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A jelentkezés 
feltételei 

A második szakaszban benyújtott pályázatok esetében mikorra, 
hány napon belül várható Kormányhivatali döntés a 
támogatásról? 

A támogatással összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény (továbbiakban Ákr.), a foglalkoztatást elősegítő 
szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás 
felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény, valamint a 
100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni, a 
hirdetményben szereplő szempontoknak történő megfelelés 
vizsgálatával összhangban. 
E tekintetben nincs változás a hirdetményben.  
Hiánytalan benyújtás esetében az Ákr. alapján 8 nap alatt születik 
döntés.   
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A jelentkezés 
feltételei 

Mikorra várható a Hirdetmény véglegesített változatának 
megjelenése és a végleges benyújtási időszak? 

A végleges felhívás és Hirdetmény megjelenése a tervek szerint 
2022. február első felében várható. A benyújtási időpontot a 
végleges Hirdetmény tartalmazza majd.  
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A jelentkezés 
feltételei 

A Hirdetmény 7. d pontja alapján: 
„A támogatandó képzések egy főre jutó súlyozott óradíja a 
képzéstípusnak megfelelően jelen Hirdetmény 7.2 pontjában 
meghatározott maximális egy főre jutó óradíj összegét nem 
haladhatja meg.” 
A Hirdetmény 7.2. pontja alapján: 
„A belső és külső képzésekre eltérő maximális súlyozott óradíjak 
vonatkoznak. 
A táblázat az elszámolható költségként figyelembe vehető 
maximumot tartalmazza. Nem kizárt, hogy a képzés többe kerül, 
mint a lehetséges maximális támogatási összegek, de ebben az 
esetben a támogatás alapjaként csak a maximális óradíj vehető 
figyelembe.” 

A 7.2. pontban meghatározottak szerint a különböző 
képzéstípusokra eltérő súlyozott óradíjak vonatkoznak, ezt 
tartalmazza a 7.2. pontban található táblázat. 
A képzések kerülhetnek többe, mint a lehetséges maximális 
támogatási összegek, de ebben az esetben a támogatás 
alapjaként csak a maximális óradíj vehető figyelembe. 



Kérjük, hogy pontosítsák a súlyozott óradíjak kiszámításának 
módját, mert nem egyértelmű, hogy a súlyozott óradíjakat 
képzési típusonként kell kiszámolni, vagy az összes képzés 
díjának egy főre jutó átlagában és ez esetben mi a viszonyítási 
alap, vagy ha adott képzés egy főre eső óradíja meghaladja a 
maximálisan elszámolható költséget, akkor a kettő közti 
különbözet nem elszámolható költségnek minősül? 
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Támogatás 
célja és 
háttere 

A Hirdetmény alapján: 
„a) a személyes jelenléttel megvalósított képzések esetében a 
képzőnek biztosítania szükséges a képzési alkalmaknak, a 
jelenlévők létszámának, személyazonosságának, a megfelelő 
képzési feltételeknek a kedvezményezett és a támogató 
videóhíváson keresztüli ellenőrzését. 
b) a képző a videóhívásra alkalmas készülék (okostelefon, tablet, 
laptop) elérhetőségét (mobil telefonszám, videókonferencia 
telefonszám vagy videókonferencia internetes hozzáférési link) 
és a csatlakozáshoz szükséges technikai tudnivalókat biztosítani 
köteles a kedvezményezett és a támogató számára legkésőbb az 
adott képzési alkalom megkezdése előtti munkanapon. A 
megfelelő minőségű videóhívás biztosítása érdekében a 
Microsoft Teams használata szükséges. 
A személyes jelenléttel megvalósuló képzések esetében 
Microsoft Teams licensz vásárlásával tud a képző intézmény 
megfelelni az elvárásnak, melyhez legalább annyi licensz 
szükséges, ahány pályázatban közreműködik. Ez növekszik abban 
az esetben, ha egy kedvezményezettnél egyszerre több képzés is 
párhuzamosan, egy időben, eltérő helyszínen valósul meg, ami 
jelentős plusz költséget jelent a képző intézmény számára. 
Megfelelő minőségű videóhívás egyéb platformokon is 
megvalósítható, erre már rengeteg lehetőség adódik, például 
Zoomon keresztül licensz vásárlása nélkül is. Javasoljuk, hogy a 
személyes jelenléttel megvalósuló képzések esetében legyen 
lehetőség más platformokon is biztosítani a videóhíváson 
keresztüli ellenőrzést. 
Az online térben megvalósuló képzések esetében a képzés 
megtartására bármilyen egyéb platform használata 
megengedett és tréner szakmai szempontból alátámasztott is 
például Zoom használata, mert interaktívabbá tehető az oktatás 

