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II. Kimutat{s a kiiltsdgvetdsitdmogatrisokfelhasznril{srir6l
2008.6v
A.. Tempus Kdzalapitviny az Alapit6 Okirateban meghatiirozott dllami kozfeladatok elletasa
6s
elosegitese
c6ljrib6l,6s e kijzhasmf feladatainakell'tai drdekdbena kdltsdgvetdst6l
limogatasban
rdszesiilt. A trimogat6smirden esetbena Klzzlapirviny 6ltal el6zetesenblnyujtott penzilgyi- es
munkatewekalapjan,irrisbeli szerzSd6salapjrintdrtdnt, milyben meghat6roz6sra
L.rult a trlmoiatlssat
val6 elsziimol6s
feltdtele6sm6dja.
A Kcizalapitvrlnya tiimogatiisokdsszegEta szerz6desekben
meghatiirozottfeladatainakmegval6sit6srira
forditotta. A tirnogatdsok felhasm;lesar6l a kdltsdgvetdi fel6 az elsz6molisok hatrlrid6ben
megtdrtdntek.

A kiilts6gvet6si
trimogatrisokfelhasznfldsa2008-6vben

7, 11099/2007.
Tdmogatisiszerz6tl6s
a
lemgus.l!1{ryitvriny alapit6 okiratdbanmegiel6lt rillami krtzfeladatokell6t6sa6rdek6ben,valamint
az Eur6pai
ietieaal^.
_Uni6kdzds#gi programjaids m6sregionritisoktat6siprogramokmegval6sit6sa
oktatdsi 6sKulturdlis Minisztdriumanyagit6mogat6stnyujtott a K-dzalapitva-ny
r6-szdre.
\t Tart6 TanuldsProgramja,a Ceepusprogram,az
ErasmusMundusprogramja,a Pestalozzi,
Eur6paa
6ci6sprojeltek dnrdsze,BolognaProm6terih6l6zat
hoz, valamint az LLP Nemzeti Iroda, a Ceepus
:solattart6 Pont, az Erasmus Mundus Nemzeti
a miikciddsikciltsdgeihez
t6rt6n6 hozz6jani6s.

6116timogatesta
Az Oktat6si Miniszt6riummal kdttjtt t6mogat6siszetzodls alapJana rendelkezdsre
6sszegek6l
maradvdny
hasm6ltafel 2007.dvben.A 2008 dwe 6thuz6d6
Kozalapitvanyfolyamatosan
szerintsz6molunkel:
az aldLbbiak

1.1. Eurr5paiUni6 Eg6szlileten At Tart6 Tanulis Programja (Egysdg:39 /munkaszrim:39-07')

Bev6telek
Maradv6ny2007.dvr6l - miikdd€si
2008.
EU Bizottsdgkolts6gtdrit6s
Rendezve
OKM-mel2008.6vben
Maradviny

hatarid6'
'28.volt a besz6mol6si
LLP-revonatkoz6r6sz6t6l2008.02
szerz6d6s
lndoklds:a Trirnogatasi
ut6nfelmeriilt'k6ltsigek
a-it"5es hOnappilmegel6zia m6rlegbeadisihat6ridot.Teh6ta beszdmol6
nemkeriilhettekbe a beszlmol6ba.
OKM sz6belienged6lyalapjrina 2008 6vi keretterh6reelsz6molva'

t 2009.februar28, utiinbedrkezett
sziimkik,stb.

1.2.Ceepusprogram 2007,(Egysdg:
100./munkasz6m:
117.)
Bev6telek
Maradvriny2007.6vr6l- mrikoddsi
Rendezve
OKM-mel2008.6vben
Maradviny

5.559 Ft

Ft

).))9

0

a T6mogat6siszerzcid6s
Ceepus-ra vonatkoz6rdsz6r6l2008.02.2g.volt a beszrimoliisi
Fd:{l{'
ami teuesh6nappalmegel6zia mdrlegbead6sihatr4ridot.
Tehrita beszrimol6
utrinfelmeriilf
Plarid6:
kciltsdgek
nemkeriilhettekbe a besz6mol6ba.
OKM sz6belienged6lyalapjrina 200g.dvikeretterhdreelszrimolva.

1.3, Disszeminrici6s
projektek iinr6sze( Egys6g:200./munkaszrim:
23g.)
Bev6telek
Maradvriny2007.6vr6l -mrikdddsr
V6gs6elszrimol6s
alapjrinpartnereknek
Maradvdny
Atutalva OKM-nek:
Maradvdny:

754.271 Ft
688.178
66.093
66.093
0

A maradv6nyp6nziigyi elsz6molesads 6tutaldsaaz OKM fel6
megt0rtdnt.

" 2009.februrir?8, utrinbedrkezett
szamkik,stb.

1.4. BolognaProm6teri h6l6zat (Egysdg:100/rnunkasztnt:119')

Bev6telek
OKM tanogat6s
EU Bizottsagtfunogates
Egy6bbev6telek

900.000
6,446.322

Bev6telek:
EU-nak 2.484,37euro
Visszafizetve

7,s90.4'75
649.73'1

Bev6teliisszesen:

6,940.738

Kiad6sok
Szemdlyijuttatrisok
terhel6j arul1kok
Mu-nkaaddkat
Dologikidd6sok

1,s99.411
483.865
4.600.346

Kiadisok tisszesen:

6,683.622

Maradviny:

)at 1\1

237.1L6

felhasmrllisar6laz OKM fel6 2008.09.11-6na KozalaPitvauy
A progam timogatasi dsszegdnek
forintot a
besziriolt. AZ iur6pai Bizottsriggaltort6nt elszamol6sutiin fennmaradt 257.716,Minisztdrium bankszirnl6j6raa Kdzalapitv6nyvisszautalta'

1,5. ViLig - Nyely program @rysdg:
200./mu
*asz6m:227.)
Bev6telek
OKM t6mogat6s
Egyib bevdtelek

rs,000.000
2s.938

Pelydzatirimo gat6sb6l

15,025.93
8
622.434

Bev6teliisszesenl

15,648.372

Kiaddsok
Szem6lyijuttatisok
Munlaad6tterheldjrirulikok
Dologikiad6sok
Ertdkcs0kkendsileinis
Maradviny:

7,740.653
) 41\ 1?<

5,348.336
83.648
15,648.372
0

Vil{g - Nyelv pdlyrizatirimogatis (Fkvi szim: 967248,867248.1
Bev6telek
OKM trimogatris
Atcsoportosftvamrikdd6sire

25,000.000

Bevdtelek:

24,377.566

--__6n4!

Kiadisok
P6lyrizatikifizet6sek
Maradvriny:

2+.J / /.Jb6

Visszafizet6sint6zn6nyekt6l200g.6vben.

2,302.207

0

Az intdzrndnyivisszafizetdseket
az oKM banlsziml6jdra a Ktizalapitv,ny visszautalta.

jelent€s
?008'6vikiizhasznrisdgi

Kozalapitvdnv
Tempus
2. lll75l200l.Trimogatisi szerz6d6s

megielSlt Allami
Az OLtatrisi 6s Kultur6lis Miniszt6rium a Kozalapitvrinyalapit6 okiratAban.
kapcsol6d6
programjaihoz
valamint az Eur6pai UniO koioss6gi
krizfetadatokell6t6sa6rdekeUen,
c6ljib61t6mogatistnytjtott a Kozalapitvenynak'
megval6sitesa
kezdem6nyezdsek

a
miikddtetds6hezc6ljaazAlumnifor EuropehAl6zat
A tdmogates
.l"ry."t.:T:'Tds T::l:T,::::::;
kapcsol6drisinak
felzdrk6z6s6nak
esdlyegyenl6sdgelomozditisihoz, a magyar L-utat6vfejlesztds
elomozdit6sdhoztortdno hozz6jrirul6s.

TAmoqatt.stn\aiit6 szervezetmegnevezdse:

Otra*si esKulturilisMinisadrium
5 rnill i6 forint

fiu-lu*oifor Europeh6l6zat:2 850eFt'
4'750eFt;
feladatok:
Esdlvesvenl6sdgi
7'400
feladatok:
kapcsolatos
tesaEssel
Kutatei-fej
eFt
A.<zeqen:
15mil1i6forint.

A T;imogai6siszerz6d6skelte:

r 1115 / ? 0 0 7
? 0 0 70 5 1 5

,At6mosatAsfolv6sitis6nak m6dia:

6tutalis bankszlmldra

szdma:,
A Tfmoedt6siszerz6d6s

a tarnoBdrasr
A timosaldsi6sszegetreszleteKoen.
4.1, pontjdbanfoglaltakszerint
szerzodZs

A felhasm6l6sv-6gs6hatarideje:

2007.ianuar1.
31
2007.december
2008.februar28

2.1.Es6lyegyenl6s6g
( Erysdg:13./munhasz6m:
13_07.)

Bev6telek
Maradvriry2007.dvr6l
BevdtelSZJA1-%-b6l

20.239

Maradvdny:

0

Indoklis:a Ti{mogarisiszerz6d6s_
szerint200g.02.2g.
volt a beszrimolasi
hatririd6,amiterjesh6nappal
megel6zia mdrlegbead6sihatdrid6t.igli bizonyoskciltsdgtdtelek
nemkeriilhettekbe azelszimolisba.
A for6st a Kdzalapitvirry az lyo SZIA tirmo4atrisb6l
p6tolta.

128')
kapcsolatosfelarlatok (Eg1s6g:100'/munkasz6m:
2.2. Kutatds-fejteszt6ssel

Bev6telek
Oktat6si6sKultunilisMiniszt6rium
Egy6bbevdtelek

7,400.000
796.985

2008.03.20.
OKM-nekvisszautalva

E,196.985
- s5.086

Bev6telekiisszesen:

8,141.899,-

Kiadfsok
Szemdlyijuttatasok
Munkaad6tterhel6j6rul6kok
Dologi kiaddsok
leir6s
Ertdkcsokken6si

4,266.274

Kiaddsokiisszesen:

7,942.806

Maradviny

2,267.018
47.981

199.093

kieg6szit6p6nziigyibesz6mol6tnyrijtott be az
A Kdzalapitvanya K+I feladatokmegval6sit6srir6l
OKM fel62009.mrircius30-an.
- feb.ryar28 9: i lY)2*tuas
Mint ismereteseglreszt a program p€nziigyi beszimolAsihatrlrideje
Bizottsegeltal 2008.6vben
ttirOtt .gg tOrte.il"t raforaitasot, nlisres] ehr6molnsrakeriiit azEur6pai
0sszege.
nyujtottkoltsdgt6rites
visszamen6leg
mutatkoz6199.093,-forint maradviinyaz oKM r6sz€re
El6bbiek-szerinta kieg6szit6besz6mol6ban
keriilt
egridejrilegvisszautaldsru

32009.februiir28. utlinbedrkezett
stb.
sz.6mldk,

3. 34133/2007
" Trimogat6siszerz6d6s(Egysdg:?00./munkaszriLrn.
239.)
Az oktatesi ds Kulturrilis Minisztirium Bogyay Katalin
nemzetkcjziszalcillamtitkrir
egyediddnt6se
alapjrina.ViLlg- Nyelv Programel6ilinyzatfinrisuoi
t""abbkdpzds
,,sr"t*.i
6s
szakrnai
konferencia
,,
koltsdgeihez
tiimogatrist
nyr:jton

Bev6telek
OKM

5,000.000

Bev6telekiisszes€n:

5,000.000

Kiaddsok
j ellegiij uftatesok
Szemdlyi
M.ad6katterhel6jrirul6kok
Dologikiad6sok
Kiad{sok iisszesen:
Maradvdny

1,401.163
20s.494
3.393.343
s,000.000
0

A KdzalapitvAny
a beszrimol6t
azOKM_nekhatdrid6ben
beny:jtotta.

217 )
4. FKA-KT-10/2006.Tdmogatrisiszerz6d6s(Egys6g:200/ munkaszdm:
tamogatestnldjt a K0 zalapifiiny rEsz&eaz
Az OktatesiMiniszt6riumAlapkezel6Igazgat6sriga
kcizpontikeret6b6l.
MPA kdpz€sialapreszdnek
fejlesztdse.
szaknyelvioktatasrinak
intdzm6nyek
szakk6pz6
A tamogatisc6lja:a k<izdpfolai

ntes
(200/ 217.)

Bev6teIek

or44.r (NSZFT)
Egy6bbevdtelek

14,000.000
78.830

Bev6telekiisszesen:

r4,078.830

Kiadrisok
Szemdlyijuttat6sok
Munkaaddtterheldjr4rul6kok
Dologi kiaddsok
E*6kcsdkkends

5,053.254
1,611.945
5,841.032
20r849

Kiadisok tisszesen:

12,708.080

Maradv6ny:

1,370.750

P[lyAzatt timogafds ( Fk-visaim: 967?47, 867247.)

Bev6telek

oMArorszFr)

r00.000.000

Kilizet6sek
PLIyazalitinogatisra

47,600.000

Visszafuet6sintdzm6nyekt6l

10,100.803

Kifizetdsek6sszesen:

37,499,L97

Maradvriny

62,500.803

A trirnogatiisi
dsszegfelhasznilis6r6la Kcizalapitv6ny
2009.rnrlrcius30-6nazNSZFIfel6beszrimolt
6s
a maradvdnydsszegeket
visszautalta.

ll

TempusKdzalapitv6ny

ielentds
200E'6vikozhasznfsdgi

5.FICd-KT-44/2007.Trimogatdsiszerz6d6s(Egys6g:39'lmunkaszrirn:39-086s1411'75)
nyrijtotta
Int6zetvisszanemtdritend6t6mogat6st
dsFeln6ttk6pzdsi
A NemzetiSzakk6pzdsi
Kozalapitv6n).nak.
2008'dvi
tamogat6r6szeinek
A tamogafisc€.lja:AzEglszlleten At tart6TanulisProgramszakkdpz6st
valamint a Magyar
a Ji*eprA iskolik fejlesi6s6nek fin:ansziroz6sa,
hazai megval6sit6sanak,
szakmaibizottseg
tanulAs'
tart6
Tudom6nyosAkad6mia aft f iOOi .':r:"i-riuo tett*i-totott ,,Eteten6t
td,rnoeatiisa.

( NSZFI39l39-08
6s 14l175.)
39/39-08
Bev6telek
NSZTI
OKM
EuropaiBizottsig
E-ur6pai
Bizottsrigkdlts6gtdritds
Nernzetiirodi{kkdltsdstiritds
Egydbk6lts6gr6rit6s
llunt<gtrsfi K6zp.fogJalk.t.6mog.
Kerekit6sidiff.
Bankkamat
Arfolyamayeps6g
Kapottkisedelmikamat
Allamh{zt.Hiv:.tdvodti dij t6r
Bev6telekiisszeseD:

120,000.000
62,221.000
231.9s5.644
7,836.671
371.598
rJo. t)4

' 3,224.456
4.055
5,638.203
18,428.93s
3.758
255.747
450,176.821

Kiadrisok
Szem€lyijellegfik6ltsigek
Kiklildetisi kdltsdgek
Igdnybevettszolgaltatrisok
Kommunik6ci6s
tev6kenysdg

237,733.883
ls,629.624
147,757
.299

Kiad{sok iisszesen:

415,s37.339

Maradvdny:

144l 6 5?1

34,639.482

A t6mogatrisi
dsszegfelhasmri.Lisrir6l
a Kozalapitvriny
200g.aprilis28-anazNSZFIfeldbeszr'molt.
A maradviinydsszegeta nemzetit6mogat6sard:ry6bana Ur""jJat*
ut szautalta.

TempusKtizalapitvdny

2008.€vi kdzhasznfsdgiietent€s

(NSZFI 14ll 75. SzakmaiBizottsigok Limogatisa)

Bev6telek
NSZFI
Kerekit6s

r0,000.000

Bev6telekiisszesen

10,000.001

I

Kiadfsok
Szem6lyijellegri
Kikiildet6sikdlts6gek
Igdnybevettszolgeltat6sok

2 , 8 8 01. 1
7
2.000
4.496.782

Kiaddsokiisszesen

7F78.899

Maradv:iny

2,621.102

a
A trfunogatrisi
dsszegfelhaszneHsar6l
a Ktizalapitv6ny2009.dprilis28-rinazNSZFI fel6 besz6molt,
maradviinyosszegeta tamogat6nak
visszautalta.
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TempusKiizalapltvdny

2008,€vi kOzhasznfsdgi
ielentds

6. Csendestirspdlyrizatok(Fkvi szri'rn:
967231)

Bev€telek
Maradvriny/6tmen6tdtel 2006. €.i.r6l

2,444.940

Kiadrisok
Kifizet6s2008.6vbennemtdddnt.

Rendelkez6sre
rill

2,444.940

0552')
7. FKA-KT-4/2005.Timogatdsi szerz6al6s(Egys6g:300,munkaszAm'

Az OktatAsiMinisztdrium Alapkezelo Igazgat6sagaaz oszT 6ll6sfoglal6saalapjan t6mogatast
r6szdre.
biztositotta Kozalanitv6nv
kutat6si
megalapoz6
kifejlesztdsdt
pedag6giai
m6dszerek
vonatkozasri
A t6mogat6s
c6lja:a szakkdpzdsi
rendszerl6trehozisa.

alAbbiakszerint:
beszrimolt,
2009.02.25-6n
A Kdzalapftvany
a t6mogatAsr6l

lo

(Ms2.0552.)

