KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a Nemzeti Foglalkoztat{si Alap Képzési Alaprész (NFA KA) 2013. évi decentraliz{lt
beruh{z{si keretének terhére nyújtott t{mogat{s monitoring indik{tor t{bl{zathoz
A kitöltött indik{tor t{bl{zatot e-mail-en, csatolt f{jlként az nfakadec2013@lab.hu címre,
papír alapon al{írva, pecséttel ell{tva a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
címére (1428 Bp., Pf. 27.) elküldeni szíveskedjenek. Az e-mail „T{rgy” rovat{ban a
Decentraliz{lt 2013. t{bl{zat címet legyen szíves feltüntetni. A borítékra pedig r{ kell írni
a t{mogat{si szerződés sz{m{t.
A „Tervezett” oszlopba és a „MEGVALÓSULT” oszlopba kell beírni a 2013/2014-es tanévben
ténylegesen megvalósult adatokat.
Amennyiben valamelyik adat értéke 0, akkor kérjük azt beírni (kitöltendő cell{k ne
maradjanak üresen)! Kérjük, ne töröljenek vagy szúrjanak be sorokat/oszlopokat, a
form{tumot ne v{ltoztass{k meg, a védelmeket ne oldj{k fel!
Szerződés sz{ma: A cella jobb oldal{n tal{lható nyíl segítségével lenyitható a lista, amelyben
valamennyi – a fenti p{ly{zati kiír{sban - nyertes p{ly{zó szerződéssz{ma megtal{lható. A
billentyűzet segítségével keresheti ki a megfelelő szerződéssz{mot, amelyre kattintva a
program automatikusan beilleszti az intézmény, szervezet nevét a következő cell{ba.
Amennyiben több szerződése is van a fenti p{ly{zattal kapcsolatban, úgy szerződésenként
külön indik{tor t{bl{zatot kell kitöltenie, s azt csatolt f{jlként kell elküldenie részünkre.
A szakképesítés OKJ kódja: Ide kell beírni folytatólagosan (szünet nélkül) a képzés 15 jegyű
OKJ kódj{t. Helyes kód beír{sa esetén a program a szomszédos cell{ba automatikusan
beilleszti a kódhoz tartozó képzés nevét.
Ha a képzés nem OKJ kódolt, akkor a képzés nevét kell ebbe a cell{ba beírni.
Az indik{tor t{bl{zat maximum 10 képzés adatainak megjelenítését teszi lehetővé.
Amennyiben ennél több képzést érint a p{ly{zat, kérjük, töltsön ki egy újabb indik{tor
t{bl{zatot. (Külön f{jlban, s azt szintén csatolt f{jlban küldje el részünkre.)
Indik{torok:
1. Tanór{k és/vagy gyakorlati ór{k sz{ma, amelyeken a p{ly{zatból beszerzett eszközöket
haszn{lj{k, szakképesítésenkénti bont{sban.
Minden t{mogatottnak kötelező kitöltenie!
P{ly{zat alatt a 2013. évi NFA KA decentraliz{lt beruh{z{si p{ly{zat értendő.
A tanít{si ór{k sz{m{t 45 perces egységekben sz{mítva kell megadni. A létsz{mmal nem kell
osztani az ór{k sz{m{t.
Az adatokat szakképesítésenként külön sorban kell megadni.
2. Tanulók/hallgatók sz{ma, akik a p{ly{zatból beszerzett eszközöket a tanór{kon és/vagy
a gyakorlati képzésben haszn{lj{k, szakképesítésenkénti bont{sban.
Minden t{mogatottnak kötelező kitöltenie!
P{ly{zat alatt a 2013. évi NFA KA decentraliz{lt beruh{z{si p{ly{zat értendő.

Az adatokat 2014. június 1-jei {llapot szerint kérjük megadni.
Ez a létsz{m része az 5-ös indik{tornak.
Az adatokat szakképesítésenként külön sorban kell megadni.
3. A p{ly{zó szervezetnél a szakképzésre haszn{lt t{rgyi eszközök és/vagy immateri{lis
javak (pl. szoftver) nettó értéke, szakképesítésenkénti bont{sban.
Minden t{mogatottnak kötelező kitöltenie!
A bekerülési érték amortiz{cióval csökkentett – 2015. m{rcius 31-i - értékét kell megadni. A
bekerülési érték oktat{si intézménynél: az ÁFA-val növelt vétel{r; gazdas{gi szervezetnél
attól függően, hogy ÁFA visszaigénylésre jogosult-e vagy sem: lehet az ÁFA-val növelt
vétel{r, vagy az ÁFA nélküli vétel{r.
Ha egy eszközt több képzésben is haszn{lnak, akkor a nettó értéket létsz{mar{nyosan meg
kell osztani a képzések között.
Az adatokat szakképesítésenként külön sorban kell megadni, az eszközöket nem kell
felsorolni.
4. A p{ly{zó intézménynél az oktat{sra haszn{lt t{rgyi eszközök (pl. nyelvi labor) és/vagy
immateri{lis javak nettó értéke.
Kiz{rólag a szakképző intézményeknek kell kitölteniük! Szakképző intézmények a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (tov{bbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdése
értelmében:
a) a szakközépiskola,
b) a szakiskola, beleértve a speci{lis szakiskol{t és a készségfejlesztő speci{lis szakiskol{t is
*a tov{bbiakban az a) és b) pont alattiak együtt: szakképző iskola+,
c) az {llami felnőttképzési intézmény, valamint
d) a felnőttképzésről szóló törvényben meghat{rozott, iskolarendszeren kívüli szakmai
képzést folytató intézmény.
Kisz{mít{sa a 3. pontban foglaltak alapj{n történik.
Az adatokat nem kell megbontani szakképesítésenként.
5. A p{ly{zó intézménynél oktatott összes szakképesítésben
szakképesítésenkénti bont{sban.
Kiz{rólag a szakképző intézményeknek kell kitölteniük!
Az adatokat 2014. június 1-jei {llapot szerint kérjük megadni.
Az adatokat szakképesítésenként külön sorban kell megadni.