A megfelelő minőségű videó hívás biztosítása érdekében azért 
került előírásra a Microsoft Teams használata, mert mindenki 
számára elérhető szoftveren keresztül, jó minőségű, előzetes 
regisztráció nélküli és ingyenes platformot biztosít az 
ellenőrzések lebonyolítására. Kormányhivatalok esetében 
egységesen ezen alkalmazást támogatja a hálózati hozzáférés. 



és könnyebben kezelhető, mint a Microsoft Teams. Ezek 
videóhívással történő ellenőrzése azonban Microsoft Teams-en 
keresztül több problémába is ütközik, melyek közül a 
legjelentősebb, hogy a két program nem tud egy gépen 
egyszerre, egy időben működni. Online megvalósuló képzések 
esetében is szükséges-e biztosítani a videóhíváson keresztüli 
ellenőrzést és, ha igen erre megfelelő-e annak a platformnak az 
elérhetőségét megadni, amelyen az online képzés zajlik? 
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A jelentkezés 
feltételei 

A beszerzési folyamat során feltétlenül szükséges-e 3 árajánlat 
beszerzése? 
A Hirdetmény maximalizálja az egy főre eső elszámolható 
óradíjat és teljes képzési költséget is, mely nyilvánosan elérhető 
mindenki számára, így a képző intézmények is ehhez mérten 
alakítják ki áraikat. Az első kör tapasztalatai alapján a képzők 
azonos árakat adtak meg ajánlataikban, tehát nem ez volt a 
döntő szempont a képző intézmény kiválasztása során. Ezen 
felül, mivel maximalizálva van az elszámolható költség a 
kedvezményezettnek sem érdeke ennél magasabb áron képzési 
szolgáltatást igénybe venni. Ez alól kivételt képezhet, ha a téma 
összetettsége, szakmai tudás anyaga más, általánosabb 
témákhoz képest magasabb áron érhető el, de ebben az esetben 
az elszámolható képzési költségen felüli rész a támogatott 
önköltségét növeli. 
Ha az árajánlat részeként benyújtott dokumentumok 
alátámasztják a képző intézmény szakmai múltját és 
hozzáértését, a referenciadokumentumok az adott témában való 
jártasságát, tehát minden szempontból megfelel a 
Hirdetményben foglalt feltételeknek, akkor miért van szükség 3 
árajánlatra? 

A képzési költségek alátámasztását illetően a módosított felhívás 
és hirdetmény enyhítést alkalmaz, miszerint a pályázó 
vállalkozásnak 3 árajánlatot kell kérnie, de az árajánlatok alapján 
kiválasztott képző és a másik két alátámasztó árajánlat között 
eltérő részletezettség szükséges: a kiválasztott képző esetében 
kell referenciákat megadni, képzési tervet egyik árajánlatadónak 
sem kell beadnia, csak tartalmi összefoglalót.  
 
A képzői referenciák mellett és a felhívásban alkalmazott képzési 
költségkorlátok mellett is szükséges a piaci ár 
gazdaságosságának alátámasztása, ezért van szükség a három 
árajánlatra.  
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A jelentkezés 
feltételei 

A Hirdetmény a képző intézményekre vonatozóan az adott 
képzés típusában legalább 100 résztvevő befejezett képzését 
igazoló referenciát ír elő, melyet FAR, SZIR képernyőfotóval, vagy 
amennyiben ilyen az adott képzés kapcsán nem állhat 
rendelkezésre, OSAP adatlappal történhet, mely a beszerzési 
folyamat során kötelező melléklete az árajánlatnak. Az első kör 
tapasztalatai alapján ennek egyrészt nagyon kevés intézmény 
tud eleget tenni, másrészt nagyon megbonyolítja az ajánlatadás 
folyamatát, több száz oldalnyi mellékletet eredményezve. 

