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Bevezető

1

Jelen dokumentum célja a „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt Háttér Informatikai
Rendszerének (továbbiakban: HIR) felhasználói számára részletes tájékoztatás nyújtása, amelynek
segítségével képesek lesznek hatékonyan használni a rendszert.
Törekedtünk arra, hogy a rendszer funkcióit és a használat lépéseit részletesen és logikusan
dokumentáljuk, valamint ábrákkal és képekkel is segítsük.
Az oldalak megtekintéséhez és a rendszer használatához az alábbi böngészők használata javasolt:
•

Microsoft Internet Explorer 7.0 vagy frissebb verzió

•

Mozilla Firefox 3.5 vagy frissebb verzió

Kérjük, ne használja a rendszert több tabfülön/ablakban, mert egyes esetekben ez akár súlyos
adatvesztést is okozhat! Ennek kiküszöbölésére az a megoldás, hogy az Internet Explorer program
alkalmazásánál a „File” menüpontban az „Új munkamenetre” kattint, és ebben az új böngészőben
indítja el a rendszert.
A rendszer érzékeli, ha a felhasználó be van lépve, viszont hosszabb ideig nem végez
tevékenységet. Ebben az esetben a rendszer automatikusan kilépteti a felhasználót. Kérjük az
adatlapok munkavégzés közbeni mentését, hogy az automatikus kiléptetés esetén se történjen
adatvesztés.
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2

2.1

Általános tudnivalók

Hogyan kerülnek a képző intézmények a HIR rendszerbe

A képző intézmények regisztrációval kerülnek be a rendszerbe. A regisztráció alkalmával megadják
saját adataikat. Ekkor regisztrált státuszba kerülnek, a rendszerbe beléphetnek, azonban
képzésekkel és képzettekkel kapcsolatban semmilyen műveletet nem kezdeményezhetnek.
Ezeket csak a képző intézmény az NSZFH általi befogadását követően tehetik meg. Ugyanakkor
lehetőségük van a képzési programok klónozására, majd a saját adataikkal együtt azok
benyújtására. Ezzel indul a képző intézmény és képzési programjainak befogadási folyamata, amely
benyújtást követően a döntésig két szálon fut, hiánypótlási lehetőségekkel.
Amennyiben a képző intézmény helytelen adatot töltött fel valamelyik mezőbe, úgy arról az
ellenőrzés befejeztével, hiánypótlás keretében a HIR-en keresztül értesítést kap. Ekkor mind az
intézményi adatok, mind a képzési program adatok tekintetében lehetősége van a javításra, amelyet
a véglegesítéssel zárhat le. Ha helyes adatok kerültek megadásra, akkor folytatódik a befogadás
folyamata.
A benyújtást követően ellenőrzés és szükség esetén hiánypótlás történik.
A képző intézmény rendszerbeli tevékenységei a következő csoportokra oszthatóak:





2.2

Képzési programok átvétele és a belőlük származó képzésekkel kapcsolatos
tevékenységek.
A képzettek személyes jelenlétét igénylő tevékenységek (regisztráció, igények kezelése,
jelentkeztetés, lejelentkeztetés, szerződéskötés, adatok kezelése).
A képző intézmény saját felhasználóinak (oktatók) kezelése.
A képző intézmény saját (regisztrációs) adatainak karbantartása.

Az IKER 1 és IKER 2 képzési programok

A projektben a képző intézmény a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által
készített egységes képzési programokat (IKER 1, IKER 2) engedélyeztetheti a Pest Megyei
Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztályán.
IKER 1-„Első lépések a digitális világba”
IKER 2-„Önállóan használom az informatikai eszközömet”
Képzési programok HIR-ben történő klónozásával (átemelésével) a képző intézmény megkezdi a
projektbe történő belépését. A klónozott programok a HIR-ben a képző intézménynél új példányként
jönnek létre, és csak meghatározott adatot kell módosítania rajta.
A programok klónozása során a hozzájuk tartozó tananyagegységeket is klónozza. A képző
intézmény számára a kapott tananyagegységek nem módosíthatók és nem törölhetők!
A klónozott képzési program HIR kódjának formátuma a következő: Kxxxx-P0001, Kxxxx-P0002,
ahol Kxxxx a képző intézmény kódja, melyet regisztrációkor kap, és a P0001, valamint P0002 az
IKER 1/IKER 2 képzési program kódja.
A képző intézmény képzési programjaival kapcsolatos folyamatai: a képzési program klónozása,
benyújtása, esetleges hiánypótlások elvégzése, az elfogadott képzési programra szerződéskötés.
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A képzettek regisztrálása, igényrögzítése, jelentkeztetése/lejelentkeztetése, a szerződéskötés és a
képzett adatainak megbízás alapján történő kezelése tevékenységek közös alapja a képzett
személyes jelenléte, amelynek során biztosítani kell az egyértelmű azonosítást.
Fenti tevékenységekhez kapcsolódóan dokumentumok keletkeznek, amelyeket a képzettnek is alá
kell írnia, és az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Hivatal számára meg
kell küldeni.

2.3

A HIR felület bemutatása

Az alábbi táblázatban bemutatjuk azokat a pontokat, amelyeknek minden felületen ugyanaz a
funkciója:
Tipp az adatmező kitöltéséhez. A kurzor
mező fölé pozicionálásakor jelenik meg,
és segítséget nyújt az adatmező helyes
kitöltéséhez.
Mozilla Firefox böngészővel csak egy
sort jelenít meg a mező, azonban a jobb
egér gomb lenyomásával előugró panel
„tulajdonságok”
pontjának
megnyomásával elolvasható a teljes
szöveg.
A szöveg rövid ideig látható, de
bármikor előhívható a kurzor mező fölé
mozgatásával.
[Vissza] gomb. Vissza az előző
felületre. A gomb használatánál mentés
nem történik. Figyelem! A böngésző
[Vissza] gombja nem használható a
rendszerben!
[Rendben] gomb. Az aktuális művelet
végrehajtása, elfogadása.
[Mégse] gomb. Az aktuális művelet
visszautasítása, elvetése.
A sárga háttérszínnel megjelölt mezők
kitöltése kötelező.
Képszám. A képen látható számokat
kell a mezőbe beírni.
Azonnali
hibajelzés.
A
rendszer
figyelmeztetése, hogy az adott mezőt
kötelező kitölteni.
Szűrés. A táblázatok tetején található
szűrés funkció. A keresett szöveg, vagy
szám *keresett szövegrész* beírásával
kereshetünk.
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[Frissítés]
gomb.
Segítségével
bármikor frissíthetjük az oldalt, illetve a
szűrés funkciót is. A böngésző
[Frissítés] gombjának használata nem
ajánlott!
Jelölő négyzet.

,

Lapozó. A következő és az előző lapra,
illetve a megadott számú lapra
válthatunk,
a
[Mehet]
gombra
kattintással.

Képző kód: 5 jegyű „K”- val kezdődő azonosító. A képző intézmények beazonosítására szolgál. A
regisztrációjuk alkalmával minden képző intézmény kap egy K-kódot.

Képzési program kód: A képző intézmények IKER 1 és IKER 2 képzési programok benyújtása után
képzési program kódot kapnak. K0000 (Ez az a regisztráció során kapott képző kód) + P0000 (IKER
1 vagy IKER 2 benyújtása után kapott programszám).

Képzés kód (KPK-kód): Minden VÉGLEGESÍTETT képzés kap egy képzéskódot.

Ez a három adat megmutatja, hogy melyik képző intézmény melyik képzési programján (IKER 1
vagy IKER 2) hányadik képzését hozta létre.
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2.4

Dokumentum feltöltése

Dokumentumcsatolásnál
ikon jelzi, hogy van mód csatolásra két féle módon is: a
dokumentumot betallózhatjuk a számítógépről (
), de választhatják a feltöltés szkennerről (
)
módot is.
A

jelre kattintva a csatolmány kiválasztása ablak jelenik meg.

Itt a [Tallózás] gomb segítségével keresse ki a feltölteni kívánt dokumentumot, majd kattintson a
[Feltöltés] gombra.
Ügyeljen arra, hogy a feltölteni kívánt dokumentum elnevezésében ne legyen ékezet, illetve szóköz
(javasolt az alsóvonás „ _” jel használata).
A [Feltöltés] gomb megnyomásával az ablak közepén megjelenik a feltölteni kívánt dokumentum
neve. A művelet befejezéséhez kattintson az [OK] gombra.
Amennyiben mégsem szeretne dokumentumot feltölteni, úgy válassza a [Mégse] gombot.

3
3.1

Kezdőlap, regisztráció
A kezdőlap

A nive.hu oldalról elérhető képző oldali linkre kattintva a képző bejelentkezési oldalára érkezik, ahol
megjelenik a bejelentkezési ablak.
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Ezen az oldalon az alábbi lehetőségei vannak a felhasználónak:
 Belépés
 Regisztráció
A belépés regisztráció nélkül nem lehetséges, így amikor a felhasználó először látogatja meg az
oldalt, első lépésként a regisztrációt kell végrehajtania.

3.2

Regisztráció

A regisztrációt a kezdőlapon lévő [Regisztráció] gomb megnyomásával teheti meg. Ekkor egy négy
részből álló adatlapra kerülnek, ahol az összes kötelezően kitöltendő mező megadásakor lehet
sikeres a regisztráció.

A Regisztrációs lap négy fülből áll:
 Általános
 Nyilvántartási adatok
 Elérhetőségek
 Nyilatkozatok
Az Általános fülön a következő adatokat kell megadni:
 Felhasználónév: Kitöltése kötelező! A felhasználónév szolgál az Ön azonosítására a
rendszerben. Az azonosító figyeli a kis- és nagybetű különbségét, és minimum öt karakter
hosszúnak kell lennie. Nem használhat ékezetes betűt, de kötőjel (-) és alsó vonal (_)
megengedett.
 Jelszó: Kitöltése kötelező! Olyan jelszót válasszon, ami megjegyezhető, de nem található ki
könnyen! Legalább nyolc karakter hosszúnak kell lennie, amelyben legalább két kisbetűt, két
nagybetűt és két számot kell használni (például: JElszavam82).
 Jelszó megerősítése: Kitöltése kötelező! Ellenőrzés céljából írja be még egyszer a választott
jelszót!
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 E-mail: Kitöltése kötelező! Valódi és helyes e-mail cím szükséges a sikeres regisztrációhoz.
Például: nevem@szolgaltato.hu. Az itt megadott e-mail címre küldi a rendszer a regisztráció
megerősítéséhez szükséges e-mailt.
 E-mail megerősítés: Kitöltése kötelező! Ellenőrzés céljából írja be még egyszer a fentebb
megadott e-mail címet!
 Kép: A rendszer által véletlenszerűen generált számsorozat.
 Írja be a képkód karaktereit: Kitöltése kötelező! Kérjük, gépelje be a fenti mezőben látható
karaktersort!

