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A 2000.6vi kdzhasznisasiielentestaialmal
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2000.6vi szamvitelibeszamold
A kdlts6gvetesit6mogat6sfelhaszniilesa.
Kimutat6sa vagyonfelhaszn6lisfu6l.
Cel szerintijuttatiisok kimutatasa.
A kdzponti kdltsdgvetdsiszert6l, az elkiildnitett 6llarni pdnzalapt6l,a helyi dnkorm6nyzatt6l
6smindezekszerveit6lkapott tiirnogatasokmdrtdke.
A kdzalapitv6ny
vezet6tiszts6gvisel6inek
nytjtott juttatiisok6rtdke,illetveiisszege.
Beszimol6 a kdzhasznftev6kenysdgr6l

TempusKdzalapitv6ny

Kimutat6s a kdlts6gvetdsi
t6mogat6sokfelhaszr6l6sSr6l
2000.6v
A Tempus Katzalapitviny k6zhasznri feladalairak ell6tdsaval dsszefiiggesbena benldjtott
k6ltsdg- es feladattervekalapjin a kdltsegvetestdltiirnogat6sbanrdszestilt.A timogalds minden
esetbeniriisbeli szerzdddsalapjdn tiirt€nt, melyben megl.F;tirdoz
$a kertilt a tamogatissalval6
ehzemobs feltetele6sm6dja.
A Kdzalapitv6ny a tAmogat6sok iisszeg€t a szerz6d€sekbenmeghatarozott feladatainak
megval6sitasaraforditotta. A t6rnogat6$okfelhaszn6lis6rola kdltsegvet€sfel€ az elsz6molisok
haurid6benmegtdrtdntek.

A k6lts6gvet6si
t6mogatisokfelhasa6l6sa2000-ben:
I. CEEPUSprogram
Az Oktat6si Miniszt6rium az Eur6pai Uni6s feladatok 6s programok szakprogamon beliil
CEEPUSprogramlebonyotit6saraa ben).ijtott kdlts€glervalapjantemogatristbiztositott.

XLl82 Meg6llapodis
Az Oktatasi Minisztdriummal kdtdtt meg6llapodas alapjiLn a Magyar Allarnkincst6,mal
rendelkezesrerill6 t.6mogatista Kttzalapitvtoy folyamatosrnhaszdlta fel a 2000.€v folyamrn .
A kdlts€gvetdsi 6v vegen, 6ttekintve a felhasaAlast 6s a m€g rendelkez€sreall6 keretet, a
Kdzalapitvdny kdrelmeztea felhasanrilisi hattuidd m6dosiLls6t2001. jrinius 3O-t4 u,i;i'd.eaz
OktatrisiMiniszt6rium az enged6l]tmegadta.
l. CEEPUSmiikiid6si ldmogatds
Miikdddsi bev€telek:
- Atmen6tetel 1999-ritl
- Miikijddsi t6mogatas
- AtmeD6passziva2000.12.31.
Bev6teleklisszesen:

-

148
11.501
1.619
10.030 eFt

A 2000.6vi miikdd€si t6mogatAsfelhasznaliisa:
.
.
.
.
.
o
.
.

Szemdlyijellegiikdlts6gek
Bir6l6k,szakdrt6kdija
Kikiildetesikdlts6gek
Kikiildet6si kdltsegterit€s
Rezsikiiltsegek
Inform6ci6stev€kenysegkdlts6gei
Egy6bkdlts6gek
Eszkiiz beszezeskdlts6gei/Amortiz6ci6

Kiadis iisszesen:

5.587
|.067
881
1.423
596
0
493

10.030

eFt

A Szendd€s6. pontja alapjbr.a 4Vo3'18eFt 'sszegbenfehzernitesrakedilt.

2. CEEPUSpelydzatitimogat6sok
P6lydzatitrimogatrismaradvriny1999
P6lyiEati tamogat,s2000.
Osszesen:
Visszafizetesintezndnyekt6l
Tdmogatdsbevitel dsszesen
:

66'l eFt
42.178 eFt
42.845 eFt
2.046 eFt
44.891eFt

P6lyiEati tamogat{sra kifi zetve2000.-ben:

43.894eFt

Maradv6ny:

997 eFt

II. SOCRATESprogram
XL/646 Megiltapodis
Az Oktat6si Miniszt6rium az Eur6pai Uni6s feladatok es programok szakprogramonbeliil a
SOCRATES hazai szemez1,se,
a bonyolitd iroda miikddtetdsecimen a Kdzdapiteirry ftszerc
tamogatdstbiztositott.

o

Az Oktat6si Miniszt6riummal kittdtt megallapod6s alapjfur a Magyar Allamkincst6m6l
rendelkez€srerill6 t6mogat6sta Kdzalapitv6nyfolyamatosanhasznAltafel a 2000.6v folyaman.
A Kdzalapitvanya 2000. €v v6g6n 6ttekintvea felhaszn6l6st6s a m6g rendelkezesreA[6 keretet
kdrclmezte a felhaszn6lisi hatirid(i m6dosit6s6t 2001. i nius 30-ra- amire M Okratdsi
Miniszterium az engedel)tmegadta.
Mflkatddsitdmogatds
Miikdddsitdmogatds
2000.
Arfolyamnyeres€g
Kerekitesidifi
Aturerdpassziva2000.12.31.
Bev6telek0sszesetr
;

8l.853
2.9'7
5
2
- 5.031
79.799 eFt

A 2000.6viSocEtes miiktiddsi trimogatrisdsegy6bbevdtelekfelhasznril6sa:
.
.
.
.
.
a
.
.

Szem€lyijellegilkdlts6gek
Bira{6k, szak€rtdkdija
Kiktildetesikdlts€gek
Kikiildetesi kdltsdg terites
Rezsikiiltseg
Inform6ci6stev€kenysegkdltsegei
Egy6br6Lforditdsok
Eszkdzbesze%eskdltsegei/Anortiz6ci6
Kiadisok 6sszesen:

50.65'7
3.41'7
6.427
- 3.754
17.554
2.490
1,47
2.861
79.799 eFa

keriilt.
A Szerz6d6s6. pontja alapjiaj,a4o/o2981eFt iisszegbenfelsz6mitarsra

trI. LEONARDOprogram

SZTF-KT/4/2000.Timogatisi szerz6d6s
a / Iroda felfjftis timogrtSsa

Az ifoda kialakitris6ra€s fehijitdsdraa Kttz apitvitrl.yszerz6ddstkiitdtt a ProfesszorokHdz4val,
tekintettel aEa, hogy az UIl6i tt 82 sz. alatti ircdaepiiletneka ProfesszorokHAzaa kezel'je. A
szerz6d€salapj6n ftszerc az iroda fehijitrisi munkiinak fedezdere a tamogaldskentkapott
15,447,000,-Ft 2000.08.28-6n{totalar$akernlt. A szerz6d€salapjrin a ProfesszorokHirz a
felijitisi,&arbantaruisi munkdl@telvdgeztette,az 6tadottdssz€gr6lelszimolt.

Az elsz&nol6salapjin a ProfesszorokHiiza a Kdzalapitvanybankszfrml|jtuavisszavtalt221.056,Ft dsszeget,amelyeta Kdzalapitv6nya kdltdztetdsselkapcsolatosszrillitAsikdlts6gek( 404 eFt )
r€szbenifedezetdreforditott.
A kapott tamogatdsteljes egeszebellfelhaszn6lAsrakedilt, a szallltiisi kitltseg ktilitnbdzetet a
Kttzalapitvany
egy6bfonisaib6lfedeae.
b / Miiklid6si flimogatds
Mrikitddsi bevdtelek:
- Atmen6t€tel 1999.€w6l
- Mtkdddsi tamogatds
IL
Egy6bbevetelek:
- Ertekesitett t. eszkdz
- Arfolyamnyeres€g
Bev€telekdsszesen:

1 6 . 3 1 6e F t
24.553 eFt
40.869 eFt

left
592 eFt
41.462eFa

A 2000.6vi miikcid6sitimogat6s6segy6bbevdtelek
felhaszdl6sa:
.
o
.
.
.
.

Szemdlyijellegii kdlts6gek
Bir6l6k, szakdrtiikdijai
KikUldet6sikdlts€gek
Kikiildet€si kdltseg t6.it€s
Rezsikdltsegek
Inform6ci6stevekenys€gkatltsdgei

M&kt:ddsi koltsdg asszesen:
r Eszkcizbeszerz6skitltsegei/Amortizaci6
Terit6snelkiil 6tvett t. eszkdzdk
.
.

21.606 eFt
7.097 eFt
5.682 eFt
- 2.'753 eFt
1 3 . 5 1 0e F t
7.634 eFt
52 776 eFt
1.028 eFt
- 338 eFt

Arlolyamveszteseg
Selejtezetteszkdzdk

1.168 eFt
22 eFt

Kiad6sokdsszesen:

54.656 eFt

Muka,ddsi
ki tsdg500/o-a
EU- r terhelil

26.388 eFt

Mfikdddsitdmogatistterhel6kiadrs iissz.:

28.268 eFt

Maradviny:

13.194 eFt

SZTF -l<l 12I 2000"f imo gatisi szerzddds
A Timogallsi szerzdddsalapj6n kapott tdmogatesteljes egdszdbenfelhasur6lAsrakeriilt. A
7,500.000,- Ft a Csong6d Megyei Munkaiigyi Kdzponttal kittdn tAmogatisi meg6llapodds
alapjdn2000.07.26-in
kifizet6srekeriiI
SZTF-KT-3/2O0O.sz.
Timogatisi szerziidGs
A T6mogatisi szerz6d€salapjrinkapotttlmogatiis: 348.570.000,Ft (1291000,Err.R)
-2000.09.
11. 6tutalvaEU-nak
- bankkdlts€g:
- ktilftildi bankkdlts6g
dsszeskiad6s:

338.526.020,-Ft (1291000,EUR)
131.095,Ft ( 500,- ErJR)
19.035,Ft ( 72,60EtrR)

Ft
338.676.150,-

Maradveny:

9,893.850,Ft

SZTF-KT-I5/2000sz.T6mogatisi szerz6d6s
szerz6d6s
A Tiirnogatiisi
alapjaEkapotttAmogat6sr
360.000.000,Ft
Felhaszneldtsra
m6gnem keriilt.
Az 1999.eviKdzhasartsAgijelentdsbenkds6bbi felhasaflisra megjelitlt pillyaz^i t6mogat6sra
kapott7.500eFt 6s 2.450eFt dsszegek
az al6bbiakszerintkertiltekfelhasznal6sral
A tiimogate,s
dsszege:
7.500.000,Ft
Kilizet6s:
2000.02.18.
7,500.000,-Ft a Csongdd megyeiMunkaiigyi Kdzpontnak.
A titunogates
dsszege:
2.450.000,Ft.
Kifizetds:

150.000,Ft a Progndzis
Alapitv6n)ryEk
500.000.Ft aBercs€nyi
Szal:ktiz6piskol6nak
Osszesen:
Maradv6ny:

650.000,-Ft
1.800.000,Ft

IV. ESZA NemzetiK6pz6ktizport

XXXDVI 10/2000.Szerzdd€s
Az Oktatasi Miniszt6rium t6mogat6sikeretet biztositoft a Kdzalapitvitny reszercaz "Eurbpat
SzocidlisAlap NemzeliKdpzdKdzpont" tAmogatds6n.
A t6mogatristaz OktatesiMiniszteriumprogramfinarNziroz6s
keretdbenbiztositotta.
Miklid6si timogatds

j

OM miikddesi tAmogatis
Kamatbev€tel
Arfolyamnyeresdg
Bev6telekosszesen:

17.054
49

r28
17.231eFt

A 2000.dvi miiktjddsi timogatis 6segy€bbevdtelekfelhasa6ldsa:
.
.
.
.
.
.

