos szakmacsoportba tartozik, némely esetben ez is nagy számú lehet) vagy 

Nem 

4. Elegendő a referenciatáblázatban szereplő konkrét referenciaképzésekre kinyomtatni az 

elégedettségmérést és hitelesítve csatolni azokat? 

Csak a referenciatáblázatban szereplő képzések kapcsán kell az elégedettségmérést 

becsatolni 

 

Mely időszakra vonatkozóan kell átlagot számolni?  

1. A MER-be feltöltésre kerülő összes képzésre vonatkozóan (az adott képzési irányra)? 

2. Elegendő az elmúlt 3 év elégedettségmérésének eredménymutatóiból kiszámolni a 

százalékos átlagot és azt csatolni? 

Elegendő az elmúlt 3 év vonatkozásában az érintett képzési irányra számolni az átlagot. 



 

2. OSAP 1665 adatlap: 

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” 

Kérdés: 

Ez azt jelenti, hogy a teljes statisztikai adatlapot csatolni kell (kétszer)? 

Elég egyszer. Az egyik melléklet a referenciára vonatkozik, ami nem minden esetben 

egyezik meg az érintett képzési iránnyal. 

3. MER alapadatok 

A Képzési ajánlattételi adatlap KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK részében ez áll: „A MER-be 

feltöltött, és onnan kinyomtatott, cégszerűen hitelesített alapadatokat” 

Kérdés: Mit értenek „A MER-be feltöltött, és onnan kinyomtatott, cégszerűen hitelesített 

alapadatok” alatt? Az intézményre vagy az adott képzésre vonatkozó alapadatokat kell 

benyújtanunk? 

A képzési ajánlattételi adatlap melléklete, amelyhez a képző intézményre vonatkozó 

információk szükségesek, azáltal a az intézményre vonatkozó adatokat kell alatta érteni. A 

MER-ben az Adatszolgáltatásnál képzésenként összesítve szerepel az elégedettségmérés. 

Azokat szükséges kinyomtatni, hitelesíteni és csatolni. (példa csatolva) 

4. A Képzési ajánlattételi adatlap KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK rész: Az SZVK-ban meghatározott, 

a képzést tartó által kiállított tárgyi eszközök rendelkezésre állásáról szóló aláírással hitelesített 

kimutatás (amelynek megfelel a képző gyakorlati helyről szóló megállapodás hitelesített másolata, 

amennyiben tartalmazza az adott szakképesítés SZVK-ja szerinti eszközlistát), oktatók esetében 

a rendelkezésre állást igazoló szándéknyilatkozat. 

Kérdés:  

Elegendő-e az ajánlattevő nyilatkozata az oktatók rendelkezésre állásáról vagy külön-külön 

szándéknyilatkozat csatolandó az összes oktató által aláírva? 

Elég az ajánlattevő nyilatkozata az oktatók rendelkezésre állásáról. 

5. Képzőszervünk C, CE, D kategóriára szeretne pályázati anyagot leadni. 

A kiírás szerint a referenciát OSAP bevallással kell igazolni. Hatósági képzések OSAP 

bevallásának határideje az évet követő január 10 (akár egyben is). 

Pl.Mi az OFA NKft által támogatott képzésekbe (C+D+GKI, C+CE+GKI) is részt veszünk, ezen 

kívül a BKV, VT Arriva által támogatott hallgatók képzését is végeztük (+ egyéb).  

Csak a C kategóriás 2019.-évi OSAP bevallásunk kb 50 oldal....... 

Ezután érdeklődnénk, hogy ezt mind lenyomtassuk (a 3 évet, kategóriánként), vagy esetleg 

elég lenne egy nyilatkozat, mely szerint a táblázatban leírtak, megegyeznek az OSAP 

bevallásban leadottakkal. 

 

OSAP esetében nem előírás a 3 év. A legutolsó bevallást kell becsatolni. Referencia esetén 

csak az adatlap kell, az adott képzési irány vonatkozásában a képzésben résztvevő 

statisztikai adatlap is. 