A Nyilvántartási adatok fülön a következő adatokat kell megadni:
 Intézmény teljes neve: Kitöltése kötelező! Cégjegyzékben, alapító okiratban szereplő teljes
intézményi név, működési forma teljes kiírásával és kis-és nagybetűk használatával.
 Intézmény rövid neve: Kitöltése nem kötelező, de hivatalosan létező név esetén javasolt.
 Intézmény engedélyszám: Kitöltése kötelező! Az intézmény felnőttképzési engedélyszáma.
 Adószám: Kitöltése kötelező! Az intézmény adószáma, a formátuma kötött(xxxxxxxx-y-zz).
 Cégjegyzékszám/egyéb szervezet esetén azonosító szám: Kitöltése kötelező! Az
intézmény cégjegyzékszáma. Ha az intézmény nem rendelkezik cégjegyzékszámmal (pl.
egyesület, iskola) akkor az azonosító OM számot adja meg.
 Működési forma: Kitöltése kötelező! A lenyíló listából válassza ki a megfelelő típust!
 Bankszámlaszám: Kitöltése kötelező! Az intézmény bankszámlaszáma, a formátuma kötött
(3*8 számjegy, kötőjellel). Amennyiben az intézménynek több bankszámlája is van, azt a
bankszámlaszámot kérjük megadni, amelyre a támogatás utalását kérik. Csak az alapító
okiratban rögzített bankszámlát lehet használni!
 Pénzintézet: Intézmény bankszámláját vezető pénzintézet. A mezőre kattintva a rendszer
automatikusan kitölti ezt a mezőt a megadott bankszámlaszám alapján a megfelelő értékkel.
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 ERA köteles: Amennyiben a képző intézmény államháztartáson belüli, és ennek tényét a
megfelelő mezőben be is állítja, úgy jelen mezőt is a megfelelő válaszra kell állítania.
 ERA azonosító: Amennyiben az ERA mező értéke „igen” úgy a mező Kitöltése kötelező!
 AHTT/AHTI kód: Amennyiben a képző intézmény államháztartáson belüli, úgy a mező
Kitöltése kötelező!
 Képzés típusa: Jelenleg rögzített mező.
 Államháztartáson belüli/kívüli: Kitöltése kötelező!

Az adatok kitöltése során ügyeljen arra, hogy a hivatalos iratokban szereplő adatokat tüntesse fel!

Az Elérhetőségek fülön a következő adatokat kell megadni:
 Irányítószám (székhely): Kitöltése kötelező! A képző intézmény székhelyének irányítószáma.
 Település (székhely): A képző intézmény székhelyének települése. Az irányítószám alapján
a rendszer automatikusan kitölti.
 Cím (székhely): Kitöltése kötelező! Az Intézmény székhelyének pontos címe: út/utca/tér,
házszám.
 Régió (székhely): Intézmény székhelyének régióba sorolása. Az irányítószám alapján a
rendszer automatikusan kitölti.
 Megye (székhely): Az Intézmény székhelyének megyéje. Az irányítószám alapján a rendszer
automatikusan kitölti.
 Járás (székhely): Az Intézmény székhelyének kistérségi besorolása. Az irányítószám alapján
a rendszer automatikusan kitölti.
 Levelezési adatok megegyeznek a székhely adataival: Ezt a mezőt bejelölve a levelezési
címek automatikusan kitöltődnek a székhellyel megegyező címadatokkal. Bejelölés nélkül
kötelezően ki kell tölteni az alábbi adatokat:
o Levelezési irányítószám
o Levelezési település
o Levelezési cím
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o Levelezési régió
o Levelezési megye
o Levelezési járás
Képviselő: Kitöltése kötelező! A képző intézmény képviselőjének teljes neve.
Intézmény telefon (+36/99/999999): Kitöltése kötelező! A képző intézmény központi
telefonszáma, a formátuma kötött.
Központi fax (+36/99/999999): A képző intézmény központi fax száma, a formátuma kötött.
Kitöltése nem kötelező.
Intézmény e-mail címe: Kitöltése kötelező! A képző intézmény központi e-mail címe.
Központi weboldal címe: A képző intézmény weboldalának a címe. Kitöltése nem kötelező.
Kapcsolattartó neve: Kitöltése kötelező! A képző intézmény kapcsolattartójának teljes neve.
Kapcsolattartó telefonszáma (+36/99/999999): Kitöltése kötelező! A képző intézmény
kapcsolattartójának telefonszáma, a formátuma kötött.
Kapcsolattartó e-mail címe: Kitöltése kötelező! A képző intézmény kapcsolattartójának email címe.

A Nyilatkozatok fülön a következő nyilatkozatokat kell elfogadni:
 Elfogadom a rendszerhasználati feltételeket: A linkre kattintva elolvashatja a
rendszerhasználati feltételeket. Elfogadása nélkül nem lehet regisztrálni.
 Elfogadom az Adatkezelési Nyilatkozatot: A linkre kattintva elolvashatja az Adatvédelmi
Nyilatkozatot. Elfogadása nélkül nem lehet regisztrálni.
 Nyilatkozom, hogy köztartozásmentes adózó vagyok, az intézmény nem áll csődeljárás,
felszámolás vagy végelszámolás alatt: Kitöltése kötelező!
 Nyilatkozom, hogy az Együttműködési Megállapodás törvényi és az általános
feltételeinek megfelelek: Kitöltése kötelező!
 Vállalom, hogy 8 napon belül bejelentem a Képző Intézmény adataiban bekövetkezett
változást: Kitöltése kötelező!
 Aláírási címpéldány Feltöltése kötelező!
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A [Vissza] gombbal megszakíthatja a regisztrációt és visszatérhet a kezdőlapra.
Ha minden adatot kitöltött, kattintson a [Regisztráció] gombra. Ekkor a rendszer ellenőrzi, hogy
minden adatot helyes formátumban adott-e meg, és ennek megfelelően kiírja, hogy

Amennyiben helytelen formátumban adott meg adatot, úgy a rendszer megjeleníti a hibás mezőket.
Hibajelzés esetén a [Rendben] gombra kattintva lépjen vissza a regisztrációs felületre és a rendszer
által jelzett hiányzó vagy hibás adatokat módosítsa! Majd ezt követően ismét kattintson a
[Regisztráció] gombra.
Amint meg érkezik a megadott e-mail címre az aktiváló linket tartalmazó üzenet, kérjük, kattintson a
„regisztrációt aktiváló link”-re:

Sikeres aktiválás után a következő üzenet jelenik meg:

Figyelem! Amennyiben 72 órán belül nem aktiválja regisztrációját, úgy a rendszer automatikusan törli
azt.
Sikeres aktiválás után már be tud jelentkezni a rendszerbe képző intézmény felhasználóként.
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3.3

Belépés

A sikeres belépés feltételei:
 Előzetesen regisztrált, és regisztrációját már aktiválta
 A regisztrációt követően helyesen adja meg felhasználó nevét és jelszavát! Kérjük, hogy a
jelszó beírásakor ügyeljen a kis- és nagybetűk használatára!

4

Képzői HIR felület bemutatása, menük, funkciógombok

Belépés után a nyitóoldalt látja, a képernyő bal oldalán az alábbi menüpontok láthatóak:
Nyitó oldal
Képzési program lista
Saját adatok
Üzenetek
Felhasználók
Regisztráltak/Igények
Dokumentumok
Riportok
Kijelentkezés

4.1

Nyitóoldal

Belépés után a nyitóoldalt látja először, ahol a bejelentkezési, valamint a központi információk
olvashatók.
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4.2

Képzési program lista

Ebben a menüpontban láthatóak a képzési programok, valamint a képző intézményeknek itt van
lehetőségük képzési programot klónozni, képzéseket létrehozni.
Amint az intézmény rendelkezik valamely képzési programra vonatkozóan aláírt együttműködési
megállapodással (tehát „Aláírt, megkötött szerződés” státuszú a képzési programja), úgy lehetősége
nyílik a képzési programot kijelölve képzéseket létrehozni.

4.2.1

A Képzési program lista felületén található gombok, és funkcióik

[Vissza]
Visszalépés az előző felületre.
[Képzések]
Amint az intézmény rendelkezik valamely képzési programra vonatkozóan aláírt együttműködési
megállapodással, úgy a képzési programot kijelölve a [Képzések] gombra kattintva megnyílik az a
felület, ahol képzéseket tud tervezni az intézmény, és benyújthatja azokat. Továbbá az
elszámolással kapcsolatos dokumentumait összeállíthatja.
[Megtekintés]
A képzési program adatait lehet megtekinteni, szerkesztésre, mentésre a [Megtekintés] gomb
megnyomásával nincs lehetőség.
[Módosítás]
Klónozás után a program adatainak szerkesztésére a [Módosítás] gombbal van lehetőség, viszont
nem minden státuszban tudja az adatokat módosítani. Miután a képzési program véglegesítésre
került, benyújtás történt, a program adatai nem szerkeszthetőek. Ezt hiánypótlás keretein belül teheti
meg.
[Hiánypótlás]
A véglegesített, és benyújtott képzési program ellenőrzésre kerül a projekt munkatársai által.
Amennyiben hibás adatot nyújtott be, úgy a hiányosságról történt értesülés után a képzési programot
kiválasztva a [Hiánypótlás] gombra kattintva a hibásnak talált mező szerkeszthető lesz. Javítás
után a véglegesítés gombbal a felület szerkesztése lezárul.
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[Töröl]
Megkezdett státuszban lehetőség van a képzési program törlésére. Amint véglegesített, és
benyújtott a program, annak törlésére a [Törlés] gombbal nincs lehetőség.
[IKER1 program (klón)]
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által létrehozott és publikált IKER 1-„Első
lépések a digitális világba” nevű képzési program. A program klónozásával a listában megjelenik a
program „megkezdett” státuszban. Klónozás után megkezdhető a program adatainak szerkesztése,
majd benyújtása.
[IKER2 program (klón)]
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által létrehozott és publikált IKER 2„Önállóan használom az informatikai eszközömet” nevű képzési program. A program klónozásával a
listában megjelenik a program „megkezdett” státuszban. Klónozás után megkezdhető a program
adatainak szerkesztése, majd benyújtása.
[Képzési program tananyagegységei]
A képzési programot kiválasztva lehetőség van az adott program tananyagegységeinek
megtekintésére.

4.3

Saját adatok

A saját adatok menüpontban lehetőség van a regisztrációkor megadott adatokat szerkeszteni,
megtekinteni. Ameddig az intézmény nem nyújtotta be képzési programját, és saját adatait
ellenőrzésre, addig a saját adatok szabadon szerkeszthetőek. Amennyiben beérkeznek az adatok
ellenőrzésre, a saját adatok szerkeszthetősége lezárul. Hiánypótlás keretein belül az adatok
szerkeszthetősége megnyílik, majd azt a véglegesítéssel lezárja, és benyújtja ismét.
Ha változás következik be az intézményi adatokban, de már rendelkezik aláírt megkötött
együttműködési megállapodással, úgy a projekt ügyfélszolgálatára való jelzés után a felület
szerkesztése megnyitásra kerül, és az adatmódosítás véglegesítése után szükségessé válik
együttműködési megállapodás módosítása dokumentum (amennyiben változtak szerződésben
szereplő adatok) aláírása.
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4.3.1

A Saját adatok felületén található gombok és funkcióik

[Mégse]
Visszalépés az előző felületre.
[Benyújtás]
Amennyiben véglegesítette képzési programját, úgy a saját adatok menüben a [Benyújtás] gombbal
tudja beadni ellenőrzésre a programot, az intézményi adatokkal együtt. Benyújtás előtt ismételten
ellenőrizze a saját adatokat!
[Véglegesítés]
Nem minden esetben jelenik meg a véglegesítés gomb. Ha adat változás következik be az
intézményi adatokban, de már rendelkezik aláírt megkötött együttműködési megállapodással, úgy a
felület szerkeszthetőségének feloldása után megjelenik a [Véglegesítés] gomb, ennek
megnyomásával tudja véglegesíteni saját adatainak módosítását.

4.4

Üzenetek

Az üzenetek menüpontban olvashatóak a HIR rendszeren keresztül kapott levelek (hiánypótlásra
felszólítások, képzésekkel, képzettekkel és elszámolásokkal kapcsolatban üzenetek). A menüben
elsődlegesen az olvasatlan üzenetek listája jelenik meg, viszont megtekinthetőek a beérkezett,
illetve az elküldött üzenetek is. Ez, a lista bal felső sarkában választható:

4.4.1

Az Üzenetek felületén található gombok, és funkcióik

[Vissza]
Visszalépés az előző felületre.
[Megtekint]
Az üzeneteit a [Megtekint] gombbal tudja elolvasni.
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[Új üzenet]
Új üzenetet is tud szerkeszteni, és küldeni a projekt részére.

