
Kérdések és válaszok a 2019. március 8-i képzési ajánlattételi felhívással
kapcsolatban

1. Kérdés: 
A bírálati szempontrendszer 3. d) pontja alapján 1 pont jár akkor, ha legalább 3 járásban tu-
dunk adott szakirányon képzést indítani. Az igazolás módjánál a Képző intézményre vonatko-
zó adatlap van megadva, az Intézményi ajánlattételi adatlapon viszont nem találunk olyan
részt, ahol nyilatkozni lehetne erről. Hol kell nyilatkozatot tenni ahhoz, hogy az 1 pontot meg-
kapjuk? Szükséges erről nyilatkozni, ha a felhívásban csak Pécs van megadva helyszínnek? 

Válasz:
Az ajánlattételi felhívás Tartalmi követelmények 7. bekezdése alapján a Kormányhi-
vatal munkaerőpiaci okokra tekintettel felkérheti a képző intézményt a képzés meg-
hirdetett településtől eltérő helyszínen történő lebonyolítására. Indokolt esetben Pécs
helyszínen kívül a Baranya Megyei Kormányhivatal további járási hivatalainak illeté-
kességi területén belül is kérheti a képzés megszervezését. Az ajánlattevő - a felhívás-
ban meghirdetett  településtől eltérő helyszínen történő képzés lebonyolításáról -  a
Képzési ajánlattételi adatlap 5. pontjában nyilatkozhat. Amennyiben a Baranya Me-
gyei  Kormányhivatal  valamennyi  járásában  le  tudná  bonyolítani  a  képzést,  vala-
mennyi járás nevét fel kell tüntetni, ettől eltérő esetben csak azokat a járásokat szük-
séges megadni, ahol felkérés esetén meg tudja teremteni a képzés indításának feltéte-
leit.

2. Kérdés: 
A  Képzési  jegyzék  összeállításához  kapcsolódó  pályázatban  szerepel  angol  és  német
középfokú C típusú nyelvvizsgára való felkészítő képzés. Szeretném megkérdezni, hogy ezek
a kurzusok, milyen szintről indulnának? 
Válasz:
Az  Angol  és  a  Német  középfokú  C  típusú  nyelvvizsgára  felkészítő  képzés
megkezdésének feltétele alapfokú nyelvvizsgának megfelelő szintű nyelvismeret. 

3. Kérdés:
A 3.sz adatlap mellékletével kapcsolatban szeretnék tájékoztatást kérni. Az utolsó sorban sze-
replő feltétel pontosítását szeretném kérni (lejjebb bemásolva).
Ha jól értelmezem, akkor a hallgatói elégedettségmérés sablonra gondol a kiíró, ha ennél több-
re vagy másra, kérem, legyen kedves pontosítani.

− A 393/2013.(XI.12.) Korm. rendelet szerinti oktatói minősítés alapján az Fktv. 15. §
(7) bekezdés h) pontjával egyező, az adott képzési irányra vonatkozó elegedettségmé-
rés.

Válasz:
A képző intézménynek csatolnia kell a hivatkozott jogszabályok alapján az ajánlatté-
teli  felhívás  megjelenését  megelőző  elmúlt  3  év  vonatkozásában,  a  megpályázott
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szakirányra érvényes tanfolyami csoportokra vonatkozóan a képzések elégedettség-
mérésének összesített és átlagolt eredményét.

4. Kérdés:
5. pont A képzés tervezett létszáma, helyszíne, óraszáma, intenzitása:
Kérdésünk: A képzés tervezett időtartama részhez konkrét dátumot (tól-ig) szükséges beírni
vagy mire gondolnak?
Válasz:
A képzés tervezett időtartama részhez: a képzés hónap számát kérjük beírni (előre
láthatóan hány hónapot vesz igénybe a tanfolyam).

5. Kérdés:
Kötelező mellékletek résznél:
Az egyes szakirányokra benyújtott képzési ajánlatokhoz az érintett szakmát az ügyfelek szá-
mára színesen, de reálisan bemutató, az oktatandó modulokat, munkafázisokat illetve berende-
zéseket, szükséges anyagokat röviden, közérthetően ismertető CD, DVD- illetve nyomtatható
tartalmas szóróanyag, amely az adott tanfolyam reklámanyaga is egyben, a bevonandó célcso-
port számára.
Kérdésünk: elegendő-e csak az egyes képzési ajánlatokat tartalmazó nyomtatható szóróanyag
vagy CD/DVD-re írva is mellékelni kell?
Válasz:
A Pénzügyminisztérium az ajánlattételi felhívás "Képzési ajánlattételi adatlap" "KÖ-
TELEZŐ MELLÉKLETEK"-ént írta elő: "Az egyes szakirányokra benyújtott képzési
ajánlatokhoz az érintett szakmát az ügyfelek számára színesen, de reálisan bemutató,
az oktatandó modulokat, munkafázisokat illetve berendezéseket, szükséges anyago-
kat röviden, közérthetően ismertető CD, DVD- illetve nyomtatható tartalmas szóró-
anyag, amely az adott tanfolyam reklámanyaga is egyben, a bevonandó célcsoport
számára." Ezért a CD, DVD- illetve a nyomtatható szóróanyag is kötelező.