1. Milk;ddsi kdksdgek
Bev6telek
OMAI-MPA t6mogat6s
Bev6telekiisszesen:
Kiad:isok
Szemdlyijuttalisok
Munkaad6tterhel6j6ruldkok
Anyag kdltsdg
Szolgdltatrisi
kiadrisok

1,589.419
498.438
447
276.916

Kiad{sok iisszesen:

2,365.22n

Maradviny

134.7E0

2. P dlydzati tdmogat dsok

Bev6telek
OMAI-MPA tArnogates

46,000.000

Kifizet6sek
Piiy|zati titmogatAsok
2006.- 2008.
Visszatdritdsekintdzm6nyektol

-

20,257.695
1t2.373

Kifizet6sekiisszesen:

20,155.322

Maradvfny

25,844.678

A maradv6ny
dsszegeket
a Kozalapitvrlny
azNSZFIrdszdrea besziimol6val
egddejiilegvisszautalta.

ielent6s
2008'6vikdzbasznrls6gi

TempusKtizalapltvriny

Iroda- 00957D004.szerz6d6svisszanem
Paly{zati 6sKutat6shasznositrisi
8. Kutatris-fejleszt6si
trlmogat6snyrijtris6r6l
t6ritenddkdlts6gvet6si
5)
(Erysdg:100.,munkaszrim:35-01
Iroda a Kdzalapitv6ny6llalteadott 6s elfogadott
PilyazatidsKutat6shasznosit6si
A Kutates-fejleszt6si
uk a Nemzeti
pilyrizat alapjan a Kutai6si 6s krnov6ci6s Alapb6l tftnogatest nyijl a K<izflapitvrinlT
terjed6
2007'-ig
a 2004.{61
llteioziLstua€i mLikddtetds6re
kiutari uouiflusi KozpontHrit6zatanak
6veke.
K"t"t6r-fE l. ttt6"t Pityfuati 6sKutak^shasanosit6si
koda
N"-reti K"t"t6si MobilitrlsiKOzpontldtrehozisa6s
miik6dtet€se
A k6ltsdevetdsikimogat6.sikeret osszege:

'r ( t<l

-If

OMFB - 00957/2004.
21.
2004.szeptember
hatirideie:
v6grehaitiisdnak
A temoqat6s

2 0 0 70. 3 . l3.

A t6mogatis foly6sit6sinak m6dja:

Atutaldsbankszrirnlira

Ut6lag,teljesit6s-eC&o6s*e4y9!34:
Pdnzticviv6selsz6molAs

.03.31.
7007

a foly6sit4sut6lag
elv6gezte,
folyamatosan
alapj6n a feladatota Kozalapitvdny
A t6mogalisiszerz6d€s
tdrt6nt.

Bev6telek

- 7,582.053

Fonrishiany2007.dvr6l
(MAG Zrt tartoz6s)

Alapb6la tartozisfoly6sit6sa2009.iprilis 22-6nmegtdrtent.
A Kutatasi6sTechnol6giailrurov6ci6s

l8

9. 36582/2001.T{mogatfsi szerz6d6s ( Egys€g.39.munkasz6m:
39-0g.)
Az oLtatrisi 6s Kultur6lis Miniszdrium l6mogat6stbiztosit a K<izalapiwriny
rdsz6reBogyay Katalin
szakdllamtitkrir
egyedi dtint€sealapjin az alapit6 okiratbanmegieloltallarni kozfeladiiok ellit6sa
drdekdben,
azEur6paiuni6 EgdszIliiten at Tati6 tanurdsprograrnJa
megval6sitrisa
c6ljrib6l.
A t6mogal6scdlja: az Eur6paiUni6 EgdszEletenAt Tart6 TanuldsProgramja
vdgrehajt6srihoz,
illetve
azEg6szEletenAt Tart6Tanur6sprogramNemzetihoda mriktiddsikolts?geihez
toid'o no-ii,i*tar.

A-temo^gatas
megval6sitesrir6l
6se tdmogatas
felhasmil:is6rdla Krizalapitvriny
junius 30.-anaz
20'0g.
OKM feld beszimoltaz albbiak szerint:

l9

(39/ 39-08)

Bev6t€lek
OKM

30,000.000

Bev6telekiisszesen.

30,000.000

Kiaddsok
juttatrisok
Szemdlyi
Munkaad6tterhel6j6rul6kok
Dologikiaclisok
leirris
i,rt6kcsdkken6si

4,015.871
11,908.404
561.762

Kiadisok tisszesen:

30,000.000

Maradviny

10. 31499n007,Tdmogatrisiszerz6d6s(Egys6g:39 / 39_08)

Katalin szak6llamtitkr6regredi drintdsealapjin a
kdzfeladatokellitisa 6rdek6ben,az Eur6pai Uni6
gval6sit6sacdljribdl anyagi trimogatristnyujtott a
A t6mogat6scdlja azEur6pai uni6 EgdszEleten At Tart6 Tanulis Programjavdgrehajtesdhoz,
illetve a
Demzetiirodamiikoddsikrilts6geihez
tdrt6n6hozzijrirulds.

megval6sitisrir6l
dsa trimogatds
felhaszn6l6srir6l
a Kdzalapfrvriny
2008.jrilius ?3-rinaz
Lttuoq#l
Oktatrisi6sKultur6lisMilisztdriumfeldbeszrlmolt
azalibbiakszerint:

2I

(3e/ 3e-08)

Bev6telek

OKM

10,000.000

Bev6telekiisszesen

10,000.000

Kiad6sok
lnformrici6s6skommunikici6s kdltsegek
Szak6d6idijak

3,92s.800
6^074.200

Kiad{sok 6sszesen:

10,000.000

Maradvdny
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11. 10738/2008.
Tdmogatisiszerz6d6s (Eg'sdg:100.,14.,28.)
Az Oktatrisi ds Kulturrllis Minisztdrium Bogyay Katalin szaMllamtitlcir
egyedi dcintdsealapjrtura
Kdzalapihtiny alapit6 okiraliban megieldlt eilarni kozfeladatokellatrisa
6rdek?ben,uoyugitarJgutirt
nyijtott a Kozalapitv6nyrak.

cdlja a CEEPUSprogram_,
az Eur6paa polgrirokdrtprogam, a Tempusprogram6s az
*-^g:gy.:
-brasmus
programmegval6sitrlsiihoz,
valamintazAlurnnifor Europihal6zat
Esa Bolognaian6csad6i
(Prom6teri)
h6l6zat
mfikodtetdsdhez
tort6n6
hozzdirirulis.

,.t6mogatris
c_dljrinak
megval6sitdsrir6l
6sa rrimogat6s
felhas"n6l6srir6l2009.
apritis
*-[:*t:Rty,il
- a Hologna
tanAcsaddi
H6l6zat
kivdteldvel
beszimolt
azOktatdsi
iY-tg
dsKulturdlis
Minisaeiiurn
fel6,al6bbiak
szerint:

100/ 141-08)
rUr. CEEPUS Miikiid6si kiilts6g @gys6gszrim:

Bev6telek
OKM
Esyib bevdtelek
TempusErasmusMundus
Aicsoportosiuis

11,484.000
51.325
- 333.304

Bev6telekiisszesen:

t7,202.021

Kiadrisok

5,5s9.603
r,704.097
3,452.379
80.5
89

Szem6lyijuttatrisok
Munkaad6tterhel6j 6rul6kok
Dologi kiad6sok
leinis
Ertdkcsdkkendsi

10,796.668

Kiaddsokiisszesen:

405353

Maradviny:

t{mogatrisok
CEEPUS P fily6:za;ti

Bev6tel
OKM

46,000.000

Bev6teltisszesen:

46,000.000

Kiadrisok
P6lyriaatikifizet6sek
int6an6nyeLl6l
Visszat6rit6sek

43,530.200
2.952.280

Kilizet6sekiisszesen:

40,577..920
5,422.080

Maradv{ny

AmaradvAnydsszegekabeszimol6valegyidejiilegazoKMrdsz6revisszautal6srakeriiltek.

24

lll2 Tempus6sErasmusMundus Mfikdd6sikdlts6g
100/ 142-08)
@gys6gsz.rim:
Bev6telek
OKM
!e;l6b bevdtel
Atcsoportosit6s
CEEpUS-r6l

1,347.000
45.904
333.304

B€v6teliissz€$en

1,726.208

Kiaddsok
juttatris
Szemdlyi
Munkaad6tterhelci
jrirul6kok
Dologikiadrisok

491.071
141.932
r.093.205

Kiaddsokiisszesen

1,726.208

Maradviny

1ll3. Eurd,paa polgdrok6rt Miikiid6si kiitts6g

74| 0937\
@rys6gszrim:

Bev6tel
OKM
EU Bizottsrig
Egy6bbev6tel

2,594.000
2,580.189

Bev6teldsszesen

5,l74,lgg

Kiadrisok
juttatisok
Szem6lyi
Munkaad6katterhel5jriruldkok
Dologi kiad6sok

2,602.098
804.874
1.683.509

Kiaddsoktisszesen:

5,090.481

Maradvriny

83.717

Az elszrimol6s
azErrr6paiBizofts6gfer6_
is megtdrtdnt.
A maradvdny
osszegpirziigyi rendezdsdre
az
Eur6paiBizottsdgj6vrihagy6sa
ismlretdbenkeiiil sor.

25

11/4. Alumni for Europehil6zat

28 / 28-08)
Miikiitl6si kiilts6g (Egys6gszdm:

Bevdtelek
OKM
Egy6bbev6telek

2,600.000

Bev6telekiisszesen

2,600"002

Kiad6sok
Szem€lyijuttat6sok
Munkaad6katterhel6j6rul6kok
Dologi kiaddsok

1"525.978
459.368

Kiadfsok tisszesen:

2,558.100

1'71 144

47.902

Maradvdny

keriilt'
A maradviiny0sszega beszimol6valegyiilejiilegaz oKM r6sz6revisszautalisra

100 1122.)
11/5, Bolognaprom6teri h6l6zat @gvs6gsz.:
Bev6telek
OKM
Eur6paiBizottsdg
Kerekit6s
Bankkamat
Arlotyamdllr.

975.000
2,614.423

Bevdtelekiisszesen

4,s49.681

z

148.155
812.101

Kiadisok
261.061
78.012
794.400

Szemdlyij uttatrisok
Munkaad6katterheloj 6ruldkok
Dologi kiadisok
Kiaddsoktisszesen:

1,133.473

Maradvdny

3,416.208

26

12. 1069912008.
Trimogatdsiszerz6d€s (Egzsdgszrirn:
14.)
Az Oktatrisi6s Kultunilis MiniszteriumBoryay Katalin szak6llamtitk6r
eg,edi ddntdse alapjfna
Kdzalapitvrinyalapit6 okirat6banmegjeltili 6liami kcjzfeladatok
ell6t6sairdekdben,nemzetkcizi
projel*:tek
megval6sit:isa
cdlj6b6lanyagiirimogat6st
n)rrjtotta KOzalapitv6nynak.
A tAmogatdscdlja az alibbi projektekmegval6sit6srihoz
tcjrtdn<!
hozzfijimlits:
- EgdszEletenAt Tart6Tanul6siStrat6gidk
kialakitrisa
dsv6grehajtdsa
6s_K6pz6s
jelentdshez
,,.OYld.
2010,'
kapcsol6d6
workihop
- 1r
Leadersnlp
proJeld
- OECDfelsSoktatrisi
kutarisrlnak
hazaidisszeminrici6ja
- EU klaszterekben
foly6 munkahazaidisszemin6ci6ja
-.szemindrium
az eg6szileten 6t tart6tanuldsEKKR-hezval6 csatlakozisar6l
dsazoKKR
leEenozasarol

r all]OPataSt nlUttO SZervezef mponevl'?i.a

Oktat6sidsKulturdlis Miniszt6rium

11 ramogalas celta:

A Tiimogat6si
szerz6dds
2. pontjibanfelsorohak-

A koltsegvetdsi
tdmogatiisi
kerelcisszese:
39,100.000
forint
- ebbdlmiikciddsiksge dsproggam
mesvalos?a;ra39,100.000
forint
..

,t

':

{ Szerz6dds
sz6ma:

10699/2008.

A T6mogatrisi
sierzodeskelte:

2008.mrijus15.
zUUE.0l.0I.
2009.jrinius1.

A rdmogards
folyositarToak,noC
ra:

Atutalis bankszimlira

A f"tv6si

A szerz6dds
4.1 pontjaalapjrin.

.Penztig-vi
beszimold:

2009.08.01.

A timogat6sfelhaszn6ldsa
2008.6vbenazal6bbiakszerintval6sultmes:

27

/ 171)
1211.Ee6szfleten rit Ta.t6 Tanul6siStrat6girikkialakitrisa6sv6grehajtdsa (Egys6gsz':14

Bev6telek
OKM
Eur6paiBizottsig
Kerekit6s

10,075.000
12,886.855
1

Bev6telekiisszesen

22,961.856

Kiadisok
4,840.457
1,507.900

Szem6lyijuttatAsok
Munkaad6katterhel6j 6ru16kok
Dologikiaddsok

rt lrn ?l?

Kiadisok tisszesen

r8,668.669

Maradviny 2009,6vi felhaszn6l{sra

4,293.187

12t2, Az,,Oktatris6sK6pz6s2010"jelent6shezkapcsol6d6workshop (Egts6gsntl4ll77)

Bev6telek
OKM

820.000

Bev6teliisszesen:

820.000

Kiaddsok
Szem6lyijuttatrisok
Munkaad6tterhel6j 6rul6kok
Dologikiad6sok

303.334
i2
98.0
278.600

Kiadisok iisszesen:

679.946

Maradvdny 2009.6vi felhasznril{sra

140.054

28

l2l3. Leadershipprojekt @gys6gsz.:14/176.)
Bev6telek
OKM

s,580.000

Bev6telektisszesen

5,580.000

Kiadrisok
juttatdsok
Szemdlyi
Munkaad6tterhel6jriruldkok

200.000
52.200

Kiadrisokdsszesen

252,200

Maradvriny2009.6vi felhaszn{ldsra

5,327.800

1214,OECD felsdoktatisikutatis:4nakhazaidisszemindci6ja
@gysegsz.:l4l l?3.)
Bev6tel
OKM
Kerekitds

9,600.000

Bev6telekiisszesen:

9.600.003

3

Kiadisok
Szemdlyijuttat6sok
Munkaad6tterhel6j 6rul6kok
Dologikiad6sok

1,819.018
518.447
8.171.011

Kiaddsokiisszesen:

10,508,476

Forrris hi:iny 2009-benrendezend6

- 908.473

TempusK0zalapitv6ny

200E,€vi kiizhasznris6gi
ielent6s

W5.EA klaszterekbenfolyri munka hazai disszeminfci6ja (Egys6gsz.:14 /774.\

Bev6tel
OKM
Kerekitds

11,665.000
I

BeY6telekiisszesen

11,66s.001

Kiadrisok
Szemdlyijuttatisok
Munkaad6tterhel6jrirul6kok
Dologi kiadrisok

2,412.609
780.605
4.354.430

Kiaddsokdsszesen:

7,607.644

Maradv:iny 2009.6vi felhasznills ra

4,057.357

1216.Szeminririumaz eg€sz6letenrit tart6 tanul:isEKI(R-hez val6 csatlakoz:[s{rr5l
6saz OKII(R
f6trehozisrir6l @gysflgsz.z
14 / 177
Bev6tel
OKM

1,360.000

Bev6telekiisszesen

1"360.000

Kiadisok
Szemdlyijuttalisok
Munkaad6tterheltij riLruldkok
Dologi kiadrisok
Kiad{sok iisszesen
Maradvriny2009.6vi felhaszn{Lisra

5 8i . 9 3 1
1i0.438
375.510
1,067.879

292.L21

TempusKdzalapitv:inv

jelent€s
2008.6vi kozhasznrlsrigi

13, 8819/2008.
Tdmogatisiszerz6d€s (Egysdgszrim
| 2001228.)
Az Oktat6sids Kulturdlis Miniszt6riumBogyay Katalin szak6llamtitkareryedi ddnt6sealapjrh a
Kdzalapitvrinyalapit6 okiratiban megjeldltillarni kdzfeladatokell6t6sa6rdek6ben,az OldatrSsi
6s
Kultur6lisMiniszt€riumVil6g-Nyelvprogramjamegval6sitrisa
ciljnb6l anyagiti{mogatiistnyfjtott a
Kcizalapitvdnynak.
A tamogatis cdlja a Vil6g-Nyelv programcsomagvdgrehajt6sihoz6s a Vi16g-Nyelv Programiroda
mLiktiddsi
kdltsdseihez
tdrtdn6hozz6ierul6s.

A tifunogatis
felhaszn6ldsa
2008.6vbenazalibbiakszerintval6sultmeg:

(2001228,)
Vikig - Nyelvmffkiid6sikdlts6g

Bev6tel

OKM
Munkaiiryi Kdzp.fogl.Limog.
Allami Hiv.: livolldti dij t6mogatds
Egy6bbev6tel

12,000.000
36.145
2.866
lo 0?q

Bev6telekiisszesen

12,049.050

Kiadrisok
Szem6lyijuttatrisok
Munkaad6tterhelSj aruldkok
Dologi kiatlisok
leirds
Ert6kcsdkken6si
Kiadisok iisszesen
Maradvriny2009.6vi felhasznrllisra

8
4,938.33
1,803.809
4 \)) 7l0.

77.025
11,341382
707.668

(9672491867249)
Vildg-Nyelv P{lyizati timogatis

Bev6tel
OKM

33.000.000

Bev6teliisszesen

33,000.000

Kifizet6sek
Kifizetdse 2008.6vben

30.772.002

Kifizet6sekiisszesen

30,772.002

Maradv:iry 2009.6vi felhasznil6sra

2,227.998

14. 2416912008.
Tdmogat{siszerz6d6s(Egysdgszim:100., 13.,

39.)

