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NEⅣIZETI SZAKKEPZESI ES FELNOTTKEPZESI HIVATAL

HELYSZiNISZEMLEJECYZ6KONYVE

feln6ttkёPZёSt folytat6 intё zmёnyek ellen6rz6s`r61

A szakdrt6k megbiz6leveleit az int6zm6ny k6pvisel<lje a szemle kezdetekor megtekintette.

A helyszini szemle nyit66rtekezlet6n a szak6rt6ibizotls|gvezet6je felhivta az int6zm6ny figyelrnet az

egytittmrikod6sre, illetve az egytittmrikodds hi6nyiinak jogkovetkezmdnyeire. Amennyiben a szemle

sorSn az int6zm6ny egyiittmiikodds6nek hiSnya 6llapithat6 meg, a Hat6s6g az ellenSrz1si elj6r6s sordn

a rendelkez6sre 6116 adatok alapjfn dont.

A szak6rtSi bizottsaga helyszini szemle megiillapit6sait a kozigazgatlsi hat6s6gi eljdrds 6s szolgiiltat6s

6ltal6nos szabSlvairol szolo 2004.6vi CXL. torv6ny (tovSbbiakban Ket.) 39. $-a alapj6n jegyz6konyvbe

foglalja. A jegyz6konyvet a szak6rt5knek ds a vizsg|lt int6zm6ny valamennyi jelen lev6
k6pvisel6j6nek oldalank6nti al6ir6ssal kell ell6tni.

A vezet6 szak6rt6 tAjekoztatja az ellen6rz'lsben r6sztvev6 szemdlyeket az eljdrds sordn megillet6
jogaikr6l 6s koteless6geikr5l.

Az alSir6stmegel6zden azint6zm6ny k6pvisel6i a helyszini szemle meg6llapit6saihoz - a jegyzSkonyv

rdszek6nt - nyilatkozatot tehetnek. (Ket. 51. $ (1) bekezd6s).

1085 Budapest, Baross u. 52.

Telefon: 06 1 477 5600 - Fax: 06 1 210 1063 - www.nive.hu

Int6zm6ny megnevez€se Ka3豊Net Oktat6′ Kereskedξ蚤11、 i6s Szolg護甍tat6×姜.

Int6zm6ny sz6khelye 菫132 Buttarest′ Kttdttr u.13

Ellen6rz6s bels6 nyilvintartisi szima ET-00336

Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima
(Fktzt. szerinti engeddlv szdma)

E-000341/2014

Ellen6rz6s id6pontja 2016.05.09.

Ellen6rz6s helyszine(i) L132 Budapest, Kdd6r u. 13
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Feln6ttkdpzdsi (vezet5) szak6rtS neve Matolcsi Zsigmond

Szakert6i enged6ly szama P-161/2014′ F0215

Feln5ttk6pz6si 6slvagy programszak6tt6(k)
neve

Csiba Kfroly

Szak6rtSi enged6ly sz6ma(i) P305/2014
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az int6zmdny k6pviselet6re jogosult szem6ly
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Az ellen6rz6si elja{riis i.egyz6k6nyve ndgy.ledeti pdldiinyban k6sziil. A vezet6 szakertd a hat6s6giellen6rzdsr6l k6szitett iegyzlkonyr, 
"gy";etaanyat-azrrgyremet a helyszinen dtadja vagy ha ennekvalamilyen akadiilya van, azt az igyfelrdszdre a helyszin-i szernldt kovet6 tiz napon belil megkrildi.