Adott képzés típusában kell 100 résztvevő befejezett képzését 
igazolni és nem az adott képzésben. Ezáltal stabil, működő, 
megfelelő tapasztalattal rendelkező képző cégek kerülhetnek 
kiválasztásra.  A támogatást igénylő vállalkozás védelme érdekét 
szolgálja, hogy csak megfelelő referenciával rendelkező képző 
által megvalósított képzés támogatható. 
 



Megjegyezzük, hogy a Ginop 6.1.5-6.1.6-nál használt 
referenciadokumentumos rendszer minden szereplő (IH, 
kedvezményezett, képző) számára egyszerűbb volt, ugyanakkor 
minden olyan információt tartalmazott, ami a döntéshez 
szükséges volt, így javasoljuk ennek használatát a képző 
intézmények beszerzése során a második szakaszban. 

Az OSAP adatlapokkal kapcsolatos egyszerűsítés informatikai 
fejlesztést igényel, ezért azt későbbi meghirdetési szakaszban 
lehetséges megvalósítani.   
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A jelentkezés 
feltételei 

A Hirdetmény 5. l) pontjához kapcsolódóan lenne kérdésünk: 
„Ugyanazon vállalkozás többször is benyújthat támogatási 
kérelmet képzések megvalósítására, amennyiben a korábbi 
igénylési körben támogatott képzések megvalósultak, és a záró 
elszámolást benyújtotta.” 
Az első szakaszban indult vállalkozások jelentős része tervezett 
pályázni a második szakaszban is, arra számítva, hogy csak az év 
második felében fog megjelenni és le tudják zárni az első 
szakaszban vállalt képzéseiket. Így jelentős támogatástól 
eshetnek el, hiszen a Hirdetmény szerint csak akkor tudnak 
indulni a második szakaszban, ha minden képzésüket 
megvalósították, ez pedig a jelentkezés benyújtási határidejének 
végéig többségüknél nem tud megtörténni, csak akkor, ha nem 
valósítják meg az összes, első szakaszban tervezett képzésüket. 
Javasoljuk, hogy a második szakaszban tegyék lehetővé azon 
vállalkozások támogatási kérelmét is, akik az első szakaszban 
pályáztak, nyertek és most kezdik ennek megvalósítását. 

Az idézett rendelkezés nem zárja ki, hogy egy cég több 
szakaszban is részesülhessen támogatásban munkahelyi 
képzések megvalósítására, de ennek feltétele, hogy az előző 
támogatása kapcsán a záró elszámolást benyújtotta. 
 
A pályázatos konstrukciók esetében általánosan alkalmazott 
elvárás, ha egy konstrukción belül többször lehet pályázni, hogy 
az előző projekt pénzügyi elszámolását nyújtsa be a támogatást 
igénylő egy újabb támogatási igény benyújtását megelőzően. 
Tekintettel arra, hogy folyamatosan benyújtható támogatási 
igény az adott szakaszon belül, így a megvalósítókat a tervezett 
képzések gyors befejezésre ösztönzi. 
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A jelentkezés 
feltételei 

Javasoljuk, hogy a pályázat benyújtásakor tekintsenek el a 
kiválasztott képzés gazdaságosságának alátámasztására szolgáló 
két alternatív vállalási ajánlattól, tekintettel az alábbi indokokra: 
 
- a Hirdetmény maximalizálja az egy főre eső óradíjat és az 
elszámolható maximális képzési költséget, így a projektek 
gazdaságossága, az uniós források költséghatékony 
felhasználása biztosított. 
 
- amennyiben egy pályázó ennél magasabb díjazású képzést 
kíván igénybe venni (például annak összetettsége vagy 
specialitása miatt), úgy az elszámolható költség feletti díjat saját 
forrásból kell fedeznie, így az nem terheli a rendelkezésre álló 
forrást. 
 

A képzési költségek alátámasztását illetően a módosított felhívás 
és hirdetmény enyhítést alkalmaz, miszerint a pályázó 
vállalkozásnak 3 árajánlatot kell kérnie, de az árajánlatok alapján 
kiválasztott képző és a másik két alátámasztó árajánlat között 
eltérő részletezettség szükséges: a kiválasztott képző esetében 
kell referenciákat megadni - ld. 2. sz. melléklet tartalmi 
követelményei. 
 
A képzői referenciák mellett és a felhívásban alkalmazott képzési 
költségkorlátok mellett is szükséges a piaci ár 
gazdaságosságának alátámasztása, ezért van szükség a három 
árajánlatra.  
 