Felhasználók

4.5

A felhasználók menüpontban lehetőség van a képző intézményhez kapcsolódóan új felhasználókat
létrehozni, módosítani meglévőket, valamint törölni felhasználókat.
Az új felhasználókat két csoportra bontjuk:



Képző munkatárs
Oktatási munkatárs

A képző munkatárs egy olyan felhasználó, aki hasonló jogokkal rendelkezik, mint a képző
intézmény. Tud:







magánszemélyeket regisztrálni,
igényeket rögzíteni,
képzetti adatot módosítani,
jelentkeztetni,
lejelentkeztetni,
validálni

A szerződéskötés folyamatát a képző intézmény végzi.
Az oktatási munkatárs (vagyis Oktató) képzéshez kötött, munkája a folyó képzés
adminisztrációjának vezetése. Vagyis a hozzárendelt képzéssel kapcsolatban tud csak
tevékenységet végezni. Tud:




Jelenléti ívet nyomtatni
Jelenléti ívet rögzíteni
Jelenléti ívet véglegesíteni

A felhasználók felületén az [Új] gombra kattintva van lehetőség új felhasználó létrehozására. Itt ki
kell választani a legördülő menüből a felhasználó típusát (képző, oktatási), s a kért adatokat kitölteni,
majd menteni. Ezután a felhasználó be tud lépni jelszavával és felhasználó nevével a HIR felületén,
ugyanazon a belépési ponton, mint a képző intézmény!

18

GINOP 6.1.2-15 – Felhasználói kézikönyv
4.5.1

A Felhasználók felületén található gombok, és funkcióik

[Vissza]
Visszalépés az előző felületre.
[Új]
Új felhasználó létrehozása.
[Módosítás]
Meglévő felhasználó adatainak módosítása, új jelszó osztása.
[Töröl]
Meglévő felhasználó törlése.

Regisztráltak/igények

4.6

Ebben a menüpontban van lehetősége a képző intézménynek magánszemélyeket regisztrálni a HIR
rendszerben. A listán azok a képzettek fognak megjelenni, akiket a képző intézmény:








regisztrált,
akiket nem a képző intézmény regisztrált, de valamilyen adatot módosított náluk
adatkezelési meghatalmazás birtokában,
akiket nem a képző intézmény regisztrált, de igényt rögzített náluk adatkezelési
meghatalmazás birtokában,
akiket nem a képző intézmény regisztrált, de jelentkeztette őket adatkezelési
meghatalmazás birtokában,
akiket nem a képző intézmény regisztrált, de lejelentkeztette őket adatkezelési
meghatalmazás birtokában,
akiket nem a képző intézmény regisztrált, de validálta őket,
akiket nem a képző intézmény regisztrált, de szerződtette őket képzésre.

Lehetőség van a listán szereplő magánszemélyek igényeinek megtekintésére, de ezen a felületen
nincs lehetőség más művelet végrehajtására, csak a TAJ szám azonosítása után. A tényleges
adatkezeléshez szükséges a képzett jelenléte, valamint TAJ számának beazonosítása.
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4.6.1

A Regisztráltak/igények felületén található gombok, és funkcióik

[Mégse]
Visszalépés az előző felületre.
[Megtekint]
Képzettek igénylapjainak megtekintése.
[Azonosít]
Képzettek azonosítására szolgáló felület. Ha már regisztrálva van a képzett, akkor a TAJ szám
beírása után az [Ellenőrzés] gombbal kezdjük meg a képzett adatkezelését. Amennyiben nincs
regisztrálva a rendszerben, úgy az [Azonosít] gomb megnyomása után válassza a [Regisztráció]
gombot.

4.7

Dokumentumok

A dokumentumtárban megtalálhatóak a saját adatok benyújtásától kezdődően a HIR-ben
generálódott képzőhöz kapcsolódó dokumentumok. Ezek bármikor megtekinthetőek, letölthetőek (a
Jelenléti ívek kivételével, azok letöltésére nincs lehetőség a dokumentumtárban).
Lehetőség van szűrésre. Itt a keresett dokumentum típusára, nyomtatás dátumára, státuszára,
valamint a dokumentumon szereplő vonalkód alatti azonosító számára is rá lehet szűrni, le lehet
szűkíteni a listát.
4.7.1

A Dokumentumok felületén található gombok, és funkcióik

[Vissza]
Visszalépés az előző felületre
[Letöltés]
Adott dokumentumot kiválasztva a [Letöltés] gombbal, majd a kék színű „Dokumentum letöltése”
linkre kattintva van lehetőség a dokumentumot letöltésére.
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4.8

Riportok

A riportok menüben olyan képző intézmény számára hasznos adatokat, összesítéseket tartalmazó
riportokat talál, amelyek akár segítséget nyújthatnak a képzések tervezésekor is.
A riportok lehívásához, a [Generál] gomb megnyomása szükséges, amely után a lista a választott
dokumentum formátumban (xls, doc, pdf) le is tölthető.

4.8.1

A Riportok felületén található gombok, és funkcióik

[Generál]
Adott riportot kiválasztva a [Generál] gombbal tölthető le a lista, tetszőleges formátumban.
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4.9

Kijelentkezés

A rendszerből a Kijelentkezés menüpontra kattintva lehet kijelentkezni. Ekkor a rendszer megerősítő
üzenetet jelenít meg. A [Rendben] gombra kattintva a bejelentkezési felületre kerül.

5
5.1

Képzési programok klónozása, benyújtás
Képzési programok klónozása

A képzési program átvétele a Képzési program lista menüpont alatt az [IKER 1 program (klón)],
[IKER 2 program (klón)] gombokkal lehetséges.

A program a felhasználó sajátja lesz, amennyiben engedélyezteti. A programok klónozása során a
programokhoz tartozó tananyagegységeket is klónozza. A képző intézmény számára a klónozással
kapott tananyagegységek nem módosíthatók és nem törölhetők!
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A klónozást követően a listában meg fog jelenni a program „Megkezdett” státuszban.

A különböző akciók végrehajtásánál a megfelelő képzési programot ki kell jelölni a sor elején látható
négyzet bepipálásával, ezzel jelezve a rendszernek, hogy melyik tételre vonatkozóan akarja
végrehajtani az akciót.

Ekkor a programot kijelölve a [Módosítás] gomb megnyomásával meg kell adni a programon a
hiányzó adatokat:

„Alapadatok” fülön:

 Nyilvántartásba vételi szám: Kitöltése kötelező!
 Nyilvántartásba vételi idő: Kitöltése kötelező!
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„Képzés” fülön:

 Személyi feltételek biztosításának módja: Kitöltése kötelező! A Hivatal által engedélyezett
képzési programban szereplő „Személyi feltételek biztosításának módja” (11.1.1 ) részt, ahol a
képző intézmény által megadott személyi feltételek szerepelnek, másolja át a megadott
mezőbe.
 Tárgyi feltételek biztosításának módja: Kitöltése kötelező! A Hivatal által engedélyezett
képzési programban szereplő „Személyi feltételek biztosításának módja” (11.2.1 ) részt, ahol a
képző intézmény által megadott személyi feltételek szerepelnek, másolja át a megadott
mezőbe.

„Nyilatkozatok” fülön:



Nyilatkozat elfogadása: Elfogadása kötelező! Nyilatkozom, hogy a képzési program (ok)
hoz és a tananyagegységekhez feltöltött adatok az engedélyezett képzési programmal
megegyezőek.



Képzési program feltöltése: Feltöltése kötelező! Kérjük, hogy a képzési program
szerkeszthető változatát mentse le PDF-formátumban és azt töltse fel.



A program engedély kiadásáról szóló határozat: Feltöltése kötelező! Az aláírt, eredeti
példány szkennelt változatát kérjük feltölteni.
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Amennyiben a hiányzó adatokat kitöltötte, úgy a képzési programon lehetőség van:







mentés nélkül visszalépni a [Mégse] gombbal
menteni a [Mentés] gombbal,
formailag ellenőrizni az [Ellenőrzés] gombbal,
véglegesíteni a programot a [Véglegesítés] gombbal.

Amennyiben jók az adatok, úgy a [Véglegesítés] gombra kattintson.
Figyelem! Amennyiben a képzési programját véglegesítette, annak szerkeszthetősége lezárul!
Csak a véglegesített státuszú képzési programo(kat)t van lehetősége benyújtani ellenőrzésre.

5.2

Képzési program benyújtása ellenőrzésre

A véglegesített képzési programokat a Saját adatok menüpont alatt van lehetőség benyújtani
ellenőrzésre, és ezzel vesz részt - az esetleges hiánypótlást követően - a szerződéskötési
folyamatokban.
Amint véglegesítette a programot, státusza megkezdettről véglegesítettre vált. Ekkor kap a képzési
program Képzési program kódot (Kxxxx-Pxxxx).

Ekkor következhet a képzési program benyújtása. Ha a két programot egyszerre kívánja benyújtani,
akkor végezze el az előbbi műveletet az IKER 2-es programmal is.
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Benyújtás
A saját adatok menüpont alatt van lehetőség a képzési programok, és a képzői adatok benyújtására.
A benyújtást megelőzően ismételten ellenőrizze az intézményi adatokat, mivel a képző a program
adatait, a saját adataival nyújtja be ellenőrzésre:

Ha rendben találta, akkor kattintson a [Benyújtás] gombra.

Ekkor a képzési program listán a véglegesített képzési programjának státusza Beérkezett lesz, s
ezután kezdődik meg a program valamint a képzői adatok NSZFH általi ellenőrzése.
Fontos! Amint benyújtotta a képzési programját, úgy annak, valamint a saját adatoknak a módosítási
lehetősége lezárul.

5.2.1

Képzési program és képző saját adatának hiánypótlása

Képzési program hiánypótlása:

Amennyiben a kezelők valamelyik adatot hiányosnak/hibásnak találták, úgy arról levélben értesítik
az intézményt. A levelet az olvasatlan üzenetek közt a [Megtekint] gombbal olvashatja el:
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Ekkor a HIR-ben a képzési program státusza hiánypótlás alatt lesz.

Jelölje ki a képzési programot, majd kattintson a [Hiánypótlás] gombra. Ekkor a
hibásnak/hiányosnak talált mezők szerkeszthetővé válnak, s lehetősége van ezen mezők átírására.

Javítás után a képzési programot ismételten véglegesítse! Véglegesítéssel az adatok beérkeznek a
kezelőhöz, és indul a második körös ellenőrzés!
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Saját adat hiánypótlása:
Amennyiben a képzőnek a saját adatait kell hiánypótolni, úgy az üzenetek menüpont alatt a saját
adat hiánypótlására felszólító üzenet értelmezése után a saját adatok menüpont alatt javítsa az
adatait:

A hibás mező(k) javítása után kattintson a [Véglegesítés] gombra. Ezzel a hiánypótlás beérkezik a
kezelőkhöz.
Amennyiben a kezelők elfogadták tartalmilag, formailag a képzési programokat, és az intézményi
adatokat, elfogadásra javasolják az intézményt és programját az Értékelő Bizottság felé.
Az Értékelő Bizottság dönt az elfogadásról, és értesítés után a képző intézmények aláírhatják az
együttműködési megállapodást.
Amennyiben az aláírás megtörtént, úgy a HIR-ben a képzési programok státusza: Aláírt, megkötött
szerződés lesz.
Ettől a státusztól kezdve van lehetősége az intézménynek képzéseket tervezni, benyújtani.