Szemdlyijellegiikdltsegek
Binil6k, szak6rt6kdijai
Kikiildetesiktilts6gek
Kikrildet6si kdlts6gt6rit6s
Rezsikdlts6gek
Inform6ci6stevekenyseg

10.639
1.428
569
- 134
2.225
1.188

Mfrkiid! si kolts6g 6sszeseh:

15.915 eFt

Eszktiz beszerz6skriltsdgei/Anortiz6cio
ArlOlyamveszteseg
Kiadisok dsszeser:
ESZA maradY6ry:

1.0r3
16.928
6
16.934
297 eFa

A Szeeiidds6. pontja alapJi.lj.a 4% 609 eFt i5sszegben
keriilt.
felszArnil'esra

V. Humdner6forr{s-feileszt6s
6saz ESZA

XL I 2349| 2000.Szerz6d6s
Az Oktatasi Minisztdrium temogat6sikeretet biztositott a Kdzalapitv6ny r'sz'te
Humcinerdforrlis-fej
lesztds dsaz ESZAtdmogafistird konfercncral{megrendez6sdre.
a) Introvativpartnership

t6mosatisikeret: 1 milli6 forint

Miikiid6si trmogatis:
OM tamogatts
Kiaddsok:
Kikiildet6sikdlts€g
Rezsikdltseg
Rendezvenyekkdlts6ge

23
9
504

Kiadisok iisszesen:

536 eFt

T6mogat6sihiSny:

536 eFt

A 2000.6vbenfelmeriilt kiadasokata Kdzalapitvenyegy6bfonAsb6lfedezte.

l0

a

b) ESZA region6lisszeminirriumok

t6mogat6sikeret: 4 milli6 forht

A 2000.6vbenkiad6soknem mediltek fel. OM tamosatiisnem 6rkezett.

c) Kommunikdci6s6sinformici6s techtrol6gidkfelhasznil6saa kiizoktatasbar
t6mogatisikeret: 3,8 milli6 forint
A 2000.6vbenkiaddsoknemmeriiltekfel. OM ternosat6s
nem6rkezett.

vI. Eu16paiszabvinyok6rv6Dyes{t6se
az oktatisi statisztikeban

A 2000.6vbenkiad6soknemmefliltekfel. OM tamosates
nemerkezett.

VII. Eur6pai Tatrulminyi KdzpontokTitkirsdga

XL/27012000.
Megrillapod6s
Az OktatasiMiniszterium az Eur6paiTanulmenyiKdzpontokTitkarsegafeladatainake116t6stua;
vala'Jltfi ^z XL/27012000.sz. Meg6llapodes1. pontjabanfoglalt egy6bfeladatoka a
Kdzalapitvany
r6sz6rekdlts€gvet6si
ttmogatAsi
keretetbiztositott15 milli6 Ft, valaminta
ProfesszorokHifua6ltal el6z6legkezeltdssz9g2000.eyrc 6th.6z6d6
maradvrinya3.300eft
dsszegekben.
A t6mogat6staz OktatasiMiniszteriumprogranfinanszirozaskeretdbenbiztositotta.
Bev6telek
OM miikitddsibevdtel

14.216

Bevetelekosszesen:

14.216

ll

Az ETKT 2000.dvi mrlkddesikdltsdeeinek
felhaszniil6sa:
.
.
.
.
r

Szemdlyijellegii kdlts€gek
Binil6k, szaked6kdijai
Kikiildet6sikttltsegek
Rezsikdlts6gek
InformSci6stev€kenys6g

7.026
883
245
2.971,
2.504

Mfrk)ddsi kihsAg bsszesen:
.
.

I3.629 eFt

Eszkdzbeszerzesktilts6gei/ Amoftizdci6
T6rit6sn6lkiil atvett eszkaiztik

r.0'76
-

Kiad6sokiisszesen:

1.012
13.693 eFt

Maradv6try:

523 eFt

t4

Kimutatis a vagyonfelhasznilfs{r6l
2000. 6v

A Kdzalapitviiny rendelkez6sdre
bocsAtottl8 milli6 forint alapit6i vagyonaz alapit6sdvdt6l
kezdvefolyamatosan
ndvekedest
mutat.
A sajritt6keosszege
2000.december
31-dn:51.027eFt,anely az el6z66vhezkdpest6,52% -os
jelent.A t6kev6ltozisa tiirgy6vieredmdny
ndveked6st
iisszege.

t5

Kimutatis a c6l szerintijuttatesokr6l

474t1

CEEPUStimogaiisok

474tJ

Leon3rdo-Pilyainf. Kp

47414

LEONARDO csandestfts

4142r

Leonardo- 1998.

4143r

ERASMUSAct.1.-SpecPV-1998

47432

El6SMUS-Act.2-1998

21,865

4',7
434

ComeDius
Act. I -1998

4r,265

47435

Comenius
Act.3.2-1998

41436

LinsuaB -1998

52,333

47437

LrnguaC -1998

6,896

-6,896

47438

Linsla E -1998.

23,t'.76

-23,176

47439

Anon-1998

6,493

17442

Erasmus
Act.2 - 1999.

-6,493
-322,894

47443

ILPC.I999,

+7444

Comenius
Act. I -1999.

47445

Comenius
Act. ]2 - 1999

47446

LinguaB -1999.

4'7447

LinguaC - 1999

4744E

LinguaE - 1999

47449

Anor - 1999

4745|

Leonardo- 1999.

47452

Mlnerva - 2000

136

136

47453

c€ntralizilr PV - 2000.

845

845

47462

ErasmusAct.2 . 2000

3,010

41464

ComemusIPV-IMA - 2000

47465

Comenius3 2

3,010
t7,706
6,001

17466

Liryua B - 2000.

47467

LinguaC

17468

LinguaE - 2000

41469

Arion- 2000
Osszesen:

35,710

43,894

15,000

-650

650
14,938

8,440

-6,498
-631

6ll

-27,865
10,420

JU,U45

-2,t16

2,t16

413,045

8,184
15,000

84

90,151

-52,249

-4,674

4,670

-2,069

6 5 , 5i 6
4 7F.l

),uo!

288

3l,201
7,239

50,468

19,267

1E,163

t0,924

5t,6t7
6,722

4,t83

r24,056

r00,82J

11,706

6,001
22,654

22,654

8,860

8,860

2t,541
1,84(
716,052

581,905

2 t , ) 4|

1,846
-t94,141

74.gBok

A Kdzalapitvary kiz6rolag penzbeli t6rnogatesokatfoly6sit az alapitdi okiratban meghatAfozott
cdloknak megfelel6en.A cel szerinti juttat6sokata Kitzalapitvdny mirden esetbenp|lyiztztAs
alapj6n folydsitja. A pity|zatok szelekci6jet,tartalrni 6s szakmaibir6lat6t az adott t6materiilet
szak&t6i, egym6st6lfiiggetlen szakdrtdk,illetve szak6rt6i csopoiok v€geztdk.

Kimutatds a kiizpodti kiilts6gvet6si
szervt6l,az elkiiliitritett{llami p6Dzalapt6l,
a helyi
iinkorminlzatt6l 6smindezek szerveit6l kapott timogat6sok m6rt6k6r6l
2000.6v

A TempusKdzalapitviiny a felsorolt szervezetekt6l
t6mogatrrsban
nem reszestlt

A vezet6tiszts6gvisel6knek
nyijtott juttatisok iisszege
2000.6v
A Tempus Kdzalapitv6ny a Ktv. iiltal megieldlt vezetd tiszts6gvisel6kneksernmifelejuttatist
nemn\uttott.

17

Besz6mol6a kiizhasznri tev6kenys6grdl

A Magyar Kdztarsas6gKormanya, mint alapito az Europai Uni6 Phare TempusprogramjSnak
megszeruez€se
erdekeben- az alla'Ji kdzfeladatakfolyamatosbiztosit6sac6ljab6l hat6rozatlan
id6reletrehozta
a TempusKiizalapitvinyt.
A TempusKdzalapitv6nlta F6v. Bir6s6gaz t996. m6jus23-im kelt 12.Pk. 60.33611996/3.s2.
v6gzes6velnyilv6ntartasbavette.
A KdzalapitvAnyfeladataiaz dvek sor6akibdviiltek, jelenlegi feladataiaz al6bbiak:
o A magyarszakk6pz6si6soktat6siszeltor ev6pu felzitrklzisimak 6skapcsol6drisriaak,
az
eur6paiintegreci6gondolatrinakdsa Magyar Kdzt6rsas6gEU - csatlakozisAnakeliimozditisa
6s tamogatasa.
. Az EU PIi{RE Tempusprograrnv6grehajtrsa6s a TempusMagyarorszdgiIroda
miikddtet€se.
. Az EU SocratesprogramvdgrehajtAsa
6sa SocratesNemzeti lroda miikddtetes€nek
biztositrisa.
. A Ceepusprogramv6gehajtasanak6sa CeepusMagyarorsz6gikoda miikddtetds6nek
biztosit6sa.
r Az EU Leonardoda Vinci progam vegrehajt6sa6sa LeonardoNemzetikoda
miikddtetdsdnekbiztosft6sa.
o Az Alumni for EuropehAl6zatmiikiidtetdse.
o A szellemier6fomisokfejlesztdse
programokszewezdse,
drdek6ben
olyannemzetkdzi
amelyekreaz oktatisi minisztera Kdzalapitvdn)'tfelkeri.

Beszimoldr 2000.6vi tev6keDys6grdl:

TEMPUS
Teki[tettel arra, hogy az Eudpai Bizottseg(EB) a csatlakoz6orszagoksziirn6rautoljina 1999ben hirdetett meg ptrlyv.di lehetds6get,a Tempus Magyarorszigi Iroda (TMI) szrirnira fenn Hsa 6ta el6szdr - nem meriilt fel a pAly6zatikiir6sok kttzzdtdteldvel,illetve a paiy6zatok
szelekci6j6valkapcsolatosfeladat. Ennekmegfelel6ena TMI informaci6stevekenys6gesoiin a
Tempus program magyarorsz6gi eredmenyeinekdisszonin6c6j6t, illetve a fut6 projektek
nyomoDkdvet6s6t
6sa projekt menedzsmentevonatkoz6tan6csadAst
v6gezte.

t8

1, Infomdc is tevdkenysdg a
kapcsolalban.
1 1.

Terrrpus program

magyatonztigi

megrahis[tdsdval

Foc6steremt€silehet6sdgeka magyarfels6oktatiisszitniira - konferencia

2000. november 30-rin a TernpusMagyarorszigi Iroda konferenci6trendezett,,Fonasteremt€si
lehet6sdgeka magyar fels6ollatis szinira" cimmel. Az eldaddsoka fels6oktatiisi int€zmdnyek
felel6s polci6iban dolgoz6 munkatfusainakkivdntak 6jekoztatAstadni a lehetsdgesfof6sok
el6thet6sdgdr6l,illetve m6r miikdd6 shategi& tapasztalalair6l.A konfelenciAtDr. R6ffu J6zsef,
az Oktatdsi Minisadrium Fels6oklatisi F6osztrilydnak foosd yyezeloje nyitotta meg. A
konferercia el6ad6saiaz int€zndnyi ds kari szintii fondsteremtdsitevdkenysdgektapasztalatair4
a fels6oktatas szAlJnirta
ele*Let6tov6bbi palyA?ati lehet6s6gekre,illetve tematikus es terilleti
egyiittmiikddesi lehet6sdgekrekonceotldltak. A konferencirin mintegy 150, fels6oktatrishoz
kapcsol6d6intdzndny k€pvisel6je,Tempus,Leonardo,Erasmus,illetve ETK projekt koordinltor
vettr6szt.
1.2.