Az ellen6rzdssel kapcsolatban hozott Hat6s5gi dont6sr6l az ellenorzott int6zm6ny vezet6jea helysziniszemldt kovet6en ir6sos, tdrtivevdnnyel kiktildott lev6lben kap tdj6koztat6st.
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A k6pviseleti jogosulisiig
igazol6sa

AIInemyiben az intё zm6ny rё s

kёpvise16 frisbeli lneghatallnaz`sa rendelkez6sre ll1/nem lll rendelkez6sre

£∬鍵棚釜ξ裾1榔TttsT%μ
ttёnyV品面轟t蔦高

Azint6zmdny
nyilviintart:isban szeren16
adatai megegyern"k-e a

hatdlyos okiratban
szerep16 adatokkal

A Cg-01-o9_915419 sz`rni c6

az abban fOglaltak lnegegyeznek a nyilv`ntartisban szerep16 adatokkal

Adatv6ltozds
bejelent6s6vel
kapcsolatos kotelezet

AdatvSltozS,s esetdn az int6zm6"y
kotelezettsdg6nek aiogszabiiyban meghat hrozottakszerint hataridciben eleget tettNem megfelel6s6g t6nyszerii leir6sa:
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K{pzesi programok
vizsgdlata

饉nA bttelentёsi eり lriS SOl
jogszab61yi e16fr`sOknak lnegfelel

Az enged6iyezett k6pz6s6nek kepzesi programj;iban a kotelezden eldirt
mddositf sokat elv6gezte
Az enged6iyezdst kovet6en sajiit hat6skorben mddositott kdpzesi program a
rzonatkoz6 jogszab|lyi el6irdsoknak megfelel
Nem megfelel6s69 t6nyszerii Ieirdsa:

A feln6ttkdpzdsben
rdsztr.'er.6k el6gedetts6g6nek
mdrdse

Az intezmenv a jogszabi{lyban eldfrtak szerint elv6gezte a felndttkdpzesben
r6sztvev6k eldgedetts6g6nek rn6rds6t
Nem megfelel6s69 t6ny szerii leir6.sa:

MinSs6gcdlok 6vente tort6n5
feh.ilvizsg;ilata 6s sztiks6g
szerinti m6dositdsa

A feliilvizsgdlatr6l6s az esetleg", -6do,
Nem megfelel6sdg tdny szefii leir6sa:

Oktat6i minSsitdsi rendszer Az intё zmёnv Oktat6i ntn6sft6si rel■ dszert m`kё dtet
Nem megfelel6s6g t|ny szetii leirisa:

El5zetes tuddsmdrds Az int6zm6ny az eTlzetes tuddsm6r6st
biztositotta

a jo gs zab alyi elSirdsoknak mesfelel6en

Nem megfelel6s69 tlny szefii leir6sa:
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Feln6ttkdpzdsi informdcros
rendszer

Az intezndny a jogszabdlvi rendelkezdseknek

feln6ttk6pz6si inform6ci6s rendszert
Nem megfelel6s6g t6nyszerii leirdsa:

megfelel6en miikodteti a

Ugvfdlszolg6lati es

panaszkezel6si rendszer

Az int6zm6ny tigyf6lszolg6lati 6s panaszkezeldsi rendszert miikd,dtet

Nem megfelel6s69 t6nyszerii leir6sa:

Mincisegbiztositiisi rendszer Az  intё zmёny  rl■ il16sёgbiztosftisi  rendszere  megfelel  a  rendeletben

meghatirozottaknak′  tartalmazza a sztiksё ges eliiriSOkat indik`torokat′

valalllint igazolhat6 annak napi ln6kё dtetёse(az abban l■ ivatkozott elill16SOk

igazolhat6 m6don milkodnek-e, az eljdrdsokban meghat6rozott
dokumentumok, bizonylatok a rnegha tArozott forrn6ban l6tezrrek-e)

Nem mesfelel6s6s t6nyszerii leiriisa:

Vagir6ni biztositdk Az int6zm6ny rendelkezik az ellirt vagyoni biztosit6kkal.
Az intlzmeny 6rbev6tel jelentdsi kotelezetts6g6nek eleget