- a 2021-2027 pályázati ciklus felhívásai (például GINOP Plusz-
1.1.2-21, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.2.3-21 stb.) 
keretében már bevált gyakorlatnak ez a megoldás felel meg, 
hiszen ezen pályázatok esetében azoknál a költségtípusoknál, 
ahol a felhívás fajlagos költségkorlátokat határoz meg – többek 
között éppen a képzés esetében – ott nem szükséges árajánlatok 
benyújtása. 
 
- a képzőkre vonatkozó – érthetően szigorú – feltételeknek az 
első kör tapasztalatai alapján viszonylag szűk szolgáltatói kör tud 
megfelelni, mely megnehezíti a pályázók számára az alternatív 
ajánlatok bekérését. 
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A jelentkezés 
feltételei 

1. A Hirdetmény 11.2 „Képzésben résztvevők béremelése” 
pontjában található képlet (BEM) és az azt követő konkrét példa 
szerint a korábbi Hirdetményhez képest nem a minimálbér-
emelés mértékét meghaladó mértékben kell a képzésben 
résztvevők bérét megemelni, hanem „tisztán”, az 
„Eredményességmérési szempont” táblázatban szereplő 
százalékpont értékekkel – ez mindenképpen pozitív változás! 
 
Ennek viszont ellentmond a 11. pont „Feltétel” táblázatának 2) 
pontja, mely szerint „A támogatást igénylő vállalkozás az utolsó 
képzési alkalmat követő naptól számított legalább 12 hónapon 
keresztül a képzésben résztvevő munkavállalók átlagos bruttó 
bérének vonatkozásában az adott referenciaévre (2021. évre) 
meghatározott minimálbér-emelés mértékén felüli béremelést 
hajt végre.” Javasoljuk ebből a mondatból is törölni a 
„minimálbér-emelés mértékén felüli” részt, hogy szinkronban 
legyen a Hirdetmény fenti részeivel! 
 
2. Javasoljuk, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel történő 
megszüntetése ne befolyásolja a vissza nem térítés 
tényét/átfordulását, figyelembe véve, hogy a támogatott képzés 
keretében megszerzett tudást a munkavállaló más munkahelyen 
is hasznosítani tudja. 
 
3. Javasoljuk a Hirdetmény 11.1 pontjában szereplő „A 
képzésben résztvevők közül foglalkoztatásban állók száma az 

1. A Hirdetmény eredményességméréssel kapcsolatos  pontját  
pontosítjuk.  
 
2. A hivatkozott előírás jogszabályi előírás - A foglalkoztatást 
elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. 
(II. 27.) Korm. rendelet 41.§ (2) alapján.  
„(2) Meg kell szüntetni és vissza kell követelni a támogatást, ha a 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony a képzés ideje alatt vagy azt 
követően a képzés időtartamának legalább felével megegyező 
időn belül a foglalkoztató felmondásával vagy közös 
megegyezéssel megszűnik.” 
  
3. A vonatkozó jogszabályi előírás miatt (A foglalkoztatást 
elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. 
(II. 27.) Korm. rendelet 41.§ (2)) amennyiben a foglalkoztatási 
jogviszony a foglalkoztató felmondásával vagy közös 
megegyezéssel megszűnik, a támogatást vissza kell fizetni, így a 
TFSZ mutató számába sem számítandó bele az érintett 
munkavállaló.  
 
4. A hivatkozott rendelkezés az adott egyént érintő támogatásra 
vonatkozik, nem A teljes támogatási összegre.  
 
5. A projekt-előkészítés tevékenység tekintetében pontosítottuk 
a felhívást és hirdetményt (elszámolható költségek: személyi 
jellegű ráfordítás bérköltség a projektre fordított munkaidővel 



eredményességmérési időszak végén” TFSZ mutató 
„Megjegyzés: beleszámítandók azon képzésben résztvevők is, …” 
megjegyzést kiegészíteni az alábbi pontokkal is: 
 
- akiknek a munkaviszonyát a munkaadó NEM a működésével 
összefüggő okból történő felmondással nem szüntette meg. 
 