Kiadv6nyok

Fontos informiici6s csatomAtjelenteneka TempusMagyarcrsz6giIroda kiadvlnyai is, amelyek
dw6l dlre dttekintdstnyrijtanaka programaktu6liseredm6nyeir6l,illetve lehet6sdgetbiztositanak
az egyesprojektek kdzelebbimegismeres&e,6s rij int6zrn€nyek,c€lcsoportokbekapcsol6d6sara
is. A TempusMagyarorsz6giIroda 2000-benaz al6bbiakbanismertetettkiadvfuiyokatjelentette
meg.
- A maeyarorszieitaoasztalatok
1.2.1.Int6zrn6nwendszer-feileszt€s
a Temousban
bemutatisadszefoglal6kiadv6ny
A kiadvtny reszletesen6ttekinti M jntlzmentrendszer-fejleszt6siprojektek eddigi eredm6nyeit,
ugyanakkor hasanostan6csokkalszolg6l mindazoknak,akik m€g dolgoznak ilyen projektben,
tov6bba tdj€koz6d6stbiztosit mindazok szimrira, akik a kidolgozott k€pzdsekdl szeretndnek
tdbbetmegtudni,vagy ak6rbekapcsolddnanak
az EU csatlakoziisrava16felk€sziil€sbenlegink6bb
6rintettnem fels6oktatdsiintdzndnyek,szervezetekszAmdrakidolgozott kdpzes€kbe.
A kiadv6ny a kdpzesekkidolgozisa softin, kiiliinbdz6 szinteken felmeriil6 nehdzsdgeketds
megold6silehet6sdgeiketis rdsdetesenettekinti. Az dsszesintdandnyrendszer-fejlesztdsi
projelt
adatait tartalmaz6 lista mellett 6:ekozlat6 jellegii dsszefoghlas is olvashat6 a Tempus
Kttzalapitvany 6ltal koordinelt k6t tovebbi, int6zmenFerdszer-fejleszt€shezkapcsol6d6
pro$amr6l is: az Eurdpai Szocirilis Alap Magyar Kepz6kttzpont6s az Eur6pa-tanulmdnyok
Kdzpontjainak
tevekenysdgdr6l.
1.2.2.maeyarnvelvli2 oldalassz6rdlap
A kiadvdny cdlja a Tempusprogramaktullis lehet6sdgeinek
rdvid dsszefoglalis4 6samermyiben
az olvas6banm6lyebb €rdeklcid6sfogalmaz6dikmeg, a TempusMagyarorszigi Iroda k6szs6ggel
segiti az 6rdekl6d6ketfut6 Tempusprojektekhezval6 kapcsol6diisban.
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1.2.3.TempusHirlev6l2000
A TMI 2000-ben2 Hirlevelet k6szitett,melyek k<iziilcsakaz els6jelent meg nyomdai fton, mig
a miisodik intemetenel6rhet6csakel a TempusKtjzalapitv6nyhonlapjdn.A mindkdt kiadviiny a
fu16,illetve lezfuult Tempusprojektekeredmdnyeirdl,valamint az Intdandnyrendszer-fejleszt6si
projektektapasztalataidltud6sit, illetve kirekint a TKA tovAbbipriiyrizatilehet6sdgeireis,

A Tempus Magyarorszigi lroda dvente megielend kiadvanya, mely tartalrMt-za a progrrun
magyarorszigi eredmdnyeit,pdlydzati lehettisdgeit,valamint a magyar reszvdrehi,futo Tempus
projehek rdvid ismertetdsdta projektek cdljair6l, koordinetomir6l 6s partnereirdl.Az Evk<inyv
lehet6sdgetteremt kiilftildi 6s magyardrdekl6d6kszrimaraa projektekbeval6 bekapcsol6ddsr4
illetve a vfuhat6 eredm6nyekfelhasznil6s6ra,illetve beilleszt€s6rehasonl6 temakdrdkbe.A
kiadvriny elektronikusformabanel6rhet6a TKA honlapjdn.
1.2.4.K6zikdnw konhaktoroknak
6skoordinAtoroknak
A kiadvany fut6 Tempus projektek magyar aktorainakk6sziilt, celja, hogy a Tempus Kdz6s
Eur6pai Projektek (Joint EuropeanProjects,a tov6bbiakbar JEP-ek)lebonyolit6sdhozsziiks6ges
informeci6kat 6s az ezekkel kapcsolatosveltoz6sokat dsszefoglalja,valamint, hogy a JEP
Szerzdddsmegvaldsitrisahoz
ndh6nygyakorlatitan6csotnyujtson,kiildnits tekintettel a sze.z6ddsi
felt6telek - hazaielszimolisi 6sad6zisi szabrilvrendszemek
mesfelel6 - alkaknazisaE.
2.
A projektek nyomonkiivet6se
A projeltek nyomonkdvetdseegyrdszt inisban, az id6k6d 6s 6ves jelentesek drtdkeldsdvel,
m6$€szt a telefonos vagy szem6lyeskonzult6ci6k, projektl6togat6sokalkalm5val tdrt6nik. A
Tempus ir6nyelveknek megfelel6ena Tempus MagyarorszAgilroda minden projektet 6vente
legal6bbegyszermegl6togat,hogy betekinthessen
a projektmunkaba6s az elAt eredmenyekbe,
6s
v6lasztadhassona felmertil<ikdrddseke.'
A l6togatisok cdlja nem az ellen6zds, hanem a t6:tekozi.at6s,
tandcsadi4s6s segitsdgnyrjjtis.
Armak 6rdek6ben,hogy a projektekmunk6j6tminel tdbb oldalr6l megismerhessiik,a l6togat6sra
a lehet6sdgekhezm6rtenmeghivjuk a tdbbi partnerintezrn€ny€s cdlcsoportkdpvisel6it is, hogy
6k is be tudjanak szimolni benyomdsaik6l, esetlegesprobl6m,iikr6l. A projektlatogarisokata
Tempus Magyarorszlgi Iroda kdpvisel6i veg?jk az Eur6pai Bizottsag megbizisdb6l. A
l6togatisok tapasztalatair6l6s a projekt miiktidesdvel kapcsolatosjavaslatair6l az Eurdpai
Bizotts6g a Tempus Magyarorszigr lroda jelent6sei alapjdn ir6sban jelez vissza a
koordinAtoroknak az eszlelt hi6.nyoss6gok kikiiszdbdlds6nek 6s a projell hatekony
megval6sitis6nakddekdben. Az Eur6pai Bizottsdg a szerz6d€spontjainak, ill. a m6dositiisi
javaslatok figyeknen kiviil hagy6s6nakeset6na projekt leeuit6s6tis kil6t6sbahelyezheti.

I 2000 november6t6l,az Eur6paiBizottsag
Altalbdositott rrimogatrisJelentdscsokkenCse
niatt a l5togatesokcsaka
illetve
adisszemnnci6s
torekvdsek
sz€mpontj6b6l
krenelten
hangstlyos
t6makor{Fojelcteke
Foblematikusabb,
korhooz6dtak.
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A TempusInstitution Building projekteka programtdrt6netebenkiildnlegesszerepettdltenekbe:
egyfel6l a Tempus k<izel tiz 6ves mriltja alatt kifejlesztett tananyagra, projektvez€tdsi
tapaszalatra, kidpitett kapcsolathll6zalr4 inftastruktudlis fejleszdsre, stb.dpiterck, &isfel61
nemcsaka magyarfels6oldatAsqha-nemegdszEur6paj6v6j6t drint6 politikai folyamatot,az Uni6
keleti ininyf b6vitdsdtmozditjak elii. Ezdlt az Eur6paiBizottsagktil<inlegesfigyelemmel fordul e
projektekfe16.
A Tempus progftmr sosemkorl6toz6dott a pillanatnyi, rdvidt6d igenyek kiet6gitesere,hanem
kezdett6l olyan c61okmegval6sitasrihozbiztositott tdmogat6st,amelyek tart6san b6vitett6k 6s
szinvonalasabb6tettdk a fels6oktatdsi intdzndnyek 6ltal nytjtott ollatasi kiniflatot. A TIB
projektek eset6benez az elvardstovabbkdrvonalaz6dik:a tana.nyagb6vitds
ir6nyat szigonianaz
Eu6pai Kdzdssdgneka cdlcsoportotdrint6 teriiletdn relevansjogszabalyok hatiio?zik meg. A
TIB projektek keret6ben n),rijtott tov6bbk6pzesikurzusok eredm€nye rem lehet eltaltuos
ismeretfejlesa€s,hanem az rij szabiilyzi$endszeralkalmazasiiaval6 megfelel6 felkdszit€s.A
nyomonkdvetdsnekegyreszt az a c6lj4 hogy a projektet segitse ennek az tij 6s dsszetett
feladatnak a megval6sitdsdban,mjsr€szt pedig, hogy a kimagasl6 eredmdnyeketfelrnutat6
intdandnyeketjdv(tbeni megbizrsoka javasolja.

CEEPUS
A CEEPUS megallapoddst1993 december8-6n irta alir Ausztri4 Bulg6ria, MagyalI']szl,g,
Lengyelorsziig,Szlov6kia 6s Szlovenia. 1994-bencsatlakozottHorvetorsz6g,1995-b€n
Csehorsz6g,
majd 1997-benRomfuia. A programotaz eredetimegeihpod6sszerint 5 6we
(ta[ewe) terveztek,de a megval6sitis sordna programsikere6s 6rtekenilvdnval6va velt, igy a
rdsztvev6orszigok 1998. februiir 7-6n, Budapestenegyezrndnytirtak al6 a CEEPUSprogra.gl
tov6bbi5 6we val6 meghosszabbit6sar6l
(2000.01.01-2004.12-31.),
6sa tovebbimeghosszabbit6s
lehet6s6gdt
is el6.ejeleztdk.
A program c6lja, hogy lehet6vd tegye a rdsztvev6 orszigok fels6oktat6si ittezmdnyei
(egyetemek,f6iskol6k) sz6m&aoktat6i ds diiikcserdket,nyelvi 6s szakmaikurarsokon,valamirt
nyiiri egyetemekenval6 kdzds r6szv6telt,hogy eziltal is er6sitsea kdzep-eur6paidrtelmisdg
szakrnai,bareti kapcsolatait.
A csereprogram
1995mrlrcius6ban
az 1994/95-ds
tanevmasodikfel6v6benindult el. A nyertes
magyar koordinrici6ji ptlyizatok szima dupldjdran6tr a kezdeti 6vekhezkdpest,€s a beadott
p{lyizatok szima is dinamikusan dvr6l-€we ndvekszik. A 2000/2001-es tandvbel 6l
egyiittmiikddesnyet elfogaddst,418 intdan€ny r€szvdteldvel.Magyarorszlga 6l-b61 15
hAl6atot koordiDil, ds az egyiithniikdddsekben55 magyarpartnerinteandnyveszr6szt. A 20012002-es tan€vre dsszesenbeadott 101 h5l6zati paly6zatb6l 34 magyar koordinaci6jri volt (a
tavalyi 26 magyar p'lyiaathoz viszonyitva 7%-os a ndveked€s),6s 80 ktilfttldi koordinSci6jri
h6l6zatbadsszesenI 66 magyarpartnerjelentkezett.
A statisztikaszerint MagyarctszAgonM 1999/2000-estandvbenaz egyetemek/fbiskolik 364 fitt
(251hallgat6+ 113oktat6)foeadtak477iiszdndijh6napra,
mig 303fit (204hallgat6+ 99 oktat6)
402 honapot tdltdft mes CEEPUS orsz6gokban.Magyatorszirga v611alt500 tisztdndijh6napot
95yo-banteljesitette,illetve folyarnatosanteljesiti, ami az dsszes0rs269h6napkeret6nekdtddet
jelenti. A bedrkez6ds kimen6 dsztdndijasokszimrinakegyenl6tlens€gdtazzallehet magyar6.ani,
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hogy Magyarorsz6ga CEEPUSorszagokkdzdtt a m6sodik legnagasabbfogad,isih6napkeretet
(500 h6nap)v6llalta. A kiutaz6sih6napkeretazonbanmindenorszLgszifundruazonos:az dsszesen
felajfulott h6napkeret oszlik meg egyenl6 aninyban a resztvev6 orszigok kitzdtt. igy
Magya.rc6z6gfn. nett6 hozz6jrirul5jaa progranmak.
A programbanval6 r€szvdteljelent6senjavitofta a regionilis egyilttniikdddsek min6sdgdt,€s
megsokszoroz.la
a nemzetkdzikapcsolatoksz.6m6t.
A proeram linanszlrozdsa
A progam ktiltsegeit a CEEPUS orszagok kormrinyai finurszirozzik oly m6don, hogy az
otszigba erkezbkiillbldi CEEPUSijsdiindijasok tait6zkodasik6hs6geit es itszitndijnt a f;ead6
orsz{g fedezi.Minden resdvev6 orszig deklaiLlja,hogy az adottevbenhany "ttsztajndij-h6napot"
fluanszitoz,azazdsszesen
hriny h6naprafogadkiilfttldi hallgat6kat€soktat6kat.
Az 1998 szeptemberdt6ldrvdnyben ldv6 dsztdrdijak havi tisszegei- melyek tartalma.zdk a
beutaz6kmeg6lhet6si,
6s sz6lleskdlts6geit
ts - a 200012001-es
tan6vbenaz al6bbiakszerint
alakult€k:
.