6
6.1

Képzések tervezése, benyújtása
Képzések

A képző intézmény a képzéssel kapcsolatos tevékenységeit öt nagy csoportra osztja:
 Képzés konstrukció, amely tartalmazza a konkrét képzés órarendjét, helyszínét, csoportjait,
valamint a képzéshez rendelt oktatókhoz és a képzés benyújtásához kapcsolódó
tevékenységeket.
 A képzésre történő jelentkeztetést, validálást, szerződéskötést.
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 A folyó képzésekkel kapcsolatos tevékenységek (jelenléti ívek kezelése, képzési alkalmak
elmaradttá tétele és pótlása, hiányzáspótlások).
 A képzés befejezésével kapcsolatos tevékenységek (tanúsítványok adatainak rögzítése,
fedlapok és összesítők).
 A képzés elszámolásával kapcsolatos tevékenységek (számla adatok, elszámolással
kapcsolatos tevékenységek, teljesítési igazolás).
6.1.1

Képzéshez kapcsolódó fogalmak

 Képzéskonstrukció: A leírásban és a rendszerrel kapcsolatban használatos fogalom, amely
adott képzés összeállítását jelenti. Rövidebb alakja a „képzés”, de a képzés kifejezés
valójában inkább a megvalósításra, tehát a konkrét (lefolytatandó, vagy lefolytatott) képzésre
használatos.
 Képzési alkalom: Adott helyszínen, adott időintervallumban, egy csoport számára tartott
oktatás, amely állhat egy vagy több alkalomelemből (órából). Ebből következik, ha a
meghatározásból bármelyik meghatározott feltétel nem teljesül, akkor az egy másik képzési
alkalomnak minősül.
 Helyszín: A helyszín konkrét termet jelöl. A jelölés pontos címmel történik, ahol a terem vagy
ajtó száma az utolsó adat.
 Csoport: Egy konkrét képzés résztvevőinek valamely halmaza. Egy képzés alapesetben egy
csoportból áll.

6.2

Új képzés felvitele

Képzéseket akkor lehet feltölteni, ha a képzési program „aláírt, megkötött szerződés” státuszban
van, tehát az Együttműködési Megállapodás aláírásra került.

A bal oldali menüpontok közül válassza a képzési program lista menüt, ahol jelölje ki azt a programot
(IKER 1 vagy IKER 2), amire képzést szeretne felvinni.

Kijelölés után kattintson a [Képzések] gombra.
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A lista üres, mivel nincs még képzés. Új képzés felviteléhez kattintson az [Új] gombra:

Az [ÚJ] gomb megnyomásával az alábbi felület jelenik meg, ahol ki kell tölteni a képzés alapadatait.

Hiányzó adatok kitöltése:
ALAPADATOK fül:
a) Képzés neve
b) Képzés vége dátum (NEM KÖTELEZŐ a kitöltése, az alkalomtábla betöltése után a
rendszer beírja a feltöltött táblázat alapján a dátumot.)
Figyelem! Az alkalomtábla beimportálása után az alkalom tábla szerinti vizsga
dátumához a rendszer hozzáad 8 napot, az esetleges pótlások miatt, de ez a dátum
szabadon állítható, míg nem véglegesíti a képzést!

30

GINOP 6.1.2-15 – Felhasználói kézikönyv
ÁLTALÁNOS ADATOK fül:
a) Képzés óradíj (Maximum 1000 Ft)

INFORMÁCIÓS ADATOK fül:

a)
b)
c)
d)

Gyakorlati képzés helyszíne
Főhelyszín
Heti 120 perc gyakorlás: IGEN/NEM – választása kötelező!
Képzetti tájékoztató (kitöltése nem kötelező)
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Jelre kattintva lehet helyszínt hozzáadni a képzéshez, ekkor az alábbi felület jelenik meg:

Az [Új] gombra megnyomásával adjon meg új helyszínt.

Az adatok kitöltése után a [Mentés] gombot nyomja!
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Az alábbi felület jelenik meg:

Jelölje ki a helyszínt, amit megadott, majd kattintson a [Kiválaszt] gombra.
visszatér a képzéshez, ahol már megjelenik a kiválasztott helyszín:

Kiválasztás után

Ezt a folyamatot végezze el a Főhelyszínnél is. Ebben az esetben nem kell új helyszínt felvinni, mert
már megjelenik a helyszín listában, amit előzőleg megadott.
Heti 120 perc gyakorlás: Választása kötelező! A képzők kiválasztása során előnyt élveznek azok,
amelyek vállalják, hogy a képzési időn túl térítésmentesen biztosítanak hozzáférést az IKT
eszközökhöz a célcsoportnak gyakorlási céllal legalább heti 120 percben. A mező igény szerint
igenre, vagy nemre állítható.
Képzett tájékoztató: Nem kötelezően kitöltendő mező! Ebben a mezőben bármilyen közérdekű
információt közölhet a képzéssel kapcsolatban a képzettekkel. Pl.: képzés pontos helyszíne (terem
szám stb.).
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CSOPORT TANANYAGEGYSÉG HOZZÁRENDELÉSE fül:
Ez egy” információs” felület, funkció itt nincs. Az alkalomtábla betöltése után kitölti a tábla
adataival ezt a felületet a rendszer.

Ha kész van az adatok kitöltésével, kattintson a [Mentés] gombra.
Mentés után látható a képzés „megkezdett” státuszban.
Fontos! Amennyiben nem menti le a képzést, a bevitt adatok elvesznek!

Most következik a képzéshez az órarend, alkalomtábla feltöltése. Itt lesz lehetőség pontosan
megadni, hogy milyen ütemezésben lesz az oktatás.
Képzési alkalmak felvitele:
Jelölje ki a „Megkezdett” státuszú képzését, majd kattintson az [Alkalmak] gombra.
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Az alábbi felület jelenik meg:

Kattintson a [Letöltés] gombra, amivel generáljuk az Excel táblázatot. A letöltés link
megnyomásával letölthető az Excel táblázat.
Nyissa meg a táblázatot, kattintson a „szerkesztés engedélyezése” gombra, és tervezze meg a
képzését!

Adott mezőre kattintva megjelenik a mezőhöz hozzátartozó kitöltési útmutató. Az alkalmak
megnevezése mező tetszőleges, viszont a további cella formátumok korlátozottak.
Egy példa a táblázat helyes kitöltésére:
Megnevezés

Dátum

Kezdés óra

1. alkalom
2. alkalom
3. alkalom
4. alkalom
5. alkalom
Vizsga

2016.07.20
2016.07.21
2016.07.22
2016.07.23
2016.07.24
2016.07.24

8
8
8
8
8
14

Kezdés perc Óraszám
0
0
0
0
0
45

7
7
7
7
6
1
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Befejezés
dátuma
2016.07.20
2016.07.21
2016.07.22
2016.07.23
2016.07.24
2016.07.24

Befejezés
óra
15
15
15
15
14
15

Befejezés
perc
0
0
0
0
0
45
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Fontos, hogy az óraszám összesen 35 óra legyen, valamint hogy a vizsga külön alkalomként legyen
a táblázatban feltüntetve, még ha egy napon is van valamelyik alkalommal. Az alkalmak elosztása
tetszőleges!
Ha elkészült a táblázat kitöltésével, akkor mentse le a számítógépre, könnyen megtalálható helyre.
Kattintson a [Betöltés] gombra:

Csatolja az előzőleg kitöltött táblázatot a zöld gemkapocs jellel, majd kattintson az [Import] gombra.

A rendszer kiírja, hogy „Sikeres importálás!”. Amennyiben a táblázatban nem lett valamelyik adat jól
beírva, vagy valamilyen mező nincs kitöltve, a rendszer az importálásnál hibát jelez! Ekkor javítani
kell a hibás adatot, és újra betölteni.
Sikeres importálás után az alábbi felület jelenik meg:
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Megjelentek az alkalmaknál az Excel tábla adatai.

Fontos! Az importálás után a táblázat letöltésére nincs lehetőség! Az csak üres állapotában tölthető
le.

Amennyiben módosítani kívánja a táblázat bármely elemét, ahhoz az összes alkalmat kijelölve
törölni kell az egész táblázatot a HIR felületéről.

Miután törölte az összes alkalmat, lehetősége van újra a letöltés linket megnyomni, s egy új
alkalomtáblát visszaimportálni.
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Most következik az alkalmakhoz a tananyagegységek hozzárendelése:
Ehhez jelölje ki az 1. alkalmat, majd kattintson az [Alkalomelemek] gombra.

Az alábbi felület jelenik meg:

Itt láthatja hogy az első képzési alkalom hét órából áll.
Rendelje hozzá, hogy az adott képzési alkalmon mely tananyagegységeket fogja oktatni, ehhez
jelölje ki az első négy órát, majd kattintson a [Tananyagegység hozzárendelése] gombra:

Válassza ki az első tananyagegységet (modult), majd annak tipusát, amely minden esetben
gyakorlati (a vizsga alkalom kivételével), majd kattintson a [Mentés] gombra.
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Ezután vegye ki a „pipát” az első 4 óráról, majd jelölje ki a maradék 3 órát, és rendelje hozzá a 2.
tananyagegységet (modult),ami 3 órás. Ezt a folyamatot ismételje meg az összes alkalom összes
órájánál.

Ha kész van az első alkalommal (minden órához modul van rendelve), akkor nyomja meg a
[Vissza] gombot.

Ezután folytassa a többi alkalommal,
tananyagegységet.

jelölje ki a második alkalmat, és rendeljen ahhoz is

TANANYAGEGYSÉGEK (modulok) ÓRASZÁMMAL :
Az IKER 1 és IKER 2 programokban meghatározott tananyagegységek szerepelnek, amelyekhez
meghatározott időtartam, azaz alkalomelem társul. Ezek az alábbiak:
IKER 1 program - Első lépések a digitális világba (35 óra)
1. Barátkozás az infokommunikációs eszközünkkel – 4 óra
2. Az első lépések a használatban I. – 3 óra
3. Az első lépések a használatban II. – 4 óra
4. Az első létrehozott tartalmak – 3 óra
5. Böngészés az interneten I. – 4 óra
6. Böngészés az interneten II. – 3 óra
7. Elektronikus levelezés I. – 4 óra
8. Elektronikus levelezés II. – 3 óra
9. Hanghívásra alkalmas alkalmazások – 4 óra
10. Gyakorlunk, gyakorlunk, gyakorlunk – 2 óra
11. Vizsga – 1 óra
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IKER 2 program - Önállóan használom az informatikai eszközömet (35 óra)
1.

Ráhangolódunk a továbblépésre – 4 óra

2.

Infokommunikációs eszközünk néhány praktikus alkalmazása – 3 óra

3.

Az elektronikus levelezés összetettebb funkcióinak használata – 4 óra

4.

Használjuk okosan, amit már tudunk – 3 óra

5.

Én és a közösségi média I. – 4 óra

6.

Én és a közösségi média II. – 3 óra

7.

Ügyeket intézek otthon, fotelből – 4 óra

8.

Személyre szabott eszközök – 3 óra

9.

Még több ügyet intézek otthonról – 4 óra

10. Képzés zárása – 2 óra
11. Vizsga – 1 óra

Ha az összes alkalomhoz hozzárendelte a tananyagegységet, akkor a kattintson a [Vissza] gombra,
ahol, helyszínt rendel a képzéshez:

Jelölje ki az összes alkalmat, majd kattintson a [Helyszín hozzárendelés] gombra.

Megjelenik a helyszínek listája, ahol már látható a korábban felvitt helyszín. Jelölje ki, majd
kattintson a [Kiválaszt] gombra.
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Ugyanígy jelölje ki az összes alkalmat, majd rendeljen hozzá csoportot. Ehhez kattintson a [Csoport
hozzárendelés] gombra.

A [Csoport hozzárendelés] gomb megnyomásával az alábbi felület jelenik meg:

Alapértelmezetten a rendszer létrehozza a „Csoport 1” elnevezésű csoportot. Jelen projektben a
csoportbontás nem releváns, ezért ezt kell kiválasztani.
Jelölje ki a csoportot, majd kattintson a [Kiválaszt] gombra.
Ha hozzárendelte a csoportot, akkor az alkalmak felületén kattintson a [Vissza] gombra:
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Ezzel visszalép a képzés felületére:

Oktató hozzárendelése a képzéshez
Kattintson a bal oldali menüpontok közül a „Felhasználók” listára, ahol lehetőség van oktató, illetve
képző munkatárs felhasználók rögzítésére. Ez esetben oktatót rögzítsen.
A felületen kattintson az [Új] gombra.