Az oktatasi ds Kulturiilis MinisztdriumBogyay Katalin
szakrillamtitkrir
egyedi d6ntdsealapj6na
K?hptryTv
alapit6 okiraLibanmegjel<iltellami kozfetadutokeildtasad.d.iA;; ^oyugi
t6;gutart
nyijtott a Kdzalapitvrinynak.
A t6tnogatdscdlja az al6bbifeladatokmegvar6sit6srinak
kdltsdgeihezt0rt6n6 hozz6t6niiLs:

ragementfee hozz6jiirulis
mdnyezds
megval6sitAsa
atas,p Iyazatikerct

A timogatesfelhasznril6sa
2008.6vbenaz alibbiakszerintval6sultmes:

14/1. K + F informfci6s tev6kenvs6g Mfikiitl6si kiilts6g (Egys6gsz':100/143-08')

Bev6tel
OKM
Eur6paiBizotts6gk0ltsdgt6ritds
Egy€bbevdtel

7,000.000
540.253
6.359

Bev6teliisszesen

7,546.612

Kiadis
Szemdlyijuttatis
Munkaad6tterhel6j nrul6kok
Dologikiadisok
leiris
Ert6kcs6kkendsi

4,536.354
t,419.302
852.494
9.983

Kiadfsok iisszesen

6,E18.133
v28,479

Maradvdny

keriilt azoktatesiMiniszt6riumr6sz6re'
visszautalesra
egyidejirleg
A maradvinydsszega besz6mol6val

feladatokelldtdsa Mffkdd6siktilts6g (Egys6gsz':13/13-08)
14/2. Es6lyegyenl6s6gi
Bev6telek
OKM
Egy6bbevdtel

5,400.000

Bev6telekiisszesen

s,551.691

1<1 KOI

Kiad6sok
Szemdlyijuttat6sok
Munkaad6tterheldj 6rul6kok
Dologi kiaddsok

3,50s.377
1,120.788
23r.457

n
Kiaildsok iisszese

4,857'562

Maradvtiny
keriilt az OktatisiMinisztdriumrdszdre
egyidejiilegvisszautal6sra
6sszega besz6mol6val
A maradvr5ny

34

l4/3, LLP, Europass Miik6d6sikiilts6g
39/39-08)
@gys6gsz.:
Bev6telek
OKM
NSZFI
EuropaiBizottsrig
Egydbbev6telek

62,?21.000
120,000.000
239,792.315
28.163.s06

Bevdtelekiisaszesen

450,176.821

Kiadrisok
jellegrikcilrsdgek
Szemdlyi
MurkaadSkatterhel6jdruldkok
Dologikiadrlsok
Ertdkcsokkendsi
leinisa

180,638.278
57,095.605
171,493.631
6.309.82s

Kiaddsokiisszesen

415,537.339

Maradviny

34,639,482

A K0zal,pitvdnya T6mogar6knak
a tAmogatds
felhaszr6lisrir6l
beszdmolt.
A mz'advanyosszeget
a nemzetit6mogat6knak
a trimogatds
aftiny6ban
a beszimordval
egyidejrireg
visszautalta.

l4l4, Eurripai Nyelvi Dij

Piiy{zati tlmogatris (Fkvi sa: 967?66.\

Bev6tel
OKM

500.000

Bev6telektisszesen

500.000

Kiaddsok
P6lyrizatitdmogatrisok

500.000

Marailvriny

0

l.l

ielent6s
2008'6vi kdzhasznrlsdgi

TempusKdzalapiwdny

15, FKA-KT-27/2008.Trimogatdsiszerz6d6s (Egys6gsz':300')
Alap
alapj6na Mrrnkaer6piaci
Intdzetminiszteri-ddnt6s
6sFeln6ttkdpz6si
A NemzetiSzakkdpzdsi
rdsz6re
nyrijtotta Kozalapitvany
teihd."Iri.rru n.. t6ritend6temogaList
LdpzdsialaprEsz
eszktizmeghonositisa'
mobililis, mint saj6tospedag6giai
cdljaa nemzetkcizi
A temogates

:
megnevezdse
t5 szer-,,-ezet

NetnzetVa*epzeri$lghlgttkflz91

IntdZE!

cdlia:
A t6moeat6s
A kdlts6gvet6sitdmoqatisi keret osszege:

?rd oon 000 forint

forint
- ebb6lmiikOddsiksgre6sprogrammegval6sitAsra24,000.000
?oo 000 000 forint

FK A-KT-27i2008
kelte:
A Tdmoeatisiszerzodds

,AOR czeniemher 29

A temosatesfelhasztildslnak kezdete:

04.30
2008.

v6eh4!q!l4qi!.---------rol r 06 10
felhasmalasanak
A tamogatas
m(
folv6sites6nak
A tAmogat6s

Atutakisbankszimlara

A foMsitis iitemez6se:

a czerziid6s2.1. nontia alaPidn.

ZOt O.Ol.:t. rdszbesz6mol6,
vdgs6szakmai6sp6nziigyielszimolis
2011.09.30.

2008.6vbenfelhaszn6lisnemtdrt6nt'
A timogat6sicisszegb6l

36

15/1' Nemzerkdzimob'itisi nrogram szakiskoraitanur'k
r6sz6reMiikiid6si kiirts.g
(Erysdgsz.:300/319.)

Bev6tel
NSZII
Bevdtelekiisszesen

1s,000.000
15,000.000

Kiaddsok
Kiadds2008.dvbennemtort6nt.

15/2. Nemzetkiizirnobilitis kieg6szit6felatlatok Mfi kiid6si
kiilts6g @gys6gsz:300/320,)
Bev6tel
NSZF]
Bev6telekiisszesen

9,000.000
9,000.000

Kiad:isok
Kiadris2008.6vbennemtdrt6nt.

l5/3. Nemzetkdzimobilitrisp{lyizati t6nogatis

(Fkvi sz.: 967238/ 867238\

Bev6tel
NSZFI
Bev6telekiisszesen
Kiadrisok
Kifizetds2008,€vbennemtdfidnr.

300,000.000
300,000.000

13/1391)
-7214/33.
Tdmogat6siszerz6d6s (Egys6gsz':
16. NO12O07
alapjanaz oFA 6ltal meehhdetett
d<intdse
L-urat6riumdnak
KozalapiWri,ny,
Foglalkoztat6si
Az Orszagos
n6k munkaer6piacikarrierjdnek
6s
a
kiv6ltisa
g6tl6 csalidi i<Otelezettseget
,,A. munt<iavattaiast
a Kszalapitv ny r6sz6revissza
el6s"gitese" pitlyivati k:itiLsrabenyujtott proiefuje megval6sfL4s6hoz
nem t6ritend6trimogatestnyfjtott.

TAmogatastnyrijt6 szewezetmegnevezese:

KdfabI'.vjgryOrstdeosFoglalkoaat6si

A timogatasc6lia:

nTalno-eut,isit-cut,isio"oq49iz.p94i4!g4&bgl9!4

A kdlts6gveidsit6mogatdsikeret dsszege:

sz6ma:
A Szerz6d6s

-

forint
15,859.000
forint
i 5.859.000

N5Dcrr,.lrl443
10.
2008.mr4rcius

2007. 12.0r.
A t6mogat6sfelhdsznrilisinakvdghatrirideje:

2008.11.30.

A timogatis foly6siLisanakm5dja:

Atutatdbanl<sza-teru

A foly6sit6s titemez6se:

7. Pon{aalaPj{q
A szerz6dds
t'uu6.rt.tt?00E.09.22''
2008.06.20.,
2008.03.20.,
rdszbeszimo16,
z616szakmaidspdnziigyibeszlmol6
2008.12.30.

beszrimolt'
a r€szteljesit6sek6l
foglaltakatvdgrehajtotta'
a tiimogat6siszerz6d6sben
A Kcizalapiw6ny
A zdr6p6nziigyibesz6mol6tbenytjtotta

38

(r3/13er)
Bev6telek
OFA
Kerekit6s

10,518.110
5

Bev6telekiisszesen

10,518.115

Kiadisok
Szem€lyijuttat6sok
Munkaad6tterhelc5
j6ruldkok
Dologi kiadrisok

5,764.756
I,E66.550
7.899.638

Kiadisok iisszesen

15,530.944

OFA tartozds- rendezend6
2009,6vben

5,072.829

TempusKdzalapitv6ny

2008.6yikdzhasznts{giielentds

(Erysdgsz.:
39139901)

77, 2984512008.
Tdmogatdsiszerz6d6s

Az Oktatdsi6s KulturelisMinisztdriumBogyayKatalin szakrillamtitkireryedi diSnt6se
alapjrinanyagi
timogatdstnyrijtott a Kozalapitvrinynak.
A t6mogatdscdlja
a tandcsi drjntdsbozatalban
szereplodokumentumokalapjrin a Kreath,ins ds
'.
,

.:,

^

,

t

,,

,

.:,

!

-

Innovdci1 Eurdpai Evdben ds az Egdsz Eleten At Tart6 Tanulas Programban vald nemzeti rdszvdteh
elcisegit6feladatokellitisrihoz t0rtin6 hozzljir ds.

Oktakisi6sKulturAlisMinisa6rium
A tdmbgaLisc6lja: . .

:. .:

.. ',

. 'l

2. ponti6banfelsoroltak
A TimogatdsiszerzSdds

A kdltsdgvetdsitriLrnogatisi
keret cisszege:

forint
9.000.000
- ebb<ilmrlkdddsikgre is programmegval6sitisra 9.000.000forirt

A Szerz6dds
sz6ma:

2984s/2008.

A Tdmogat6siszerzoddskelte:

2008.12.15.

A tfmoeatiis felhasznSlSsrinak
kezdete:

2 0 0 81. 2 . 0 1 .

A t6mogatisfelhaszn6l6s6nak
v6chaterideie:

2009.06.15.

A temogates
foly6sitris6nak
m6dja:

AtutallLsbankszimlSra

A foly6sitis iltemezdse:

A szerzSdds
4.I pontiaalapitiLn.

Pdnziigyi beszrimo16:

2009.07.30. szakmai6spdnziigyielszimol6s

Bev6tel
OKM

9,000.000

Bev6teliisszesen

9,000.000

Kiaddsok

2008.6vbenfelhasznfliisnemtdrt€nt.

40

jelent€s
2008.6vi kdzhaszn{sagi

TempusKozalapltvdny

18, 2796712008.
T4mosat,isiszerz6d6s

(Erysdgsz.:
39/39902.)

Az Oktatrisi6s Kultur6lis Miniszt6rium Bogyay Katalin szak6llamtitk6reg,edi dontdsealapj6nanyagi
tdmogatestny:jlott a Kiizalapitv6nynak.
A trirnogatrisc€lja az egesz6leten6t tart6 tanulis tdrsdgdnekmegval6sitdsdtel6segit6EgdszEtetenih
Tartd TanulasProgrambanval6 tagdllami rdszldtelhezsz ladgesfeladatok elldtdsa.

T6mogat6st
ny{jt6 szervezet
megrevez6se:

Oktatrisi6sKulturilis Miniszt6rium

A tdmogat6scdlia:

A Tiimosatiisiszerz6dds
2. ponti6banfelsoroltak

A koltsdgvet6sitamogatesikeret osszese:
8,000.000
forint
- ebb6l miikdd6si ksgre 6s program megval6sitdsra 8,000.000
forht

A Szerz6dds
szrima:

27967t2008.

A Trimogat6si
szerz6d6s
kelte:

2008.12.13.
2 0 0 81. 1 . 0 1 ,

A tiimogalis felhaszniillsrinakv6shaterideie:

2009.06.1s.

A tdmogatdsfoly6sit6sinak m6dja;

Atutakis banksz6mlira
A szerz<idds
4.1 pontiaalapiin.

Pdnziigyi besz5mol6:

2009.07.3
0. szakmai6so6nziisvielszilmoliis

Bevdtel
OKM

8,000.000

Bev6teliisszesen

8,000.000

Kiaddsok
2008.6vbenfelhaszn6l6s
nemt':irt6nt.

4l

2008'dvi kdzhasznris{gi
ielentds

TempusKdzalapitviny

f 9. FKA-KT-55/2008.Tfmogatisi szerzdd6s

39 /39903)
(Egys6gsz.:

i Int'zet vissza nem t6ritend6 tamogatiistnyrijtott a
A Nemzeti szakk6pz6si6s Feln6ttk6pzis
alibbi timogatisi c6lb6l:
Kdzalapitvanynak
t6mogat6rdszei2009'6vi hazai
programszakkdpzdst
azEglszdletenAttart6tanuldLs
temogates;dlja
A
tiimogatilsa.
megval6sitas6Lnak

T6moqat6stnyrijt6 szervezetme!

6sFelrcqkw4isi-EftZe!
t-r.*r"ti Sr"kkdpzdsi

c6lja:
A t6moeat6s

I . pontjlbe!&bglglak
AT;imosat6siszerz6dds

A kdltsds!'et6sitr{mogat6sikeret osszege:
- ebb5l mijkcjddsi ksgre ds program meglal6sit{sra

- p61yLzati:kurzusszer-rez6s,
ta:ruLm6n1'utak
-

forint
132..000.000
forint
i 30,000.000
2.000.000forint

A Szerz6d6ssziima:

FKA-KT-55/2008.
?008.12.19.

A t6rnoqatisfelhasm6l6sinak kezdete:

2008.12.12..

A tiimosatesfelhaszn6lisanakvdghat6rideje:

2009.12.31.

m6dia:
A timoeat6sfolY6sit6sAnak

Atutaldsbankszimlira
2.3PontjaalaPj6n.
A szerz6d6s

Pdnziieyibeszdmol6:

szakmaidsp6nztigyielszimolis
ZOIO.O+.S0.

Bev6tel
NSZFI

130,000,000
2.000.000

milkdddsi
p6lyizati

132,,000.000

Bev6teliisszesen

Kiadisok
nemtortdnt.
2008.dvbenfelhasmel6s
* * * : ** + +* + +* * ++ * + +* *

III. Kimutatis a vagyonfelhaszniil{sdnil
2008.6v

2007.

2008.

Yiltozfis /eEtt

Indul6tdke

23.702

23.702

0

T6kevdltozfs

96.326

89.285

-7041

814

1,494

680

2.653

10.508

l6rgy6vi eredm6ny
alaptey6kenys6sb6l
'|ergy€vi
eredm6nyvillalkozrisi
tev6kenys69bdl
Saj:it t6ke

- /.653

112.987

117.734

4.147

103,67
%

Az alapit620086vbennemhajtottvdgret6keemeldst.
a sajat.
!6k9 dsszege2008. december3r-6n: lr7.r34 eF! amelyaz elbz6 6vhezkdpest3,67 %-os
ncivekeddst
jelent.
Mind a k6zhasanri,mind a vdllalkoziisi tevdkenysdgeredmdnyepoziti!, ami a br{eisdvhezviszonyitva
j elent6sjalulist mutat.
A. vdllalkoz6sitev6kenysdget
a Kcizalapfwany2008. 6vben nyeresdggelzLrta, a szttl<1J16
piaci
lehetosigekellendre megpr6bdlradrtdkesiteniaz akkreditriltkdpzds teriiletdn
m6r megszerzett
tapas4alat{t.

Kimutatis a c6l szerintijuttat6sokrril

40 577920,00

8672t6

2008.
Ceepus

867236

Leonardo-OMAIszakkdpz.mobilitas

867237

Leonardo-O\4-{Iszakk.fejl \utafis

867242

V- Ny - 2004.

867243

V- Nv - OMAI nYelYlszakma

861?44
867245

V-Ny- OMAI tanerjelti!e\&Ced4!eV-Nv - 2005.

867246

V-Ny - 2006.

867247

Szaknyelvioktatris- 2007.

38 629883,00

867248

V-Nv - 2007.

-1660059,00

867249

V-Nv- 2008.

30772002,00

867266

Eur6paiNyelvi Dij - 2008

86728r

KPSZE-Norv6g
Projela

I
86751

EU 2007.-02278
Comenius-LlP

867512

Grundwie- LLP EU 2007-02278

867513

Leonardo- LLP EU 2007'022'7sz

142 782 459,00

E67514

Erasmus- LLP EU 200'l-0227sz.

383018955,00

6b /) 1)

- LLP EU 2007'0227 sz.
Transversal

867521

sz.
Comenius- LLP EU 2008-0025.

867522

sz.
Grundwie- LLPEU 2008-0025.

867523

- LLP EU 2008-0025.
sz.
Leonardo

689 674023,00

867524

- LLP EU 2008-0025.
sz.
Erasmus

1 5 2 19 0 47 1 1 , 0 0

8675?5

- LLP EU 2008-0025sz'
Transversal

867618

Arion- 2006.

-14463,00

867621

Erasmus- 2006.

901106,00

867635

Comeniusl- 2005.

-2 925256,00

867636

1 - 2006.
Comenius

7 430900,00

861645

- 2005,
Comenius2

-r 464294,00

-180,00

64s{!!!,09
404354,00
-464310,0q

-40000,00
819,00

-23720,00

sq!qqq,Oq
192488664,00
79 049124,00
9 091941,00

13762788,00
608082604,00

97586636,00

11 83617900

Fkvi szim:

Kifizet6sek(Ft)

867646

-543803.00

867665

-307182,00

8676666

- 30 3 1 5 6 2 , 0 0

867676

-132072,00

867677

64 667 664,00

867685

38435158.00

867686

1213't0473,00

867687

166498300.00

867695

4 91322t,00

867696

14 693711.00
4 280 421675,00

A Kdzalapitvrinyk izir6lag plnzbeli trimogat6sokat
foly6sit azAlapit6 Okiratbanmeshat6rozott
c6loknakmegfelel6en.
A c6l szerintijuftatisokat a K0zalapjtvrinyminden esetbenpiiyiztat[s
ritl'rinfoly6sitja. A p6ly6zatok
szelekci6j6t,
tartalmids szakmaibitilatit az adotttdnateriileirt tgrtol,
nigg.ti."'.rJr.g.tot
vdezik.
"g)-artol

45

Tempus4dzalapitvAny

jelentds
2008.€vi ktizhasznrisrigi

Y. Kimutatds a Kiizalapitvrinyvezet6tiszts6gviseldinek
nytjtott juttatisokr6l
2008.6v

ezer foriltban

Vezet6tisztsdgvisel6k
k6zdtadomak:
- a Kurat6riumelnoke6stagjai,
- a Feliigyel6Bizottsigelnbkedstagjai.