Di6kok,posztgadu6lis
hallgat6k(MA fokozarig): 55.000Fr

.

Phdhallgat6k,oktat6k(adjunktusi
fokozarig):

.

Oktat6k(docensek,professzorok):

80.000Ft
110.000
Ft

2000-benis lehet6sdgnyilt a magyar kutaz6k ftikdltsdg timogat6siira,melynek dsszege
kiutaz6nkedt10.000FtA 2000/2001-es
tan€vbenmegsziinikaz a lehet6sdg,hogy a CEEPUSintdandnyids h6l6zati
koordinatoroknak,valamint a CEEPUS hril6zatokbanpartne.kdnt r€szvev6knek a hd6zatok
h6napkihasznelesa
alapjin jutalmat osszonki a CEEPUSMagyarorsz6gilroda. Az ilyen m6don
felszabadul6 p6nzkeretet a Tematikus Hal6zatokban val6 reszvdtelre kiv6nja forditani
Magyarorsz69.
A 2000.6v leefontosabbCEEPUSesem6nyei:
.

2000.JanuAr15.
23 db CEEPUSh6l6zatrp{lyiaat erkezetta CEEPUSMagyarorszegiIrodaba.
.

2000.februar1. Budapest

A Nemzeti CEEPUS Szakdrt6i Bizottsdg iil6se. Az iil6s legfontosabb feladata a h 6zalr
paly6zatokblralati menetenekmeghatiAroziisa
volt.
. 2000.mercius7. Budapest
Nemzeti Szak&t6i Bizotts6giiil6s, melynek c6lja a 2000. janurir 15-ig be&kezenmagyru
CEEPUS hal6zatipelyrtatok nemzetirangsoranakkialakit6savolt.
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.

2000.marcius12.Szdfia

CEEPUSminiszteriBizottsdgVI. Ulese.
.

2000.marcius24.Pr6ga

Nemzetkdzi CEEPUS Sz2kdrt6i Bizotts6gi i.il€s. A nernzeti pontszirnokat alapul vdve a
NemzetkdziBizottsdgyege^e ahAl6zatipily6zatok vdgs6rangsoroldsdt6s ddntott a pdyezatok
elfogadasinil vagy elutasitasar6l.
. 2000.m6jus25.Budapest
CEEPUS koordtxitoroknak sz6l6 hdning. Celja, hogy segitse a prcgmm miikdddsi
mechaniznusainakmeg€rtdsdt,valamint az egydni mobilitis kerctdbentdrtend ut zdsoka val6
jelentkezesek
el6k6szi€sdt.Az informeci6snapona HOOK kepvisel6iis lehet6sdget
kaptak,
hogy bemutassa,k
tev6kenysegiiket.
.

2000.m6jus30.Budapest

CEEPUS Nernzeti Szak6rt6iBizottsAgiiil6s. A pdgai nernzetkdzikonferercia eredm€nyeinek
€rt€kel€se, a h6l6zati palylu'dtok nernzeti pontozdsaval kapcsolatos m6dosit6 javaslatok
el6tedesztdsedsmegvitatisa.Uj tematikush6l6zatbanval6rlszv'teli lehet6sdgmeghirdetdse.
.

2000.szeptember,CEEPUSK6zikiinlv

Megjelent a CEEPUSKezikdry.r'negyedik,javitott kiadrsa.
A Kdzikajnyv azzal a c'llal kdsziilt, hogy az egyest6makdrdkdl lehet6legalapostdjdkoztatist
adjon, cisszefogialvads rendszerezveazt az ismeretanyagot,amely a Fogram hazai m{iktiddse
soninitsszegyrilt.
o 2000. szeptember-okt6ber,
Inform6ci6skampdny
A kampAry hat Regionrilis ajekozl 6 napb6l 6116rendezvenysorozatvolt, amely a megadott
vdrosokonkiviil a kitmyez6 megydk drdekl6d6itis vonzotta.A rendezvdnyeklebonyolidsa ket
csoportbantdrtent, hatekonysdgiszempontokatfigyelembe v6ve. A kamp6ny hatisfua a 2001.
januar 15. CEEPUS h6l6zati prilyiizat fordul6ban ismdt jelent6sen n6tt a beadott pilyivatok
sz6!na.
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.

2000. rovember,CEEPUSHirlev6l

A hirlev6lben olvashat6akvoltak a CEEPUSp6ly6zati lehet6sdgek6s hatdrid6k,emellen a fu16
h ldzatok ta\6it is ismertettiik. Rovid itsszefoglaldbanolvashat6 volt a program szakmai
hasznrinakelemz6seis.
.

2000.november19-21,Pozsony
NCO hening - A NemzetiIfodiik miikddtetds€velkapcsolatosegyeztet6s
.

2000.december
7, Budapest

Nernzetiszakdrt6iBizotts6giil6se.A legfontosabb
pontok a 2001/2002-es
pAiyauti fordul6ra
val6 felk6sztilds 6s a bukaresti 6ves 6rt6kel6 konferencianapirendi pontjainak megtri.rgyaldsa
voltak.
.

2000.december16-18,Bukarest

EvesNemzetkoziErt6kel6Konferencia
Felk6sziilds a Minisaeri
megvllalasa.

Konferenciiira, aktu.ilis kdrddsek, javaslatok el6tedesztdse €s

SOCRATES
A SOCRATf,SPROGRAM ALTAIANOS ISMERTETfSE
A SOCRATES az Eur6pai Kdzcjssdgoktat6si akci6programja.A program m6sodik szakaszaa
2000.janulr 1-t6l2006.december
3l-ig tart6id6szakot
atlelifel
A SOCRATESprogramazallbbi tipusutev€kenys€geket
tamogatja:
. szem6lyeknemzetkttzimobilitAsaazoktatesteriiletenEur6p6ban;
. nemzetkdzipartnersdgeke6pUl6projektek,amelyekc6lja az innovAci6fejlesztds€dsa
min6sdgjavitdsa ^z oldat6sban;
. a nyelvi kdszsdgekfejlesa€s6nekdsaz elt6rdkulhiLrdkjobbmegdrtesdnek
tamogatasa;
o inform6oi6s6skomrnunik6ci6stechnol6gi6k(KIT) alkairnaz6saaz oktatasban;
. nemzetkdz,r
egyiittmikbd€si hal6zatok,amelyeklehet6vdteszika tapasztalatok6shelyes
gyakorlatokcserej€t;
. az oktatiAsirendszerek6spolitik6k megligyelese6sdsszehasonlit6
elemz6se;
. az informeci6k aftmMs6t,illetve a helyesgyakorlatok6saz innovdci6te4esztlsetc'6lzb
tevdkenys6gek.

A SoCRATDS
program magy-arorszigikezel6s€6rta Tempus KtizalapitviDy SocRATEs
NemzetiIrodrja (SNI) felel6s.?Az SNI 1998mdjusa6ta miikiidik a TempusKiizalapifvdny
keretei kd,ziitt.
Az Iroda Etkiidtet6s6t az Oktatdsi Miniszt6rium 6s az EIJ Bizotlsiga timogatja ^z 6vetrte
m€gkiitiitt szerz6d6sek
alapjin.
A 2000.6vbenv6ezetttevekenvseeek

Szelekci6
A centralizilf palydzati tipusok esetdbena pillyiLzatokatkdzvetleniil az Eur6pai Bizo|[sed.I.,z
kell beadni,aki a p6lydzatokelbinflAst,6s a ryertes p6lyri6kkal va16szezddeskdt6stis vdgzi. A
ce[tralrz'lt p'lyizatok eset6benaz iroda feladatai- az infomaci6ad6son6s a p!\Iy,zat beadilsat
megel6z6 konzultiicidkon kivtil - az Eur6pai Bizoftsagnak nyfjtott asszisztencia,azaz a
pAlyazatoktartalni el6szelekci6ja.Emek elvdgz6sdrea NemzetiIroda kiils6s szakdrt6ketk6r fel.
A decentralizAh4pilyaLzatokata nemzeti irodiiiroz kell bektildeni. Ezen paty'zatok formai
birebt6t a nemzeti iroda, tartakni-szakmaibirilatit pedig a TempusKdzalapitveny 6ltal felk6rt
oktat6si szak6rt6kvdgzik. A tartalmi birAlaton megfelelt pdyi\zatokb6l fel6llitott sorendet az
iroda a TKA Kurat6iuma el6 viszi, aki a tiirnogatott p'lyirzatok birilatet 6s a megitelt
trmogatasok dsszegetj6vahagyhatja.A t6mogatist nert prly6z6kkal a Tempus Kdzalapitvany
szerz6ddstkdt, illetve ellen6zi a tiimogat6sokfelhaszD6l6s6ta projektdv kdzben €s arnak
lez6rulAsa
uten.