Nem mesfelel6s6s t6nyszerf leirfsa:
tett

OSAP szerinti statisztikai
adatszolgditat6s

A k6pz6sek legaliibb kilencvenot sz6zalekiban teljesitette az Fktv. szerinti

statisztikai c6lf adatszolgdltat6si kotelezetts6g6t

Nem megfelel6s6g tfnyszerii leir6sa:
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A k6pzdsi program megnevez6se: Szem6ly- 6s vagyon5r

Kdpzdsi kor megnevezdse: a)

OKJ, szakm ai, vagy nyelvi programkovetelm6ny szerinti azonosit6 sz|ma.32-861-01

Kepzes nyilv6ntart6sba-v6teli sz6ma: E-00034U2014

A k6pz6si csoport bels6 azonosit6sz|ma:212015 I YeszpremT

A k6pz6s kezdete (evlholnap):2015.06.08. Befejez6se (6vlh6/nap):201,5.09.04.
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A hatdlyos jogszabAly alapjdn
osszedllitott kdpz6si program (tsrtalms

csak a bejelenttsi eljhrds sordn engerllhlezett,

aagv n sajdt hathskdrben m1dositott kepzisi
pra sr nrnok esetiben aizsc dland.o )

Rendelkez6sre iill
Tartalmi, jogszab|lyi kovetelm6nyeknek megfelel
Nem megfelel6s69 tdnyszerii leir6sa:

Tajekozta t;isi kotel ezettseg Az intdzmdn,y a t|ieko ztatd si k otelezettsdgdnek el e get tett
Nem meefelel6s6s t|nvszerii leirfsa:

Feln6ttk6pz6si szerz6d6s A r6sztvev6k ldtsz6m6nak megfelel6en rendelkez6sre 6ll
Nem mesfelel6s6e tdnvszerl leirSsa:

Adatkezelёs A felrr5ttk6pzdst folytat6 int6zmdny gondoskodott a r6sztvev6k

szem6lyi adatainak a jogszab|lyokban el6irtak szerinti kezel6s6r6l.
Nem mesfelel6s6e t6nyszerii leirfsa:

F,geszsegigi'i alkalmass itg vtzsgSlata
(OKl-s, aagy szakrnai

Ak`pz6sbe va16 bekapcso16dis vizsgllata 2013.12.05。 e16tt:a

33/1998.(ヽ アI.24.)NⅣI rendelet alapiin′ annak 15.sz.mellё klet6nek
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pro gr an tkda etelmtny en alap ul ti kepzds

est'tin, am ennyiber n kepzisbe zt alo

b ekap csol 6dds e giszs i gii gyi alkalmass d ghoz

kiitdtt)

megfelel6 Szakmai alkalmass6gi orvosi v6lem6ny alapjdn tort6nt
igen/nem
2013.12.05-t6l: a fenti, vary a2711995. (VII. 25.) NM rendeletben
meghat6rozott foglalkoziis-eg6szs6gti gyi szolg{lat 6ltal kiiillitott
szakmai alkalmassdgi vdlem6ny alapjiin tort6nt (csak

korm6nyhivatali/munkaiigyi kozponti megrendeldsre indult
k6pz6sek esetdben)
igen
vagy, a szakmai programkovetelm6nyben meghatArozott tfpusri
egdszs6giigyi alkalmass6 gi vizsgSlat alapjdn tort6nt (pl:
munkakori/foglalkozds eg6szsdgi.igyi alkalmassiigi vizsg6lat)
igen/nem
Nem mesfelel6sde t6nyszerf leirdsa:

ZAr 6v izsga megval6sitdsa A k6pz6s befejez6s6t kdvet6 kilencven napon beliil gondoskodott a

k6pz6s z61 6v izs g6j6nak me gval6sit6s6r6l
Nem megfelel6s6g t6nyszerfi leir6sa:

K6pz6s elv6gz6s6t igazol6 dokurnentum
dtad6sa

A k6pz6s vagy a k6pz6st lez{r6 vizsga sikeres befejez6s6t kovet6en
id6ben adta ki ak6pzds elv6gzds6t vagy avizsga sikeres befejez6s6t

igazol6 dokumentumot
Nem megfelel6s6s t6nyszer( leir6sa:
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Egys6ges dokumentum, illetve dokument6cio
rendelkez6sre ill
Nem megfelel6s6g t6nyszerii leirisa:
A k6pz6snek a kdpz6si program szerinti megval6sftds6tigazolo dokumentumok (ez lehet pl. a halad6si napl6)
rendelkez6sre iillnak
Nem mesfelel6s6e t6nvszerfi leirisa:
A kdpz6si csoport ndvsora, valamint az oktat6k neveit 6s az fltaluk oktatott tananyagr6sz megnevezds6t
tartalmaz6 dokumentun avAltozilsokkal 6s azok d6tumaival rendelkez6sre 6ll
Nem mesfelel6s6s t6nvszerii leirisa:
A k6pz6s titemezdse a v|ltozdsokkal 6s azok d6tumaival rendelkez6sre 6ll a feln6ttk6pz6si inform6cros
rendszerben (FIR) tal6lhat6 adatokkal megegyeznek
Nem mesfelelds6e t6nvszerfi leiriiLsa:

Az elmdleti tan6r5ry gyakorlati foglalkozdson, konzultdci6n vezetett, a k6pz6sben r6szt vev6 fein6tt 6ltal al|irt
jelenl6ti ivek, valamint a k6pz6sben r6sztvev6vel elektronikus irton folytatott szakmai felkdszit6s, ellen6rz6st
igazolc: dokurnentumok rendelkez6sre dllnak
Nem mesfelel6s6s t6nyszerii leirisa:
A k6pzds megkezd6s6hez 6s folytat6s6hoz sziiks6ges feltdteleket igazol6 eredeti dokumentumok vagy azoknak
a feln6ttk6pz6st folytat6 int6zm6ny 6ltal hitelesitett m6solatai rendelkez6sre iillnak
Nem megf elel6s6e t6nyszerii leir6.sa:

A halad6si napl6 a jogszabiiyban rneghatiirozott tartalommal (pl. a hi6nyz6sok 6s annak osszesit6se is)
rendelkez6sre 6ll
Nem megf elel6s6s t6nyszerii leirisaz
A kdpzdsben r6szt vev6 fein6ttnek a sikeres vizsga let6tel6t vagy a k6pzds elvegz6s6t igazol6
dokumentum6nak a ki6liit6 6ltal hitelesitett m6solata, vagy az intizrndny vizsgaszervez{se eset6n a

bizonyitv|ny iitv6tel6r6l szalo elismerv6ny eredeti peld6nya rendelkez6sre 6ll
Nem megfelel6s6g tdnyszerii leiriisa:
A kdpzds megval6sitiisdhoz sziiks6ges oktat6k (elm6leti 6s gyakorlati) foglalkoztatils6val osszefiigg5
dokumentumok eredeti p6ld6nya rendelkez6sre 6ll
Az oktat6k v 6gzetts6se a io zszab 6lyi el6ir6soknak me gf elel
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Nem megf elel6s6e t6nvszerii leiriisa:
A k6pz6s megvalSsit6sdhoz sziiksdges t6rgyi felt6telek biztositiisdt szolg6l6 szerz6desek eredeti p6ld6nya
rendelkez6sre 6ll
Nem me gf elel6s6s t6nvszerii leirisa:
A gyakorlati k6pz6s megval6suldsdnak dokumentumai (szerz6d6sek, haladdsi napl6, stb.) rendelkez6sre
illnak ds tartalmdban a felt6teleknek megfelelnek
Nem mesfelel6s6s t6nvszer( leirdsa:
OSAP statisztikai adatszolgdltatdsi kotelezettsdg teijesit6s6t igazol6 adatlap rendelkez6sre iill
Nem megfelelSs6e t6nvszerfi leir6sa:
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A kdpzdsnek az enged6llyel rendelkez6 kepz6 intdzm6nyek nyilv6ntart6s6ban szerepl6 megnevez6sdt,

nyilv6ntart6sba v6teli szitmA| OKJ szerinti szakk6pesit6s megszerz6s1re irdnyul6 kepzes eset6n a szakk6pesit6s

