
Gyakran ismételt kérdések 

 

Az Ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletének „Költségkalkuláció a foglalkoztatást elősegítő 

képzések költségnormáiról szóló NGM közlemény (Nemzetgazdasági Közlöny 2016/8. (IX.5.)) alapján” 

táblázat 6.) pontja az alábbiak szerint értelmezendő: 

"6.) Egyéb, az SZVK-ban a bemeneti feltételek között szereplő foglalkozás-egészségügyi 

vizsgálat költsége, továbbá az SZVK-ban nem szereplő egészségügyi szolgáltatás költsége, 

amennyiben a képzésben történő részvételhez szükséges." 

A díj a szakmai és vizsgakövetelmény bemeneti feltételeinél előírt egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat költségét nem tartalmazhatja, mivel az a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint a 

kormányhivatalt terheli. 

 

1. A kért szakmai vizsga szervezésére szóló szándéknyilatkozatra adnak-e ki 

formanyomtatványt? 

Válasz: A szakmai vizsga szervezésére vonatkozóan nincs előírt formanyomtatvány a 

szándéknyilatkozathoz. 

2. Amennyiben a képzőcég rendelkezik vizsgajogosultsággal, elegendő-e becsatolnia a 

vizsgaszervezésre szóló engedélyének hitelesített másolatát? 

Válasz: Igen, elegendő a hitelesített másolat becsatolása. 

3. Az oktatók (személyi feltételek) rendelkezésre állásához adnak-e ki formanyomtatványt? 

Ha nem, elég az ügyvezető igazgató nyilatkozata, vagy az oktatók által aláírt rendelkezésre 

állási nyilatkozat szükséges?A végzettségeket csatolni kell? 

Válasz: Az oktatók rendelkezésre állásához formanyomtatvány nincs. A képző intézmény 

vezetőjének nyilatkozata szükséges, hogy „a gyakorlati képzés megvalósításához a 

képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy a 

képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai 

gyakorlattal rendelkező oktató(ka)t biztosít”. 

4. Amennyiben a képzőcég gyakorlati helyről szóló megállapodása tartalmazza az adott 

szakképesítés szvk-ja szerinti eszközlistát, az megfelel-e tárgyi feltételek rendelkezésére 

állásának? 

Válasz: Igen, megfelel. 

5. Ha a gyakorlati hely megállapodás nem az idei évben készült, de a hatályos szvk-ra szól, 

elfogadják-e megfelelő feltételnek? 

Válasz: A képző intézmény hitelesítse le a megállapodást a mostani dátummal. 

6. A külső értékelés igazolásáról elegendő-e a külső értékelést végző cég nyilatkozata? 

Válasz: Igen, elegendő. 



7. Az oktatói elégedettségmérést milyen formában kell csatolnia a képzőcégnek? Elég az 

ügyvezetőnek nyilatkoznia vagy a FIR-ből kell a dokumentumokat csatolni? 

Válasz: A FIR-ből kinyomtatott adatot (a referenciaként felsorolt képzésekre vonatkozóan) 

a képző intézmény által hitelesítve szükséges benyújtani. 

8. A szakirányok helyszínénél a „Pest megye, Budapest” megfogalmazást, hogy kell 

értelmezni? Beadható csak Budapestre, vagy meg kell jelölni pest megyei helyszínt is? Ha 

igen, egy, vagy több helyszínt kell megjelölni? 

Válasz: Amennyiben vállalják Pest megyei helyszíne(ke)n a megvalósítást, úgy a borítón a 

Pest megye kerüljön megjelölésre és az adatlap 5. pontjában sorolják fel a településeket. 

Ha csak Budapesti helyszínnel vállalják a megvalósítást, úgy az kerüljön megadásra a 

borítón és a képzési adatlapon is. Amennyiben pest megyei és budapesti helyszínen is 

vállalják a megvalósítást, úgy kérjük mind a kettőt megadni a borító, illetve részletezve a 

képzési adatlap megfelelő pontjában. 

9. A letölthető Intézményi adatlap és Képzési ajánlattételi adatlap pdf. formátumban szerepel 

a honlapon. Át tudják küldeni ezen kitöltendő dokumentumokat word- dokumentumban is, a 

pályázat formai követelményeiben megfogalmazottak teljesíthetősége érdekében? 

Válasz: A http://pest.munka.hu honlapon a „Képzési ajánlatok” menüpont alatt, a „Pest 

Megyei Kormányhivatal Ajánlattételi Felhívása a képzéseket elindító, a 6/1996. (VII.16.) 

MüM rendelet 3.§-a szerinti felnőttképzést folytató intézmények jegyzékének 

összeállításához” pont alatt letölthető. 

10. D körös képzési program esetén benyújtható-e engedélyeztetés alatt álló program (mivel a 

korábban engedélyeztetett programunk óraszáma nem illeszkedik a felhívásban szereplő 

óraszámokhoz és D körben „fiókprogram” már nem fogadható el). 