A legördülő listából válassza az „Oktatási munkatárs” típust, majd töltse ki az oktató adatait, és
mentse le:

Mentés után lépjen vissza a képzéséhez: Képzési Program lista/IKER1/Képzések/
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Jelölje ki a képzést, és kattintson a [Tanár hozzáadása] gombra.
Ahol az alábbi felület jelenik meg:

Jelölje ki az oktatót, majd a nyíl segítségével rendelje hozzá a képzéshez, ezt követően mentse le:
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[Mentés] gomb után visszatér a képzés felületére:

Jelölje ki a képzést, majd kattintson a [Módosítás] gombra.
Itt láthatja, hogy az Alapadatok fülön a hiányzó dátumokat kitöltötte a rendszer az alkalomtábla
betöltése után:
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Ellenőrizze képzését, hogy megfelelőek-e az adatok, majd kattintson az [Ellenőrzés] gombra!
Ha valamelyik adat nem helyesen lett megadva, a rendszer jelzi azt.
A rendszer tételesen felsorolja a hibás adatokat:

A hibaüzenet értelmezése, és a javítás után ismételten kattintson az [Ellenőrzés] gombra.
Ha minden adat helyes, akkor a rendszer kiírja, hogy „minden bevitt érték helyes”!

Ez után tudja a képzést véglegesíteni, és benyújtani (amennyiben van beadási időszak)!
Az NSZFH határozza meg, hogy mely időintervallumban lehet képzéseket tartani. Benyújtási kört
szervez, és erről elektronikus levélben értesít minden olyan képző intézményt, amelyik rendelkezik
elfogadott képzési programmal. Az értesítő e-mail tartalmazza azt az időintervallumot, ami alatt a
képzésnek le kell folynia. Csak olyan képzést nyújtson be, amely a meghatározott időszakba
beleesik, mert csak ezeket a képzéseket fogadja el az NSZFH!
Egy képzés csak abban az esetben véglegesíthető, ha
 tartozik hozzá képzési alkalom,
 minden képzési alkalom helyszínhez és csoporthoz van rendelve,
 a képzési alkalmak óraszáma megegyezik a hozzárendelt modul (tananyagegység)
óraszámával,
 minden alkalomelemhez van tananyagegység rendelve.
Ha biztos a képzés adataiban, kattintson a [Véglegesítés] gombra.
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Véglegesítés után a képzés státusza „Megkezdett”-ből „Véglegesített”-re vált.
Fontos! Véglegesített státuszban a képzés semelyik adata sem módosítható, és kizárólag a
véglegesített státuszú képzést lehet benyújtani.

Jelölje ki a képzést, majd kattintson a [Benyújtás] gombra.





HA van beadási kör, és a képzés paraméterei megfelelnek az ajánlattételi felhívásnak:
a képzés státusza beérkezett lesz.
HA van beadási kör, de a képzés paraméterei nem felelnek meg az ajánlattételi felhívásnak:
a képzést nem lehet benyújtani, nem történik beadás, a képzés státusza véglegesített
marad!
HA nincs beadási kör:
A rendszer jelzi, hogy a képzés nem nyújtható be.

Ha sikeres a benyújtás, a képzés státusza Beérkezett lesz.

A benyújtott képzést az Értékelő Bizottság elbírálja, és a döntés eredményéről (elfogadás vagy
elutasítás) értesítést küld a HIR-en keresztül.
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Amennyiben az Értékelő Bizottság jóváhagyta a képzést, akkor annak státusza Beérkezett státuszról
Elfogadott, értesítve státuszra változik, és ekkor kezdődhet meg a képzésre való jelentkeztetés,
valamint ezt követően a szerződéskötés.

6.2.1

Képzés törlése

A rendszerben lehetőség van a „Megkezdett” státuszú képzések törlésére. Ehhez ki kell jelölni a
listából a képzést, és a [Töröl] gombra kell kattintani. A rendszer biztonsági kérdést tesz fel a törlési
szándék megerősítésére, majd ha azt elfogadta, a képzés törlődik a listából.
6.2.2

Képzés indítás visszavonása

A felületen a visszavonandó képzést kijelölve, majd az [Indítás visszavonása] gombot választva
vissza lehet vonni a képzés indítását. Kizárólag „Elfogadott értesítve” státuszú még el nem
kezdődött képzést lehet visszavonni.

7

Magánszemélyek regisztrálása

Magánszemélyek HIR-ben való regisztrálásához szükséges a képzett személyes jelenléte.
7.1

A regisztráció

A Regisztráltak/igények bal oldali menüponton van lehetőség regisztrálni a magánszemélyt.
Kattintson az [Azonosít] gombra:
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Majd kattintson a [Regisztráció] gombra:

A felületen töltse ki a magánszemély adatait:

Felhasználó adatok: A felhasználó nevet a rendszer generálja, a jelszó első belépéskor (rendszer
generálja) minden esetben a képzett TAJ száma lesz.

Személyes adatok:
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Nyilvántartási adatok:

Fontos! A magánszemély állandó lakcíme nem lehet a Közép-Magyarország régióban! Amennyiben
rendelkezik ilyen lakcímmel, úgy kötelezően tartózkodási hely megadása szükséges a KözépMagyarország régión kívül.

E-mail címet IKER 1 szintű képzésre jelentkezéshez nem kötelező megadni, de IKER 2 képzésre
csak abban az esetben tud jelentkezni a magánszemély, ha rendelkezik e-mail címmel!

Nyilatkozatok:

Nyilatkozatok elfogadása kötelező, ennek hiányában nem lehetséges a regisztráció. A többi fehér
mezőben lévő nyilatkozatot is ki kell tölteni, amennyiben nem kíván nyilatkozni, úgy válassza a „nem
nyilatkozom” szövegrészt a legördülő listából.
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Képzett igénylap adatai:

Fontos! A képzett igénye maximum két hónapig érvényes. A „Dátum-tól” mezőt változtatni nem lehet,
mivel a regisztráció napjától él az igény. Csak a „Dátum-ig” mezőt lehet megadni.
A többi igény adat tetszésszerűen választható.
Képzetti igényt mindig van lehetőség frissíteni, módosítani. Amennyiben közel az igény lejárat
ideje, kérjük, frissítse azt.

Ha minden adatot helyesen, és a hivatalos okmányoknak megfelelően rögzített, úgy kattintson a
[Regisztráció] gombra.

Ha sikeresen regisztrált, az alábbi felület jelenik meg:
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Fontos! Ne felejtsen el regisztrációs lapot nyomtatni, valamint ne felejtse el a magánszeméllyel
aláírattatni, és visszatölteni a rendszerbe.
Az aláírt regisztrációs lap visszatöltésére 72 óra áll rendelkezésre. A 72 óra leteltével a
regisztrációs lap nélküli magánszemélyek automatikusan törlődnek a rendszerből.
Az aláírt, helyes adatokat tartalmazó regisztrációs lapot az aláírástól számított nyolc napon belül
köteles beküldeni az intézmény a projekt levelezési címére.
Regisztrációs lap nyomtatásához kattintson [Reglap nyomtatása] gombra és töltse le a
regisztrációs lapot a „Regisztrációs lap letöltése” kék színű linkre kattintva:

Írassa alá a jelentkezővel, majd töltse vissza az aláírt regisztrációs lap szkennelt változatát a
rendszerbe.
Ehhez kattintson a zöld gemkapocs jelre, majd csatolja a dokumentumot:

Ha feltöltötte a regisztrációs lapot, kattintson a [Reglap érkeztetése] gombra.

A regisztrációs lap érkeztetése után van lehetőség a magánszemélyt jelentkeztetni, szerződést kötni,
adatot módosítani, igényt frissíteni.
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Az alábbi felület jelenik meg:

A [Vissza az azonosításra], illetve a [Mégse] gombok megnyomásával tud visszalépni, és új
magánszemélyt regisztrálni.

7.2

NEM a képző intézmény által regisztrált magánszemélyek adatainak kezelése

A képző intézménynél a személyesen megjelent (nem a képző intézmény által regisztrált)
magánszemély beazonosítása is a Regisztráltak/igények felületen található.
A beazonosítás folyamata a következő:
Először a képző intézmény a képzett okmányai alapján megadja, hogy külföldi vagy belföldi
állampolgár-e. Belföldi állampolgár esetén a TAJ szám mezőt, külföldi állampolgár esetén az útlevél
számát (vagy bármely egyedi azonosításra szolgáló hivatalos okmány számát) kell a képző
intézménynek megadnia. Az így megadott azonosító alapján a rendszer megvizsgálja, hogy a
képzett szerepel-e már a rendszerben.
Ehhez az adatok megadása után kattintson az [Ellenőrzés] gombra.

Abban az esetben, ha a képző intézménynek a képzett adatait kezelnie kell, úgy meg kell
„szereznie” az Adatkezelési nyilatkozatot.
Adatkezelési nyilatkozat hiányában a képző intézmény nem tudja kezelni a képzett adatait. Az
Adatkezelési nyilatkozatot a képző intézmény megszerezheti, ha a képzettnek más képző
intézménynél nincs jelentkezett képzése.
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Ehhez a beazonosítás után kattintson az [Adatkezelési nyil] gombra.

Az Adatkezelési nyilatkozat megszerzésével válik a képző intézmény a képzett adatkezelőjévé.

Az adatkezelési nyilatkozat megszerzése után válik lehetővé a képzetti igényrögzítése, a képzésre
jelentkeztetés, és Felnőttképzési illetve Támogatási szerződés megkötése a jelentkezővel.
Amennyiben nem rendelkezik élő igénnyel a képzett, úgy nem lehet jelentkeztetni. Először rögzítsen
igényt, majd jelentkeztessen.
Fontos! Egy időben ezt a tulajdonságot csak egy képző intézmény birtokolhatja. Ha egy másik képző
intézmény „megszerzi” ezt a jogot, úgy az aktuális képző intézmény elveszti azt.
7.3

Igénylap rögzítés

A képzett TAJ számának azonosítása után lehetőség van Igénylap rögzítésére.
Ehhez kattintson az [Igénylap rögzítése] gombra.
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Majd rögzítse igényét:

Az Igénylap rögzítése után a [Mentés] gombbal mentse le. A rendszer visszalép a képzett
adatlapjára, ahol a rögzített igénylap letölthető, és nyomtatható.

A képző intézmény csak akkor jelentkeztethet, ha a képzetthez már van igény rögzítve.

Igénylapot minden elvégzett képzés után rögzíteni kell. E nélkül nem jelentkeztethető a képzett új
képzésre.

7.4

Igénylap frissítés

A képzett TAJ számának azonosítása után lehetőség van az [Igénylap frissítése] gombbal a
képzett igényének módosítására/frissítésére.
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8
8.1

Jelentkeztetés, lejelentkeztetés, validálás, szerződéskötés
Jelentkeztetés

A már előzetesen regisztrált és helyes adatokkal szereplő magánszemélyt van lehetőség
jelentkeztetni képzésre.
Ehhez a bal oldali menüpontok közül válassza a Regisztráltak/ igények menüt.

Itt gépelje be a magánszemély TAJ számát a mezőbe, majd kattintson az [Ellenőrzés] gombra.

Azonosítás után amennyiben a magánszemély még nem jár képzésre, úgy kattintson a
[Jelentkeztetés] gombra.
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Ekkor megjelenik azon képzések listája, amelyeknél még nem járt le a jelentkezési határidő.
Fontos! Minden képző intézmény csak a saját képzéseit látja a listán.

Válassza ki a képzést, amire jelentkeztetni kívánja a képzettet, majd kattintson a [Jelentkeztet]
gombra.