OKJ sziimdt tartalmazza
Nem megfelel6sde t6nyszerii leiriisa:
A kdpzdsi csoport k6pz6s6nek 6v, h6nap, nap szerinti kezddsi id6pontjSf halad6s6nak tananyagegys6gekre

bontott, 6rasz|m 6s helyszin szerinti iitemez6s6t, kdpzdse befejez6s6nek tervezett id6pontj6ra vonatkoz6
adatokat, figyelembe v6ve az el6zetesen megszerzett tudiiLs besziimitds6t tar1.almazza

Nem megfelel6s6e t6nyszerii leirisa:
A k6pzds elv6gzds6vel megszerezhet6 dokumentum megjelolds6t ta*almazza
Nem megfelel6sdg tflnysze{i leirdsa:

A rdsztvev6nek a k6pz6s sor6n nyrijtott teijesitmdnye ellen6rz6s6nek, 6rtdkel6s6nek m6dj6t, a vizsglra tort6n5

bocsAtds feltdteleit tartalmazza
Nem mesfelel6s6e t6nvszerfi leir6sa:
Az elm6leti tan6r6kr6l, a gyakorlati k6pzesr6l, illetve a konzult6ci6kr5l val6 megengedett hi6nyz6s m6rt6k6t 6s

ennek tirll6pdse esetdn a kdpz6sben rdszt vev6t 6rint6 kovetkezmdnyeket tafialmazza
Nem mesfelel6sde t6nyszerfi leirisa:
A gyakorlati kdpzds hely6t, id6tartamdt, iitemez6s6t, valamint a feln6tt sz6m6ra a gyakorlati foglalkozdssal

osszefirggdsben esetlegesen biztositott juttatdsokat tartalmazza
Nem mesfelel6s6e t|nyszerii leir6sa:
A vizsga szervezdsdnek m6djiit, formirj|t, OKJ szerinti szakk6pesitds, illetve nyelvi kepzes esetdn az eISfttvagy
javasolt vizsgaszerv ez6 inlezm|ny meglleve z6.s6t tartalmazza
Nem megfelel6s6g t6nyszerii leirisa:
A kdpzdsi dij - kiilon az el6z6 pont szerintivizsgaszervezl intdzmdny 5ltal megjelolt vizsgadij ds az esetlegesen

szuks6ges javit6vizsga dijdnak - mdrt6k6t 6s fizet6s6nek m6djdt, figyelembe v,ive az el6zetesen megszerzett

tud6s besziimitils|t, valamint akepzdsi dij megfizet6s6nek akepzds megval6sitdsa teljesit6sdvel ar6nyban dl16

iitemez6s6t tarl.almazza
Nem mesfelel6s6e t6nv szer(i leirisa:
T6mogatott kepzes esetdn ak6pzeshez nyfjtott tiimogat6s osszeg6nek koltsdgvet6si 6s eur6pai uni6s forrdsok

szerint tort6n6 feltiintet6sd t tartalmazza./nem tartalmazza
Nem relevdns.

Nem mesfelel6s6s t6nvszerfi leirisa:
A k6pz6sben r6szt vev6 feln5tt, illetve a feln6ttk6pzdst folytat6 int6zmdny szerzld6sszeg6sdnek

k ovetk e zm 6 ny eit tartabnazza
Nem megfelel6s6g t6nyszerii leiriisa:
A kёpz6s lnegkezd6s`t kёvet6en biztosftott e1111`sijog ellenё ben kikё tёtt binatp6nz m6rt6ke(ha tё rtёnt ilyen

kikё t6s a szerz6dё sben)nem haladia lneg a kё pz6s telies OSSZegё nek havi id6ar`nyos r6szё t′ de legfeliebb a

kёtelez6 1egkisebb munkabё r hisz sz`zalё k`t

Nem megfele16s6g t6nvszer`leirisa:
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A k6pz6si prOgram megnevezё se:Szem61y-6 vagyon6r