6. Kérdés:
Az Aranykalászos gazda képzési szakirány esetében a Képzési ajánlattételi adatlap 4. pontja,
egyéb képzés megkezdésének feltételeinél a Gépjárművezetői ismeretekhez beírhatjuk-e, hogy
szükséges, mégpedig a T vagy C1+E vagy B kategóriás jogosítvány? 
Indoklás: A szakmai vizsgára bocsátás feltétele a T vagy C1+E vagy B kategóriás jogosítvány.

A jogosítvány megszerzése a tanfolyami idő alatt megnyugtatóan nem lehetséges és a képzési
költségből nem finanszírozható. Az Aranykalászos gazda tananyagegységeinek szakmai tar-
talma nem teszi lehetővé a jogosítvány megszerzésére irányuló felkészítést. 

Válasz:
A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból fog-
lalkoztatási  válsághelyzetek  kezelésére  nyújtható  támogatásokról  szóló  6/1996.
(VII.16.) MüM rendelet alapján a támogatott képzések esetében elsődleges célkitűzés,
hogy a képzésben résztvevő ügyfelek a képzés végén vizsgát tegyenek. A képző in-
tézménynek a 4. § (1) b) 3. pontja alapján gondoskodnia kell a vizsga megszervezésé-
ről és lebonyolításáról.
A 31 621 02 azonosító számú Aranykalászos gazda szakképesítés  megkezdésének
nem feltétele a leírt gépjárművezetői engedélyek megléte, a szakmai vizsgára bocsá-
tásnak azonban kötelező előfeltétele. 
Mivel a Képzési ajánlattételi adatlap 4. pontja lehetőséget ad arra, hogy a szakképesí-
tés szakmai és vizsgafeltételének 2. 1. pontjában előírt "A képzés megkezdésének fel-
tételei"  követelményein  kívül  egyéb  feltételek  is  előírásra  kerüljenek,  a  4.  pont
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"Egyéb:" "Gépjárművezetői ismeret" feltételénél fel lehet tüntetni a szakmai és vizsga-
követelmény "5. 1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei"-nél megjelölt ve-
zetői engedélyt: "Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, il-
letve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória)". Ebben az esetben a "szükséges" kifeje-
zés beírása elhagyható.

7. Kérdés:
- A képzési adatlap 5. pontjában a „A képzés tervezett időtartamánál” : a tervezett hónapok
vagy hetek számát kell beírni, vagy konkrétan a tervezett kezdési és zárási  időpontot? Pl.
2019. május 2 – 2020. február 10?
- A bírálati szempontrendszer 3.C pontjában az elégedettségmérés vonatkozásában az adott
képzési irányra vonatkozóan a korábban fir-be feltöltött képernyőképe a beküldendő melléklet?
Vagy ha ez nem megfelelő, akkor mi az amit be kell küldeni?

- A járások/kerületek számánál a járások/kerületek számát kell beírni, vagy fel kell  sorolni
őket?

- Az oktatók szándéknyilatkozatának van-e tartalomra vonatkozó megkötése? Egy képzéshez
elegendő-e egy, amennyiben tudja vállalni az elméleti és gyakorlati oktatást is és a végzettsége
megfelelő?

Válasz:
- A képzési ajánlattételi adatlap 5. pontjában "A képzés tervezett időtartama" részhez
a képzés hónap számát kérjük beírni (előre láthatóan hány hónapot vesz igénybe a
tanfolyam.)
- Az elégedettségmérés tekintetében nincs formai megkötés. Mellékelhető a FIR kép-
ernyőre beküldött elégedettségmérő eredménye 3 évre visszamenően, vagy az aján-
lattevő hitelt érdemlő nyilatkozata az az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző
elmúlt 3 év vonatkozásában, a megpályázott szakirányra érvényes tanfolyami cso-
portokra vonatkozóan a képzések elégedettségmérésének összesített és átlagolt ered-
ményéről. A megküldött dokumentumnak egyeznie kell az Fktv. 15. § (7) bekezdés
(h) pontjával egyező, évente nyilvánosságra hozott, a képzésben részt vevők elége-
dettség-mérésére vonatkozó adatokkal.
- Amennyiben az ajánlattevő a Baranya Megyei Kormányhivatal valamennyi járásá-
ban le tudja bonyolítani a képzést, a Képzési ajánlattételi adatlap 5. pontjában vala-
mennyi járás nevét fel kell tüntetnie, - számszerűen nem elegendő - ettől eltérő eset-
ben csak azokat a járásokat szükséges megadnia, ahol felkérés esetén meg tudja te-
remteni a képzés indításának feltételeit.
-  Az  oktatók  szándéknyilatkozatának  nincs  tartalomra  vonatkozó  megkötése.  Az
ajánlattevő az ajánlat benyújtásával vállalja, hogy az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-c) pont
hatálya alá tartozó képzéseket a 393/2013. (XI. 12) Korm. rendelet 16. § (7) bekezdés
b) és c) pontjában meghatározott szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendel-
kező oktatókkal bonyolítja le. Amennyiben adott oktató végzettségével a jogszabályi
előírásoknak megfelelően elméleti és gyakorlati órát is oktathat, esetében elegendő
egy szándéknyilatkozat benyújtása. Ettől eltérő esetben, valamennyi az elméleti  és
gyakorlati oktatásban részt vevő oktató szándéknyilatkozatát mellékelni szükséges. 

Pécs, 2019. 03. 19.
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