- akiknek a munkaviszonyát a munkaadó a Mt. 78. § (1) bekezdés 
szerinti azonnali hatályú felmondásával szűntette meg 
 
- munkaviszonya a hatósági szerződésben meghatározott 
foglalkoztatási időszak alatt NEM a munkavállaló Mt. 78. § (1) 
bekezdés szerinti azonnali hatályú felmondásával, szűnik meg 
 
tekintettel arra, hogy a fenti esetek alkalmazását a Hirdetmény 
(helyesen) nem zárja ki a tovább-foglalkoztatási kritérium 
kifejtése során, így fontos, hogy a TFSZ mutató számítása is 
szinkronban legyen a Hirdetmény kapcsolódó részeivel. 
 
4.  A Hirdetmény 11.1 pontja szerint „Amennyiben a 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony a képzés ideje alatt vagy azt 
követően a képzés időtartamának legalább felével megegyező 
időn belül a munkaadó működésével összefüggő okból 
felmondással vagy közös megegyezéssel megszűnik, a 
támogatást meg kell szüntetni és vissza kell követelni.” 
 
Javasoljuk, a fenti bekezdés pontosítását, azzal, hogy csak az 
adott munkavállalóra jutó támogatást kell megszüntetni és 
visszakövetelni, nem a teljes támogatást. 
 
A fenti bekezdés kapcsán továbbá kérjük, hogy egyértelműsíteni 
szíveskedjenek, hogy a vizsgált mutatók közül a KRSZ 
számításánál, miként kell figyelembe venni azt a munkavállalót, 
aki a képzésen részt vett, de foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonya a képzés időtartamának felével megegyező időn 
belül a munkaadó működésével összefüggő okból felmondással 
vagy közös megegyezéssel megszűnt. 
 

arányosan); igénybevett szakértői szolgáltatás díja (megbízási díj, 
vállalkozási jogviszony).  
 
6. A korábbi hirdetési körhöz képest enyhítés a költségtételek 
elszámolhatósága. A projekt-előkészítésre vonatkozó 
költségkorlát növelése a rendelkezésre álló pályázati 
tapasztalatok alapján nem indokolt, a projektmenedzsment 
esetében pedig a 2021-2027 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. 
rendelet 235.§ f) bekezdése az irányadó, mely szerint 
projektmenedzsmentre az összes elszámolható költség 
legfeljebb 2,5%-a fordítható. 



5. A 8.3 „Projekt előkészítési költség összetétele” bekezdésben 
javasoljuk nevesíteni (hasonlóan a 8.4 „Projektmenedzsment 
költségei” bekezdéshez), hogy ez a költség személyi jellegű 
ráfordításként (bérköltség a projektre fordított munkaidővel 
arányosan) és igénybevett szakértői szolgáltatás díjaként 
(megbízási díj, vállalkozási jogviszony) is elszámolható – 
tekintettel arra, hogy a Hirdetmény jelenlegi szövegezéséből ez 
nem derül ki. 
 
6. Tekintettel az ezzel kapcsolatos feladatok összetételére és 
mennyiségére, javasoljuk a 8.3 „Projekt előkészítési költség”-re 
10 millió Ft képzési támogatásonként legfeljebb 500 ezer Ft, 
illetve a 8.4 „Projektmenedzsment költségei”-re elszámolható, 
összes elszámolható költség legfeljebb 2,5 %-a esetében az 500 
ezer Ft-os és 2,5%-os limitek megemelését. 
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A jelentkezés 
feltételei 

1. Javasoljuk, hogy 
 
VAGY a képzési terv elkészítését kizárólag „Az adott vállalkozásra 
releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok 
kialakítása, képzési terv készítése” megnevezésű IFKA 
minősítéssel rendelkezők végezhessék; 
 
Indoklás: AZ IFKA minősítésnek mi értelme volt, ha nem ez 
 
VAGY ha egy pályázó cég az említett minősítéssel rendelkező 
képzőt választ, ne legyen feltétel további két ajánlatot 
benyújtani. 
 
Indoklás: AZ IFKA minősítés önmagában olyan szakértelmet 
feltételez, amely nem indokolja a további versenyeztetést. 
 
  
2.3. B) 
 
gc) Meg kell szüntetni a támogatási jogviszonyt és vissza kell 
követelni a támogatást, ha a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
a képzés ideje alatt vagy azt követően a képzés időtartamának 

1. A javaslatban felvetettek nyomán a képzési terv és 
projektmenedzsment  szolgáltatás tekintetében  az IFKA 
minősítő tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozások esetében a 
felhívás és a Hirdetmény új feltételeket tartalmaz.  
 