K6pz6si kё r megnevez6se:a)

OKJ′ szakmal′ vagy nyelvl programk6vetelln6ny szerinti azonosft6 sz6ma:32-861-01

K`pzёs nyilvintartisba― vёteli sz`ma:E-000341/2014

A k6pzёsi csoport bels6 azonosit6sz`ma:1/2015/Kom`rom/4

A kёpzёs kezdete(6V/h6/naP):2015.05.21.      Tervezett befttezё se(ёV/h6/nap):2015.07.24.

A szakёrt6(k)`ltal l`togatott foglalkoz6s

l.  megnevez6se:

2. helye:

3. id6pontia:
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Egys6ges dokumentum, illetrre dokumentdcto
rendelkez6sre 6ll
Nem megfelel6s6s t6nvszerii leirisa:
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A hatdlyos jogszab6lv alapjdn ossze6llitott

kdpz6si program (0 tartslma csak s

beielentdsi eljirds sordn enged.dlyezett, ragy a

saj dt hatisk1rben nbdositott kepzisi

progr antok esettb en ztizs ghlnnd6)

Rendelkez6sre 6ll
Tartalmi, jogszabillyi kovetelm6nyeknek megf elel

Nem megfelel6s6g t|nyszerii leirisa:

T`;ёkOZtatisi kёtelezetts6g Az intdzmdny a tdjdkoztat6si kotelezettsdgdnek eleget tett

Nem megfelelSs6g t6nyszerii leir6sa:

Feln6ttk6pzeisi szerzdd6s A r6sztvev6k l6tsz6m6nak megfelel6en rendelkez6sre 6ll
Nem mesfelel6s6e t6nyszerii leirfsa:

Adatkezel6s A feln6ttk6pzdst folytat6 int6zmdny gondoskodott a r6sztvev5k

szem6lyi adatainak a iogszabdlyokban el5frtak szerinti

kezel6s616l.

Nem mesfelel6s6g t6nyszerii leir6sa:

Egdszsdgiigyi aikalmass itg vizsgiiata
@ Kl - s, u agrl sznkn uri pr o gr an tkda etelm|ny en

alnpul6 kt:pzis esetdn, anrcnnqiben a kepzdsbe

a al6 b eknp cs o16 d ds e giszs t g ii gy i
alkal rn as s d gh o z kdt d t t )

A k6pz6sbe val6 bekapcsol6dis vizsgillata2013.L2- 05. el6tt a

9311998. (VL24.) NM rendelet alapi6n, annak 75. sz. mell6kletdnek

megfelel6 Szakmai alkalmassigi orvosi v61em6ny alapjdn tort6nt

igen/nem
2013.12.05-t6l: a fenti, vagy a2717995. (VII.25.) NM rendeletben

meghat6rozott foglalkoz ls-egeszsegiigyi szolgdlat 6ltal ki6llitott
szakmai alkalmass6gi v6lem6ny alapj6n tortdnt (csak

kormdnyhivatali/munkatigyi kozponti megrendel6sre indult
k6pz6sek esetdben)

igen
v agy, a szakmai programkovetelm6nyben meghatdrozott tipusti

egdszs6gi.igyi alkalmass6 gi vizsg|lat alapj6n tort6nt (pl:

munkakori/foglalkozds egeszsegigyi alkalmass6gi vizsgAlat)

igen/nem
Nem meqfelelSs6s t|nyszedi leir6sa:
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A kёPz6Snek a kёpz6si prOgram szerinti megva16sftisitigazo16 dokumentunlok(pl.a haladisi nap16)

rendelkez6sre lllnak iitemterv szerinti vezet6se′ esetleges lemaradis szizalё kos ёrt6ke Fnegfelel″nem
megfele16