A decentruliz6lt
pily6zatok binilaaajdval tttbb munkit ig6nyl6 feladat, hiszensokkal tdbb
ilyen p6ly{zat 6rkezik (6ventekitritlbeliil 1200),mint centralizSlt(6ventekdrnlbeliil 80-100).
A pilytzatok regisztrici6ja utin mindenp6ly6zatbekeril az adatbizisba(Soclink), amely
a k6s6bbijelentEst6teln6l
is alapvet6szerepetjdtszik.
Az iroda iltal v6gzettformai bir6lat lezSrultautrE, az azon megfeleltpilyezatok tartalmi
birilatrra kerlil sor. A tartalmi birtlatot a CoMENrus,illetve a LrNcuA szak6rt6icsoports
v€gzi.A tartalmi birrlat lezerultautiD a CoMtrNrusI es a LrNcuA E programok eset6ben
hosszaseryeztet6skezd6dik a reEzeti irodik katzdtt,mig v6gil kialakul a timogatott
projektlista.
A decenhalizAltp6lyAzatokeset€bena t6mogatistnyert pely6z6kkala TempusKdzalapitv6nykdt
szeE6ddst,illetve utalja 6t a t6mogaiist
uA ploglam v6grehajtes6nak
szaknai feliigyel€tetaz Oldadsi Miniszt€num v6gzi.
' CentsalEilt pdlyazat-tipusok:
ERASMUS,
CoMENlus2, CoMENrus3.1, LTNGUAA, LrNcuA D, Feln6ttoktar6s,
Nyitott 6s hivoktaiis
' Decentraliziltprly6zat-tipusok:
CoMENrus
E, ARroN
1, CoMENuJs3.2,
LlNcuAB, LrNcuAC, LTNGUA
' 2000-b€na TKA Kurat6riuma
mellett milkdd6 tanecsad6bizottsagokkdzremiikddds€velkib6vit€tttlk a
nyelvoktatisi, a ktizoktatisi, a nyitott €s tfvoktatisi, a feln6ttokrattrsi,illewe a kommunikeci6stechnol6giAkaz
oktattsbant6m6ji paly6zatokarbirdl6 szak6rt6icsoportokar.
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A paivezatokmonitodlasa
A Tempus Kttzalapitvany progamjai eset6ber az eredmdnykdzpontu (tartalmi) 6s a
projektszemldlett monitoring elemek egyariint 6rv6nyesiilnek a monitoring folyamatban. A
monitoring tevekenys6gekalapelveita TempusKdzalapitv6ny6s az Eur6paiBizotts6gktiziitt - a
programokkoordiniildsfua- letrejtttt szerzdd€sekhatttroz,zAk
meg.
A tafialmi beszimol6k bir6latib4 illetve az egyesprojellek eredm6nyessdgdt
segitd tan4csad6i
tevdkenysdgekbe
(konzult6ci6k,monitoring l6togat6sok,kdzikitnyvek k6szit6se,stb.) - lehet6sdg
szerint- ugyarazokata munkatdrsakatdsszak€rt6ketvonjuk be, akik azadott pillylzlltotbitlltek
Ezzel biztosithdt6 az az atfog6 tud6s a projekh6l, amelynek birtokiibaa a munkatirsak 6s a
szakdrt6kmunk6jukathatdkonyarvdgezhetik.
A penzilgyi besz6mol6k vizsgilil.|t, illetve a t6mogat6sokutalas6t a vertikalis SocRATEs
egysdggel szorosan egyiittniikddve a horizontiilis (szolgiiltatd 6s adminiszhativ) P6nztgyi
Csoport v€gzi. A beszamoldkszdmszakivizsgdlatamellett azt is rezziik, hogy a feltiintetett
kdltsdgtdtelek jellegiiket 6s tisszegiiket rekintve megfelelnek-e a szerzdddsbenfeltiintetett
kdvetelrnenyeloiek6skorlAtozesoknak.
Tekintettel arra, hogy a szerz6ddsfeltdteleinekbetartatAs6r6l vagy ellenkez6 esetbenannak
- van sz6,nem megfelel6tartalmi6s /vagy pdnziigyibeszirnol6- a konekci6k
megszeg6ser6l
r6szlegesvagy teljes hianyibal a timogatAsdsszegenek
csdkkent6s6hez
vezet. A fel nem
hasznalt,vagy nem megfelel6enfelhaszxilt trrnogatrista Tempus Kdzalapiwany - az Eur6pai
- kdtelesvisszakdvetelni.
Bizofiseggal
kdtdftszerz6ddsek
6rtelmdben
Inform6ci6stev6kenys6g
a SoCRATES
centmlziiltcesdecentralizdltT
akcidivalkapcsolatban.
Az inform6ci6stev6kenys6g
a nemzetiirodik egyik alapvet6feladata.Az ezzelkapcsolatos
kdltsegek fedez6s6reaz Eur6pai Bizottsig az el6z6 €vekben is pdnziigyi hozz6jirulist
biztositott a tremzetiirodSknak.Ez 2000-benm6r nemcsakaz informici6s tev6kenys6gre,
harem r SoCRATES
progiam 6ltal6nosmiikiiddsi kiiltsdgeireis vonatkozott.A Nemzeti
Iroda az OktaadsiMiniszt6rium j6vihagyasival - 2000, augusztusl-j6n benyfjtotta a
BizotLsdgnaka 2000. iprilis 1-2001.mircius 31-ig szr6l5id6szakra a muDkatervdt6s a
kdlts6gvet6sdt,
amelyheza Bizottsig 113.640Er,RtSmogatistnyrijtott a SocRATEsNerDzeti
Irodioak a magyarSoCRATES
kdlts6gvet6s
terh6re.
A SocRaTEsNemzetilroda iltal a plly tzi,knaknyfjtott informdci6sszolgdltat6sok3 fb
csoportraoszthat6k:
informAci6nyrijt6sleend6prily6zoknak;
infom6oi6nldjt6s a tiimogatAstnyert pflyez6knak a projekt v6grehajtisanakkezdetenvagy
az megel6zdeni
a rendesmonitoring tevdkenysdgre6ptil6 informiici6ad6s".
dAz ELir6paiBizottsrghoz
beadand66s dltalaelbirilt projetct-titusok.
'N€mzeriblraht aH es6projekt-tipusok.
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A leend6 palyrizoknak nyrijtott informaci6addst els6sorban a Tempus Kiizalapitviiny
folyamatosanmilkdd6 inforrnici6s irod6ja vdgzi. Az inform6ci6smunkat6rsfeladataa pirlyia i
iirlapok kikiild6se; az informrici6s anyagok (kitdltdsi itmutatdk, kdzikatnyvek, magazinok,
hfilevelek) eljuttatiisaa p6lyriz6kho4segitsdgnytjt6sa pdlydzatitrlap kititltdsdben.e
Leend6piily6z6knakrendszeresen
szervezaz iroda inform6ci6soapokat,ahol az egyesSocRATEs
akci6k nytjtotta p6lydzati lehet6sdgek6l,a partnerkeresds
fortdlyair6l kaphatnakhfonneci6t. A
p6lydz6knak temeszetesen lehet6sdgiik van szem6lyes konzultiai6ra is az idfomaci6s
muDkatarssaf,lagy a meg|'lyirznl Kvent akci6 koordin6tor6valni . a palyiLzatbenyijt6s6t
megel6z6en,mind a trimogat6sehyerdseutdn.
Fontosinformrici6scsatom6tjelentenek
az SM kiadvrinyaiis.r0Ezekkciziila legfontosabbak:
-

o
-

-

SoCRATESMaeazin: dvente kdtszer megjelen6 szines, olvasmdoyos kiadvriny; c6lja a
SoCRATES
prograrn p6lydaati lehet6s€geinek6s eredm€nyeinekismertetdse,€sa palyitzzt
kedv felkelt6se. 15.000 p6ldrlnybanjelenik meg, minden magyar oktat6si int€zmenyhez
legal6bb2 p6ldadybareljut.2000.januri{6ban6sszeptembereben
is megjelent.
ARIoNTANULMANYKOTET:
A 2000jrliusAban megjelenttanuknanykdtettematikusa magyar
rdsztvev6k riltal irt dsszefoglal6kat tartalrnaz az 1996-1999-s id6szakbaa lezajlott
kurzusolo6l, illetve az Arion akci6 elmilt hrirom 6v6nekr6vid 6rtdke16s6t
is. Ujranyom6sa
folyamatban.
SZOR6LAPoK:A Socrates program egyes akci6inak ritvid (k€toldalas), magyar nyelvri
ismertet€sei,
mindig az el6tttink rill6 pilyAz ti korhdz kapcsol6d6an.
2000-ben<isszesen
31.000pdldanyban
kesztiltekel.

A paIylLzaIj,lehet6sdgek6l szirnos rendezv6nykereteben nyrijtott inform6ci6t a SocRATEs
Nernzeti Iroda. 2000-bentttbb mint 50 inform6ci6srendezvenyiinkvolt; ezeketa legttibbszdra
bemutatand6SocRATEsakci6ra, illerve az el6mi kiviint celcsoportrakoncentr6lva szer/ezi M
iroda.A rendezvdnyekencsaknemkdtezerfii vett rdsz ebbenaz dvbenis, csakigy, mrnr Evary.

'Nev€zhetn6nk megel6z6
monitoringnal is; a p6lyaz6katelttretAjdkoztatjuka veliik kdtdtt szerz6d€sek
vdgrehajtAs6nak,
a projektekmegval6sltisdnak
leggyakoribb
azokathidalasanak'm6djab6l,
illewe a
neh6z56geir6l,
itmogaiis felhasnals:ir6l sz6l6 beszlmol6 elk6szit€sCr6l,
a projekteredmdnyekszdleskor0terjesztds€nek
Iehet6s€geir6l.
'Az idormrci6s iroda 2000-ben
l4l4 postaiinformrciitscsomagot6s 1021elektronikusinforn$ci6scsomagot
kitldatttki; r be€rkez6tel€fonokszdma1903,a szem6lyes
6rdekl6d6kszrn, 478volt.
'" Az iisszesSocp.ArEskiadvnny
6s a rendezvenyek€n
val6 leszv€relingyenes.
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eredm€ryess6senek.
hasznossasAnak.
4 tdmgsatasok
hasznosithatdsaeanak
meeit616se.
ezek
elemzese
A 2000-es6vbena SocEtesprogrambana kti'tetkezbpilyiuan keretlekdtdsektortdntekmeg:

Kiizokotdsrconenius)

1.012.863 931.J02,72

I Akcio: Coneniusl
Eurcpai OHartsi Proj ektek
it,5Latogo!^ ok
El6kCsz
Egqti

500.000

92,2s%

538

9t,130/0

312

318.192
60.u2
11.637

Mobilitds

Ex-Conenius 3.2: Egy4nitunA.bfibbkepzesi

51 978

Ex-LnEua B: Nyeletani ovtitbbkzpzes
Er-Lingua ( : Nyelvta ar dsszisztehsi,srriJndiiak

lEl.92l
90.962

180.926

Ex-Lingua E: Kiiztts EurdpaiProiektek
f'e B60ktottts (Erasn us)

168.000

156.481

1.961.JEE

2 2 Ak io Hallgabi nnblhas

1693.5U

HaUgat6iiisztdndijak
l'ogyat€kkal616Errsmushallgat6kkieg.
ramogarasa
2.2Akci6:Oldar6inobilihs
Arion TanulruinyutaL
CenIr aIiztil I E I6k[s zI 6 Lit osotttsok
lrodamfikdd6s
Dccentralizilt pi|ye?arokiisszesen

O

456.47|

20.000

1.94*65E
| 694.284
t 6135U
t6.412

153
79

80
95,78o/o

]E

99,45%
89,36%
93,140/.
99,14%

t42
2E
18

34

99,80/r

loo%
82)60/o

14t2000'
5

213.902

87,35"/o

34/805

11.551,83

97,17%
J6,73%

39
19

3.158.301 3.042.012

9631%

267.804
38.964
31.146
113.640

1000

670

A t6nvlesesteliesiteseket
befoly6sol6ftibb.etfos6andrv€nvesiil6
t6ryez6kelemz€se
A Socratesprogram egyre ndpszerffbb,isme.tebba cdlkdzdnsdgk'ftben. A p6lyia6k sz tna az
elmrilt h4rom dvbenstabilizilddoft, bizonyosprogramokirdnt - f6kdnt az rij akci6kban,mint pl.
felnrittoldatis, KIT az oktat6sban- a pdly6zatokszitrta 1999-1612000-re
drasztikusann6tt.
Az iroda 6vek 6ta j6 szinvomhi kiadvAnyokban teiesdi a Socrates programr6l szdl6
inforEltci6kat, (6sd fent), iletve szanos informacids rendezvdnnyel i
a piLlyiA6k
rendelkezesere.

llGszesen33int6zmdny
paly6zatAban
p6ly6ztak
2000hallgat6
kiutazesera
2000/2001-re.
1,Rugalmasan
felhasdahab
keretazittlenemkdtdtt
tordltiuk.
6sszeget
hallgat6i
6sztdndijaka
r3A maradvanydsszeg
lekdtese
2001tavaszan
megtdrt6nik,
a varhat6
felhasznalds
megkdzelilia
100%-ot.
raossz$en34lntdzm6ny
paly6zatAban
pitlyialak
805oktatd
kiulazeserc
20012001re.
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A 2000-es6vben a fentin6l nagyobbdsszegetit6lt meg az iroda a Socratesp6lyriz6knak,hiszen
retrdelkezesiinkreAllt a PhareV6gfelhaszn6l6iTemogatAsis, mintegy 2,43 MEUR ert€kben.Ezt
az dsszegetaz Emsmus, a Comenius 1, a Lingua B, a Lingua C 6s a Lingua E p6lyirz6k
dnresz€nekcsdkkent6sec6ljiival iteltrik oda- a felhasznril6siarAny99%-os.
Sajnostovdbbrais probldmaazonbana t6mogatiisiszez6ddsekkesedelmesldtrejdttea TKA 6saz
Eudpai BizottsAg kdzdft: ez gyakran okoz fennakadast,es a palyitz6k 'balyizati kedv6t" is
rontja.