A dijazhsaz Alapit6Okirat8.3.4.pontjanakmegfelel6en
tOrtdnik.

TempusKdzalapitvdny

2008.dvi kdzhasznfsdgiielentds

\aI. Kimutatfs az dllamh6ztartdst6lkapott timogatris6rt6k6r6l
2008.

Tdmogatds
Trimogat6
T:imogatfs
megnevez6se: megnevez6se
c6lja

Tdmogatis
Tdmogat{s Elt6r6s(e
(eFt) iisszege(eFt)
Ft)
iisszege

2008n007
2007.

2008.

p6nzbeli

OKM

Programok
miik<tddsi
timogatas

176.684

143.051

pdnzbeli

MPA

Programok
miiktld6si
tdmogat6s

i 08.371

150.745

(NSZFr,
oFA)

-JJ.OJJ

42.374 139,10%

pdnzbeli

Kutatdsi &
Techn,Alap

K+I'

6.456

0

-6.456

p6nzbeli

GKM

Kutat6k
ljszakija
2007.

5.000

0

-5.000.

Osszesen:

pdnzbeli

OKM,
NSZFI

tov6bbutalisi
c6llal

Mitrddssz€sen

47

80,96%

296.511

293.796

-2.715

99,08%

237.778

307,640

69.862

129,38%

534.289

601.436

ot-r+I

ll2,57Vr

TempusKiizalapitvdny

2008.€vi kdzhasznfsdgiielentes

II. RESZ
TARTALMI BESZ/LMOL6

TempusKiizalapitvdny

200g.6vikdzhasznrisdgi
ielentds

Bevezet6
I. A TKA feladatainakriivid dttekirnt6se

II. A TKA mffkiid6s6nekf6bb mutat6i- Vezetdiiisszefoglatd,
2008
II.12
. 008-ban...
............6
j
IL2. A 2008,6v legfontosabb
eredmdnyei
sziLrnokbanltlbliaatokban.............
.......................
III. A TKA 6ltal kezeltp{lyrizati programokeredmdnyei2008-ban

IV. A TI(A 6ltal folytatott k6pz6sitev6kenys6g
fontosabberedmdnyei
36
V, A TKA mint tudriskiizpont
2008-ban....
,,..............,.....,37
V.1. A kutatas-fejleszt6s
teriiletdnvdgzetttevdkenysdg:
Kutat6kEjszakrija,
Euraxess........37
V.2.Fe1s6oktatris........................
..........38
V,2.1,,OECD- A Fels6ohatds
a tuddstdrsadalomdrt"
disszemindci1s
projeh ...............3B
V.2.2
A Bologna
Tandcsad6i
Hdl1zat
...................
..................................
39
V.3.Szakmai
6sdisszemin6ci6s
projektek.........
...............40
V.3.1Az EU Haszterekben
.............40
folyd munkahazaidisszemindci1ja
V.3.2LLL Stratdgia
elterjesztdse
Mag,,arorszdgon
.......
.........................42
V.3.iTdTTanulmdnykotet
............
................................
44
V.3.4Leonardo
tematikus
monitoring...................
..................................
44
V.3.5A pdlyazatiprogramokhoz
kapcsol6d6
tovtibbi disszemindcihs
tevdkenysdg..........44
V.4.Horizontiilis
vagytdbbszakteriiletet
dtfog6tevdkenysdgek.......................
..................45
V.4.1.
Alumni
Europe
.............
.................................45
for
V.4.1.
AzEuropass
Mobilitdsi
Igazolvdny
.............
.............................,...46
V.5.Esdlyegyenl6sdgi
tev6kenysdg.,.....................
..........47

Bevezetf
A Tempus Kcizalapitvanya Magyar Kdzt6rsas6gKormdnya 6ltaI 1996-balr alapitott, kiemelten
az alapit6
A Kozalapitv6nyeset6ben
rendelkez6szervezet.
kozhasmri,ISO 9001:2000tanrisitvdnnyal
(OKM).
jogosult
azOktatrisidsKulturilis Miniszt6rium
nevdbenelj6rni
szervezet
A Tempus Kdzalapitvany (TKA) az Oktatrisi 6s Kulturelis Miniszt6rium Nemzetkijzi
erysdgdvel- napi
Szakillamtitkarsigival- mint a Minisztdriuma Kozalapitvtny6rtfelel6sszervezeti
munkakapcsolatban
van. A folyamatos egyiittmiikdddsenkiviil a TempusKdzalapitviny az ald,bbi
m6dokonszdmolbe munk6jrir6laz OKM-nek:
fstk|szit az eloz66vbenaz OKMA TKA szakmaibesz6mol6t
dspdnz0gyizar6-elszrfunol
hatriridejediint6en2009.februrir28.
mel kdtdtt szerz6ddsek
kapcsrin.(Ezekbesz6molSsi
hozkapcsol6dik.)
A TKA az Eur6pai Bizottsdggalkotott szerzod6sedrtelm6ben2009. februrir 28-ig
r6szletesszakmai beszimol6t 6s pdnziigyi elszdmol6stklszit az Egdsz dleten dt tatt6
II 6sLeonardo
tanuldsprogram (illewe a mdg fut6 vagy?008-banbefejez6diittSocrates
az
projelcek5l az OKM szimrlra,majda beszAmol6t
da Vinci tr) keretdben
megval6sitott
utrir 2009. riprilis 30-ig kell benyijtani az Eur6pai
OKM j6vihagyisdnakmegszerzdse
Bizotts6gsz6mrira.
A TKA alapit6okiratri,nak
6.8.pontjaszerint:
,,6.8. A Kurat6rium minden dvben febru6r 28-iig kOtelesaz Alapft6nak irisban
beszAmolnia Kdzalapiwiny eIoz6 6vi mrik0d6s6r6l,jnnius 20-6ig pedig vagyoni
adatair6l."
helyzetdrtil6sgazdrilkodris6nak
legfontosabb
- irn. 6vesjelentdst- k6szit^z el6z6
6rt6kel€st
A TKA minden6vbenr6szletesszakmai
adatair6l,amelyeta 2007-et
6vbenAltalakezeltprogramokr6lds miiktiddselegfontosabb
tiiztitt.
is napirendj6re
megel6z6dvekbenaz OKM Allantitkriri6sminiszteri6rtekezlete
A TKA meghildi az OKM Nemzetkdzi 6s Gazdas6gi 6s Fejlesztdsi
Szak6llamti&6rs6gainaka TKA Feliiryel6 Bizottsiga 6s Kurat6riuma rlltal elfogadott
auditllt dvesm6rlegbeszimol6j6t
6skdzhasmrisigijelent6s6t.
A Tempus Kdzalapiw6ny negyeddvenk6ntsz6ban besz6mol az OKM kiilonboz6
munkatarsaib6l6116testtiletnek(EU Koordinr{cidsBizotts6g) az
szakallamtitkrirsrigainak
feladatair6l.
elmriltnegyeddvelv6gzett6sa kdvetkezonegyeddvelv6gzend6
6s
6s
ad hoc beszdmol6kat
id6ktizi
esetenkdnt
A fentiekenkiwl a TKA az OKM k6r6sdre
(pl.
ASZ
stb.)
fdl
PM,
Kormary,
elszdmolisokat
is k6szi! illetvesegitiaz OKM harmadik
teljesitdsdtaz alrala kezelt programok
fel6 tdrtdn6 beszrimolAsikotelezetts6geinek
adatainak
szole6ltatis6val.
teljesit6sdt
cdlo"r.
jelent6srdszdtalkotdtartaknibeszemol6
JelenbeszAmol6
a Kdzhasarrisigi

I. A TKAfeladutuinak rdvid tittekintdse
I.1. Riivid tiirt6net
A TKA tevdkenys6gikdre az l996-os alapit6st6lkezdve folyamatosanb6viilt, 6s m{ra a
Kiizalapftv:iny programjainak c6lcsoportjai a teljes oktatdsi, k6pz6si 6s kutatis-fejleszt6si
69azatotlefedik.
6tfog6cdljai:
A KcizalapiwinyAlapit6Okirat6banmeghatArozott
.

eur6pai felzirk6zris6nak 6s
a magyar szakk6pzds,oldat6s ds k-utat6s-fejleszt6s
EU-tags6gb6l
ds a Maryar Kdztarsasrig
kapcsol6drisrinak,
az eur6paiintegr6ci6gondolatiinak
ad6d6 kotelezettsdgeinek,
feladatainakvdgrehajtisa,az ezzel jar6 kihivdsoknakval6
megfelel6sel6mozdit6sa
6sL'[mosatAsal

t

a magyzt oktatdskereteinbeliil a nok ds a fdrfiak es6lyegyenl6s6g6nek
elomozdirisa,a
fogyatdkkal616 szemdlyekig6nyeinekkierdgitdse,u r"ss.ir.u. ?s az idegengyrildret
lektizd6sdnek
el<isegit6se,

r

a szellemi erSforriisokfejlesztdse6rdek6benolyan nemzetkoziprogramok szervezdse,
amelyeke az ol,latrisiminisztera Kdzalapitvrlnlt felkdri;

'

a StruktunllisAlapok 6s a Kohdzi6sAlap tervezdsdt6s felhasznril6siit
segit6 kdpzdsek
szervezese
dslebonyolitAsa.

I.2. A programok tdbl6zata
2008-bana TKA a fenti c6lokmegvaldsitrisa
drdekdben
az al6bbiprogramokhoz,
kezdemdnyezdsekhez
kapcsol6d6
feladatokat
liittael:
.

EU-S
YoNATKoaistr

r
.
.
.
o
NEMEU.s
voNATKOZiStr

t

EgdszdletenAttart6tanuldsprogam
O-LP)
o Comenius
o Erasmus
o Leonardoda Vinci
o Grurdtvig
o Szakdrt6itanulrnrfu]Ttak
Leonardoda Vinci II.
Eur6paiNyelvi Dij
Tempus
ErasmusMmdus
Nemzetkdziprogramok:
o EGTNowdgAlap Mobilit6s
o CEEPUS
o Pestalozziprogam
Hazti

nrammalz.

o
o
o

.

Kutatdi Mobilitiisi Kdzpont (Euraxess

.
r
.

EuopassMobilitrisi Igazolvdny
BolognaTaliicsaddiHaldzat
Az LLL Shatdgiaelteiesztdse
Magyarorsz69on
Az EU klaszterekbenfoly6 mur:kahazai
disszeminiici6j
a
LeonardoTematilusMonitoring

<7^lo;lt.t^

.
o

o
.
o
r

n^ntl

OECD- A Felsooktatds
a
tudestarsadalomdrt
TdT TanulnaDykdtet
Kdpzdsek
szervezdse
Alumi for EuropeHiildzat

Vilig - Nyelv pii{yrizati
Programcsomag
Szakiskolaimobilitris
Kdzdptivfszakkdpzdsi
kutatdsok

I.3. A TempusKtizalapffvdny
szervezeti
fel6pft6se
Az alibbi 6braa TKA szervezeti
feldpit6sdt
mutatjaa 200g.novemberir
6llapotszerint.

'
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II. A TKA miikdddsdnekf6bb
mutatdi- Vezetfiidsszefoglalil,2008
II.1.2008-ban.."
' az Egdsz |leten dt tart6 tanulasprogram pllyizati formAinakkihaszndltsdgads sikeressdgeegyre
novekszik:azErasmushallgat6kszdmacsaknem3800fb, k<tziiliikmajdnemf6lezrenutaztakszakmai
gyakorlatra.
Kulftldi oktatrisiperi6dusra
jelentkezett,t6bbmint 700f6.
rekordsz6mt
pedag6gus
- az Egdsz4letendt tartd tanulasprogram valamen:ryip6lydzattipusrinak
vonatkozi4siiban
bevezettiik
az on-line p|lyaz|st.
- A szakkdpzdsvonzdvdtdtele (Enhancingthe attractivenessof VET) cimmel nemzetkoziLeonardo
parhrerkeres6szemindriumotszerveztiink
- 6l int6zrn6nyiprojekt kapotttdmogatesra TempusKdzalapitvdny6ltal koordnilt EGT.D,tomdg
Atap
dltal finanszfrozon mobilitdsiprogram kapcsin. A 267 milli6 forintos prilyrizatikeret timogatrisrival
mintegy600be-6skiutazrisvaldsulhatott
meg.
- a TempusKdzalapfwanyismdteltenmeghirdettea Munkaer6-piaciAlap K€pzdsiAlapr6szdnek
finanszirozds6val
a Szakiskolaimobilitfui palyazdtot.
- Magyarorsz6gaz egik legaktivabb orsz6gnak szAmit az Eur1pa a potgmokdrt progamba4
amelynek hazai informrici6s pontjakdnt a Tempus Krizalapitvrlny szolgal. Ed mi sem bizonyitja
jobban,mint hogy2008-ban4 magyarv6rosis Aranycsillag-diias
projellbenszerepelt.
- Nagy sikenel szewezti.ikmeg az immar hagyomrinyosnakszemit6Kutat'k 'jszakdjdt. 15 vfuosban,
tobb mint 300 helyszinen
v6rtiik szinesprogamokaz drdekl6doket.
A l6togat6ksziimameghaladta
a
30 ezretorszegszerte.
- elinditottuk az olaatds 6s Kdpzds 2010 munkaprogramhozkapcsol6d6hirportilunkat, mely 5
tdmakorben
foglalja<issze
azuni6soktat6simunkacsoportokban
foly6 munkahazaidisszeminici6j6t.
' a Kult rdk krizdnipmbeszddeurdpai evihez kapcsol6dvaa TI(A konferenciit szervezettarr6l, hogy
ez a t6mahogyanjelenik megaz Egdszdletendt tartd tanuldsprogramban.Disszemin6ci6skiadv6nlt
jelentetiink meg Kult rdk kt)zti pdrbesz1daz oktatdsban- Hogyan tanulhat| az ,,egt-massdg;'?
cimmel,valamint az dv folyamrinegy microsite-otis miikddtettiinka t€m6ban.
- Megielentettiika Tanulasileten dt (IdT) Magrarcrsz6goncimfi tanukntnykotetet,rnely hi6nyp6tl6
szerepettdlt be a feln6ttoktatis,az egdsz'leten fi tart6tanuldsteruletdn.
- Sikeresenz6rult a TempusKtizalapitvriny tdvoktatasi programja, a yANDA - Vdltalkoz6N6k
Dolgozd Anydk, melyet grennekgondoz6stv6gzo nok/fdrfiak szimrira inditottunk a munkaer6piacra
tortdn6visszatdrds
el6segit6sdre.
A projektvdgdn66 f6 nyrljtottbe sikeresvizsgamunkilt.
- Partnetek a tanulasban- egt lafud mellett az egdszhleten dt tartd tanulasr1l cinmel kfv6hazi
beszdlget6seket
szervezftirtk
az orszdg3 rdgi6j6ban
mindenkinek,
aki tanul,tanitvagytanulniszeretne.
Rendezvdnyeink
cdljavolt, hogy kbzdsf6rumo! tal6lkoz6silehet6sdget
adjunka hivatalosstruldfrak
ds az informrilish6l6zatokszdmira annakdrdek6beqhogy mhden drintett szerepl6(tanar,di6k,
alkaimazott,
cdgtulajdonos,
rijs6gir6,stb.)kcizdttbeinduljoni kommunikrici6.
- Mdlttinyossdgaz oktatasban€sAz iskolavezetds
szerepea tanuldsi lrdrnyezetjav{tasdbands a tandri
mzmkamindsdgdnek6s motirtici|jdnak fokonisdban cimmel projeldet koordi-ndltunk5 kcizdp-eur6pai
orsz699al
egytittmriktiddsben.
- Az OKM felkdres6renemzetkcizidisszeminrici6s
szemin6riumotszerveztiinkaz OECD ,,A
felsdoktatds a tuddstdrsadalomdrt" ciml kutat6si jelent6se kapcsan. A rendezvdny,tsz6mos
nemzetkiizihirii kiilfoldi kutat66sfels6oktatrisi
szakember
tisaeltemega r6szvdteldvel.
- az el6z6 dvhezkdpestl2/o-kal nott a TT(A honlapjdnakl togatotlshga(497.101 l!fiogat6),illetve az
angol nyelvfl honlapunkLitogat6inakszima megdupl6z6dott,
Az elekhonikushirleveleinkminregy
3000-reltdbbcimrejutoftakel. A KutatdkEjszakejahonlapj6t133ezeralkalommaltekintettdkmeg.

2008.6vikozhasznfsigi
ielentds

TempusKitzrlapitvdny

- 1892 alkalommaljelentek meg a Tempus Kozalapitvrinytevdkenysdg6vel
6s programjaival
kapcsolatoshirek a nyomtatottsa77d
ban 6saz intemetesm6ditiLban.
- ij csoportjdtt l6ne a TempusKdzalapitv6ny
hory
n6ven.Cdlun-k,
kereteinbeliil Tuddsmenedzsmenr
az 6vek soriin felhalmoz6dotttapasztalatot6s tud6st strukhrilt formdbantudjuk tov6bbitattiaz
drdeklodcjk
fel6,igy jobbanmegtudjunkfelelnia tudiskdzpontiszerepkdmek.

