KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprész (MPA KA) 2008. évi központi keretének (KT) terhére a
felsőoktatási intézmények számára nyújtott KT-FO-I támogatás monitoring indikátor táblázathoz
A kitöltött indikátor táblázatot e-mail-en, csatolt fájlként a ktfoI2008@lab.hu címre, papír alapon
aláírva, pecséttel ellátva az NMH címére (1476 Bp., Pf. 75.) elküldeni. Az e-mail „Tárgy” rovatába az KTFOI 2008. táblázat címet legyen szíves feltüntetni. A borítékra pedig rá kell írni a támogatási szerződés
számát.
A „Tervezett” oszlopot üresen kell hagyni és csak a „MEGVALÓSULT” oszlopba kell beírni a 2012/2013-es
tanévben ténylegesen megvalósult adatokat.
Amennyiben valamelyik adat értéke 0, akkor kérjük azt beírni (kitöltendő cellák ne maradjanak üresen)!
Kérjük, ne töröljenek vagy szúrjanak be sorokat/oszlopokat, a formátumot ne változtassák meg, a védelmeket
ne oldják fel!
Szerződés száma: A cella jobb oldalán található nyíl segítségével lenyitható a lista, amelyben valamennyi – a
fenti pályázati kiírásban - nyertes pályázó szerződésszáma megtalálható. A billentyűzet segítségével keresheti ki
a megfelelő szerződésszámot, amelyre kattintva a program automatikusan beilleszti az intézmény, szervezet
nevét a következő cellába.
Támogatott képzési szak: A szerződés szám kiválasztásával a program automatikusan kitölti a cellát.
A képzési szak sorszáma: Ide kell beírni az 1-32 sorszám valamelyikét, a szám után nem kell pontot tenni.
Helyes sorszám beírása esetén a program a szomszédos cellába automatikusan beilleszti a sorszámhoz tartozó
képzési szak nevét.
Az indikátor táblázat maximum 10 képzési szak adatainak megjelenítését teszi lehetővé. Amennyiben ennél több
képzési szakot érint a pályázat, kérjük, töltsön ki egy újabb indikátor táblázatot. (Külön fájlban, s azt szintén
csatolt fájlban küldje el részünkre.)
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Indikátorok:
1. A gyakorlati órák száma, amelyeken a hallgatók a pályázatból beszerzett eszközöket használják,
képzési szakonkénti bontásban.
Pályázat alatt a 2008. évi MPA KA KT-FO-I pályázat értendő.
A tanítási órák számát 45 perces egységekben számítva kell megadni. A létszámmal nem kell osztani az órák
számát.
Az adatokat képzési szakonkénti külön sorban kell megadni.
2. Hallgatók száma, akik a pályázatból beszerzett eszközöket a gyakorlati képzésben használják, képzési
szakonkénti bontásban.
Pályázat alatt a 2008. évi MPA KA KT-FO-I pályázat értendő.
Az adatokat 2013. június 1-jei állapot szerint kérjük megadni.
Ez a létszám része az 5-ös indikátornak.
Az adatokat képzési szakonként külön sorban kell megadni.
3. A gyakorlati képzésre használt tárgyi eszközök és/vagy immateriális javak (pl. szoftver) nettó értéke,
képzési szakonkénti bontásban.
A bekerülési érték amortizációval csökkentett – 2012. december 31-i - értékét kell megadni. A bekerülési érték
attól függően, hogy ÁFA visszaigénylésre jogosult-e vagy sem a támogatott, lehet az ÁFA-val növelt vételár,
vagy az ÁFA nélküli vételár.
Ha egy eszközt több képzési szakon is használnak, akkor a nettó értéket létszámarányosan meg kell osztani a
képzési szakok között.
Az adatokat képzési szakonként külön sorban kell megadni, az eszközöket nem kell felsorolni.
4. A gyakorlati képzésre használt tárgyi eszközök és/vagy immateriális javak nettó értéke.
Kiszámítása a 3. pontban foglaltak alapján történik.
Az adatokat képzési szakonként külön sorban kell megadni, az eszközöket nem kell felsorolni.
5. Az oktatott összes hallgató száma.
Az adatokat 2013. június 1-jei állapot szerint kérjük megadni.
Az adatokat nem kell megbontani képzési szakonként.
6. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók száma.
A 2005. évi CXXXIX tv. a felsőoktatásról, 147.§ 10. és 10/A. pontja alapján:
„10. hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem
töltött hallgató (jelentkező), akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a
jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt,
10/A. halmozottan hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az a hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező),
akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője, - a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek.”
Az adatokat nem kell megbontani képzési szakonként.
7. A támogatással érintett képzési szakon részt vevő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű hallgató
száma, képzési szakonkénti bontásban.
„A támogatással érintett képzési szakok” alatt azon képzési szakok értendők, amelyeken a 2008. évi MPA KA
KT-FO-I támogatásból beszerzett eszközöket használják.
A hátrányos helyzetű hallgató meghatározása a 6. indikátornál olvasható.
Az adatokat 2013. június 1-jei állapot szerint kérjük megadni.
Ez a létszám része a 6-os indikátornak.
Az adatokat képzési szakonként külön sorban kell megadni.
8. A lemorzsolódott hallgatók száma összesen.
Csak a felsőoktatási intézményt elhagyókat kell figyelembe venni, az intézményen belül képzési szakot váltókat
és az évfolyamismétlőket nem.
A tárgyidőszakban, tehát a 2012/2013-es tanévben előforduló összes esetet kell számítani.
Az adatokat nem kell megbontani képzési szakonként.

9. A támogatással érintett képzési szakokon lemorzsolódott hallgatók száma, képzési szakonkénti
bontásban.
„A támogatással érintett képzési szakok” alatt azon képzési szakok értendők, amelyeken a 2008. évi MPA KA
KT-FO-I támogatásból beszerzett eszközöket használják.
Ez a létszám része a 8-as indikátornak, a „lemorzsolódottak” meghatározása: szintén a 8. pontnál. található.
A tárgyidőszakban, tehát a 2012/2013-es tanévben előforduló összes esetet kell számítani.
Az adatokat képzési szakonként külön sorban kell megadni.
10. Az összes képzési szak tekintetében a szakképzettséget szerzők száma.
A tárgyidőszakban, tehát a 2012/2013-es tanévben előforduló eseteket kell számítani!
Az adatokat nő-férfi bontásban kérjük megadni.
Az adatokat nem kell megbontani képzési szakonként.
11. A támogatásból megvalósult eszközbeszerzések következtében szakképzettséget szerzők száma,
képzési szakonkénti bontásban.
Támogatás alatt a 2008. évi MPA KA KT-FO-I támogatás értendő.
Az adatokat nő-férfi bontásban kérjük megadni.
Ez a létszám része a 10-es indikátornak.
Az adatokat képzési szakonként külön sorban kell megadni.
Közreműködését megköszönve és további jó munkát kívánva:
NMH