LEONARDO DA }'INCI

A Leonardoda Vinci program 6ltal5trosismertetese
A Leonardoda Vinci programaz Eur6paiBizottsAg1994-benindult egyiittmiikiiddsi progBmja a
szakkepzesteriileten.
A Leonardoprogramaz al6bbitipusu tev6kenysegeket
t6mogatjal
- mobilitdtsiprcjelrtek
Kiilfttldi munkahelyigyakorlatok,illetve szakmaicsereprogramok
Uj szakiiinyok, tantervek,kepz6sim6dszerek,tankitn).r'ek6s egyebsegedanyagok,
taneszkdzdkkifejlesztese- kisdrletiproj eldek
A szaknyelv-oktatAshoz
kapcsol6d6fj taranyagok,mddszerekkidolgozt$a- szaknyelvi
kdszsdgek
lesztdsdre
irdnyul6
projektek
fej
A szakkepzesteriiletennyert tapasztalatok,ercdm€nyekcser6je- xemzetkdzihdlozatok
Felmdrds€k,tudom6ryoselemzdseka szakkdpzds
rendszer6r6l6sgyakorlatiJ6l
r eferenciaanyagok kidolgozlsa
Magyarorszdg
1997.szeptember
1-j6t6lveszr€szthivatalosan
a programban.
J6lleheta program
els6szakasza
1999.december
3l-dvel lezirult,a projektekjelent6srdszem€gnemfejez(idttttbe.
2000.jrnuar l-jevel kezdet6tvettea progranm6sodik,2006v6geigtart6szakasza.
A Magyar Kdztirsasag korm{nya, 10'76/7999szilnrdhatfuozat'val 1999. szeptember l-j€vel a
TempusKdzalapitvAn)1bizta meg a Leonardoda Vinci programmagyarorsz6gikoordindci6jdval.
A 2000.6vbeDvdgzetttev6kenysegek
A p6lyiizatokata proglamkoordinici6jellege szerinth6romtipusbalehet sorolni
- mobiliLisip6lyazatok.
1. ,,A" elj6r'as
2. ,,B" elj6r6s- kis€rleti projektek,szalcryelviprojektek,nemzetkdzih6l6zatok
3. ,,C" eljiras tematikusprojektek,refercnciaanyagok
keszit6se
Az els6 k€t tipus esetdbena Nemzeti lroda feladataa potenci6lis ptiyicii kdr beazonosit6sa,
t46koztar{sa a p{lyieatr lehet6sdgek6l, a pilyAzat beadfurinak el(ik6szit6se, a birilat
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megszervezdse,a pAlydz6k ki&tesitdse, a nyertes p6ly6z6kkal tdrtdn6 szerzdddskiites,a
t6mogal6s6tutal6sa,a palyAzatoknyomonkdvet6se
6sa besz6mol6kfeldolgozrisa.
A harmadiktipus eset6bena NemzetiIroda feladataaz informAci6stev€kenys€gre,
illetve a
pilyrtati fekeszit6sreszoritkozik.
I. InformAci6s
tevekenysdg:
l Rendezvenyek:

- Informrici6s kartpany az uj p6ly6z6knak (szeptember:fels6oktaLis,
- az
oktdber: valamennyi,a szakkepzesben6rintett int6zrn6ny sztLrnina)
orszAghet r6gidj6ban
Rendezv6nyekspeci6lis c6lcsoportok szirn&a (gazdasiLgrszfer4
nyelvoktatdsbandrintettint6zrn6nyek)
- PityiEatfu6 szernin6riumok (2000-es pAiyezati fordul6: februrir,
mobilitisi p6lydzatok, elop'ly iz&ok, jriniusr teljes prilyrizatok 2001-es
ptily6zati fordul6: december:mobilitisi p61y?uAtok,el6p?tyilzatok)
- Projektrnenedzsmentszemin6rium (a nyertes p61y6z6knak- jrinius:
mobilit6siprojektek)
- Nyit6korferencia a Leonardo progran misodik szakaszdnakindulasa
kapcs6n(febru6r)
- Reszvdtelmeghivott el6ad6kdntmesok eltal szervezettrendezv6nyeken
(konferenciik, szeminiiriumok,tov6bbkepz6sek)

2. Kiadv6nyok:

- A pelyazatifelhiv6sk6zze€tele
- Programismertet6
kiadvrinyok:sz6r6lapok,leporell6
- Kitiilt€si kalauz,K6zikdn).va projektekmegval6sit6s6hoz
- Kompendiuma ryertes piilyaz6kr6l (december)
- Rerdszereskiadvrturyok:hirlevel (iar1u6'r,mejus, okt6ber - rdvid, a
palyizati folyanat aktudlis fejlem6nyeire dsszpontosit6 kiadvtny),
magazin (szeptember f6l6vente megjelend szines, olvasmiinyos, a
megval6sultprojekteketbemutat6,a progam t6gabbkdmyezetet(a hazai
szakk6pz6stendenci6i,az eur6paiintegr6ci6)ismeret6kiadv6ny)
- Tanulmedykittet a Leonardo progam I. szakaszdnakMagyarorsz6gi
megval6sul6srird
I

3. A nemzetiiroda honlapjarak aktuafzel6s4folyamatoskafbantart6sa
4. Konzult6ci6: Folyarnatosan kiildndseninterEiv a p'lyiaatok, ill. a beszernol6kbenyijtasa
el6tt.
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II. A be6rkezettpdlyAzatokkezel€sdvelkapcsolatosfeladatok:
1. A p6ly6zatokformai 6s technikaibidlata (annakellentilzese,hogy a kitltsdgvetdsaper]dlgyi
szabrilyokfigyelembevetel6velsziiletett-e)
2. A szakrnai btu atat vegz6 szakdrtdk felk€szit€serbinilati itmutat6k kdszitdse,el6adisok
tartasa,konzultacidk
3. A szakmaibinilatok dsszesitdse,
el6terjesztdsa LeonardoTan6csad6Bizottsagsz6mara
4. A kuat6rium ddnteseut6n a p6lyaz6kki&tesites€
5. KonzulticirSa prilydz6kkala biiilatok6l
6. Szerz6ddskdt€sa nyeftes pAly6z6kkal(Leonardo sz€rz6des(59 db), Phare Vdgfelhasanril6i
Ttunogatis szerz6d€s(55 db))

III. A pelyrzatok nyomookiivet6se:
Az 1999-ben elfogadott mobilitasi projektek (39 db) tartalmi 6s pdnziigyi beszrimol6jSnak
feldolgozris6ra2000 nyadr kedilt sor. Az int6znenyek mintegy 10 sziual'kintt monitorirg
htogatiisE is sor keriilt, illetve a NemzetiIroda egy€nikonzult6ci6kkalis segitettea beszimol6k
elk€szitdsdt.A monitoring tev€kenysdgrealapozvafuggetlen szakdrtcibevonris6valmegindult a
Leonardo program eddigi ercdmenyeinek6tfog6 felm€rdse esettanulmiinyok 6s inteduk
k€szit6ser6v6nIV. Az eredm6Dyekterjesztese
86r a projekteredmdnyek
te{eszt6seels6dlegesen
a nyertespilyiuok feladata,a NemzetiIroda
kiiillitis szervezes6vel,projektdsszefoglal6k,illetve projektismertet6k publik6lis6val nyrijt
segits6get
ezena teriileten.
V. Jelena6st6tel,
besz6mol6k
A TempusKi,zalapitvfuy a LeonardoNemzeti Iroda miikddtetdsdre€s a program koordin6liisra
szerz6d6stkdt egyr6sztaz OldatAsiMinisztdriurnmal,misr6szt az Eur6pai Bimttseg Oktariisds
Kulttm F6igazgat6seg6val.
A szerz6desek
rdszletesenmeghatiirozzAk,hogymilyen form6ban6s
gyakorisriggal
milyen
kell az Iroda tevdkenysegdriil,illetve a p,,lylzzti folyamatr6l penziigyi 6s
tartalmi beszirnol6tk6sziteni.
A aimogatisokeredm6nyess6g6trek,
megit6l6se
haszDossriginak
L MobilitSsiprojektek
Amixci|us2'7-i p|lytaati fordul6ban103 mobilitisi p6ly{zat €rkezett,18 szizal6kkal t6bb, rnint
a megel6zd dvben. A birelatot kdvet6en a Tempus Kozalapitvdny Kurat6riuma a Leonatdo
Ta&icsad6Bizottsag ajdnl6s6ra59 p6lyfzatot fogadottel t6mogatdsra.Ez azt jelenti, hogy volt
antryi j6 min6s6gffp[lytzat, hogy a rendelkez6sre
6116p6Miigyi keret 100 szrzal6kit le
lehessen
kiitni.
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A kedv€zD6nyezettekszima c6lcsoportonk6Dtaz elfogadott hagyrr projeldekben
t999

2000

Sakmai alapk6Dzdsben
r6sztvev6fiatalok
EgyetemisnikTfdiskolasok
Fiahl dotgozok

330

463
70

Oktatok

135
532

57
l0

Villtozis az
el6zt gvhez
keDest
+40Yo

+23y"

40

+100%

187

+31%

160

+43T.

A t6blazAtb6legydrtelmrienkivildglik, hogy a me9el6z66vhez k6pest a kedvezm6nyezettek
sztma nagym6rt6kber ndvekedett (43 szirzdl'kJ<d).Ez eg$es?]. a kdlts6gvetesi keretek
b6viildsdnek(33,1 %), mrtsrdszta kttlts6ghatdkonysagndveked€s6nekkiiszdnhet6.A 2000-t6l
bevezetettrij per,zngyi szabalyozitslgnyege az, hogy nem szab a projeLtek megval6sitasehoz
kdtelezd ordnyli dnr6szt, viszont az eg/es k<)hs'gfttelekle megir'€lhet' tamogatis ttsszegdt
liminilja. A magasabbkdltsdgigdnyiiprojektek ezdrrnem kaphaftaknagyobb tdmogatlisqmint a
veliik azonosparam€tedi(ld. kedvezm6nyezettek
szrima,kinntart6zkod6sid6tartama)projektek.
Az rij rendszer teh6r a kdltsdghat€konysagndveldsdredszttjndzte a p'lylzikat (kedvez6bb
6rfekv€sii szillishelyek, kdlts6gtakardkosabb
utaziisi formak igdnybevdtelestb.). A ndvekv6
paly^zAtiaktrvir4sazt igazolta,hory az{rj pdDziigyifeltdtelrendszeris kell6 dsztdnz6er6vel birt,
hiszen a magasbazisadatneiis l6nyegesentdbbenadt6k be a reszletesfeltetelek ismeret€bena
pilyizafikat.
Mivel ebbenaz 6vbenryilt eldsztirm6dan4 hogy a mobilitiisiprojektekis rdszesedjenek
Phare
Vegfelhasznil6iTimogat6sban,a phlyiz6k iitrr6szeelfogadhat6szintenmaradt.
II. CentralizSltp6lytzatok (Kis6rleti6sszaktryelviprojektek)
A Leonardo tuAsodjksz*asziiak legfontosabbpdlztigyi ujitdsa az volt, hogy a 2000. 6.v,ttil
megsziintetteaz in. ,,igazsigosvisszat6rit6selv€t,,,vagyis a progmmbanrdsztvev6tarsult
orsz'gok az EU tagokkal azonosfeltdtelekkel vehetnekreszt a programban,6s a kor6bbi zirt
pdnziigyi keretek helyett a j6 mir6sdgii pii,ly6zatokszima ddnti el, hogy egy-egy orszeg
smkkepzb rnt'?.'jlenyei dsszessdgdben
mekkora tiinogatashozjutnak. Az igy kialakult val6di
versetryhelyzetbetris hel)4riiltaka magyarp6lyaz6k.
Osszesenhat magyarprojektet fogadottel trlmogat6sraazEur6paiBizotts6g.
Az erogadottprojekteks2dnapdlyimttipuso"kdnt Eur6pdbandsMagarcrszdgon

Eui6p6ban
Maltar
o6lyiE,at

Kiserleti
plot€ktek
t73

Szaknyelvi
Droiekxek

projektek

h6l6atok

20
3

0
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t9

2

0

0

Ahat magyarprojektszfunAra
megitEltdsszegl€tryegesen
magasabbar6trytkepviselazew6pai
szinten megit6lt dsszegegeszehezkepest, mint amekkora a magyar 6v€s befizetes ar6nya a
Leonardoprograrn teljes kdltsegvetesenbel]i,l. Ezt a2 aranyt hasonl6m6rt6kbenhaladjameg az
elfogadottprojellek ar6nya.
A knlbtgeete:, a negit'lt ftnogatds esaz e\ogodoftprcjetdeksvina
Eu16pai
szinren
Leonardoitsszkiilts6gvetes
/Magyar
hozzij6ruhs
Megit6lt timogatas
Az elfogadottpiorekekszdrna

Magyarorszigoo
2.558000EIJ'R

Szizalekosa.u

170.773.900
EUR
80.873.248
EIJR

2.059.102
EUR

2,54 0/o
2,550/o
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t,5 0

A hat magyar f6ptly,z6 sziIIli\ra megitdlt dsszeg, mintegy 857.000 ELrR, 20 sz6zal6kkal
magasabba tavalyin6l (713.778EUR), ami kiildnctsen
j6 eredmeny,figyelembev6ve,hogy a
projekttipuskdltsegvetesir6szaranyaeunjpaiszintencsdkkent.
osszessdgdben
az eredmdnyekj6nak levezhet6ek:a decen'fra]|zt p\lyiE tok esetdbensikertilt
emelni a pdlydzatok szlhvonaldt,jelent6s mdrtdkbeneme]kedetta hutazok szima, es n6tt a
kiihsAghatAkoysdg. A centraliz5lt pilyazatok esetdbena magyar intezmenyek az eur6pai
6tlagn6l, illetve az orszagnak a Leonardo befizet6s altal meghatilozott srily6n6l nagyobb
m€rtekbenszerepelteksikeresen:a programban r€sztvev6 30 orszig kiiziitt az EFTA 6llamok,
Luxemburg, Finnorsz6g es Bulgaria mdgdtt a hetedik helyet foglaltuk el, ha az olszdgok
kdltsdgvet€si
rdszesedes6t
a visszanyert
t6mogatishoz
viszonftjuk.