II.2. A 2008.6v legfontosabberedm6nyeiszdmokban/tdblSzatokban
II. 2,1. A p tilytiztatd tevdkenysdg er edmdnyei
Az Egisz dletendt tart6 ta ulasprogram eredmlnyeia 2009.6prilis30-i ailapotszerint:

Pflyiizattipus

LLP '
Comenius(Kbzoktatds)t
ComeniusIskolai esl'tttbriikoddsek
EI6kdszit6LAtoeat6sok
Comeniusszalmai toviibbkdpzds
pedag6zusoknak
Comedus taniirasszisztensek
Erasmus(Felsdoktatds)
t
Mobilitas
Erasmuslntenziv Nyelvi Kurzusok- hallgatdi
ak
ttsztdndij
dl6 Erasmushallgat6k6s
Fogyatdkossriggal
olctat6kkiegdszit6tiimoqatiisa
ErasmusInteDzivNyelvi Kwzusok szervezdse
IntenziYPro!tramok
Konzorciumokszakmaigyakorlatok
szervezesere
El6kdszit6L6toeat6sok
Leonardo(Szakkdpzds)
I
Leonardomobilitas
Szakmai alapkdpzisben
r6sztuevdk

Munkndllal6k /
munkandlld)liek

KOLTSf G\TTTS)
LLP FORR,{S(2OO8.AS
TAmogatdsi
Tamogatott
Beadott
kerel
pelydzatok
p6lyAzatok
(eur6)
sz6ma
sz6ma
L1 343 857
1531',
7011
3 040000
470
887
159
zEZ
85
99

Leonaldo imovdci6 transzfer oiilvi{aatok

Leonardoeldkdszitri
Litoeatdsok
Grundwie (FelnOttoktatds)
t
GrundtvieTanuldsikancsolatok
Grundtvie Felndttoktatdimobilitas
GrundtvieEl6kdszit6letosatiisok
Szak6rt6itanulminvutakI

99,93"/o

100.61%

4177t6

193
33
300
49

1767 617
7 8 1 73 1 0

n.a.

?02

60000

7 9 8 80 3 3

30

27

t2

11
1

22 000
48000
207873

47 985
228 153

3

576t0
6 207

57 610
3 960

168

5 405000

s 32t 3t2

98,4s%

t23

3 021000

? 839s42

94%

10
I
5

hzlJbldiszakmai
gtakorlata

Leonardopartnersdgek

u 331965
3 0s8690
2 389000
66 862

438
68
107'
49

150

Okt at 619szakkepzdsi szakd.rt 6k
csere-progtaml a

Megrtt!lt
tiimogatis
(eur6)

t85 612
I325 741

t00.77%

8I
30

23

23

t9

51
26
20
151
88

18

10
to

69
l9

22

20

139

64

300000
2 054000
30000
537000
4 7 10 0 0
5l 000
15000
100240

297000
2 168039
l6 731
525 457
456000
5 07 8 1
1 86 1 6

10076s

99%
105,55%
55,770/o
91,85Vo
96,8lYo

99,57%
124,50%
L00.52yo

?Az eredetikdltsdgvetdshez
kdzdttidtcsoportosltfura,
viszonyitva,mivel a programmddotad azalprogramok
ndh6nyalprogramesetdben
magasabb
a tdnylegeslekdtdsaz eredetikeretn€l
' Az Erasmuslntenziv
Nyelvi Kurzusokhallgatdi itsztondijpalyrizataindlkiil

TempusKiizalapitvdny

200g,6vi kdzhasznrisdgi
.ielent€s

A 2008. 6vi Vilig-Nyelv Prilyizati Programcsomag forr{sfelhasznrilisa

PALYAzATTiPUS
-Vil6g -

Nyelv(OKM keret)
Forr6s:Tiimogat6stanuldkdzpontok
fenntartiisiira

Eleszt6:Uj idegernyelv-oktatdsi
program
bevezetdse

Beadott
Tiimogatott Timogat6si Megftdlt
Megftdlt
p6ly6zatok phlyiaatok
trlrnogat6s tdmogatds
keret
/
(forin0
(forint)
szima
szema
kdltsdsvet6s
534
108
33000000 33 012002
100%
22
27
5 464744
23

6 6 0 01 4 8

ll

Alapfokrl nyelvtanfolyamokonval6 rdszvdtel
450
47
17280000
Jd gyakorlat- Bemutatdnyih ordkszervezdse
39
28
3 667 110
Kiilfoldi tandrjelitltekfogaddsa(MPAK6pz6siatapr6szedltal biztositottkeret)
Magyark6z6pfokrivakkdpz6 int€zrCnyek
30
lt
82 409000" 30009000
KiiHbldi tadieloltek / tandrok
26
II

36,41V,

CEEPUS
(2007/200s-AS
TANE9
Hiil6zatok sziima(6sszeseD)

MagyarkoordiniicidiIh6{dzat
Beutazdkszrima(hallgatok/ okat6k)
Kiutazdk szrina (hallgatdk/ oktat6k)

EGT,4"lorv6g
Alap - Mobilitrisipdlvrizatok

39
8
3 5 4( 1 8 8/ 1 6 6 )

4t3 (217n96)

Beadott
pilyazatok
sz{ma
79

Tiirnogatott T6mogatrisi Megit€lt
Megitdlt
p6IyLzatok
keret
t6mogatris t:lmogat6s/
(forint)
(forint)
szd.ma
kdltsdsvetds
63
267 435002 267 093 879 | 99.87"/.

Az Eur6pai Nyelvi Dij piLlyizata rendelkezEsre
6116500 000 forintot a koribbi gyakorlatnak
megfelel6en
teljesmdrt€kben
lekotcjtt
e Esfelhasmit\ta2008-baa
a TempusKozalapitvany.
A Tempus,ErasmusMundus, Eur6pa a Polgrirok6rtds Pestalozziprogramok keret6ben2008ban a TempusK6zalapitvanlnaknemkezeltpdLly5zati
keretet.

11.1.2.A kipzdsi tevdkenysdg
fohb eredminyeiszdmokban
Kdpzdsmegnevezese
A projekciklus-menedzsnent
alaDiai
Proje@enedzsmentldpdsr6lldpdsre
Az EU kohdzi6spolitikilj a -a tdmogat6sokfelhasznrilisa
Magyarorsz6gon
Vallalkoziisok
(VANDA)
indlt6sadsmenedzseldse
Osszesen:

Csoportok
szdma
(db)
I
3
1
1
o

Ilallgat6i
ldtszdm(fd)

Kiadott
tanrisltvAnyok
saima (fd)

l0
95

83

29

24

'77
211

o

66
179

" A teljespdlyi2atikereta 2007.ds2008.dvelsedsszesen
100M Ft, ebb6l2007-benlekdtdsre
keri.ilt17,591M

11.1.3.
A tudtiskbzpontitevdkenysdg
fdbb eredmdnyei
cinrill6egysdgalal:ult,amelyemyojealattmrikodnek.tov6bb
tevdkenys6gre
2008-bana tuddsk<izponti
koordinritordsaziigyf6lszolg6la!valamintez a csoportkezeliazEU
a k6pzdsek,
az esdlyegyenlosdgi
kapcsol6d6
valamintaz Eglsz Eietenritiart6 TanuldsStrat6gi6jahoz
fotyOmunt<afroa
klaszterekben
projekreket.
hazaidisszemin6ci6s
28-6n
200?. sleptember
A Tempus Kdzalapiwany az Eur6pai Uni6t6l nyert trimogatrisab6l
- ll partnenel egyiittrniik0dve - a magyarorszhgiKutat6k E4zaklijAt, A Kutat6k
l.gr.nd.a.
kapcsin300Ejsi*aja .ugy.o.riegi programjainmintegy600 kutat6mutatkozottbe, a rendezvdny
l6togat6vett
22.000
mintery
programokon
A
regisrnelta KozalapiWany.
nat IOUUsaltOmegjelen6si
r6sztaktivan,az orszrig9 telepiilds6n.
Az Oktat6sidsKulturalis miniszt6riLrmfelk6r6senyomiin a TempusKdzalapitviny sikeresenPelyazott
azEur6paiUni6t6l.
terjeszt6sdre
magyarorsz6gi
azEglszqletenAt Tart6Tanul6sstratdgiajfuak
A Tempus Kdzalapitvaly sikeresen ptlylzot:- 15 rnilli6 Ft-nyi t6mogalisra az OFA. OrszSgos
2008segffi tev6kenysdgek
n0ve16s6t
esdlyeinek
Kdzilapiwdnya nrik munkaer6-piaci
Foglalkoztatr{si
asvdgrehajtis6ra.

2008-ban
Kommunikdcitistevikenysdgek
11.1.4.
r6szea potencialispr{lyriz6lqilletve a_k6p.z6sek
tev6kenysdg
A TKA 6ltal vdgzettkommunik6ci6s
a t6mogat6stnyert pdlyriz6kkal,
r6szp;oinek tij6koztat6sa,segit6se,i kapcsolattart6s
lehetsdges
valami-it az eredm6nyekierjesZdse,hasmosulAsukel6segit€se.A kommunikaci6stev6kenys6g
a kiadvrinyok,a honlap,i.lletvea m6diabelimegjelendsek.
eszkrjzeia rendizv6nyek,
legjellemz6bb
rij
2008 f6 kommunikaci6sfeladataiktizd tartozott az itj p1llyizali formrik szdleskdriimegismertet6se,
trimogatisa
tov6bbi
potencirilispr4ly6z6ke16r€se,meggy6zdse,az eredm6nyekhaszrosuliis{nak
vala-mint
a TKA
jelent6sdg6nek
kiemeldse,
a kulturakkozottipdrbeszdd
Lommooik6"i6i
"szktjzdkkel,
tudatositisa.
tudiskcizpont
szerep6nek
IL2.4.1,Rendezvinyek
szervezkiilctnbozSrendezv6nyeket:cdlcsoport-6si vary t6ma-speoifikus
A TKA rendszeresen
inform6ci6s napokat, pitlyieatk6 szeminririumokat, koordindtori tal6lkoz6kat, monitoring
2008-ban81 rendezv6nytszerveztilnk,amelyek
disszeminici6skonferenci6kat.
szeminririumokat,
tdbbmint 3500-an'vettekrdszt'
<isszesen
A rendezv6nyeken
k6zdtt9 nary konferenciais szerepelt.
eur6pai6vekapcsrinrendezettmiijusi
kdziil kiemelkedika kulturakkdai p6rbesz6d
A rendezv6nyek
a t61iLLP valoriz;ici6s
szemindrium,
partnerkeres6
LLP konferencia,az SszinemzetkoziLeonardo
Jelent6s6nek
Fels6oktatisi
konferenciaa tanririhivatasmegujit6sinakt6majiban,valamintaz OECD
azY.I.3.
r6szletesen
konierencia.A Kutat6kEjsz*i\eftl
eredmdnyeit
bemutat6,terjeszt6-nemzetktizi
pontbansz6lunk.
Kiadtdnyok
11.2.4.2.
Az egyesc6lcsoportoklehet6sdgeit€s taj6koz6d6siszokasaitfigrelembev6ve 2008-ban,32f6le
form5ban).Kiemelend6,hogy rij r€szekkel
kiadvTny k6sziiit (k6ziiluk keno csak
"l"ktro.tiku.
azY 5.
(eff61rdszletesebbert
kiadv6nysorozat
folyat6d'otta 2006-banritj6rainditottdisszemindci6s
pontban).
Mindenkiadv6nylet0lthet6a wury.tka.huhonlap,,Kcinpt6r"meniipontjaalatt
5

egydbrendezvdnyek
kapcsdlatos
sema programokmtkddtetdsdvel
sz6mdban
nemszerepelnek
E rendezv6nyek
kivdteld]el).
(a mentorkdpzesek
(pl. b{rdl6i,tandcsad6
bizottsdgi[ldsek),sema kepzdsek

lL2.4.3.Honlap
Ebbenaz dvbentdbbfejleszt6st
is vdgrehajtottunk
a honlapunkon:
archiv6l6si
firnkci6,szavaz6modul,
a parherkeres6adatb6zisb6vitise az_,,Eur6pa
a po.lgrirok6rt"programmal,f6rumstatisaikag azdagitja
a kindlatot,microsite-otmiikddtettiink a kulturrik ktzd pirbeszddtdrn6jrinakkiemeldsdre,valamint
rij
portalk6sziiltazEU klaszterek
eredmdnyeinek
itthoniterjesztds6t
cdlz6projektsz6mara.
2008-ban497.101l togatitstregisztriiltunka honlapunkon,amely az el6z6 6vhezkdpest l2%-os
rb l6togat6st. Csakury, mint az eli5z66vben, a
auguszfusban
(26.991)jAfiak n6lunk. Osszesen
rbban l6togatottoldala tov6bbra is az Aktudlis
Az angololdalunkat85.104-enndzt€kmeg,ez a lavalyi 6vhezk6pest11470-os
jelent(!),
ncivekeddst
szdmszenien
45.407-telt6bblAtogatrist.
Tovdbbrais f6k6nta Studyin Hungaryoldalaitl togatJin<.
A hirlevelekrefeliratkozottakszrima (az Ev v€.giadatokszerint):
K+F: 3462;Felsdoktatiis:
2288; Kdzoktatris
t 3922; stukkep"6s:21r7i Nyelvoktat6s:?549; Eg6sz
dletenet tart6 tanul6s:1901;Alumni: 1758;Esdlyegyenl6sigi:
941, vakbarrltverzi6:17; Eur6paa
polgrirokdrt:1283;Kdpzdsek:
2630
Osszesen;22.869
Argol nyelviihirlevelek:TPFNewsletter:669;Research
Hungary:267
Osszesen:936
Minddsszesen:
23.805,amitObbmint 3000-reltdbbolvas6az eltiz6dvhezkdpest.
A Kutatdk Eszakrija honlapon,amelyetkifejezettenerre a rendezvdny.e
homrnk rdtre, 13i.475
l6togat6fordultmeg.
II. 2.4.4. Midiaj elenlit
trfltunk a TempusKdzalapitv6nyprogramjaival
jelen6sdtis) a nyomtatottsajt6ban€s az intemeres
t jelent az el6zb6vhezk6pest.

p,ryrizati
programokkar,
20resetben
pedis
csak
Ji,rt':,1"n{::T5ffi#
i:lTi,H#1,fff3}?i,;
cikk -

a koribbi tendencirikhoz
- interneteshonlapokones hirlevelekben
hasonlSan
jeleni meg
p6ldaayszrirnri,
orsziigosterjesztdsri
napilapokba,
illetve televizi6shfradris hangzottel a Tempus
:dbbnyirea TKA munkatrirsai6ltal adott intefirk

Ebbenaz 6vbena legnagyobbsajtovisszhangot
- jellegdndlfogvais - meginta Kutat6k Ejszatidja
rendezvdny
kapta580megielen6ssel,
ami az6sszeimegieren6sigyharmadal
A legnagyobb
puuticrtast
ezutAnazErasmuskapta331megjelendssel.

il. l. 5. M onitoring tevdkenysdg
II.1.5.1,
Szaknaimonitoring
A monitoringtevdkenysdgek
alapelveita TempusKtizalapitvriny€s a trirnogat6i(els6sorbanaz
Eur6paiBizottsag6saz oKM) kozritt- a programokkoordiniHsari- ldtrejottszJrzcid€sek
h atfuozzk
meg.
A
segit€se.A szakmai monitorrng
,szakmaimonitoring cdlja a _p6ly,izatokvdgrehajtrisdnak
tevdkenys6gek
4 tipusarilland6gakorlat a Kcizalapitvriny
munkija sor6n:
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felhivjuk a figyeLmeta
1. Megeloz6vagy preventiv monitoring - az elfogadottp6lyrizatesetdben
projell esetlegesg,enge pontjaira,tovAbbijavitrisi lehetSs6gekemdg a projekt kezdetdn,annak
meg.
val6sulhasson
6rdek6ben,
hogya p|lyizat a lehetoleghatdkonyabban
nyomonkdvet6se,a
A projektmunka
2. Monitoring szeminiriumok - a nyertesp6lyia6k sziLmina.
biztosit6sa
(tematikus)hril6zatokkialakuldsanak
lehetSs6g
konzult6ci6s
el6segitdse,
melyeksor6na
3. A K0zalapitvanymonitoring l6t0gat{sokattesza nyertespitlyiu,6kegyreszehez,
projekt
6llaporir6l..
munkatrirsak
a
v6gzo
helyszinen
tev6kenys6get
meg
a
monitoring
ryrizrldhetnek
4. A TILA.minden pitlyiuat irdsosszakmaibesz6mol6itfeldolgozza(deskmonitoring).
A szakmaimonitoringtevdkenys6g
eredmdnyei
lehetovdteszik,hory a TempusKdzalapiw6nyAtfog6
s
programok6l,
k6petkapjona
a megval6silisprobldmriir6l,a probl6mekmegoldrisilehet6s6geirSl,
igy kdpes pitlyiLz6iszimfua mincis€giszakmaitdmogat6snyrijtani, illeWe a programokeredm6nyeit
k6pesszdleskrirbenterjeszteni(disszemin6ci6s
tevdkenys6g).