A [Jelentkeztetés] gomb megnyomás után az alábbi felület jelenik meg:

Itt láthatja a képzés adatait. Majd kattintson a [Mentés] gombra.
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Mentés után a rendszer kiírja, hogy sikeresen jelentkezett, a képzéskódot, és hogy nyomtassa ki a
jelentkezési lapot. Kattintson a [Rendben] gombra.
Az alábbi felület jelenik meg:

Nyomtasson jelentkezési lapot a [JELlap nyomtatása] gomb megnyomásával, és írassa alá a
képzésre jelentkezővel.

8.2

Lejelentkeztetés

Ezen a felületen van lehetőség a képzett képzésről való lejelentkeztetésére is. TAJ szám
azonosítása után kattintson a [Lejelentkeztetés] gombra, majd nyomtassa ki a lejelentkeztetési
lapot!

Fontos! A képző intézmény képzettet lejelentkeztetni, csak saját képzéséről tud. Más intézmény
képzéséről nem tud lejelentkeztetni, hiába rendelkezik adatkezelési nyilatkozattal.

8.3

Képzettek adatainak validálása

A képző intézmény felelőssége a képzett személyi okmányai alapján a szerződéskötést megelőzően
ellenőrizni, hogy a képzett rendszerben megadott adatai megfelelnek-e a valóságnak.

Amennyiben a magánszemélyt már jelentkeztette képzésre, azonosítsa be TAJ számával, majd.
azonosítás után kattintson a [Validáció] gombra.
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Ekkor megjelennek a képzett személyes adatai. Itt kérjük, fokozottan figyeljen az adatok
valódiságának ellenőrzésére, mivel validálás után ezekkel az adatokkal történik a szerződéskötés.

Amennyiben a hivatalos okmányoknak megfelelőek a képzetti adatok, és a Nyilvántartási adatok
fülön bepipálta az iskolai végzettségre vonatkozó adatok helyességét, úgy kattintson a [Validálás
mentése] gombra.

(Ameddig nem pipálta be az iskolai végzettségre vonatkozó adatok helyessége jelölő négyzetet,
addig a [Validálás mentése] gomb nem jelenik meg a felületen, a mentés nem lehetséges.)

Validálás után válik lehetségessé a szerződéskötés a magánszeméllyel.
Fontos! Amint validálta a magánszemélyt, lejelentkeztetni már nem tudja a képző intézmény!
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8.4

Szerződéskötés

Amennyiben már validálta a képzettek adatait, úgy a szerződéskötés következik.
A képzések listáján jelölje ki a képzést.

[Képzettek] gombra kattintva láthatja a képzésre jelentkezettek listáját az alábbi felületen:

Mielőtt szerződést kötne a képzettel, először csoporthoz kell őt rendelni. Ehhez válassza ki a
képzettet, majd kattintson a [Képzett adatai] gombra.
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A bal oldali fülek közül válassza a Csoportbeosztás fület, majd válassza ki az adott csoportot. Ez
után mentse le az adatot a [Mentés] gombbal.

Miután csoporthoz rendelte a képzettet, szerződtesse.
A Felnőttképzési, illetve Támogatási szerződéseket a rendszerből kell generálni, menteni, majd négy
példányban kinyomtatni és a képzettel aláíratni, ezt követően kell a Támogatási szerződések mind a
négy példányát hat napon belül a projekt levelezési címére elpostázni. (A Felnőttképzési
szerződések két példányát majd az Elszámolási csomaggal kell a projekt részére megküldeni.)
Validálás után válik aktívvá a szerződéskötés funkció. Addig nem lehet szerződést kötni, míg
jelentkezett státuszban van a képzett, illetve nem lett még a képzett csoporthoz rendelve.

A már validált képzettett jelölje ki, és kattintson a [Szerződéskötés] gombra.

Ekkor a rendszer automatikusan legenerálja a képzetthez tartozó:




Támogatási szerződést
Felnőttképzési szerződést
Mentori adatlapot („Szerződés melléklet”)
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A két féle szerződést mentse le a számítógépére. Ezeket kell majd kinyomtatni, aláírattatni a
jelentkezővel, majd ezt követően a Támogatási szerződések mind a négy példányát 6 napon belül a
projekt levelezési címére elpostázni
A mentori adatlapot nem kell aláírattatni, az a képzetteknek szóló tájékoztatás, melyen a képzetthez
tartozó mentor szerepel.

Szerződés érkeztetése:
A Felnőttképzési szerződéseket a képzés megkezdéséig érkeztetni kell a HIR rendszerben, illetve
legkésőbb a kezdés napján 24.00 óráig, így jelezve, hogy a szerződés aláírásra került a képzettel. A
képzett státusza validáltból szerződötté válik.
Ehhez kattintson a [Képzési szerződés érkeztetése] gombra.

Majd a Felnőttképzési szerződésen szereplő azonosító számot illessze be ( *-nélkül) az azonosító
mezőbe

Azonosító: A Felnőttképzési szerződés első lapján (jobb felső sarokban) található vonalkód alatti
azonosítója (csillag nélkül). Beírása után a rendszer ellenőrzi, hogy megfelelő-e a kód. Ha nem,
akkor azt a rendszer jelzi.
Képzőintézmény neve: A mezőbe kattintva a rendszer automatikusan kitölti a beírt azonosító
alapján.
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Elfogadott: Kötelező a bepipálása! Jelölőnégyzet, amely bepipálásával jelzi, hogy a képzési
szerződés alá lett írva.
Megjegyzés: Opcionálisan kitölthető mező.

Végül kattintson a [Mentés] gombra.

Érkeztetés után a képzett a Validált státuszból Szerződött státuszba kerül, ez a képzett lista
Státusz oszlopában követhető nyomon.

A képzés megkezdése után érkeztetett Felnőttképzési szerződés esetében a jelenlét csak az
érkeztetést követően igazolható, ezt megelőző alkalomelemeken (órákon) automatikusan
hiányzónak minősül a képzett.
Fontos! Ha a szerződéskötési határidőig (képzés kezdetének napja éjfél) nem történt meg a
képzettel a szerződéskötés, a szerződés érkeztetése, akkor a képzettet a rendszer önműködően törli
a képzésről.

8.4.1

Támogatási szerződések ellenőrzési szempontjai

Kérjük, minden esetben pontosan végezzék el a szerződéskötés előtti validálást (képzett adatok
ellenőrzését), különben a támogatási szerződések javítása késlelteti a képzés lezárását, valamint a
kifizetést.







Példányszám megléte (képzettenként 4 eredeti példány).
Aláírás megléte, az összes példányon megegyezően.
Aláírásánál kizárólag kék tintával író golyóstollat használjon!
Fontos! TILOS a kézi javítás. A szabályos javítás: HIR-ben az adatmódosítás elvégzése,
adatmódosító lap nyomtatása és beküldése 4 példányban!
Képzettek adatainak rögzítése a hivatalos okmányoknak (személyi igazolvány, lakcímkártya,
TAJ-kártya) megfelelően történjen.
Keltezés helyszínének kitöltése.
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9

Képzésmenedzsment, folyó képzés adminisztrációja
Képzés indulását megelőző tevékenységek:

9.1





jelentkeztetés
képzett adatainak validálása
csoporthoz rendelés
szerződéskötés

Amennyiben minden hallgató szerződött státuszban van, úgy kezdődhet a képzés adminisztrációja.

9.2

Jelenléti ívek nyomtatása, rögzítése

Első lépésként a jelenléti ívek nyomtatása szükséges.
Fontos! Jelenléti ívet csak a HIR-ből generált formátumban fogad el a projekt. Egyéni jelenléti ívek
használatát nem áll módunkban elfogadni!

Válassza ki a képzését, és kattintson az [Alkalmak] gombra.

Az első képzési alkalmat jelölje ki, és kattintson a [Jelenléti ív nyomtatása] gombra
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majd a megjelenő „jelenléti ív letöltése nyomtatásra” linkre kattintva töltse le, nyomtassa ki, majd
ezen a dokumentumon képzettek aláírásukkal igazolják jelenlétüket. Ezt tegye meg az összes
alkalomnál!

Fontos! Jelenléti ív nyomtatása csak az alkalom indulását megelőzően lehetséges!

A jelenlétek tényét a HIR-ben is kell rögzíteni. Erre az alkalom befejezése után van lehetőség. Jelölje
ki az alkalmat, majd kattintson a [Jelenléti ív kitöltése] gombra.

A [Mindet kijelöl] gomb segítségével a Képzett(ek) neve és az alkalomelemek megnevezése alatt
látható jelölőnégyzetek mindegyikét egy gombnyomással „Jelen volt”-ra állíthatja. Ha ezt a gombot
használta, ne felejtse el a hiányzásokat egyenként átállítani!
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Ha kész van a jelenléti ív kitöltésével, kattintson a [Véglegesítés] gombra.

A rendszerben történő rögzítést a képzési alkalmat követő 24 órán belül el kell végezni. Ez az
akció csak akkor lehetséges, ha előzőleg megtörtént a papíralapú „Jelenléti ív” nyomtatása!
Fontos! Véglegesítés után a jelenlétek módosítása nem lehetséges!

9.3

Hiányzások pótlása

Az adott képzés alkalmainak listáján lehetőség van az alkalmakról hiányzók számára hiányzás pótló
alkalom létrehozására.
Ehhez válasszuk ki a képzést, kattintsunk az [Alkalmak] gombra.

Majd ezután (nem kell kijelölni alkalmat) a [Hiányzás pótlás] gomb megnyomásával kilistázza
azokat a képzetteket, akiknek van hiányzásuk.
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A [hiányzás pótlás] gomb megnyomásával az alábbi felület jelenik meg:

A rendszer ekkor összegyűjti a képzés összes képzettjének a listáját, akiknek van hiányzásuk, azok
összes pótolandó tételeivel együtt, majd itt megadható, hogy a hiányzáspótló alkalmon melyik
képzett mit fog pótolni.

Töltse ki a hiányzáspótló alkalom nevét, kezdő és befejező időpontját helyszínét, majd jelölje ki, mely
alkalma(ka)t pótolja, írja be az alkalmak sorszámát, végül mentse le.

A hiányzáspótlást is úgy kell kezelni, mint egy normál alkalmat, jelenléti ívvel kell igazolni, azaz
jelenléti ívet nyomtatni, majd annak tényét a HIR-ben rögzíteni.

9.4

Elmaradt alkalom pótlása:

Alkalom elmaradottá tétele:
Ha egy adott alkalom nem kerül megtartásra, tehát valamilyen okból kifolyólag elmarad(t), az alábbi
módon kell elmaradottá tenni, illetve új alkalompótlást felvinni:
Alkalmat megelőzően bármikor, és az alkalom után 24 órával lehet az alkalmat elmaradottá tenni.
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Jelölje ki az alkalmat, ami elmarad(t), és kattintson a [Módosítás] gombra.

[Módosítás] gomb megnyomása után az alábbi felület jelenik meg:

Jelölje be az „elmaradt” négyzetet, majd mentse le.
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Itt láthatják, hogy az alkalmak listáján az „elmaradt elemek száma” oszlopban megjelennek az
elmaradt alkalom óraszámai. Ebben az oszlopban tudja ellenőrizni, hogy az alkalom valóban
elmaradottá lett-e téve.
Ezt a lépést követően van lehetőség az alkalmat pótolni.
Fontos! Elmaradt alkalomhoz nem kell jelenléti ívet nyomtatni, és az elszámolási csomagba sem kell
beküldeni.

Elmaradt alkalom pótlása:
Válassza ki az elmaradt alkalmat, majd kattintson az [Alkalom pótlás] gombra.