Eur6pai SzociilisAlap Magyar K6pz6kiizpont(ESZA MKK)

1.Hrn6r
Az Eur6pai SzocirilisAlap Magyar Kdpz6kdzpont(ESZA MKK) az Eur6pai KdpzdsiAlapitvany
(ETF) felk6r€s6vel 6s a Magyar Kormiiny megbizrisSb6lkezdte meg tevekenys6g6t a
CON/99IP1W0042 6s CON/99,4HA-/0053sz. szerz6d€sekalapjrin. A Kdzpontot az Okt?;titsi
Miniszt6riurn t6mogatja. Az ESZA MKK feladata M Eur6pai Szoci6lis Alap fogad6s6ra
felkdszit6kepzesekkooidin6ci6j4 valamint inform6cidnyfjtis.
2. Az Eurdpai SzociilisAIap Masvar K6pz6kiizpotrtl6trehozdsa
Az Eur6pai SzocialisAlap Magyar Kepz6kdzpontfelillirdset a CON/99IPHA./0053szimri Phare
szerz6d6s,illetve az Olctat6siMinisztdium Limogatta.
Az ESZA MKK felaflitasdt a CON/99|PHA"/0053szimt Phare szerzltd'sb6l az albbi
tevekenys6gek
segitett6k:
Fek4sziifts: aket tening meoedzserszam6ratovabbkepzesek:
1999.november:ETF,{LO szervez6s6ben
ket h6t. Todno:
2000.m6rcius:ETF/ILO/ELTRAszervez6s6ben
egy het, D6nia;
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2000.jinius: ETF/ILOFOREM szervez6s6ben
k6t h6t, Torino/Brtisszel.
A timogatisi szerz6d6sek
alapj6na megalakultkitzpont az aldbbi feladatokatHtta el:
) Az "Uhnutato az Eurdpai SzocidlisAlaphozcsatlakoz i kiydtr6 orszdgoksaimdra" cim.(r
kradvanyszerkesztese,
kiadis4 terjeszt€se;
-+ kodai inftasturltira l6trehoz6sa,
? (Kisdrleti) Nernzeti Kdpzesi Terv elkdszitdse,bemutatisa az Eur6pai Bizottseg el6tt
(2OOO.
o{<t6ber26-27- Briisszel).A NemzetiK6pz6siTerv legfontosabbdszei:
. Ig'htfelmdres kdzpontihat6s6goknril,Pharer6gi6kban;
. K4pz^felmelAs:
.
.

Orszlgos szintenrfels6oktatrisiintdandnyek, regionrilismunkaer6fejleszt66satkdpzj kiizpontok,

Stralagia elkeszitise: kepz6skoordin6ci6,hi6nyp6tl6 k6pz6seknyijt6sa,
informAci6s
strategia.

3. Reeionfliskonferenciik meeszervez6se
a 3 Pharereei6ban(2000.mrrcius-Sprilis)
CON/99/PHN0042 szglz'des abal nyrjjtott timogatiis drtelmeben az ESZA MKK h6rom
konferenci6tszervezettaz SPPprogramkeretdben.A konferenciakid6pontja:
o 2000.mircius 6-7.Debrecen;
r 2000.marcius9-10.Miskolc;
. 2000.6prilis17-18.SzegedA konfete cidk rdszfiev6i:
. Eur6paiBizotts6g,EurdpaiKdpzesiAlapitv6ny kepvisel6i;
. EU szakdrt6k;
. miniszt€liumokkdpvisel6i;
. TempusKdzalapitv6ny
munlalersai;
. Regiondlisszerepl6k;
<- Regiondlisis megyeiiigfnoktigek;
<- Onkormanyzatok;
e Munkaiigl kdzpontok;
<- Region6lismunkaer6-fejlesztddskdpz6kdzpontok;
<- Kamar6k;
e Vallalkoz6sfejleszt€sialapitvanyok;
<- Fels6oktat6siintezrDdnyek;
<_ OKEV;
<- Szakk€pz6int€trr6nyek (korletozottszamban).
A hriromkonferenciAnkb. 150f6 vett rdsa.
Az Eur6pai Szocirilis Alap Magyar Kepz6kitzpont kiadvdnyt kdsdtett a h6rom region6lis
konferenctbr6lHumtinerdfotd*fejlesztds dsaz Eurdpai SzocidlisAlap cirnmel.
4, Esy6btevEkenys6sek:
Az Oktatlsi Miniszt€rium az Eur6pai SzocirilisAlap Magyar Kdpz6ktizpontfd timogatoja. A
tiimogatAsfedezi a kiadvdnyokk6szitdsdnek,
6s az iroda miikddtetdsdnek
kdpzesekszewezdsdnek
kdlts6seit.

4. 1 Olilat6k tov6bbkepzese
A t6mogat6sfelhasz#liis6val 2000. augusztus28.6s 31. kdzittt 100 fii r6szvdtel6vel
megkezd6ddttaz oktatdk ds szakdrt6ktov6bbkdpz€se.A tovribbk6pzdsel6rel6that6an2001.
augusztusliigtart. A tovabbk€pzesrdsztvev6i: fels6oktat6si intdzndnyek o1dat6i, Regioixilis
Munkaer6fejleszt6 ds Kdpziikttzpontok tldnerei, miniszt€dumi €s regiondlis szeruezetek
szakdrt6i.
A tovebbk€pzeskeretdbena rdsztvev6ktrijdkoztatiistkapnaka StrukturalisAlapok iendszer6r6l,
kiildniis tekintettel az Eur6pai Szocirilis Alap igdnybevdtel€retdrt€n6 felkdsziildsre, az EU
foglalkoztatds-6s szocialpolitik6jar6l,a joghamoniz6ci6 ezenteriileteke vonatkoz6feladatair6l,
az alapok igdnybevetel€hez6s kezel6s6hezsziiks6g€stervez6si6s programoz,si feldatok6l, az
sziiksdges intdzrndlyrendszer-fejlesztdsr6l.A kdpzdsbenresztvev6 oktat6k ds szakdrt6k a
prograrnelvegzeseutan vrrhat6ar magukis tanterveket6stananyagokattudnak k6sziteni,amely
a celcsoportokata Strukturilis Alapok/Eur6paiSzoci6lisalapig6nybev6tel6rekeszitik fel.
A tov6bbkdpzdsektantervdnekkialakitisrira az ESZA MKK szakdrt6i munkacsoportothivott
dssze.A k€pzesektelj€s id6tartarnaoktat6knak6s szak6rt(tknekr4x1 nap, 5xl nap, szakdrt6knek
lx5 nap, aza2 dsszesen14 nap, oktat6knak 3x3 n p, Maz dsszesen18 nap. Az ESZA MKK
becsldse
szerinta kdpzdstkdvet6enkb. 65 felkdsziiltszakdrt6ds 45 oktat6tud bekapcsol6dni
a
kepz6sekvegehajtasiba.

4.2 D6n-maqvar
bilaterelisproiekt
A d6n Kiiliig).rninisztedumt6mogatisaval,,Az Eur'pai SzocialisAlap igdnybevdteleDdnidban"
cinmel ddn-magyarbilaterrilis k6pz6siprojektet keszitettel6 a TempusKdzalapitvdny ds a d6n
EIIRA regionilis fejleszt6si tiglnatks€g. A k6pz6si projektben r6szt vesznek az ESZA
igdnybev6teldbends kezel6s€bena csatlakozls utdn 6 ntett tiszts6gvisel6k (nernzeti ds
region6lis), illetve oktat6k 6s trdnerek.A d6n-magyarbilater6lis projekt resze az olitat6k 6s
szakdrt6k toviibbkdpzdsdnekds biztositja a k€pz6sek gyakorlati tuitterdt (d6n gyakorlat
megismerese,tanulmdnyrit,gyakomoki kihelyezesek).A projelt kidolgozisa 2000 6sz6ntdrtdnt,
amikor az EURA fejlesztdsi iigyndkdg szak€rt6jees az ESZA MKK munkatlrsai kdzdsen
egyeztettekaz drintett szeruezetekszak6rt6ivel.A magyarpartnerekegyiittmiiktiddsi szez6ddst
kdtdttek a Tempus Kdzalapitv6nnyales vallalt6k a riukes6 tiirsfinansziroziist.A projeldet a
Tempus Kdzalapitvany / ESZA MKK kdzdsen nFjtott.a be az ELrRA-val a dan Kiiliigyrniniszt6riumhoz, amely azt 2001. febru6rj6banelfogadta. A projektet dlin-magyar hrryit6
Bizottsrigfeliigyeli.
4.3 Esyiittmiikiiddsekl
SPPnon-twinning projelltel ft 6pz6skoordindci6)
;
. Eur6pa-tanulmanyok
Kdzpontokhrfl6zat6val;
. Munkacsoportok:
o Eurdpai Szoci6lisAlap Munkacsoport(GM)
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o HEF Munkacsoport(OM)
o Teriiletfejleszt6sselkapcsolatoskepz6sekkoodinaai6ja (FVN4)
4.4 Inform6ci6stev6kenvs6e
Az ESZA MKK legfontosabbfeladataa k€pz€skoordin6ci6mellett az ESZA-.valkapcsolatos
informrici6k min€l szdlesebbkdrii terjeszt€se.E feladatnakmegfelel6enaz aliibbi inJorm6cids
anyagokk6sziiltek az Oktat6siMiniszt6riumt6mogat6s6val:
. honlap (! 4xSllu)
. rdplap
' Hum6ner6fonAs-fejlesztes
is az Eur6pai SzocidlisAlap, konferenciakiadviny(az ETF 6s
az OM kdzdstamogataseval).

Europa-tarulmdnyokKdzpotrtjainakTitkf rsiga @TKT)
Az el6irinyzatb6l finanszirozottfeladatoktartalmi isEertet6se
Az ETKT 2000 dvi fttbb feladatar az ETK hel6zati miiktjddsdnek fejlesztdse, a program
eredmdnyeinek6s lehetds€geinekdisszeminrici6ja,illetve a program nyomonkdvetesenek6s
min6s€gbiztositrisi feladatainak ell6r6sa voltak. Ezen feladalokat a Titkarsag az alabbi
tevekenys€gekmegval6sit6sivall6ttael:
A 12 Eur6pa-tanulmdnyok Kdzpont muk6jdoak segitds6t, koordin6ci6jit az Etx6patanulm6nyokKdzpontokTitk6$6gaHtja el, mely 2000januar l{61 a TempusKdzalapitvriny
keretei kdzdtt miik<idik. Az al6bbiakbana Titk6rs6g 2000-ben megvaldsult tev6kenys6geit
foglaljukdssze.