2. A vonatkozó jogszabályielőírás miatt (A foglalkoztatást 
elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. 
(II. 27.) Korm. rendelet 41.§ (2) ), amennyiben a foglalkoztatási 
jogviszony megszűnik, a támogatást - az adott munkavállaló  
tekintetében - vissza kell fizetni, így a TFSZ mutató számába sem 
számítható bele az érintett munkavállaló. 



legalább felével megegyező időn belül a foglalkoztató 
felmondásával vagy közös megegyezéssel megszűnik. 
 
A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról 
szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 41.§ (2) alapján. 
 
2. Javasoljuk, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel történő 
megszüntetése ne befolyásolja a vissza nem térítés 
tényét/átfordulását. 
 
Indoklás: a pályázási hajlandóságot visszavetheti ez a kikötés, 
hiszen a megfelelően megkötött közös megegyezés számos jogi 
kockázattól, indoklástól, szabadíthatja meg a feleket és igen 
előnyös lehet mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára, 
mert általában egyik fél sem él keresettel a másik felé a 
megegyezést követően. 
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Támogatás 
célja és 
háttere 

Megfontolásra terjesztjük elő, hogy a valamilyen szempontból 
elfogadott, igényes digitális tananyagot használó képzők 
magasabb díjon tudjanak szolgáltatni a képzések releváns 
részében. 

Nincs ilyen képzői minősítési rendszer, amely alapján ezen 
szempont beépíthető lenne a felhívásba.  
 
Az elszámolható költségek ezért minden pályázóra egységesen 
kerültek meghatározásra a felhívásban található feltételek 
mentén. 
A támogatást igénylő választása, hogy melyik képzőktől kér 
árajánlatot, a képzői ár gazdaságosságának alátámasztását kell 
biztosítania.  
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Támogatás 
célja és 
háttere 

Tisztelt Irányító Hatóság! 
Megfontolásra gondoljuk, hogy az előkészítést (képzési terv) 
csakis ezzel a téma-minősítéssel (Az adott vállalkozásra releváns 
képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítása, 
képzési terv készítése) rendelkező IFKA jóváhagyott szervezetek 
végezhessék. 
A mai napon (2022. január 24.) 28 db szervezet van fent, azaz a 
verseny is biztosított. 

A javaslatban felvetettek nyomán a képzési terv és 
projektmenedzsment szolgáltatás tekintetében az IFKA minősítő 
tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozások esetében a felhívás és a 
Hirdetmény új feltételeket tartalmaz.  
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Támogatás 
célja és 
háttere 

Javasoljuk a gyakorlati képzések során használt modern 
eszközpark (munkagépek vagy/és) szimulátorok használatának 
differenciált – magasabb – elszámolhatóságát más, 

Magasabb árú képzés/képző választható, a felhívás a 
maximálisan elszámolható költségeket tartalmazza.  
 



munkaeszközökhöz, szakmai segédeszközökhöz, gépekhez, 
megoldásokhoz képest. 
 
Indoklás: 
 
A vállalatok szívesebben használnak ilyen magasabb minőségű 
megoldást a képzésekben. A képzőket pedig magasabb díj illet, 
amiért új / újszerű drága gépeket használnak, szemben régi – 
esetleg működésüket is megkérdőjelezhető – járművekkel, 
eszközökkel. 

Az elszámolható költségek ezért minden pályázóra egységesen 
kerültek meghatározásra a felhívásban található feltételek 
mentén. 
A támogatást igénylő választása, hogy melyik képzőktől kér 
árajánlatot, a képzői ár gazdaságosságának alátámasztását kell 
biztosítania. 

2022-01-24 
16:05:15 

Támogatás 
célja és 
háttere 

Javasoljuk az akkreditált digitális tananyag pályázat 
feltételrendszerébe való beépítését VAGY/ÉS külön díjazását az 
elméleti részek képzésénél. 
 
Indoklás: Ma egy digitális tananyag elkészítése és/vagy vásárlása 
értékes és minőségi oktatási eszköz, szemben az egyszerűen 
előállítható, illetve digitális térben használt hagyományos 
tananyagokkal, tananyag-elemekkel. 

A digitális tananyagot külön nem akkreditálják, így ezen 
szempont nem építhető be a felhívásba. 
 