Az [Alkalom pótlás] gomb megnyomása után az alábbi felület jelenik meg:
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Itt adja meg a pótalkalom paramétereit. Az alkalom elemeket, melyek elmaradtak, a bal oldali
mezőből tegye át a jobb oldali mezőbe a nyíl segítségével. Ezek azok az elmaradt órák, amelyeket
pótol.
Adja meg az alkalom nevét, kezdő- és végdátumát, és válasszon helyszínt, amennyiben a jelenlegi
nem felel meg, majd mentse le a [Mentés] gombbal.

Figyelem! A pótalkalom nem ütközhet normál alkalommal.
Sikeres mentés után megjelenik az alkalmak listában a pótalkalom.
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Az alkalompótlást is úgy kell kezelni, mint egy normál alkalmat, jelenléti ívvel kell igazolni, azaz
jelenléti ívet kell nyomtatni, majd annak tényét a HIR-ben rögzíteni.
FONTOS! Amennyiben alkalompótlást az „eredeti” vizsgaalkalom utánra tesz, kötelező a vizsgát is
elmaradottá tenni, és az alkalompótlás utánra tenni a pótvizsga alkalmat.

9.5

Vizsgahiányzás pótlás

A [Vizsgahiányzás pótlás] gombot abban az esetben kell használni, ha a vizsgaalkalmon voltak
hiányzók.
A vizsgahiányzás pótlást azok a képzettek tehetik meg, akik jogosultak a vizsgaalkalmon jelen
lenni az összes hiányzásuk alapján (Max. hiányzás 4 óra).
Ezért nem a [Hiányzáspótlás] gomb használatos erre, hanem a [Vizsgahiányzás pótlás] gomb,
mert megnyomásával a rendszer megvizsgálja, hogy mely képzett jogosult részt venni a pótvizsgán.

Ehhez kattintson a [Vizsgahiányzás pótlás] gombra. Az alábbi felület jelenik meg:
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Itt látja azokat a képzetteket, akik hiányoztak az eredeti vizsgaalkalomról, és jogosultak (hiányzásaik
alapján) pótvizsgán részt venni.
Jelölje ki a képzetteket, akik részt vesznek a vizsgán, töltse ki pótvizsgaalkalom adatait, majd
mentse le a [Mentés] gombbal.
Sikeres mentés után megjelenik a listában a pótvizsgaalkalom.

A pótvizsgát is úgy kell kezelni, mint egy normál alkalmat, jelenléti ívvel kell igazolni, azaz jelenléti
ívet nyomtatni, majd annak tényét a HIR-ben rögzíteni.

9.6

Képzetti adatmódosítás képzés ideje alatt

Amennyiben a képzés ideje alatt a képzetteknél adatváltozás történik, annak tényét a HIR-ben
rögzíteni kell.
A Regisztráltak/ igények menüpont alatt azonosítsa be a képzettet TAJ száma alapján.
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Beazonosítás után látja, hogy a képzett egy képzésen már szerződött.
A képzetti adatok módosításához kattintson az [Adatmódosítás] gombra.

Változtassa meg az adatot, majd mentse le a változást a [Mentés] gombbal.
Az adatok mentése után visszatér a képzett felületére. Itt már nincs semmi teendő, az adatmódosító
lap nyomtatása nem ezen a felületen történik. Itt csak az adatmódosulás tényét rögzítette.

Az adatmódosító lap nyomtatása a képzések felületén történik.
Fontos! Adatmódosító lap csak abban az esetben generálódik, ha a képzettnek valamely
szerződésben (FSZ, TSZ) szereplő adata változott.
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Az adatmódosító lap nyomtatásához jelölje ki a képzését, ahol a képzett jelenleg szerződött.

Kattintson a képzettek gombra, majd jelölje ki azt a képzettet, akinek változott az adata.

Ezután kattintson az [Adatmódosító] gombra.

A rendszer biztonsági kérdést tesz fel azzal kapcsolatban, hogy biztos ellenőrizte-e a képzett adatait,
majd az igen/nem gombok választása után az adatmódosító lap letöltő linkje megjelenik.
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Ha az igen-t választotta megjelenik az adatmódosító lap letöltése:

Az adatmódosító lapot nyomtassa ki, írassa alá a képzettel és őrizze meg, mert az elszámolási
csomag részeként kell beküldeni a Hivatalba.
Fontos! Amennyiben a képzettnek olyan adata változik, amely nem szerepel a Felnőttképzési vagy
Támogatási szerződésben, úgy adatmódosító lap nem generálódik.

A képzés végét követően, kezdődhet annak elszámolása, lezárása.
A képzés sikeres lezárásának feltételei:





10

minden jelenléti ív nyomtatásra került,
minden jelenléti ív hiánytalanul alá van íratva,
minden jelenléti ívrögzítésre és VÉGLEGESÍTÉSRE került a HIR rendszerben,
minden Támogatási szerződés maradéktalanul beküldésre került.

Képzés lezárása, az elszámolási csomag összeállítása

10.1 Tanúsítványok

A képzés HIR-ben történő lezárását megelőzően be kell vezetni a rendszerbe a tanúsítványok
kiadására vonatkozó adatokat, vagy amennyiben valamely képzett nem jogosult a tanúsítvány
átvételére, akkor ezt a tényt és annak indoklását is.
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Tanúsítvány rögzítéséhez válassza ki a képzését, kattintson a [Képzettek] gombra, majd az első
képzettet kiválasztva, kattintson a [Képzett adatai] gombra:

A vizsgaalkalom napján a képzett adatlapján megjelenik baloldalon a Tanúsítvány fül. Itt előre be
tudja írni a tanúsítvány számát, de a kiadás napján már az összes adat menthető.
Fontos! Ha a jelenléti ív alapján a képzett hiányzása túllépte a képzésen megengedett mértéket,
akkor a rendszer automatikusan a Tanúsítványt kapott mezőt inaktívvá teszi a képzettnél, mivel az
nem jogosult a tanúsítvány megszerzésére!
Ha a képzett hiányzása nem lépte túl a megengedett szintet, akkor az alábbi mezőket kell kitölteni:




Tanúsítványt kapott: a legördülő sávból választható ki: igen/nem.
Tanúsítvány átvételi dátuma: a dátum mező melletti naptár segítségével válassza ki a
megfelelő dátumot, amikor a tanúsítványt a képzett átvette.
Tanúsítvány száma: ebben a mezőben kell megadni a tanúsítvány számát.

Az adatok megadása után kattintson a [Mentés] gombra.
Az Elszámolási csomag összeállításának feltétele, az összes tanúsítvány rögzítése a HIR-ben.
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10.2 Elszámolási csomag összeállítása (HIR-ben keletkező dokumentumok)

Amikor a tanúsítványok rögzítésre kerültek a rendszerben, kezdődhet az elszámolással kapcsolatos
dokumentumok összeállítása, melynek menete a következő:

A képzéslistán válassza ki a képzését, majd az alábbi dokumentumokat nyomtassa ki:

1. Nyomtasson tanúsítvány átvételi dokumentumot
A tanúsítvány átvételi lap nyomtatásához kattintson a [Tanúsítvány átvételi dok] gombra.

Majd a Tanúsítvány átvételi dokumentum letöltése linkre kattintva töltse le, nyomtassa ki azt, majd
írassa alá a vizsgázókkal.
Célszerű a Tanúsítvány átvételi dokumentumot a vizsga alkalom eredményeinek HIR-ben történő
rögzítése után kinyomtatni. Amennyiben a tanúsítványok rögzítése előtt történik a nyomtatás, úgy a
hiányzó adatokat a dokumentumon kézzel kell feltüntetni.

2. Nyomtasson jelenléti ív összesítő dokumentumot
A jelenléti ív összesítő nyomtatásához kattintson a [Jelenléti összesítő] gombra.
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Majd a Jelenléti összesítő letöltése linkre kattintva töltse le, nyomtassa ki azt.

3. Kattintson a [Képzés befejezve] gombra

A Képzés befejezve gomb megnyomásával a rendszer biztonsági kérdést tesz fel a dokumentumok
nyomtatásával kapcsolatban.

Amint az igen gombot választotta, úgy a képzés státusza az Elfogadott, értesítve státuszról
Befejezett státuszra vált.

Képzés befejezésének feltételei:






Legkorábban a képzés végét követő napon lehet befejezni a képzést a HIR-ben
(folyamatban lévő képzést nem lehet befejezni).
Az adatmódosítók kinyomtatása, amennyiben keletkeztek a képzés ideje alatt.
A jelenléti ívek kitöltése és véglegesítése a képzés összes alkalomeleméhez.
Az elmaradt alkalmak pótolva legyenek.
Ellenőrzi, hogy minden tanúsítvány rögzítése megtörtént-e.

77

GINOP 6.1.2-15 – Felhasználói kézikönyv
4. Kattintson a [Fedlap] gombra

A fedlap az elszámolási csomag dokumentumainak fedlapja. Jelölje rajta a beküldendő
dokumentumok darabszámát, és a jelölőnégyzetekbe tegyen pipát, majd véglegesítse a fedlapot a
[véglegesítés] gombbal.

Fontos! Véglegesítés után a fedlap nem szerkeszthető. Amennyiben nem biztos annak
helyességégben, először mentse a [Mentés] gombbal, majd ha már biztos a csomag tartalmában,
véglegesítse.
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Kattintson a [Fedlap nyomtatása] gombra

Majd a Fedlap letöltése linkre kattintva töltse le, és nyomtassa ki.

Az elszámoláshoz a kinyomtatott, és hitelesített dokumentumokat a képzés végétől számított 15
napon belül postai úton be kell küldeni a Hivatal részére.

10.3 A teljes elszámolási csomag tartalma:


Az „Elszámolási csomag” fedlapja
 HIR-ből nyomtatott dokumentum
 a képző intézmény által az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírt
 1 db eredeti példány.



Felnőttképzési szerződések
 HIR-ből nyomtatott dokumentum
 mindkét fél által aláírt (a képzőintézmény által az aláírási címpéldánynak
megfelelően aláírt)
 képzésben résztvevőnként 2 db eredeti példány



Jelenléti ívek
 HIR-ből nyomtatott dokumentumok
 a képzésen való részvételt igazoló (a résztvevők által aláírt) jelenléti ívek képző
intézmény által hitelesített másolati példányai.



Jelenléti ív összesítő táblázat
 HIR-ből nyomtatott dokumentum
 képzési csoportonként 1 db jelenléti ív összesítő táblázat
 eredeti, képző intézmény által aláírt példány.
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Tanúsítványok – Képzőintézmény által hitelesített másolati példányai.
A tanúsítvány kötelező elemei:
Képzés HIR azonosítója
Képzett neve
Képzett HIR azonosítója
Tanúsítvány száma
„Első lépések a digitális világba – IKER 1 szintű képzés”
(vagy)
„Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2 szintű képzés”
„A képzés a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” kiemelt
projekt keretében valósult meg.”
 Információs blokk (Széchenyi 2020 logó, Magyarország Kormánya logó, Európai
Szociális Alap logó)











Tanúsítvány átvételt igazoló lap
 HIR-ből nyomtatott dokumentum
 1 db eredeti példány a képzettek aláírásával
 és/vagy a képző intézmény által hitelesített, tanúsítvány átvételt igazoló tértivevény
másolatával.
 A tanúsítvány átvétel dátuma nem lehet korábbi, mint a vizsga (pótvizsga) alkalom
időpontja.



Fotódokumentáció
 A képzések megtartását igazolja
 képzési alkalmanként legalább 1 db
 elektronikus időbélyegzővel ellátott fotó
 a képzésben résztvevő valamennyi (jelenléti ívvel megegyező számú) támogatott
személyről, lehetőség szerint munkavégzés közben.
 Az
adathordozón
a
megfelelő
K0000_P0000_K0000_J000
formátumú
képzésazonosítóval ellátva (K0000 a képző HIR kódja, a P0000 a program HIR
kódja, a K0000 a képzés HIR kódja, a J000 a jelenléti ív HIR sorszáma)



Elégedettségmérő kérdőív mintája és az elégedettség mérés összesítése
 A képző intézmény aláírásával és a képzés azonosítójával (KPK kód) ellátva.