豊i

A kёpz6si csoport nё vsoraノ  Valalnint az oktat6k neveit ёs

tartalll■ az6 dOkumentul■ ■a vlltozisokkal ёs azOk ditumaival

堕 警egfele16s`g t6nyszer`lefrisa:

tananyagrdsz megnevezds6taz 6ltaluk oktatott
rendelkezdsre 6ll

A k6pz6s iitemez6se a vdltoz6sokkal 6s azok ddtumaival rendelkez6sre iill a feln6ttkdpz6si inform6ci6s
rendszerben (FIR) takilhat6 adatokkal megegyeznek
Nem megfelel6s6s t6nyszerii leirdsa:
Az ellnёleti tan6rin′ gyakorlati foglalkozisOn′ kOnzultici6n vezetett a kё pz6sben r6szt vev6 fein6tt iltal al`frt

ielenlё ti fvek′ valanlint a kё pzёsben rёsztvev6vel elektronikus iton folytatott szakmai felkё szftё s′ ellen6rzёst

igazo16 dokumentumok rendelkez6sre lllnak

Nem inegfele16seg t`nyszerこ leirisa:

A k6pz6s megkezd6s6hez 6s folytxl{5,i1"toz szriksdges felt6teleket igazolo eredeti dokumentumok vagy azoknak
a feln6ttkdpz6st folytat5 intdzmdny iiltal hitelesitett mdsolatai rendelkez6sre iillnak
Nern megfelel6s6g t6nyszerii leirdsa:
A halad6si nap16 a hat`lyos iOgszab61yban nleghat`rozott tartalommal(pl・ ′(a hiinyzisok 6s annak ёsszesftё se

iS)rendelkez6sre lll

Nem megfele16s`g ienySZer`lefrisa:

A kepz6s rnegval6sit6sdhoz szriksdges oktat6k (elm6leti 6s gyakorlati) foglalkoztat6s6val osszefiigg6
dokumentumok eredeti p6ld6nya rendelkez6sre 6ll
Az oktat6k vdgzetts6ge a jogszabSlyi el6fr6soknak megfelel/nem felel meg
Nem megfelel6s6g t6nyszerii leiriisa:
A k6pz6s megval6sitiisdhoz szuks6ges t6rgyi
rendelkez6sre ill
Nem megfelel6s69 t6nyszerii leirisa:

felt6telek biztosit|s|t szolg|lo szerz5d6sek eredeti p6ld6nva

A gyakorlati kepzes megval6suliisdnak dokumentumai (pl. szerz6ddsek, halad6si napl6, stb.) rendelkezdsre
dllnak ds tartalm6ban a felt6teleknek megfelelnek
Nem megfelel6s6g t6nyszerii leiriisa:

I112●|^“111ttttpZ`|=szl■ 6d`ltartal二 il,1″1豪lata

A k6pz6snek az engeddllyei rendelkez6 kepz6 intdzmdnyek nyilvdntart6s6ban szereplS megnevez6sdg
nyilrr6ntart6sba vdteli sz6nt6,t, OKJ szerinti szakkdpesit 6s megszerz6s6re irdnyulo kepzls esetr5n a szakk6pesit6s
OKJ sz6m6t tattalmazza
Nem megfelel6s6g t6nyszerii leirfsa:
A kdpzdsi csoport kdpz6sdnek {v, h6nap, nap szerinti kezd6si id6pontjiit, haladiisiinak tananyagegysdgekre
bontott, 6rasz6m 6s helvszin szerinti ritemez6sdt, k6pzdse befejez6s6nek tervezett idripontjdra vonatkoz6
adatokat, figyelernbe veve az el5zetesen megszerzett tud6s besz6mitiisdt tartalmazza
Nem megfelel6s6g t6nyszerii leiriisa:
A kdpzds elr'6gz6s6r'e1 megszerezhet6 dokumentum megjelol6s6t tartalmazza
Nem megfelel6s6g t6nyszerfi leir6sa:
A rdsztvev6rr-ek a k6pz6s sor'6n nyrijtott teljesiin-r6nye ellen5rzdsdnek, 6rt6kel6sdnek m6djdt, a vizsglra tort6nci
bocs6tds feltdteleit tartalmazza
Nem megfelel6s6g t6nyszerii leirdsa:
Az elmdleti tan6rdkr6i, a gyakorlati k6pzdsr6l, illetve a konzultdci6kr6l val6 megengedett hi6nvz6s m6rt6kdt 6s
ennek trillep6se eset6n a k6pz6sben r6szt ver.'6t 6rint6 kot'etkezrn6nyeket tartalri.-:.azza
Nem megfelelSs6g t|nyszerii leirdsa:
A gyakorlati kdpz6s helydt, id6tartam6t, ritemez6s6t, valamint a feln6tt sz|m|ra a gyakorlati foglalkozdssal
osszefii ggdsben esetl egesen bi ztositott ju ttat6sok at taft almazza
Nem megfelel6s6g t[nyszeni leirisa:

9J.しに は
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A vizsga szen'ez6s6nek m6djdt, formdjdt, OKj szerirrti szakk6pesitds, illetve nvelvi kdpzds esetdn az el6ift vagv
javasoli vizsgaszervez6 intdzm6nv megltevez6sdt tartalmazza
Nem megfelel6s69 t6nyszerii leirisa:
A k6pzdsi dij - ktiion az eI6z6 pont szerinti
szuksdges javit6r'izsga dijdnak - m6rt6kdt
tudds besz6mitds6t, rraiamint a kdpzdsi dij
r-itemez6s6t tartalmazza
Nem megfelel6s69 t6nyszerii leir6sa:

vizsgaszervez6 intdzm|ny iiltal megjelolt vizsgadfj 6s az esetlegeser"r

6s fizetdsdnek m5djiit, figyelembe vdve az el5zetesen megszerzett
megfizet6s6nek a kdpzds megval6sitdsa teijesit6s6vel ar6nyban iill6

T6mogatott kepzes eset6n a k6pz6.shez nyrijtott
szerint tort6n6 feltrintet6sd t tartalmazza
Nem megfelel6s6g t6nyszerii leirisa:

t6mogat6s osszegdnek koltsdgvetesi <!s eur6pai uni6s forrdsok

A kdpzdsben r6szt vevS feln6tt, illetve a felnSttkdpzdst folytat6 intezmdr-ry szerzldlsszegdsdnek
kovetkezmdnyeit tartalmazza
Nem megfelel6s6s t|nyszerii leirdsa:
A k6pzёs rnegkezdё sёt kёvet6en biztositott ellll`sijog ellenё ben kikё tёtt binatpё nz llnё rtёke(ha tё rt6nt ilyen

kikёt6s a szerz6d6sben)nem haladia ineg a kё pz6s telies 6sszegё nek havi id6arinyos rё szё t′ de legfeliebb a

kёtelez6 1egkisebb rnunkab6r hisz szizalё kit

Nelll inegfele16s6Я  t`nvszer(leirisa:
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Az int6zm6ny k6pviseklj6nek az ellen6rz6ssel kapcsolatban tett nyilatkozat4 6szrev6tele:

Fentieken kivtil egy6b 6.szrev6tel, kifogis nem volt.

Elolvas6st kovet5en a jegyz6konyv minden oldala minden jelen l6v6 6ltal aldfrdsra keriilt.

Azint6zm6ny k6pvisel6je aldiriisdval egyidejiileg a jegyz6konyv 1 p6lddnyiit 6tvette.

Ditunl:2016.07.09.

f eln6ttkep z6si szak6rt6 (v ezet6)
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int6zmdny kdpviselet6re jogosult szem6ly