II.1.5.2. Pdnziigyi monitoring tey6kenys69
A projeklek szakmai nyomon krivet6semellett a Tempus Kcizalapitviny p€nziigyi monitoriag- 6s
audittevdkenys6getis vigez. A p6nziigyi monitoring csoport a Kdzalapitvriny phlyfiztatf
vizsgtilja.
programjaihozkapcsol6d6ana rimogatrisok
megfeleltisdg6t
felhasznd,l6siinak
- a Ktlzalapitvriny
v6gzett
iltfdlep6nziigyiellen6rzdst
A 2008-as6vben-a korribbidvekhezhasonl6an
progamokat
6rint6eD.
(illetve
el6dprogramjai),
azLLP
valaminta CEEPUS6sa VilAg-Nyelv
. Id6kdzibeszrfunol6
6rt6kel6se
' Zfu6beszhmol66rt6keldse
. T6telesellen6rz€s
illet6en
a p6nziigyibeszdmol6
alitrimaszt6dokumentumait
. Helysziniellen6rz6s
alatt(audit)
a projektmegval6sitesa
. Helysziniel1en6rz6s
a projektmegval6sit6s6t
k6vetoen(audit)
. Rendszeraudit.
2008-asellen6rz6sek
tapasztalatainak6sszimadatainaktisszefoglal{sa:
Az aldbbi tdblazat a 2008-ban tdrtdnt helysz{niellendrzdseketa projehek fdldrajzi elhelyezkeddse
szerinti megoszldsa alapjdn dsszesitve ffiutatja;

trimogatott
intdzndnyekfoldrajzi
A Leonardokis6rletiprojeklekkapcsdndsazErasmusalprogramban
dsK0zdp-Magyarorsz6gon.
koncentrlltsigamiatta helysziniellenorzdsek
arifuyanagyobbBudapesten
nemkeriilt
ellen6rz6sre
A 2008-as6vbenaz LLP szabAlyai
alapjan,a koribbial:t6leltdr6en,_pdnziigyi
projelcjein€I.
partners6gi6
sor a Comenius,
a Leonardodsa Grundtvigalprogramok
vdgeztiimk,
A tfugyalt6vben,a 2007-benszerz6dottErasmusprogramokkapcs6nrendszer-auditokat
igy 10fels6oklat6si
htdzmdny(a resztvev6intdz6mdnyek
75Yo-a)folyznatait,be1s6szab6lyrendszerdt
tettek
kdsziinhetoen
nagyjelent6sdgre
vizsg6ltukmeg.A rendszer-auditok
a komplexfolyamatoknak
szert, a felk6sziilt koordin6torokszdleskoniinform6ci6valLittak el. A litogat6sok 80%-banj6
gyakorlatokat,
pdlda6rt6kLi
megoldrisokat
mutattakbe.
" A parhersigi projellek etalaoytimogattut kapnak

1t

Tempus
Kiizalaplwdny

200g.6vi
kiizhasznrlsfgi
ielentds

A fenti 6vbennaryobb hangsrillt fektettiink a CEEPUSint6zmdnyekmegliitogat6s6ra,
igy a nyertes
projektek 2|To-iLt vizsgiinfu. Altal6nos tapaszlralat
az, hogy a progranrbani6sztvev6lzervezetek
folyamatai,p6nziigyimenedzsmentje
j6l kidolgozottan
6sgOrclUletinyin
zajlik.
Osszessdg6ben
a helysziniplnzngyi ellen6rz6sek
is monitoring-litogat6sok
szdmaaz el6zo 6vhez
kdpest20%-kaln6tt.
Az aldbbi tdbldzata pdlyazatiprogramokztird dsidfikbzi besaimotdinak ellenfirzdsdtmutatia:
Programok
LLP/Comenius
LLP/GruDdtvig

LLP,4-eonardo
LLPErasmus
Vildg-Nyelv

CEEPUS
Osszesen:'

l BeszirEol6k
2.
ellen6rz6seinek Monitoring €s
audit
l{togat6sok
szdma2008-ban?
438
48
185
t47
130
8
5
1009
45

III. A TKA dltal kezeltpdlydaatiprogramok eredmdnyei2008-ban
IIl.l. Az Eg6sz6leten5t tart6 tanuliisprogram
2007-tol zz Eg6sz dleten et tart6 tanul6s program keretei kozott dsszevontan,megrijult formiban
folltatddik az Eur6paiUni6 oktatAsttiimogat6Socrates6s a szakkdpzdst
trimogat6Leonardoda Vinci
programja.
Az Eg{sz dleten et tart6 tanulds programja gyerekkort6l id6skorig teljes mdrtdkben lefecli az
6lethosszigval6 tanul6st.A n6gy szektori{lis alprograrn k<iziil a Comeniusa kcizoktat6st,
az
Erasmus a felsSoktatris!a Leonardo a szakkdpzdst6s a feln6ttkdpzdst(a felstjoktaLisiszrnt
kivdtel€vel),a Grundtvig pediga feln<inokratest
timogatja.Ezeketa szel<tori6lii
programcsomagokat
eg€szitikki azokatranszverzilis
programok,amelyektdbbteriilethezis kot6dnek.
Fontosmegiegyezni,
hogy2009.februrir28-iga TempusKozalapitviinyrdszletes
6stdtelesszakmaids
pdnzi.igyibeszrirnol6tkdszit az EgdszEleten At Tart6 TanuliisProgramels6 dvdbenmegkcttdtt
szerz6ddsek
kapcsin,amelyethivatalb6lprirhuzamosan
megkiildellenorzdsre
azOktat6si6sKuitur6lis
- ajelen besziimol6
Minisztdriumnak.
Igy az al6bbiakban
te{edeLnikorl6taitszemel6tttartva- csak
rdvid, 6ttekint6drt6keldst
adunka programokr6l.

IIIl.1. Comenius
A CoNGMUSalprogramaz okfatis 6vod6t6laz 6retts6giigtededo szakasztraiisszpontosit.
Hozzii
kivanj6rulni a kozoktat6s
min6sdgenek
fejl6dds6hez,
er6sitiannakeur6paidimeDzi6jii,illewe segitia
nyelvtanul6st.
A CoNEI\TUS
alprogramdecentraliziltresze2008-bann6gyp lyinattipusbdlallt:
. CoNGNlUslskolaiEgytithniikdddsek
. COMENruS
El6kdszit6ldtogatisok(az Iskolai eryiittrniikriddsekhezkapcsol6d6an)
. CO\,DN'IUS
Szakmaitovribbkdpzdspedag6gusoknak
' Col\GNIUsTandrasszisztensi
akci6(magriban
foglaljaa tanfrasszisztensek
fogad6s6t
is)
A t6mogatdsok
eredmdnvessdge.
hasznoss6ga.
hasznosithat6s6ga
'A

fent felsorott,2008-benellen6rzdft
projeLlekkdz0tta 2005-2008-as
piilydzatifordulokDyertes
prcjeKjeivalrnakdsszesitve
A szamoK
egyhe . t +a,lm?trz{k
aziddkdzi 6sa 2tu6beszarnol6kbirAlatatis.
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A 2008. februrir IS-i p|lylzati fordul6ra a Comenius iskolai egyiittmiikdddsek pirly6zattiplusban
Osszesen
282 pitly z:it drkezett,amelyekkdziil a nemzeti6rt6kel6s6s a nemzetiirod6k kdzOtti
a 24 mobilitr{st
e$/eztetdsutrin 159kapotttrimogatjist,
Osszesen
2 389 000 eur6t.A legndpszenibbnek
egyiitfmrikdddsi
magibafoglal6multilaterrilis
tipusbizonlult.
A Comeniusiskolai egyiittmrikdddsek
esetdna beadottp|Iyizatok sz6makis m6rtdkbencs<ikkent,
kdszdnhet6,
miisrdsztpedigamak, hogy 2008mely feltehet6enegyrdszi.
az iskoladsszevondsoknak
ban m6rkiz1r6Iagk6tdvesegyiittmrikdd6sekvoltak trfunogathat6ak.
hatdkonyabb
ktizottiszemdlyes
kapcsolatfelvdtelt
6s ig az iskolaiegyiittrnLikdd6sek
A partneriskolak
erre
szolgfl6
el6kdszit6s6tsegitik az etdkdszftdldtogattisok, melyeke kiildn lehet pitlyi]zni. Az
2008-ban99 elokdszitoldtogallLs
trimogat6sikeret rdsze a Comeniusprogam kclltsdgvetds6nek.
69 arinya 85,9%(2007: 78,9%) A
pllyazat Erkezettamelyb<5l
85 nyert tAmogatrist.
A t6mogatotts
pLlyazatokosszestdmogatasa
66.862eur6volt.
prilyazattipusban
2008-banndry hatrl.ridt5vel
A Comeniusszakmaitovdbbk6pz6spedag6gusoknak
438-an
30.).Osszesen
lehetettp6ly6zatotbenlujtani(anurir 31.; mrircius31.;junius 30.; szeptember
pitlyirzt:il., kdziiliik 193 p6ly6z6 r6szesiilt timogatisban. A tanArtov6bbk6pz6kurzusra tamogatest
nyert piLly6z6knak
dsszesen417 216 eur6t itdlt meg a Tempus Kdzaiapiwriny,teh6t 6tlagban
p6lyazattipus
p6ly6zatcink6nt
2161 eur6t. A Comeniusszakmai tov6bbkdpz€spedag6gusoknak
esetdbena beadottp6lyrizatokszrima17 %-kal nott, mely feltehet6ena sokkal inkabb cdlirdnyos
csdkkent,melynek
koszdnhet6.
A tAmogatottphlyiLzatok
sz6makismdrt6kben
informiici6terjesadsnek
oka, hory a hAtranybshelyzetvizsg6latakorhangsrilythelyeztiink a szociillis h6tt6r okoztahdtr6nyok
igy az egy fdre es6 tdmogatdsok6tlaga
kikiiszobdl6sdremagasabbtiimogatis rnegitdl6sdvel.
magasabb,
mint a megel6z66vben.
jelentkez6ka#nya az
jelent6senmagasabb
a nyehtanar{ovibbkdpz6sre
A korAbbidvekhezhasonl6an
szemben,s hasonl6ez az aft.;rlyaz elfogadott pilyilzatok eset6benrs.
Altalrinostana.r-tovabbk€pz6ssel
A tov6bbkdpz6sek
tipusait tekintve - a korribbi 6vekhezhasonl6ar - M idegennyelv-tanitis
m6dszertanaraininlul6 kurzusok domhiltak. Az egydb szaktrfugyakoktatesiihozkapcsol6d6vagy
arrinya az dsszesbenyijtott piiyinathoz
trarszverzdlis tematikijri, 6ltalinos tan6r-tovribbkdpz6sek
munkanyelv6nek
pedig
kb. I2%. A tov6bbkdpzdsek
kdpestkb. 11 %, a nyelvta:rfolyamok
arrfurya
83 %-a
jellemzS
tovebbk6pzdsek
A tamogatott
tendencia.
tekintet6ben
er6s0d6tta m6r el6z66veke is
angolnyelvenzajlott,mig ndmetnyelvencsaka kurzusok8 %-an komnunikeltaka r6szfvev6k.A
kevdssdsz6leskorbenbesz6lt,ds igy priorit6stdlvez6nyelvekkrizdtta francia,az olaszds a spanyol
jelent meg. A timogatott piiyhzztoktulnyom6tdbbsdgeaz Egyesiilt Kirdlysrigot(557o),illetve
(7'7%) 6s
irorszigot (20%)jeld.ltemeg cdlorszigkdnt,az el6z66vekhezhasonl6anNdmetorsz6got
(5,1
Franciaorsz6got %) is megel6zve.
kaptunk,es a
68 egy6nipAlyazatot
A tan{rasszisztensipfty6zattipus keret6ben?008-banosszesen
tanitisi
rlll6
Limogatisi
keretbSl
tan6rasszisztens
k[lfttldi
rendelkez6siinkre
33
ryakorlatavaldsultmeg
tervek
megalapozott
hogy csaka szakmaiszempontb6l
vdgill. Ez a pilyizatszhmmdg megengedte,
tovdbbi
6rdek6ben
kapjanak trimogatrisgde mindenkdppenindokolt a program n6pszenisitdse
hanempedag6gusifelkdsziilts€ggel
tenni. Bdr 200'7-t6l m6r nem csaknyeh'tanarok,.
enifeszit{seket
is rdsztvehetneka kiilftildi iskolaigrakorlatokon,
rendelkezri,egydbtfugyatolcat6tanarasszisztensek
az 6rdekl6ddsebb6l a cdlcsoportb6laz elso p lyizati dvbenmdg nem volt jelent6s.A Comenius
p6ly6zattipus
tanerasszisztens
eset6ben
az egy6niprilyrizatokszAmacsdkkent,mellnek oka az el6zo
6vhez hasonl6anaz lehet, hogy a magyar felsooktatdsirendszera BA,{VIA rendszerretdr 6t
Mdsik
nehezebb
beillesztenia 3-10 h6naposkiilfoldi tart6zkodrist.
folyamatosan,
6sebbea rendszerbe
ok lehet,hory egyretobb p6lyrlzatirendszeren
kiviili kiutazisi lehet6sdg6ll a fiatalokrendelkez6s6re
azEU-ban.
Az Intdzm6nyi pilyrizatok keret6benmagyar6vodrik,riltalinos 6s ktizdpiskol6kis p6lyizhatnak
mivel a
asszisztensekfogadisfua.A fogad6 iskolAk nem rdszesiilnekanyagi t6mogatAsban,
tevdkenyked6ktilftldi tanarasszisztens
osadndijat kap a sajdt orszaganemzeti
Magyarorsz6gon
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irod6j6t6l.2008'ban55 intdzm6nl p|Iyiaat lrkezetta bead6sihat6ridSre,ebb6l mincl<issze
egyer
kellettelutasitanunk
formaihibamiatt.A nemzetiirodakkcjzctttiegyeztet6st
kovet6ena tavalyi6vhez
hasonl6an13 asszisztens
drkezettMagyarorszdgra.
A magyarfogad6iskol6k6ltalbeadottpri'lyr4zatok
esetdben
a k6t dwel ezel6tttendenciafigyelhet6meg. A pitlylzatiszamazt mutatja,hogy-sokiskola
elvesztette
a piLly6z6i
kedv6t,miutrinrelativekev6skiilfoldi tanrirasszistens
6rkezettMagyarorszigra,
igy sokj6 p lyizatot bead6iskolataniirasszisztens
ndlkiil maradt.Azon intdzn6nyekszima azonban
melyekszimriraazirodatanirasszisztenst
biztosftott2008-ban
kdzelazonosa 2007-esadatokkal.
A kihivdsokaadottvAlaszok
ComeniusIskolai Egyiithnfikiiddsek
eset6n,a 2008-aspilylzati kdrbentobb intdzndnycsoportot
is
h6tr6nyosanerntet az a szabiiy, hogz ery iskoldnak - oM azonosit6nkdnt- legfeljebb kdt fut6
projeklje lehet. Ez€rt 2009-t6l lehet6vd tettiik, hogr egy intdan6ny tagintdzminyenkdntkdt fiit6
projektbenkrizremtikddhessen,
amelylehet6sdggel
eltirelithat6lag
tdbbenis 6lni fognak.

III.l.2. Erasmus
Az ERASMUS
alprograrnaz Eglsz 6leten 6t art6 tanulesprogram fels6oLlat6sikomponense.Hozzi
kiv6n jrirulni az eur6paifelscioktatdsi
tdrs6gmegval6sullsfhoz6,sa fels6oktatdsnak,
valarninta
fels6fokri szakkdpzdsnek
az innoviici6 folyamalibanjetszott szerepdnekmegercisit6sdhez.
Az
ERASMUS
alprogramdecentralizilt resze2008-banaz al bbi pllyiuattipusokb6l 6llt:
' ER{sMUsMobililis: Hallgat6imobiliLis,Hallgat6iSzakmaigyakorlatokkiilftildon, Oktatdi
mobilitls, Szem6lyzeti
kdpz6skiilfiilddn
. ERASNfUS
IntenzivNyelvi Kurzus-EILC
. ERASMUS
lntenziv progamok
. ERASMUS
El6kdszftdl6togatisok
A tdmogat6sok
eredmdnyessdge.
hasznoss6ga.
hasmosithat6s6ga
Az Erasmusprogramnemzeti szintenkezelt piiydzalaibantcirt€n6rdszvdtelhezErasmusUniversity
charter sziiksdges,amelyetp\lyiuai riton lehet elnyemi az Eur6pai Bizottsigt6l. 200g-bana
Magyarorszd.gon
mffkttd5 72 fels6oktat6siint6zm6nyb6l54 rendelkezikilyennel. a 2007108-as
tardvre 49 felsooklat6siint6zmdnynyrijtott be kdziiliik prilyrizatotmobilit6si t6mogatrisra.48
intdzrn6nnyeljott l€re trimogat6siszerz6d6s.Kdt intdzmdnyi integrrici6 miatt vdgiil +6 ntenneny
val6sitottmegErasmusmobilitist.(A 2008/09-es
tan6w6lmdgnem?lnak rendelkezdsiinkre
vdglcges
adatok.)
Hallgat6i6soktat6imobilitrls
Hallgatdi mobilit6s keretdbena dirikok 3-12 h6naprautz.arak kiilf<ildre fdl6v-ithallgatasravagy
kiilfoldi szakmaigyakorlatra.
A 2007/08-as-es
tandvben3737aisztcjndiias
kiutaziisval6suitmes.ebbol
444 szakmaigyakorlat. Lltszunbar 3698 hallgat6 utazott kiilftldred. 6tlagosan5 h6napotioltottek
kint, szakmairyakorlateset6ben
4 h6napaz 6tlag.2008/09-ben
vrirhat6an
kb. 383?hallgit6 utazikki
Erasmus-szal.
A legn6pszeriibbszaktertiletek2007/08-ban az :d'zlel- 6s menedzsmenttudom6nyok, a
tArsadalomtudomiinyok
6s a nyelv- 6s filol6giai tudomanyokvoltak. Ez az adat a tobb€ves
tendenciAkat
fiSrelembevdve v6rhat6anhasonl6k€ppen
alakul a 2008/09-estan6vbenis. E hrirom
tudomiinlteriiletetaz rjsszeskiutaz6 hallgato 4iYo-a vitlasztlakiilfttldi tanulm6nyaisoriin. A
Iegkevdsbd
ndpszeriitudominltertiletekkcizda termdszettudomiinyok,
illetve a kommunik6ci6ds
informatikaitudom6nyok
tartoznak,dsszesen
5o%-ot
tesznekki.