Adatmódosító lap (Támogatási és Felnőttképzési szerződés módosítása)
 Abban az esetben keletkezik, amennyiben módosítás történt a képzés ideje alatt a
képzett személy adataiban
 HIR-ből nyomtatott dokumentum
 a képzett és képző intézmény által, az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírt
 4 db eredeti példány.



Nyilatkozat be- és kilépéskor (kérdőívek)
 A képzettek által aláírt 1-1 db eredeti példány.
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Amennyiben letöltötte a HIR dokumentumokat, és összeállította a teljes elszámolási csomagot
hiánytalanul, úgy 15 napon belül meg kell küldeni a Hivatal részére postai úton ellenőrzésre.

Figyelem! Kérjük, beküldés előtt alaposan nézze át a dokumentumokat, mivel a hiánypótlási körök
száma késlelteti a képzés díjának kifizetését!

10.4 Az elszámolási csomag ellenőrzésének szempontjai:
Kérjük, fokozottan figyeljen az alábbi szempontokra:
Keltezés: Az aláírás helyszíne nem generálódik a HIR-ből, ezért annak beírása képző intézmény
által kézzel történik és kötelező elem minden dokumentumon.
Hitelesítés: A képző intézmény aláírási címpéldányának megfelelően, a hitelesítés az adott
dokumentum valamennyi oldalának aláírásával történik (pl. „Jelenléti ív” esetén).
Toll használata: Kérjük, hogy minden dokumentum kitöltésénél és aláírásánál kizárólag kék
tintával író golyóstollat használjon!
Amennyiben dokumentum másolatot küld be, úgy annak szakszerű hitelesítése:




intézményi pecsét
„Eredetivel megegyező hiteles másolat” pecsét
és a teljes aláírással fogadható el!

Javítás módja: Minden esetben a javítás módja szakszerűen történjen:
*jav. + teljes aláírás + dátum
Elégedettségmérő összesítő dokumentumon szerepeljen a képzés: KPK-kódja, aláírás, pecsét,
az elégedettségmérő kérdőív mintán ezek nem szükségesek!

Fotódokumentáció




dátum és/vagy időbélyegző megléte
fájlok elnevezése K0000-P0000-K0000-J0000 kóddal történik
minden képzett egyértelműen beazonosíthatóan szerepeljen az adott alkalomhoz
tartozó fénykép(ek)en



hiányzó képzettnél ahol a jelenléti íven nincs aláírás, az aláírás helye legyen
kihúzva
„hiányzó támogatottak” sor kitöltöttsége

Jelenléti ív



Képzetti aláírások ellenőrzése
A Támogatási szerződésen
dokumentumok ellenőrzése.

szereplő
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Tanúsítványok
A tanúsítvány kötelező elemeinek maradéktalan alkalmazása!

Fedlap:
A dokumentum darabszámainak feltüntetésénél a másolati példányokat ne számolja bele.
Pl.: Támogatási szerződések: 15 db

10.5 Az elszámolási csomag hiánypótlása

Amikor a Hivatal ellenőrizte az elszámolás dokumentumait, és hibát/hiányosságot tapasztalt az adott
dokumentumban, úgy a HIR rendszeren keresztül és e-mailben is értesítést kap a képző intézmény.
Az üzenet kiküldésének a pillanatában a képző intézmény a képzés státuszát „Elsz. cs. ellenőrzés
hiányos értesítve” státuszúnak látja.

A hiánypótló üzenet értelmezése után javítsa/pótolja, a kért dokumentumokat.
Fontos! A hiánypótolt dokumentumoknak kötelező HIR-ből egy új fedlapot generálni, nyomtatni, és
beküldeni. Ezen a fedlapon csak az aktuálisan beküldött dokumentumoknak darabszámát tüntesse
fel.

Amikor pótolta a dokumentumokat, a képzését kijelölve kattintson a [Fedlap] gombra.
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A fedlapra minden esetben az aktuálisan beküldeni kívánt dokumentumok a darabszámát
tüntesse fel. Az eredeti elszámolási csomag darabszámait nem kell feltüntetni a fedlapon, kizárólag
amit hiánypótlásként a Hivatalba küld.

Amint kitöltötte a helyes darabszámokkal a fedlapot, kattintson a [Véglegesítés] gombra, majd a
fedlap véglegesítése után nyomtassa ki a [Fedlap nyomtatása] gombbal.

Állítsa össze a hiánypótlás dokumentumait fedlappal együtt, majd jutassa el a Hivatalba ismételt
ellenőrzésre.
Fontos! A hiánypótlást az értesítéstől számított 15 napon belül meg kell küldeni a Hivatal részére!

Amennyiben az Elszámolási csomag teljes körűen rendben van, úgy arról a képző értesítést kap a
HIR-en keresztül is.
Ekkor a képzés státusza „Teljesítésigazolás nyomtatható” lesz, és ekkor kezdődhet meg a kifizetési
csomag összeállítása.

11

A Kifizetési csomag összeállítása

Az ECS ellenőrzés eredményeképpen a képző értesítést kap arról, hogy a képzés mely képzettjeire
állíthat majd ki teljesítésigazolást (továbbiakban: TIG).
A képzés listán kattintson a [Teljesítésigazolás] gombra.

A gomb megnyomása után töltse le a TIG-et a linkre kattintva.
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Miután letöltötte a TIG-et, azt el is kell fogadnia, és vissza kell töltenie a rendszerbe, ha egyetért az
elszámolás eredményével.

Ehhez kattintson a [TIG elgfogadása] gombra.

Majd töltse vissza a rendszerbe a TIG-et. Ehhez kattintson az [Aláírt TIG visszatöltése] gombra:

A gomb megnyomása után az alábbi felület jelenik meg:

A TIG-en szereplő vonalkód alatti számsort illessze be az „Azonosító” mezőbe:
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A TIG a pénzügyi elszámolásban szereplő képzés képzettjeit tartalmazza. Elfogadás és visszatöltés
után vált át a képzés „Teljesítésigazolás elfogadva” státuszba:

A képzés képzettjei ekkor „Lemorzsolódott” vagy „Elszámolható” státuszba kerülnek. Az
„Elszámolható” státuszba került képzettek esetén a képzőnek meg kell adnia a számlaadatokat.

A számlaadatok rögzítéséhez kattintson a képzést kijelölve a [Képzettek] gombra:

Hasonló módon, ahogy a tanúsítványt rögzítette, a kifizethető képzetteket kijelölve a [képzett
adatai] gomb megnyomásával a bizonylatok fülön rögzítse a számlaadatait:
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Ha minden képzetthez megtörtént a számlaadatok rögzítése, akkor pénzügyi összesítőt nyomtathat.
A pénzügyi összesítő a kifizetési csomag „fedlapja”.
Ehhez a képzést kijelölve kattintson a [Pénzügyi összesítő] gombra:
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A TELJES KIFIZETÉSI CSOMAG TARTALMA:


Pénzügyi összesítő lap (a Kifizetési csomag „fedlapja”)
 2 db eredeti, aláírt példány
 HIR-ből nyomtatott



Teljesítésigazolás
 3 db eredeti, aláírt példány
 HIR-ből nyomtatott



Számlák
 képzettenként 1 db eredeti példány

A képzőnek a pénzügyi összesítőt, az aláírt teljesítésigazolást, és a kiállított számlákat el kell
juttatnia Hivatal számára. Ott a munkatársak elvégzik a kifizetési csomag dokumentumainak
ellenőrzését. Megfelelőség esetén a kifizetés folyamata elindul.

11.1 Kifizetési csomag hiánypótlása

Amennyiben a csomag ellenőrzése során hiányosságot/hibát találtak az ellenőrök, a képzés státusza
„Pénzügyi elsz. hiányos, értesítve” lesz.

A hiánypótlásról kapott üzenet értelmezése után javítsa a hibákat.



Teljesítésigazolás javítás
 javítsa/ pótolja az esetleges aláírást/keltezést
 a dokumentum szükség szerint újranyomtatható a dokumentumtárból



Számlák javítása
 nem HIR-ből nyomtatott dokumentum
 A hibás számlák visszapostázásra kerülnek.
 Elektronikus számla esetén: sztornózza a hibás számlát, majd állítson ki újat.
 Készpénzfizetési számlánál: lehetőség van a rontott számlát kézzel
szabályosan javítani.



Pénzügyi összesítő fedlap
 javítsa/ pótolja az esetleges aláírást/keltezést
 a dokumentum újranyomtatható a [Pénzügyi
megnyomásával

összesítő]

gomb

Minden hiánypótlásra beküldött dokumentumnak kötelező pénzügyi összesítő fedlapot
nyomtatni, ugyanúgy, ahogy az elszámolási csomagnál.
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11.2 Az kifizetési csomag ellenőrzésének szempontjai

Keltezés: Az aláírás helyszíne nem generálódik a HIR-ből, ezért annak beírása Képző intézmény
által kézzel történik és kötelező elem minden dokumentumon.
Javítás módja: Kizárólag a kézzel írt számlán fogadjuk el a kézzel történő szabályos javítást:
*jav. + teljes aláírás + dátum
Pénzügyi összesítő:




példányszám megléte (2 eredeti példány)
aláírás hitelessége (Aláírási címpéldánnyal megegyező)
keltezés

Számlák:


Számlák kötelező elemei:
 Számla kibocsátás kelte
 Számla sorszáma, amely a számlát egyértelműen azonosítja
 Számlakiállító neve, címe, adószáma
 Vevő neve, címe
 Szolgáltatás megnevezése, mennyisége, nettó egységára (adó nélküli értéke)
– képzés díja
 Számla nettó értéke (adó nélküli értéke)
 Számla bruttó értéke
 ÁFA százaléka és értéke
 Kifizetés módja
 Teljesítés dátuma
 Fizetési határidő
 A projektre vonatkozó adatok:képzett T-kódja
 Támogatási szerződés száma (pl. Kxxxx-Pxxxx-Kxxxx-SZxxxx)
 Ha keletkezett adatmódosító lap, annak sorszáma (pl. Kxxxx-Pxxxx-KxxxxSZxxxx-xxx)
 Képző intézmény azonosítója (pl.:KXXXX)
 Képzés HIR azonosítója (pl. Kxxxx-Pxxxx-Kxxxx)
 Projektazonosító - GINOP-6.1.2-15-2015-00001

Teljesítésigazolás:




példányszám megléte (3 eredeti példány)
aláírás hitelessége (aláírási címpéldánnyal megegyező)
keltezés

Amint a Kifizetési csomag hiánytalan, úgy a kezelők a képzés díjának kifizetését kezdeményezik.
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12

Oktató munkatárs felülete

Az oktató ugyanazon a ponton lép be, mint a képző intézmény, ha már előzetesen az intézmény
rögzítette őt, mint felhasználót.

Kevesebb menüpontot lát, mint a képző intézmény, mivel az oktató képzéshez van rendelve, és csak
az adott képzéssel kapcsolatban van adminisztrációs teendője.
Az érdekelt képzések listáján az oktató látja azokat a képzéseket, amelyekhez hozzárendelték:

Megtekintheti a képzés alapadatait, a képzéshez tartozó alkalmakat, képzetteket, jelenléti ívet
nyomtathat, rögzíthet, és véglegesítheti azokat a képzéshez. Az oktató megtekintheti a saját adatait,
üzeneteit, és dokumentumait is.
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13

Képző munkatárs felülete

A képző munkatárs felhasználó hasonló „jogokkal” rendelkezik, mint a képzőintézmény. Látja a
képzési programokat, tud képzést létrehozni.
Tud magánszemélyeket is regisztrálni, egészen a validálásig. Szerződtetni már nem tud.
Továbbá megtekintheti a saját adatait, üzeneteit, és a dokumentumokat is.
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