Válasz: Az ajánlattételi felhívás „Jogszabályi feltételek”, valamint a „Hiányosságok 

pótlása” („Nem lehetséges a hiányosságok pótlása, ha: e) az ajánlatban szereplő képzési 

irányok vonatkozásában nem rendelkezik engedéllyel,”) részekben foglaltak alapján azon 

képző intézmények nyújthatnak be ajánlatot, melyek az adott szakirányra már 

rendelkeznek engedéllyel. 

11. A Képzési ajánlattételi adatlap 5. pontjában az „Amennyiben szükséges a felhívásban 

szereplő településen kívül, az alábbi járásokban/kerületekben tudok a pályázott képzési 

irányon képzést biztosítani: …” meg kell nevezni egyenként az egyes járásokat vagy 

beírható az alábbi szöveg : „Pest megye valamennyi járásában tudom a képzést 

biztosítani.” ? 

Válasz: Amennyiben Pest megye teljes területén meg tudja valósítani az elméleti és 

gyakorlati oktatást is, úgy elegendő a fenti nyilatkozat. 

12. OKJ-s vizsga szervezése esetén – amennyiben nem rendelkezünk vizsgaszervezésre 

vonatkozó engedéllyel - el kell kérnünk a vizsgaszervező intézmény vizsgaszervezési 

jogosultságát igazoló dokumentumot és hiteles másolatban be kell nyújtanunk vagy 

kérnünk kell egy szándéknyilatkozatot a vizsgaszervező intézménytől arra vonatkozóan, 



hogy vállalják a vizsga lebonyolítását (és a nyilatkozat fogja tartalmazni az engedélyszámot 

és az engedély érvényességét) ? 

Válasz: A szakmai vizsga szervezésére való jogosultság igazolásához az igazoló 

dokumentum hitelesített másolata szükséges. 

13. A Képzési ajánlattételi adatlap 8. pontjában a „Véglegesen átadott tankönyv, taneszköz 

„esetében az adott cellában hogyan tüntessük fel a darabonkénti beszerzési árat, illetve 

összesített értékét? Elfogadható az alábbi példa: Darabonkénti beszerzési ár 3.000.-Ft/fő; 

összesített érték : 9fő*3.000.- Ft = 27.000.- Ft ? 

Válasz: Igen, a példa szerinti feltüntetés elfogadható. 

14. A Képzési ajánlattételi adatlap kötelező mellékleteiben a szakmai gyakorlat igazolására 

csak a külső helyszínen (nem tantermi gyakorlatként megvalósított) bonyolított órák 

megvalósítására vonatkozóan kérnek igazolást a személyi és tárgyi feltételekre 

vonatkozóan? 

Válasz: Mind a külső, mind a belső helyszín vonatkozásában kérünk igazolást. 

15. A Képzési ajánlattételi adatlap kötelező mellékleteiben szereplő „nyomtatható tartalmas 

szóróanyag”-nak vannak-e tartalmi és formai követelményei, valamint minden egyes 

képzésre vonatkozóan külön-külön kell CD-t vagy DVD-t mellékelnünk vagy egy CD-re 

vagy DVD-re kiírhatjuk az összes megpályázott képzés szóróanyagát – természetesen 

más-más fájl névvel ellátva? 

Válasz: Tartalmi követelmény nincs előírva, de annak közérthetőnek, reálisnak szükséges 

lennie. Kérjük minden egyes képzésre külön-külön csatolni a meglévő szóróanyagokat. 

16. A Képzési ajánlattételi adatlap kötelező mellékleteiben szereplő az 58/2013. NGM rendelet 

10.§ (1) szerinti külső értékelésről elfogadható-e a tanúsítvány/igazolás hitelesített 

másolata? 

Válasz: A külső értékelést végző cég nyilatkozata szükséges. 

17. A Képzési ajánlattételi adatlap kötelező mellékleteiben szereplő „ A 393/2013.(XI.12.) korm. 

rendelet szerinti oktatói minősítés alapján az Fktv. 15.§ (7) bekezdés h) pontjával egyező, 

az adott képzési irányra vonatkozó elégedettségmérés” kapcsán milyen dokumentumot kell 

csatolnunk ( pl. a 2018. évben befejeződött angol nyelvi képzések egyes kérdéseire adott 

értékek összesített átlagát?) 

Válasz: A FIR-ből kinyomtatott adatot (a referenciaként felsorolt képzésekre vonatkozóan) 

a képző intézmény által hitelesítve szükséges benyújtani. 

18. Az ajánlattételi felhívás formai követelményeiben szereplő „nemzeti színű szalag” 

helyettesíthető-e „nemzeti színű cérnával” 

Válasz: Nemzeti színű cérna is megfelelő. 

19. Az ajánlattételi felhívás 3. sz melléklet (Képzési ajánlattételi adatlap) összevont 

nyilatkozatában a következő megfogalmazás szerepel:"(megfelelő helyre tegyen X-et és 



aláírásával a négyzetben is igazolja)"Ez azt jelenti, hogy minden egyes - az igen vagy a 

nem rublikába tett - X mellett alá kell írni a nyilatkozatot? 

Válasz: A 3. számú melléklet Összevont nyilatkozatának megfelelő négyzeteit X-szel és 

szignóval szükséges ellátni. 