O

uft6zat6pitas- retrdezv6nyek:
. koordtndtorituMlkoz'k
2000-ben 3 koordioitori taldlkoz6 keriilt megrendez€sre,az els6 Budapesten, a mdsik
Szombathelyen,a harmadik Debrecenben.A koordin6tori talalkoz6kat szakmaiel6adrisokkalis
b6vitettiik. A rendezvdnyekkereteinbeliil lehet6sdgnyilt a Kttzpontokhril6zatitev6kenysdgeinek
6s egyiittmfikdddsdnek er6sit€sdre,tapasztalatcserdke,valamint a timogatasi lehet6sdgek
megvitatris6m.
326 esett mdg a kidolgozott cdlorienf6lt kumrsok, els<isorbala pedag6gus-tov6bbk€pzes
ds a
kdzisztviseliii-tov6bbkepz6sakkreditici6jriLnak
geir6l.
lehet6sd
c AkadimiaiTanricsiildsek
Az Akaddmiai Tarxicsiileseit 2000. augusztus24-6n ds december7-dn rendeztiikmeg. Az els6
iilesen az ETK-k 6ves beszturol6inakdrtdkeldsdre,6selfogadris6ra,
valamint a kdvetkez6
akad6miai6v tevdkenys6geihezkapcsol6d6javaslatok, 6s ilinyelvek megfogalrnazis6rakerUlt
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sor. A m6sodik iilds f6 cdlkitfizesea kdzpontokStrat6giaiTerveinek drtdkel6se,illetve a phare
timogatdslej6rta ut6ni finanszirozisi dsegyiithnffkddesilehet6s6gekfeltaiisa volt.
. Kormd rzati Ta dcsadobizottsdg ksek
Az ETK Titkirs6g 2000-benkdt KormanyzatiTan6csad6Bizottsrgi tilest tdtott. Az els6, okt6ber
2-i iil6s f6 feladataaz ETK katzpontoktartalmi ds pdnziigyi beszimol6inak elfogad.isa,illetve a
Ti&6rs6g riltal megval6sulttev6kenys6gek
bemutat6savolt. A Bizotts6gm6sodikiil6s€t december
14-6ntartotta.Az iildsenaz Atad6miai Tan6csismerteneaz ETK kdzpontokSFat€giaiTerveinek
6rt6kel€set,illetve a Titkirsag tajdkoztat6stadottaz el6z6 iil6s 6ta megvaldsultbvekenysdgek6l,
valamint azon kdztisztvisel6i tovAbbkdpz€sek6l, arnelyek elnyertdk a K'zigazgati.{'i
Tovribbkdpz€siKoll6gium mindsit€s6t.A Bizottsrig tagiai felv2olt6k azakat a finar';szjroz^i
lehet6sdgeket,amelyek az 6ltaluk kepviselt tircrik fondsaib6l az ETK kdzpontok szimAra
el6rhet6eklehehek.
.

A Tempusfuilizattal illene az Eur6pai SzociAlisAlap Mag/ar Ktpzdkbzponttrl val6
eg) ttm{kddAsAsztunzdse,
koordindci'j a
A Tempus Kiizalapitv6ry keretdbenmtkdd6 Eur6pai Szocirilis Alap Magyar K6pz6kdzpont
2000.augusztus
28. 6s 31. kdzdttaz Eur6paiSzocialisAlappalkapcsolatos
ismeretekoldat6s6ra
felkdszit6 tovabbkdpzest szpwezEtt Piliscsabdn. A toviibbkdpzds prognmj4ban szerepl6
el6ad6sok6s szeminiiriumok az Eur6pai Szocirilis Alappal kapcsolatoselm6leti ds gyakorlati
ismereteksz6les skfl6jet dlelt6k fel; sz6 volt 61ta16bara Strukturefs Alapokr6l 6s az azokra
felkdszitd,Magyarorsz.itgszi{ina|amin hozz'fdrhet6rin. El6csatlakozrisiAlapokrdl @hare,ISPA,
SA?ARD). 526 esen m6g az Uni6s es a magyar tervezesi6s progranozasi folyamatok6l 6s
dokumentumokr6l, valamint a foglalkoztatis- 6s oLtat66politik6r6l 6s a jogharmonizrci6
vonatkozokdrddseir6l,fejlemdnyeir6l,al-tualitisair6l.
A tov6bbkepz€sre
meghivist kaptakl
1. A 14 ETK Kdzpont
2. Erintettminiszteriumok
(OM, GM, MeH, SzCsM,F\M, Ki.iM,BM, PM, ISM)
szakdrt6i:
3. Region6lisFejlesztdsi
Ugynttksdgek
szakdrtdi
4. RegionalisMunkaer6fejlesztii€sAtkdpz6Kdzpontokoktat6i
5. PhareEur6pa-TanulrnAnyok
Kdzpontokoktat6i
6. TempusInt6zn6nyfejleszt6siprojellek olilat6i
7. A regioruilisOKEV hiil6zarszaken6i
8. SPP-twiruringszak6rt6k(mint oktat6k)
. KutatAsiKonfere cia
Az Eur6patanulmAnyokKdzpontjainak TitkitrsiLgaEuropaT Kutatva cirrmel 2000. Ilovember
2l-6n tudom6nyoskutatasikonferenci6tszervezett.
A rendezvdnycelja M volt, hogy lehet6sdgetbiztositsonaz Eurdpa-t€nulrninyokKiizpon{ainak
kutatdsitdm6ik ds eddigi eredmdnyeikszdlesebbkcirii megismertet6sdre.
A konferencialevezet6
eLddkifeladataitaz A-kaddmiaiTaMcs tagjai hft6k el, a kutausi eredmdnyek6l pedig az Eu6patarulm6nyok Kdzpontjainak oktat6i, kutat6i tartottak el6adast.A felszolal6k ndgy tdm6ban,a
jogt, a g zdas'gr, a politikai 6s a kultLrrllis irtegrici6 k6rddskdreibenv6gzett kutatasaik
tzpas^alatzir6l, eredmdnyeir6lds t6vlatair6l szimoltak be. Az egyes tdmakdrdketmegvil6git6
pleniris tildsekutiin lehet6sdgnyilt a felvetitditttkdrddsekkdtetlenmegvitatisiira is.
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A rendezvenlre meghiv6stkaptak az ETK koordin6torok,okt4t6k, kutatdk, a miniszt€riumok
eintelt i,Bazatai,a TempusKdzalapitv6ly Kurat6riuma 6s Taa6csad6Bizotts6gai, a region6lis
fejlesztdsi ilgynitks6gek €s tandcsok, a fels6olitatdsi intdzndnyek rektorai, nemzetkdzi
rektorhelyettesei,valamint a Kitzalapitvanyfels6oktatisi programjainakprojekt-koordinitorai.
.

Adatbdzisaz ETK hdl6zatohatoirol, publihicioir6l a kuauskinrilatdr6t
Az ETK Titk6rs6g honlapjAn intemetes adatbdzist hozott ldtre, amely lehet6s6getad az
6rdekl6d6knekalra, hogy lekdrdez6ses
m6dszeneltudjanakt6jdkozodniaz ETK-k kurzusairot,6.2
egyes kurzusok oktat6ir6l, €s a Kttzpontok Inform6ci6s Egys6geinek kiadv6nyair6l.
Honlapunknak jelent6s szelepet szftrunk a Mldzardpitdsben,hiszen ilteraktiv f6rurnkdnt
lehet6sdgetad a folyarnatoskapcsolattrarti{sra
€s es2xnecserdre,
€s igy minden drdekl(id6azonnal
ertesulhetaz ujdonsagokdl. A hontapegyfajtadokumentumtAr-funkci6tis betitlt, hiszenminden
ETKT kiadvrhy letdlthetd inren, 6s egybenm6dot ad a kdzpontok eredmdnyeinektedesztdsere
ls,
. Monitorihgldtogatdsok
Az Akaddmiai Tan6cs tisszet€teldbenttirtdn6 veltozisok miatt az els6 fdldvben a monitoring
latogatasokat az Eur6pa{anulm6nyok Kdzpontok Titk6rsriganak munkatarsai vegeil.ek. A
I6togat6sok
c€ljaaz volt, hogy az ETKT a projektekmegval6sul6s6t
nyomonkdvesse,
a hil6zati
tev6kenyseget
aktivizalja6stov6bbepit6se,
valaminta kdzpontokfelmeriiltprobl6m6itfelt6da6s
megbeszdlje.2000 szeptemberdt6laz ETKT az Akaddmiai Tan6cstagokkalkdzdsenfolytat&aa
monitoring l6togatesokat.
c Korlzultdci6k- Pdnz gti beszdmol6kirtdkel'se
c Informdci6s napok
Disszemindci - kiadvdnyok
.

LUrOpAl ^Ozeteoorot - Lvkonw

A 12 Eur6pa-tanulm6nyokK<;zpontotbemutat6, 240 oldalas 6vkitnw 2000 szeptember€ber
jelent meg. A Kiadv6ny lafialmazzaa program magyaronzAgieredm6nyeit,az ETK-k rttvid
ismertet6set,c6ljait, kuzusait, kutatAsait,koordin6torait,oktat6it 6spartnereit.Osszegziaz eddigi
munkiit ds annakeredmdnyeit,illetve felvizolja ajdv6beni terveket,ugyanakkoralkalrnatad ana,
hogy az egyeskdzpo[tok egy6ni arcukatmegmutatvajelenhessenekmeg, de egyben egys6ges
h6l6zatotis kepviseljenek.Az Evkcinyvlehet6sdgetteremt az 6rdekl6d6kszim6ra a projektekbe
va16bekapcsol6drisra,
illetve a v6rhat6ercdmenyekfelhasznril6sira.
Az Evkdnyvet a fels6oktatr'si itrtdandnyeknek,a cdlorient6lt k6pzds cdlcsoportjair tdmttritii
szervezeteknek,miniszt6riumoknak, regio[.ilis dnkornityzati szervezeteknek,jelentdsebb
informSci6skdzpontoknak(p1.EurdpaiInform6ci6sPontok,megyeikdnyvtfualgstb.)juttattuk el,
de eleltronikus form6bana honlapulkofl is mindenki szim6.rael6rhet6.
c Hirlevelek
2000.jfnius5ban 6sdecember6benjelent
meg a Eur6pa{anukn6flyokKt zpontokTitk6$6g6nak2
hirlevele. A hirlevelek kdaeadtAk a projektek m6r megval6sult eredm6nyeit, lehet6s6get

38

biztositvaaz ETK ktjzpontokbemutalds6ra,
illetve kitekintetteka TempusKtizalapitv6nytovAbbi
p6lyrizatilehetiis6geire.
A hirleveleket eljuftattuk az ETK kiizpontoknak, fels6oktatdsi inGzmdnyeknek,
minisderiumoknak,dnkomdnyzatoknak,az Eur6pai Bizotts6g Magyarorsz.igiDeleg6ci6j6nak,
EU Info Pontoknak,a TempusKdzalapitvilrmyalkapcsolatban6116projektg^zdaknak €s egy€b
€rintett intdzmeayeknek,kamar6knak,civil szervezeteknek,illetve honlapunkonis eldrhet6vd
teftiik.
c Sz6r6lapok
val6
A kiadv6ny c6lja a figyelemfelkeltds,illetve az informrici6k szdlesebbcdlkdzdnsdgekhez
eljuttatisa. A sz6r6lapba foglalt infomAci6k ttimdrsdge miatt a dokumentun kdnnyen
terieszthet6.sokszorosithat6.

Mitr6s6gbiztositds:
c Eles besztimolok4rtikelise
. Monitorihg rizitek azAkaddmiaiTandcstagiainak bevondsdval
. ftruftgiai tenrek6fi6keMse
R6fordit{sokeredm6nyess6ge:
Az ETK prograrnr6l2000 el6tt sz6mottev6,egysdgespublik6ci6 nemjelent meg. Enndlfogvaaz
ETK hel6zatimegjeleniteseugnisszediviiltozasthozott a 2000-benmegjelentetetthirleveleknek,
sz6r6lapoknak6s az 6vktin)'vnekkiiszttnhetden.Tekintettelarra,hogy a programeredm6nyeinek
fenntarthat6s6gacsak a hrll6zati megjelendssel6s szoros egyiithniikijddsek kialakit6s6val
Iehetsdges,a Titkarsdg sziiks6gesnektafiolla az Akad6miai Tandcs mrikttd6kdpess€gdnek
fokozis6t, illetve az aktiv egyiittmiikiJdds, tanacsadris ds forrastercmtesi, valamint
drdekervdnyesit€sisegitsdgnyrijtis el6tdrbe helyez6sdtmind az Atad6miai Tan6cs, mind a
KormiitryzatiTaniicsad6Bizottsdgtekintetdben

A KttzalapitvAnya kdltsdgvetesitamogatiisokata celkitizdseknek megfelel6en a feladat6ul
megieldltkdzhasznritev6kenys6gek
megval6sitesAra
forditotta.
Budapest,
2001.6prilis
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