tanulók

sz{ma,

6. Az intézményben oktatott összes h{tr{nyos helyzetű és saj{tos nevelési igényű tanulók
sz{ma.
Kiz{rólag a szakképző intézményeknek kell kitölteniük!
H{tr{nyos helyzetű: a gyermekek védelméről és a gy{mügyi igazgat{sról szóló 1997. évi
XXXI. törvénybe (a tov{bbiakban: Gyvt.) 67/A. § (1) H{tr{nyos helyzetű az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúv{ v{lt gyermek, aki esetében
az al{bbi körülmények közül egy fenn{ll:
a) a szülő vagy a csal{dbafogadó gy{m alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a csal{dbafogadó
gy{mról - önkéntes nyilatkozata alapj{n - meg{llapítható, hogy a rendszeres

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkezik,
b) a szülő vagy a csal{dbafogadó gy{m alacsony foglalkoztatotts{ga, ha a gyermeket nevelő
szülők b{rmelyikéről vagy a csal{dbafogadó gy{mról meg{llapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az a szoci{lis igazgat{sról és szoci{lis
ell{t{sokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ell{t{s{ra jogosult vagy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontj{t megelőző 16 hónapon
belül legal{bb 12 hónapig {ll{skeresőként nyilv{ntartott személy,
c)a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lak{skörülményei, ha meg{llapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integr{lt településfejlesztési stratégi{ban szegreg{tumnak
nyilv{nított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglak{sban,
illetve olyan lak{skörülmények között él, ahol korl{tozottan biztosítottak az egészséges
fejlődéséhez szükséges feltételek.
Saj{tos nevelési igényű gyermek, tanuló: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

törvény 4. § 25. pontja alapján az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási),
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
Az adatokat nem kell megbontani szakképesítésenként.
7. A t{mogat{ssal érintett szakképesítésekben részt vevő összes h{tr{nyos helyzetű és
saj{tos nevelési igényű tanuló sz{ma, szakképesítésenkénti bont{sban.
Kiz{rólag a szakképző intézményeknek kell kitölteniük!
„A t{mogat{ssal érintett szakképesítések” alatt azon képzések értendők, amelyeken a 2013.
évi NFA KA decentraliz{lt beruh{z{si t{mogat{sból beszerzett eszközöket haszn{lj{k.
A h{tr{nyos helyzetű tanuló meghat{roz{sa a 6. indik{torn{l olvasható.
Az adatokat 2014. június 1-jei {llapot szerint kérjük megadni.
Ez a létsz{m része a 6-os indik{tornak.
Az adatokat szakképesítésenként külön sorban kell megadni.
8. Az intézményben a lemorzsolódott tanulók sz{ma összesen.
Kiz{rólag a szakképző intézményeknek kell kitölteniük!
Csak a szakképző intézményt elhagyókat kell figyelembe venni, az iskol{n belül
szakképesítést v{ltókat és az évfolyamismétlőket nem.
A t{rgyidőszakban, teh{t a 2013/2014-es tanévben előforduló összes esetet kell sz{mítani.
Az adatokat nem kell megbontani szakképesítésenként.
9. A t{mogat{ssal érintett szakképesítésekben a lemorzsolódott tanulók sz{ma,
szakképesítésenkénti bont{sban.
Kiz{rólag a szakképző intézményeknek kell kitölteniük!
„A t{mogat{ssal érintett szakképesítések” alatt azon képzések értendők, amelyeken a 2013.
évi NFA KA decentraliz{lt beruh{z{si t{mogat{sból beszerzett eszközöket haszn{lj{k.
Ez a létsz{m része a 8-as indik{tornak, a „lemorzsolódottak” meghat{roz{sa: szintén a 8.
pontn{l. tal{lható.
A t{rgyidőszakban, teh{t a 2013/2014-es tanévben előforduló összes esetet kell sz{mítani.