" 39 hallgat6 tanulmrfryoka ds szaknai gyakorlatrais kiilcin-ldlldntiimogat6stveft igdnybe,ezt a szabalyok
megengedik.
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Oktat6i rnobilit6s eset6bena legn{pszeriibbc{lorszigok 2007/08-bensorrendbenNdmetorsziig,
Franciaorsz6gFinnorszlg 6s dlaszorszeg,valarnint meglep6 m6don Rom6nia az otodik
c6lpont,ez ut6bbijelentcisv|ltoziLsa korribbidvekhezk6pest.Ezek egyuttaz dsszes
legn6pszenibb
a kiutaz6kdsszesen2}vo'a
valamelyikdbe
ki;bz6s 56%-6nakcdlpontjaivoltik. A 12rij EU tagorszag
tudomanyok,az,iizleta nyelv- dsfi1o16giai
(sonendben)
tudom6nl4eriiletek
utazik.A legndpszenibb
6s menedziment tudomrinyok, oktatris-tanlrk6pz6s,tirsadalomtudomanyok majd a mriszaki
6stechnol6giAk.
tudomanyok
A 2007/08-astal6vben 739 oktat6 utazott kiilftildre Erasmusol'1at6i mobilitris keretdben,az
802 kiutazasval6sulmeg.Az
int6zrn6nyiid6k6zibeszrimol6kalapjanpedigvarhat6an2008/09-ban
2007/2008-ban'
6r6t
oktattak
7,5
alatt
6tlagosan
id6 6 napvolt, ez
6tlagostart6zkoddsi
Szakmaievakorlat
2007/08-ban28 int'nrLdjnykapott tiimogatist.Ebbena
A kiilfbldi szakmaigyakorlatszervez6sdre
tandvben444hallgat66lt a kiilfiildi szakmairyakorlatlehet6sdgdvel.
a legndpszenibbszaktertileteksorrendbena kovetkez6k:i.izlet- 6s menedzsment
200712008-ban
ds miiszakitudomanyok6s technol6gi6k,ezek az osszesszakmai
tudomdnyok,orvostridomdnyok
a tanulmanyi
gyakorlai53,8%-6t
teszi ki. Erdekes,hory mig az orvostudominyokalulreprezentAitak
idlri mobilitnsban,addig a szakmai gyakoilatot c6lz6 mobilitasbana m6sodik legndpszenibb
tudomanferiilet. A fogad6 viillalatok m6rete tekinteteben e]rnondhat6,hogy kiegyensrilyozotta
el, de a koz6p-6s kisv6llalatokmegoszl6sa
rdszvdtel,nagyvellalatokntlkicsit tobbenhelyezkednek
v6rhat6an
kijvetoen
siabiliz6l6dniletszih 2008/09-ben
hasonl6.Az [6ny a tavalyihirtelenemelked6st
kiilftildre.
450 hallgat6utazikszakmaigyakorlatra
mobilit6s
Szemdlvzeti
A szemdlyzetimobilitas is az Eg6sz eleten 6t tart6 tanullLsproFam fjdonsega.A 38 ptlly6z6
154
Ezekb6laz nt67:t\6ayekb6l
kerii tki 200712008-ban
felsooktatisiint6zmdnykdziil 25 t6mogatott
2008/09-benvarhat6an30
(nem oktat6 beosztairi)munkatirs utazott kulftildi tov6bbk6pz6sre.
ki.
utazik
intdmdnyb6l ismdttdbb mint 160munkatrirs
ErasmusIntenzivNyelvi Kurars - EILC
nyolc ErasmuslntenzivNyelvi Kurzust.
dsszesen
tandvbenhat intdzmdnyszervezett
A 2007/2008-as
A hat szervez6kdziil <itnagvobbegyetim 6s a magyar,mint idegennyelv oktatesa(aspecializ6l6dott
BalassiBllint Int6zet"A nyolc k-urzusb6ln6gret Budapestentartottakmeg, mig a m6sik n€gyet
149hallgx6 drkezetthaziilrkba'
(Szeged,P€cs6s Debrecen).Osszesen
nagyobbegyetemv6rosokban
(75%)
a nyririid6szakban.
tdbbsdgiik
A kiutaz6Erasmushallgat6kkcjziil 171-envettekrdsztErasmusIntenzivNyelvi Kurzusonkev6ss6
eur6paiorszdgokban.
elterjedtnyelveketbeszd16
2008/9-ben7 intdzmdnyszervezErasmusIntenzivNyelvi Kurzust: 6 egyetemds a BalassiB6lint
Intdzet.
IntenzivProgram
fels6oktat6siintdzrndnyekval6sithatnakmeg nemzetkdzinyiiri €gy-etemeket.
Ebbena paly6zattipusban
2007-ben 9 .ugy* koordinaci6jri pfllyazat efuezett a Tempus Kdzalapiwanyhoz,ebb6l 5 nyert
165.538eur6t. 1e p lylzatokat csak a koordin6l6FoI orszig6naknemzeti
temogatest,dssz=esen
irodijihoz kell beadni,dsa timogat6stis ezaz orszSgadjaa teljesprojeLtke)
228.153
osszesen
Koziiliik ? nyert temogat6st,
2008-ban10 pitlylzat 6rkezettkilenc intdzm6nybol.
Tessedik
F6iskola,
Szol-noki
benyujt6ia SzegediTudomrinyegyetem,
eur6t.A tAmogatottpAlyazatok
F6iskJla,flroii CasprarReformdrusEgyetem,Pinnio'y P6terKatolikusEgyetem,.Edtvos
Sri,rnuel
di a SzentIstvfn Egyetem.Tov6bbi i4, nem magyar koordin6ci6jti
LorrinclTudomrinyeryetem
f6iskol6k
vesznekrdsztmagyaregyetemek,
IntenzivProgramban

t)

A kihivAsokra
adottvdlaszok
A^z^
Erasmusprogam a kezdetekt6lfogva nagyonndpszenia fels6oktatesi
int6zm6nyek
k<irdben.
A
2007-esdvjelentoskihiv6savolt a szakmaigyii<orlatotuk.i6
amely2008-banazonbanm6r
"linditer",
nemjelentett probldmdt.Munkat6rsunkaz iirnrilt 6vbentevdkenyen
r6sztvett a szakmaigyakorlatok
megval6sitiisdt
segit6eur6paimunkacsoportban.
Az LLP programelindul6sasziimosvfltozdst hozoll az Eur6paiBizottsrignaka programot
drint6
tevdkenysdgdben.
Az LLP Nemzetihodriktevdkenysdgdt
a kor66binelsok{<ai
szabalyozo'tt"tui
t"oer.,
nak egrszenisitdse
drdekdbenis, Az egyszenis{tds
irzdkelhet6,az irodiik munk6ja kdt6ttebb6v6lt.
;riggalannakdrdek6ben,
hog, az irodrit<ra
nehezed6
lrasmusprogram teljes spektrumriban6tl6that6 ds

program
sajatja
vorrakorribbiakbaa,
dsimmrir
r'iH;'#*ii;ffiI1ft,?,:i*"TTl,H:y";

20.08'ban
.az.intdzmenyekhatdsktirdberendertiikaz ErLC hallgat6k 6s a fogyatdkosselgaldl6
hallgat6kdsoktat6kp6lyrizatainak
kezeldsdt
is.
Nemzeti szintii kihivrisaink koze tmtozrk a nemzetk<izimobilitrisi tevdkenysdgek
be6pit6se a
fels6oktat6siintdzm6nyektanterv6be,azaz a hallgat6k kiilfiildi tanuimanyainat is gy*Jnat,inat
elismerdse
az.itthonitanuknilnyokrdszeklnt.az ezei ai6rentapasztalhat6
p.iute.anu fiiliotut -aa
az rnreznenyltrasmuskoordin6torok
figyelm6taz Erasmuskoordin6ci6s
tal6lkoz6kon,az'r11teztn1nyi
audirJetogatasokon
ellen6riztrik a tanulmriLnyok
besz6mit6s6i,ds minden
_sair6pr6baszenierr
mteznenyl besziirnol6
t6sz€tkdpezi az err.Slsz6l6jelentdstdtelikotelezettsdg
is. Az Oktatisi 6s
Kultun4lisMinisztdriumfels6oklat6siszak6llamtitkG lev6lbenhir.ta fel a iektorok
ftgy.fr"et
probldmamegoldrisdnak
sziiks6gessdgdre
"
200gnovember6ben.
III.1.3. Leonardo da Vinci
A Leonardoalprogam (az iskolarendszerii6s az iskolarendszeren
kiviili) szakkdpzdsnek
a pilyieati
algqoqranc6lja tcibbekkdzorr a szakk6pz6si
rendszerek,
intdzndnyek
6s
1t:f.^T:::-"pi,
.A.2.
gyakorlatokmin6sdgi
javirisrinakEsaz e tdrenmegval6sul6innovrici6nak
a t6mogat6sa,
valalmrnta
szakk6pz6s
6sa rnobilitrisvonz6bb6t6tele.
A Leonardoalprogramdecentralizrilt
rdsze200g-ban6t p6lyriaattipusb6l
61lt:
o LeonardoMobilitesipelyezatok
o Leonardopartners6gek
o Leonardokurov6ci6transderp ilyazatok
r LeonardoEl6kdszit6l6toqatiisok
dvben.a
pllyazatokat egl.,resziaz elmllyitds, mdsrlsn azrijdons6gokbevezei6se
fnaturofia
loofas meg' -Le_o:rrardo
A 2007-esbevezet6dv utriLna mobilit6si,az trnov ci6 transzfer6s-az el6k6szit6
ItitogatAsok
p'lydzatokesetdben.a
bevezet6szakaszeljdrasainak
pontosabbkidolgozrisrira
kertilt sor,
illetve rij on-line rirlap hasznrilatdtvezetriikbe. A 2008-as6v rijdons6gaa partnersEgpatyazJ
iiitasa
volt, amely a Comeniusds Grundtvig p6ly6z.ztol<hoz
hasonl6anf szakmai eg,iiitrnitOaest teszi
lehet6v6a szakkdpzdsben
6rintettint lnneiye| sznnarc.
Az on-line rirlapok haszn6latamegkdnnyitettea p lyitztzt6i tevdkenysdget,gyorsitotta
a bfralati
folyamato!valamintegyszeflisitette
a Kajz;lapitv6ny
adatszolg6ltauisi
ktitetezettseget.
A temogatesok
eredmdnvessdge.
hasznoss6ga.
hasznosithat6s6ga
A 2008 februar8-i beadrisihatarid6re150Leonardomobilitdsi pitlyiu,atdrkezett.
Sajn6latos
m6don
visszaesdst
-esdvhezk6pest.vdgur r23 pdrydzatkapor'rdmogat6st,
2007
J'elent,a
a
::
]
1".11.:t
DenJuJron
par)6zatok82 szdzaldka.
Az iv vdgdiga rdmogatistkaponpdlyLatok koziit s-en
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osszegreszerzodtek(7 projekt),igy 6
illetve a megitdltndlalacsonyabb
a projektet,
visszamondtek
-p6lyazat
bevon6s6riis sor keriilhetett.A tartaldklistar6ltAmogatottprojektek
tartal6klistrira
kerilt
v6gii1a 2008-askotben 123
kdziil tov6bbi
1n69r". vallaita a lebonyolitristigy risszess6g6ben
"gy
projeklkezdhette
el a tevdkenysdgdt.
\632 fo kiutaz6szirniiratudtunkmegit6lnilimogatiisf'ez csak
A 2008-aspiiyitzatikorbenosszesen
kevesebb.
-es
18 f5vel kevesebba 2007 piiyizati kdrhozk6pest,ugyanakkora projekteksziLrna.j6val
vesz a
is
rdszt
162
kis6r6
ds
Az 1625 kiutaz6b6l 435 hatrdnyoshelyzetii Ledvezm'nyezett,
CdlcsoportonJ<dnti
Eur6,
projektekben.A leszerz6d6ttieljes t6mogat6si osszeg 2.839.54?
r€sztvev6,190 munkav6llal6/
jelinti, 1204izakrnai alapkEpzdsben
megoszl6sban
ez a kdvetkezoket
gyakorlatrlra jutott
munkanelkiili ds 231 f6 szakk6pz6si szakett6 tapas^alatcserdj€re/szakmai
tirnogztAs.
Az innov6ci6 transzfer p lyiuatok esetdbena be6rkezettprily6zatokszlrna az el6z6 Evihezk€pest
26 p lyizat drkezett.A pblylzai szitrnokhritterdbena fokozott 6s
valamelyestndvekedett,hatrl.Lr-id6re
illefve
az 6llhat, hogy a potenci6lisprily6z6kmegismertekaz fj
cdlzottinform6ci6stev€kenys€g,
p lyi,Jati forma lehet6s6geil.A p6lyriaatok42 szlzaleka kapott kiv6l6 vagy j6 min6site{' iSf a
10 pAlyrizatot
6116
keretekszintetiljis ktini lekdtdsenemjelentettprobl6mrit,dsszesen
iendelkezdsre
befektet6s6s
menedzsmeot,
tudtunkt6mogatni.A p6lyrlaatokt6;ei rendkivtil veltozatosak:a min6sdgi
6t az oklatis tdmakor6ben4D-s tanuliis, taruirok 6s oktat6k
bels6 pdnziigyi szabelyozrisokon
is meglalllhat6'
reintegnici6ja
i ltve azid6sekmunkaeropiaci
informatikaik6pz6se,
A partnersdgp6lyazatokesetdbena tanullsi folyamatvolt a jellemzo,az els6 6't az fj.plogram
tel! illetve a mind a piiyiv6k mind a projektgazdak
szibalyainatestartaknenakmegismertetdsdvel
fokozott rimogat6s6tjelentettel Az els6 pirly|zati kdr bead6sihataridejdtegy a mobilitissal
pAlydzatir6
szemindriumot
sz6mAra
egybekotott
inform6ci6ikamp6nyel6aemeg,majd az drdekl<ldok
szerepben'A
p|lyazott
koordinitori
9
koztl
p
amelyek
lybzat 6rkezett,
tartottunl. HatriridSre St
temogatni'
tudtunk
palyazatot
i8
hosszrinemzetkoziegyeaeidstkovetoenosszesen
hatdkonyabb
6sigy a Leonardoprilyrizatok
kapcsolatfelv6telt
koz6tti szem6lyes
A partnerintdzmdnyek
20
osszesen
plrlyifxli.2008-ban
lehet
kiilcin
melyekre
el6i6szitds6tsegitii az elflkiszitdldiogatdiolr,
pitlyflzat'rkezett, amelyb6l 16-ttudtunktemogatni.
A kihiv6sokraadottv6laszok
A LeonardomobilitAsi piLlyizatokesetdbenhab6r cscikkenta beadottpalyAzatok:zdm4.6m az
p6lyt5zatok.szAma
A be€rkezett
keretcisszeg.
6116
6rdekl6dds
tovribbrais nagyobb,mint a rendelkezdsre
a kiv6166sj6
csak
soran
ebbenaz 6vbenis lehetov6tette,hogy a minosdgielveketkiivetSbinilat
irj
keruljOnsor, 6i ne leryen sziiks6gaz €v folyaman abb.pitly'zati
min6sdgiiprilydzatoktemogatesi6ra
A min6sdgvonatkoz6siban
ill6 pllyiuati kereteklekdt6sdhez.
a rendelkezesre
fordul6teghirdet6sdre
(szemdlyes
eszkdzrendszerrel
az
dsszetett
rek
sor6n
van
amell,
tobbdvesmiunkaeredmdny6r6l sz6,
2008-ban
projeltek
min6s6gdt.
a
er6sitettiik
stb.)
tr6ning
pilylzatir6, projektmenedzsment
tandcsadis,
fot6k
kedve"-'ndnyezetti
legiobb
a
beszimol6h illetve
sor keriilt a iegiobb kedvezmdnyezetti
pdld6i
is
jelenhettekmega koribbi dveklegjobb
dijaz6sdru
is, valamintkiadvdnyban
A partnersdgpilyazatok tekintet6benaz els6 dv tapasztalataialapjan a p6ly6zattipussikeres, 6s
k0zdstanuldsra
teriiletenis igdnyvan a szakmaiegyiittmiikdddsre,_
vil6gosanl6tizik, irogy szakk6pzdsi
talilhat6ak
az
aldbbiak
k1zd11
az int6zm6ny"k k6zdtt. A t6mogatottprojektek tdm6i kiizOtt tdbbek
dpit6ipar,
vizga:diilkodis,
meg: farmeiek k6pz6sinek t"leszteie, tov6bbk6pz6se,dtvdskdpzds,
_.
alk'almazhrk
enn6la projekttipusn6l.is
itb. A .itr6rdg uonatkozas6ban
uen-d6gl6ter,
tan6rto;ebbkdpzds
kaptrik.
igy az indul6projel'1eka lehet6legtdbbt6mogat6st
a mesiol rnir;61 bev6ltgyakorlatokat,
szeminiriumotis szewezett,amellnekcdlja az
2008-bana TempusKdzalapiwanyegyParherkeresS
6s ezenkeresztiilsikeresprojektekel6kdszitdst
16trehoz6s6t
volt, hogy ekisegitsepurtoeikapciolJtok
szdmfua.A
drdekeltint6zn6nyek,szakemberek.
Leonard-omobilitasi 6s partneisdgp6lyazatokban
jelen.
visszajelzdsek
A
volt
r6szfvev6
22
magyar
szemindriumnagyonsikeresuott, +l fUfoUi d.s
illetve a rdsztvevbka
is sor keriilhetetta kdsobbiekben,
projektkidolgoz6sdra
alapjrintcibbLeo-nardo
voltak.
programmal
nagyoneldgedettek
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Az innov6ci6s
projelcekvonatkoz6sAban
sikeresvolt a 2008-asp6lyr{zatifordul6.A p6ly6zatoksz6ma
novekedett
az el6_z<1
dvihezkdpest,em sajnosa beadoftpdlyrizatok
-irr6rdg" ne116ie ei az eldz6Evit.
EzzeI egyitr azonbanelmondhat6,hogy a p6lyaz6kmigtanultrik a pdlyri.zittipusnjdons gii az er6z6
prograrnszakaszhoz
kdpest,6s a pilydzatoktranszferjellege is kidomborodott,
t6bbsdg;benbevelt,
rnfikodoj6pdldriLk
6tad sir6l I 6tv1tel6rol
volt szd.

