
Ügytípus megnevezése: 

Ajánlattételi felhívás (képzési támogatás) 

 

Ügytípus rövid leírása: 

 

A 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 3. § szerinti felnőttképzést folytató intézmények jegyzékének 

összeállítása 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, valamint az eljárást megindító irat benyújtásának 

módja: 

Rövid leírás:  

A honlapon kerül megjelentetésre az ajánlattételi felhívás. 

Megadni: a pályázati felhívás elérhetőségének helye, illetve milyen módon kell benyújtani, benyújtás 

ideje, helye 

 

A képzési támogatás a megyei kormányhivataloknál pályázható. 

A formailag, tartalmilag megfelelő pályázatok közül NSZFH döntés alapján kerül összeállításra a 

képzési jegyzék, mely a nyertes pályázatok és pályázók listáját tartalmazza. A képzési jegyzéket 

szintén a honlapon tesszük közzé. 

A nyertes pályázatok alapján indítandó képzések az aktuális munkaerő-piaci helyzet, a foglalkoztatási 

osztályokon jelzett igények figyelembe vételével kerülnek indításra. 

A bírálat és a döntéselőkészítés a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályán történik, de a döntés az 

NSZFH-nál kormánymegbízottal egyeztetve. 

A pályázatok elbírálásának ideje központilag meghatározott. 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok listája: 

 

Pályázati dokumentáció: 

1. A felhívás tárgyát képező képzési programok jegyzéke (1. sz. melléklet) 

2. Intézményi ajánlattételi adatlap és mellékletei (2. sz. melléklet) 

3. Képzési ajánlattételi adatlap (3. sz. melléklet) 

4. Együttműködési megállapodás tervezete (4. sz. melléklet) 

 

Együttműködési megállapodás mellékletei: 

1.sz. Jegyzőkönyv a szakmai alkalmassági vizsgálatról 

1/A. sz. Tájékoztató adatlap a szakmai alkalmasságról 

2.sz. Nyitó adatlap a képzési program megkezdéséről 

2/A. sz. Támogatott résztvevők adatai 

3.sz. Adatlap kimaradásról vagy kizárásról 

3/A. sz. Kiegészítés a 3. sz. melléklethez 

4.sz. Tanrend elszámoló adatlap 

5.sz. Megvalósulási tanulmány 

6 sz. Létszámelszámoló lap 

7.sz. Záróvizsga bejelentő lap 



Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

Főbb jogszabályok: 

- a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és végrehajtási rendeletei 

- szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény 

- 1991. évi IV. tv. (Flt.) 

- 6/1996. (VII.16.) MüM. Rendelet 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

-    150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről; 

-     33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

-    1/2012. (I. 26.) NGM rendelet a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és 

igazolásának módjáról; 

-    1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról; 

-    1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 

-    1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról  

-    2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról  


