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ELŐZMÉNY

• GINOP-6.1.7-17-2018-00001 kiemelt projekt pályázati felhívása:
- 3.1.2.1/c) pontja alapján:

Informatikai fejlesztések megvalósítása a minőségbiztosítást, statisztikai
adatgyűjtést és adatszolgáltatást (pl. képzési és foglalkoztatási tervek
adatainak kezelése) támogató, a képzési kínálat és a projekt keretében
fejlesztett tájékoztató és szakmai anyagok elérhetőségét biztosító, a
monitoring és ügyfélszolgálati tevékenység megvalósításához
kapcsolódó adatbázis kialakítása érdekében

- e) pontja alapján: 
Szakmai monitoring, támogató rendszer kialakítása:
GINOP-6.1.5-17; GINOP-6.1.6-17 és a GINOP-6.1.8-17 felhívások
kedvezményezettjeinek tájékoztatása és felkészítése a monitoring
látogatásokra
támogató és monitoring tevékenység eredményeinek feldolgozása, elemzése, 
átfogó elemzés készítése



MONITORING TÁMOGATÓ RENDSZER

https://ginop617monitoring.nive.hu/



REGISZTRÁCIÓ, BEJELENTKEZÉS

Regisztráció/bejelentkezés 

Elfelejtett felhasználónév/jelszó

Pályázó adatainak feltöltése

Megvalósítási helyszín rögzítése

Új képzés felvitele Képzések/Új képzés felvitele

Kedvezményezett alapadatai/Megvalósítási 

helyszín

Folyamat:

Kedvezményezett alapadatai/Pályázó adatai

Bejelentkezés/Elfelejtette a jelszavát?

Elfelejtette a felhasználónevét?



ADATOK AKTUALIZÁLÁSA; ADATMÓDOSÍTÁS

Adatok aktualizálása:

- Megvalósítási helyszín rögzítése,

- Új képzés felvitele

- Kedvezményezett adatainak 

változás bejelentése

Képzések módosítása:

- Kedvezményezett által módosítható 

adatok

- NSZFH által módosítható adatok



ADATOK AKTUALIZÁLÁSA

Megvalósítási helyszín rögzítése

Új képzés felvitele Képzések/Új képzés felvitele

Kedvezményezett alapadatai/Megvalósítási 

helyszín

Folyamat:

Új megvalósítási helyszín, új képzések bevonása esetén



ADATOK AKTUALIZÁLÁSA

Fejlesztés jelen szakaszában 

e-mail küldése a ginop617@nive.hu, illetve a 

felnottkepzes@nive.hu e-mail címek egyikére

Folyamat:

Fejlesztés további szakaszában: 

Főoldal/adatváltozás bejelentése menüponton 

keresztül

Vállalkozás adatainak módosítása: 
Cégnév, cég rövidített neve, székhely címe, adószám, kapcsolattartó adataiban 
történt változások esetén



KÉPZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

Folyamat:

Az alábbi adatokban történt változás esetén: 
OKJ/SZPK/NYPK azonosító; a képzés engedélyszáma; a képzési csoport képző intézmény 
által megállapított azonosítója; a képzés kezdő dátuma; a képzés tervezett befejező dátuma

Képzési adatok módosítása Képzések/Képzéseim/Képzési adatok 

módosítása

Fontos: 

Képzés kezdő dátumának megadása: 

Felhívások szerint: Amennyiben a képzési 

tervben megadott képzések időpontja 

változik, arról a Támogatót és az NSZFH-t a 

képzés megkezdését megelőzően 5 

munkanappal tájékoztatni szükséges

Képzés befejező dátuma nem lehet  korábbi, 

mint a képzés kezdő dátuma!

Kedvezményezett által módosítható adatok



KÉPZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

Folyamat:

Az alábbi adatokban történt változás esetén: 
Képző intézmény neve; képzés megnevezése; képzés Fktv. szerinti besorolása; képzés 
megvalósításának típusa; képzés formája; képzés óraszáma; képzés kezdő dátuma; képzés 
tervezett befejező dátuma; képzés helyszíne; képzésben résztvevők létszáma

Főoldal Adatváltozás bejelentése

Fontos: 

Az eredeti és a módosított űrlapon is csak 

azokat a mezőket töltse ki – a kötelezően 

kitöltendő mezőkön felül -, ahol módosítást 

kíván tenni.

Megvalósítási hely módosítás előtt kérjük, 

rögzítse az új képzési helyet a  

Kedvezményezett alapadatai/Megvalósítási 

helyszín menüpontnál

NSZFH által módosítható adatok



KÉPZÉS LEZÁRÁSA

Megvalósított képzések esetében záró lépés:

Képzés befejezése Képzések/képzés befejezése vagy

Képzéseim/adott képzés megnyitása/képzés lezárása

Fontos: 

Folyamat:

Befejezett képzéseknél minden 

esetben történjen meg a képzés 

lezárása (Felhívás szerint 

adatváltozás!)



KAPCSOLAT/SÚGÓ

A rögzítés, adatszolgáltatás közben felmerült kérdések esetén

Kapcsolat menüpont

Súgó menüpont
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