Az adatokat szakképesítésenként külön sorban kell megadni.
10. Az intézményben oktatott összes szakképesítés tekintetében a szakképesítést szerzők
sz{ma, szakképesítésenkénti bont{sban.
Kiz{rólag a szakképző intézményeknek kell kitölteniük!
A t{rgyidőszakban, teh{t a 2013/2014-es tanévben előforduló eseteket kell sz{mítani!
Az adatokat nő-férfi bont{sban kérjük megadni.
Az adatokat szakképesítésenként külön sorban kell megadni.
11. A t{mogat{sból megvalósult eszközbeszerzések következtében szakképesítést szerzők
sz{ma, szakképesítésenkénti bont{sban.
Kiz{rólag a szakképző intézményeknek kell kitölteniük!
T{mogat{s alatt a 2013. évi NFA KA decentraliz{lt beruh{z{si t{mogat{s értendő.
Az adatokat nő-férfi bont{sban kérjük megadni.
Ez a létsz{m része a 10-es indik{tornak.
Az adatokat szakképesítésenként külön sorban kell megadni.
12. A gazd{lkodó szervezetnél lévő összes gyakorlati képzőhely sz{ma,
szakképesítésenkénti bont{sban.
Kiz{rólag a gazd{lkodó szervezeteknek kell kitölteniük!
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a tov{bbiakban: Szt.) 2. § 10. pont
gazd{lkodó szervezet: gyakorlati képzést folytató, szakképzési hozz{j{rul{sra kötelezett jogi
személy, jogi személyiség nélküli gazdas{gi t{rsas{g, egyéni cég, egyéni v{llalkozó.
Az adatokat 2014. június 1-jei {llapot szerint kérjük megadni.
Az adatokat szakképesítésenként külön sorban kell megadni.
A gyakorlati képzés tantervében meghat{rozott alapképzést az Szt. 2. § 17. iskolai
tanműhelyben (olyan szakképző iskolai feladatell{t{si helyen lévő gyakorlati képzőhely,
amely a szakképesítés jellegétől függően lehet műhely, tangazdas{g, tanbolt, tankórterem,
tankert, tanudvar, tankonyha, laboratórium, taniroda, demonstr{ciós terem, gyakorló- és
szaktanterem, a tov{bbiakban: tanműhely) lehet megszervezni. Az alapképzésre épülő
specializ{ló képzést - a munkahelyi körülmények között - csoportos képzési vagy egyedi
munkahelyen, illetőleg megfelelő feltételekkel rendelkező tanműhelyben lehet megszervezni.
A szakképzés megkezdésének és folytat{s{nak feltételeiről, valamint a térségi integr{lt
szakképző központ tan{csadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet 14. § (1) A
tanműhely a képzési feladata és felszereltsége szerint lehet
a) a szakmai előkészítő és szakmai alapképzést végző alapképző tanműhely,
b) a szakmai alapképzést és az erre épülő gyakorlati képzést ell{tó tanműhely, valamint
c) a szakmai alapképzésre épülő gyakorlati képzést ell{tó tanműhely.
(2) A tanműhely létesítése szerint lehet
a) iskolai tanműhely,
b) gazd{lkodó szervezet {ltal működtetett üzemi tanműhely,
c) több gazd{lkodó szervezet {ltal közösen működtetett üzemközi tanműhely (a
tov{bbiakban: üzemközi tanműhely), valamint
d) region{lis képző központ {ltal működtetett tanműhely.

A tanműhely felszerelését a szakképesítésenként kiadott szakmai és
vizsgakövetelmény eszköz- és felszerelési jegyzéke tartalmazza. Szt. 2. § 7. pont
értelmében eszköz- és felszerelési jegyzék: a szakmai és vizsgakövetelményben
szakképesítésenként meghat{rozott, a képzési feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök, gépek, szersz{mok, alapanyagok, helyiségek és felszerelések minimuma.
13. A p{ly{zati t{mogat{sból megvalósult eszközbeszerzések következtében
létrejött új gyakorlati képzőhelyek sz{ma, szakképesítésenkénti bont{sban.
Kiz{rólag a gazd{lkodó szervezeteknek kell kitölteniük!
T{mogat{s alatt a 2013. évi NFA KA decentraliz{lt beruh{z{si t{mogat{s értendő.
Az adatokat nő-férfi bont{sban kérjük megadni.
Ez a darabsz{m része a 12-es indik{tornak.
Az adatokat szakképesítésenként külön sorban kell megadni.

14. A p{ly{zó gazdas{gi szervezetnél az összes tanulószerződés sz{ma,
szakképesítésenkénti bont{sban.
Kiz{rólag a gazd{lkodó szervezeteknek kell kitölteniük!
Az adatokat 2014. június 1-jei {llapot szerint kérjük megadni.
Az adatokat szakképesítésenként külön sorban kell megadni.

15. A p{ly{zó gazd{lkodó szervezetnél a p{ly{zati t{mogat{s {ltal létrejött új
tanulószerződések sz{ma, szakképesítésenkénti bont{sban.
Kiz{rólag a gazd{lkodó szervezeteknek kell kitölteniük!
T{mogat{s alatt a 2013. évi NFA KA decentraliz{lt beruh{z{si t{mogat{s értendő.
Az adatokat szakképesítésenként külön sorban kell megadni.
Közreműködését megköszönve és tov{bbi jó munk{t kív{nva:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