A  támogatást igénylő választása, hogy melyik képzőktől milyen 
tananyagot lefedő képzés megvalósítására kér árajánlatot, a 
képzői ár gazdaságosságának alátámasztását kell biztosítania. 
 

2022-01-24 
11:55:04 

Támogatás 
célja és 
háttere 

A Hirdetmény lehetőséget ad belső képzés megtartására olyan 
oktatóval, aki nem áll a támogatást igénylő alkalmazásában. 
Ehhez a Hirdetmény alapján: Amennyiben az oktató nem a 
támogatást igénylő vállalkozás munkavállalója, 3 db árajánlat 
alapján szükséges alátámasztani a költséget. Kérem pontosítsák, 
hogy ebben az esetben milyen kötelező tartalmi elemei vannak 
az árajánlatnak, mert a Hirdetmény 1. számú mellékletében 
felsorolt szempontok egy része csak képző intézményekre 
feleltethetők meg, vagy irreleváns az oktatóra nézve (2. d., e., 3. 
h., i., 5., 6.), aki jellemzően egyéni vállalkozó és óradíj alapon 
dolgozik függetlenül a csoport létszámától. 

Pontosítjuk a Hirdetményt a belső képzések esetében szükséges 
árajánlatadás tekintetében. 3 árajánlat az alábbi esetekben 
szükséges: 

 belső képzésnél külső oktató 

 belső képzésnél terembérlet 

 projekt-előkészítés igénybe vett szolgáltatásként 

 projektmenedzsment igénybe vett szolgáltatásként 
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Támogatás 
célja és 
háttere 

A szakmai megvalósítók havi 300 forintos bére (Hirdetmény 8.5 
pont) hogyan számolható el? Csak arra a hónapra, amikor képzés 
van, vagy akkor is, amikor az adott hónapban nincs ütemezett 
képzési nap? 

A projektmegvalósítás ideje alatt, nem csak a képzés 
hónapjában. Felhívjuk a figyelmet, hogy szakmai megvalósítók 
esetében összesen számolható el havi 300 000 Ft és nem szakmai 
megvalósítónként értendő,  azaz, ha több szakmai megvalósító is 
dolgozik a projekten, akkor is csak legfeljebb  300 000 Ft 
számolható el havonta. 
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Támogatás 
célja és 
háttere 

Kérjük tisztázzák, mely vállalkozások vehetik igénybe a 
projektmenedzsment költség (2,5%-os) elszámolását. 
 
Nem egyértelmű a hirdetmény alapján. Jól értjük, hogy a 
projektmenedzsment a vállalkozás méretétől függetlenül 100%-
os intenzitással igénybe vehető és elszámolható költség, a 
szakmai megvalósítók bevonására pedig csak a KKV-k esetében 
van lehetőség? 

A Felhívás 2.3. B) hb) alpontjában található táblázat mutatja, 
hogy az egyes tevékenységek milyen vállalkozás esetén milyen 
mértékben számolható el. 
A táblázat alapján projektmenedzsment költség 
vállalkozásmérettől függetlenül elszámolható 100%-os 
mértékben.  
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A jelentkezés 
feltételei 

Az elszámolható összeg a Projekt előkészítési költségre az 
igényelt képzési támogatással arányosan 10 millió Ft képzési 
támogatásonként, legfeljebb 500 ezer Ft. Ha a képzési támogatás 
nem éri el a 10 millió Ft-ot, akkor is támogatásonként legfeljebb 
500 ezer Ft igényelhető. 
 
Ezt pontosítsák, kérem, mert a számolás és a példa alapján 
(Hirdetmény 8.3. pont) ha 6 MFt a képzési támogatás, akkor is 
500.000 Ft számolható el. 

A Felhívás 7.3. gc) alpontja értelmében: 
 a képzési terv esetében elszámolható összeg az igényelt képzési 
támogatással arányosan 10 millió Ft képzési támogatásonként 
legfeljebb 500 ezer Ft. Ha a képzési támogatás nem éri el a 10 
millió Ft-ot, akkor is támogatásonként legfeljebb 500 ezer Ft 
igényelhető. 
 
A hozzászólásban szereplő 6 millió Ft-os képzési támogatás 
esetén is 500 000 Ft az elszámolható költség a fenti rendelkezés 
értelmében.  
 
A hozzászólás alapján a példákat  a Hirdetményben kiegészítjük 
10 millió Ft képzési támogatás alatti esetre is.  

 