III.l.4. Grundtvig
Az EU feln5ttoktatisi,szakmet6lfiiggetlen,riltalinos ismeretekoktatis6t ds tanul6srltt6mogat6
egyuttmiikoddsi
piiylaati akci6i
A GRIJNDT\,TG
alprogram
_tartomaka GRuNDwIc alprogramhoz.
decentraliziltr6sze2008-banaz allbbi
pilyrizattfpusokb6l
6llt:
. GRLn'IDTwcTanuliisiKapcsolatok
. GRUNDrvrcFeln6ttoktat6imobilit6s
. GRUrDTVrcEl6k6szitolatogatrisok
209&.bal zajlott 2009-t6l p6lyizhat6 nj Grundtvig p6lyazanipusok(Grundrvig feln6tt tanul6i
.a
crundtvig id6skoru dnkdntesprojektek?r^ c-*nawig asszisztensekl
eur6pai szinrfl
tyllv:k,
el6kdszitdse,
ezekhazu n'pszenisitdse,
a p6lyriaat6s
feltdteleinek
megteremtdse.
A tdmogatlsok eredmdnyess6ee.
hasmoss6ga.hasmosithatdsdga

A 2008 februrir15-i bead6sihatririd6re88 GrundtvigTanu}isi Kapcsolatokp6ly6zat drkezett.
Ez
2007-hezkdpestcs0kken6st
jelent (2007-ben9g p lylo,atlrkezettugranebben
a -i iiylzattjprsban),fun
ha. hosszabbtiivon tekintjiik at M adatokat,alckor stabilitist tapasaalun! rnetybea zoos-uan
be1rkezett
p lyiaatokszdmaj6lilleszkedik,nrivekeddst
is mutat.(20ti6-ban
77 -et,z00s-ben7g-et.)
A be6rkezett
pSlyrizatok
mincisdgdt
mutatja,hogyformaiokokbdl12,mig tartalmiokokb6lmindrjssze
5 p|lydzat keriilt elutasitisra,A nemzetkdziegyenetls nyomanvdgiil iO perly-utkapott t6mogatiist
egy-egy kdtdvesnemzetkdzi
megval6sitisrira.e C*natuig Tanulesi kapcsolat
-e€luttmilkcid6s
tdmogatdsok
dsszege
456.000EU\ a v6llaltmobilitrisokszrima328.
Orvendetesnek
gondoljuk,hogya nyertespdlyrizatokintdzm6nyihritteremeglehet6sen
soksziniivolt: a
projekteknagyrdszdtcivil szervezetek
(g) 6sfeln6ttcktat6si
c3hi szervezetel
(9) val6sitottrikmeg,de
rajtuk kivul vdllalkoz6sok,
kulturalisszervezetek,
felsiioklalisiint6zrn6nyek
is felnc5ttkdpz6,
illetve
szakkdpz6
intdzmdnyek
p6lyLzata
is kapotttamogatest.
:k ftildrajzi megoszliisa.Eg/drteknri a lbvarosi
apcsol6dik,de csakegy olyanrdgi6 van, amelyben
Dun6ntul).Ki kell azonbanemelni,hogy a helyzet

kdriirbeliirharrnerram6gmindigRudapestrol
u,u":i?yfr:;;;"$i#:::H?"-:.iHff#ffi:XI

jelentciscsclkkenes..
valamennyi r6gi6bol6rkezettprilyLat, fgr meg6llapithat6,hogy a viddki p6lyia6k
al:tivit6sa
nOvekszik.

A. p{lyizatok tdmdja is meglehet6sen
vir.ltozatos
volt 200g-ban,a hiirom leggyakoribbtdma a
hritrrlnyos
helyzetLi
feln6ttek
bevondsa a feln6ttoLlatesba, inteiiutturalis tanulas,
l(it^vetryz9j
informrici6kdskomrnunikaci6s
technol6girik
hasznrataa felncittoktatdsban.
feln6ttoktatdimobilitrisip6lyrizattfpusban.
Sajnos
Slyinatok szflma (2lYo). A formailag megfelelt
Londhat6,
hiszentartalmi okb6l csak 4 n|lvazat
I osszesen
19p6lydz6kapotttfinogatAst,
.gytiti"r.n
n tobb esetbenis az 6llt, hogy tobb nemzetkdzi
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6s igy a Grundffig Tanukisi.kapcsolat
kapcsolatfelvdtelt
kdzotti szem6lyes
A partnerint6zrn6nyek
piiylzatok hat6konyabbel6k6szit6s6tsegitik az el6k6szit6Litogatdsok,melyeke kiilcin lehet
i8 676EUR 6rtdkben.
Osszesen
pitlyitmi.A bedrkezeltz}p lyrlzatkdziil 20 kapotttimogatAst,
A kihiv6sokaadottviilaszok
A 2008-asdvben a Tanul6sikapcsolatokpilyrizattipuseset6benaz Eur6paiBizotts5g[j birdlati
folyamatotvezetettbe. Ennek alkalmazisavolt a programdletdbena leglagyobbviiltoz6s,mely
tartalmi dstechnikaikdrd6seketegyar6ntfelvetett.
A Gruncltvigp6ly6zatokp€nnigyi felt6telei tov6bbrais egyszeniek,6s az ittaliny-, illetve erysdgdr
6s a piIyin6k visszajelzdseiezzel kapcsolatban
alapri kalkui6ci6 dominal, etso tapasztalataink
pozitivak.
alapvet6en
nevezhet6a GrundWigprogram2008-asdve Mind a palyAzztok
Osszessdgdben
eredmdnyesnek
szrima,mlind azok min6;6ge azt jelefie, hogr a felnottoktat6steriilet6n is egyre szdlesebbaz a kdr,
sziiks6gespiiyiuatit6 ds projeltmenedzsment
amely rendelkeziku n".ritk.iri egtrtttmiik<id6sekhez
kapcsolatrendszerrel.
kapacitiissal
6snemzetkozi
A Tanul6sikapcsolatprojektekesetdben2008-banbevezetettrij bfn4latifolyamattalkapcsolatos
az egyespartnerorsz6goknak
aggodatmakery rdszeLloirlo6. A kdzdseur6paibiriilati rendszerben
azonbanaz els6 kor tapasztalataaz, hogy
uryun keuesebbbefolyrisavan a vdgeredmdnyre,
vagy projekttdmrlktekintet6ben)ez
Miryarorsz6gona temogatiseloszl6sat(pl. intdan6nytipusok
kev6ss6
befoly6solja.
sziiksdgestenni a p6ly6zatokegyenl<5tlen
viszont tovribbier6feszit6seket
A kbvetkez6id6szakban
6rdek6ben.
tovibbi cscikkendse
ft ldrajzimegoszlAsanak
el6k6szit6se,
ij Grundtvigp6lydzattipusok
2008-bankiiltin kihiv6stjelentetta 2009161p6ly1zhat6,
jelentds
idej6n
m6r j6l
kdszit6#nek
A
n6pszeriisitdse
6s a p lyiztathsfelt6teleinekmegteremtdse.
programba
a
eridkelhet<iaz rij lehitoidgek irenti 6rdekl6dds,mely rij p6ly6z6ik<irdketis bevonhat
A jdv6 szempontj6b6l- az rij, tobb feln6tt tanul6i mobilitast tmogat6 pAlyazatilehetdsdgek
eur6pai bevezetdie el6tt - ig6retes,hogy a Tanul6si Kapcsolat projektek kimondottan sok
mobilit6st terveznek.

il1.1.5, Szakdrtfiitanalmtinyutak oktatdsidbnldshozdkdsszakdrtdkszdmdra
egyesit6sdvel
A Szak6rtoitanulm6nlutak2007-bena koribbi ARION 6sa CEDEFOPtanulmrinyutak
programjaikozdttkulcsfontoss6gri
jdtt l6tre,s az Egdsz6leten5t tart6tanulis programTranszverz6lis
szerepettdlt Ue.fO cgtja,hogy timogassJaz Ew6pai Uni6nakaz oktatfsi ds kdpzdsirendszereket
oklatAsi6s
6rint6c6kidz6seit,ezenbeltii el6segitieaz eur6paiszintriinform6ci6-6stapasztalatcser6t
ds
ismereteket
r6sztvev6iiltal megszerzett
k6pzdsik6rd6sekben,
terjesszea sr"k6rt6itanulrnrinyutak
a szakdrtoitanulminlrtakat 8z Okfatesds k6pz6s2010
6sszekapcsolja
nernzetkdzitapasztalatokat,
mfu alprogramjaival.
at ta.rt6tanuldsprogramj6nak
dleten
valamintazEg6sz
munkaprograqrmal,
hasmosithat6s6ea
hasznoss6ga.
A t6mogat6sok
eredm6nvessdge.
ez g.aeit6aZ szakdrt6k egy6ni iisztiindijas tAmogatesranyujthattak be p|lydzatot a Nemzeti
szlmamir eldrtea 139-et,amelylehet6v6tette,hogy
koddhoz,Ebbenaz dvbena beadottp alyiLzatok
p
tiimogassuk,s kdzbenmdg egy 15 fos
csak a magasszakmaiszinvonalatkdpvisel6 lylLzatokat
e 6Ilt az esetlegesvisszal6p€sekokozta probl6m6kkezeldsdre.A
var6lista ii rendelkez6siinkr
tettelehetovd.A timogatottakharmada,Osszesen
kdlts6gvet6si
keret64 tanulminyritmegval6sul6s6t
21 szakdrt6 6rkezett a szakkdpz6steri.iletdr6l.A Szakdrt6i tanulmanyutakkatal6gusbana
tanulm6n;utakat38 t6makcirbeoszrva taliljuk. A 38 t6makdrb6l 24 eset6benvettek rdszt
magyarorszrigioktatisi 6s kdpzdsi szak6rt6ka 2008-asp lyiuati €vben. A 2007-esdv rekord
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mennyisdgii
pelyfuatiszim hozkdpestis egykisebbnovekeddsr6l
szrimolhatunk
be a 2008-asivben.
A beadottpdLlyrizatok
szima2o/o-kal
n<5tt,
a nyertesp lyinatoksz6mapedigkdzelmegegyezik
a 2007es adatokkal.Ez kdszdnhet6a fokozoft inform6ii6 terjeszt6snek,
lu.ti" u*"t ii, iiogy az LLp
bevezet6s6vel
a kor6bbi cEDEFop talulm6nyr:takbereolvadtaka volt ARIoli prJgramot is
tartalmaz' Szakdrt6itanulmrinlttakpalyrlaattipusba,
igz jelent6senkib6vtilt a pot.n"iefiJpaty,lrOi
kOr.A formaihibis p lyazatokszlLmajelint6sen
csokieil. "
A
megval6sitand6tanubn:inyutak szervez6s6rea 200g-banis 12 piiyazat
-2008/2009'ben
€rkezett,s a birdl6k szakmaidrtdkeldsdnekmigfelel6en hetetjavasolt az Iroda a
kurzuskatal6gusba.
Mivel a katal6gusbanmindig tdbb tanulmrinyutatjerentetnekmeg, mint
amennyineka megszervezdsdre
a programbanrendelkezdsre6116forrisok mellett tdriyl"g"."n
lehet6sdgvan, igy minden dvbentrjbb tanulmanyutattdrdlni kell az egyeztetdseksor,irr.
Ebu.n
az 6vbenilyen okok miatt egy magyar tanurmdnyit megszervez6sdt6r
kelrett errilrnunk.
A kihiv6sokaadottvdlaszok
;6ge az elmrilt 6vekben t<iretleniilndvekedett
jelentcjskib<iviildse
6i cdlcsoportok
is hozz6j6rult.
is programokatkoordinril6 munkatrirsak,valamint

azokrat6si.6s
a szakk.pzdsi
szak6ft6ket,,
,*"ilil'ljlJ,1ffHf"#ffi,l$jtT**,i*tr

elvdrrisoknak.
A magyarszakdrttikmotivriltsdgrit
mutatja,ho-rya mristagorszagokbisrilyosgondokat
okoz6visszaldp6sek
szamandlunkelenydsz6,
a te5". faty,irati 6vbenm-indoss-ze
egy,r"i.ert[ 611t u
tanulmiinyitmegval6sites6t6l.
"l
A kurzusszervez€r
l.ani g.deklodaintdzmdnyek
szriiiais megfelelinek
mondhat6az eknriltk6t 6vben,itt tovebbijelent6sjawlAst a szemezlshez
kapcsol6d6
stabiipdnziiryi
h6tt6rmegteremtdse
hozhat.

III.2. ErasmusMundus
Az Erasmus Mundus az Eur6pai uni6 kiirsd egyiittmrikdddsi programjainak zaszr6shaj6ja.
A
programban
nyefieseur6paifels6oklatrisi
intdzmdny;kmagasszinvonalikoz<iskdpzdseket,
1rutu111int
reszkdpz€seket
nltjtanak a legkiv6l6bbhallgat6krdsz6r
e, {rkezzenekazoka vil6gbarmely.errgi it ir.
Az Eur6pai Bizotts6g ez6rt a__
proqram keretdbent6mogatdstnlujt a fels6Jltat6si int6zrn6nyek
egytittmiikdd6sdhez,
dsdsztondijatkin6l eur6paids Eur6pinkiviili h;lgat6knak6s oktat6knak.Ezen
kfwl pedigolyanprojekteket
is trimogat,amelyeknek
novelikazeur6paifels6oktat6s
vonzerej6t.
Az ErasmusMundusels6 szakasza
2004-200gkozott mrikdddtt,20og-t6la programmegrijulva6s
kib6viilve folrtat6dik 2013-ig, - a kor6bbiakhozkdpest megtjtsztirdz<rdott
-- 1 milli|iri eur6s
.
kdlts6gvet6s
mellett.
Iturrilis6s AudiovizuAlisVdgrehajt6Ugyndks€ge
gat6siga,valamjnt az EuropeAid Egytithniikdddsi
Ls6ban
rdsztvesmektovAbbiaz Eur6paiBizotts6e
i ErasmusMundusnerzet irodrik.Az Okatdsi di
gon a TempusKtizalapitv6nylitja el ez ut6bbi
2008-bana-TempusKdzalapitvriny
koordinrici6s6s informici6s tev6kenys6get
v6gzettaz Erasmus
Mundusszalkapcsolatban,
hiszena programteljesm6rtdkbencentzrlizirlt,
az;z az Elur6paiBizottsag
vdgzia pdlySnatiLst.
Konlffdttevdkenysdgeinft
ai alibbiakvoltak200g_ban:
-

Fenntartjuka www.erasmusmundus.hu
honrapot(a Kdzalapitvany
honlapjaa),folyamatosan
megjelentettiik
azaktu6lisinform6ci6kata prosranr6l.
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A pilyif,jati lehetcis6geket,
a programeredmdnyeitszdleskorbenterjesztettiik(pl' TKA
FelsSokatdsie-hirlev6l, inform6ci6s napok, TKA kiadvanyok) 6s m6s programok
(pl. Erasmusds
a fels6oktat6siint6zrndnyeket
koordin6torainkeresztiilis trlLjdkoztathrk
CEEPUSkoordin6torok).
A TKA m6s fels6oktatiisirendezvdnyein(CEEPUS, Erasmus,RegionrilisBologna
a programot.
konferenciilk)
rdvid bemutat6val
szerepeltettiik
pAly6z6k
r6szdre.
Kdzremrikodtiink
a partnerkeresdsben
leend6
Prllyrizatitandcsadrist
biaositottunk az 6rdekl6d6k€sa p iiyin6r:k szam&a
eryeztet6seken
a kozds
Folyamatosan
rdsztvettiink a korabban6ltalunkkezdem6nyezett
jogszab6lyih6tterdr6l,aklceditAci6jrir6l
^z Oktat6sidsKulturilis Minisztdrium6s
kdpz6sek
a Maryar Akkreditrici6sBizottsigkozdtt.
K0zremiikcidtiinkaz Erasmus Mundus mrisodik szakaszajogszab6lyi hritter6nek
kialakitdsiban.
v6lem6nyez6s6ben,
kereteinek
az [j programszakasz
miikdd€sdt,
kiildnosena
Segitettiika magyardrdekelts6gri
ErasmusMundusmesterk6pzdsek
bedrkezo hallgat6k vizummal, tartizkodisi enged|llyel kapcsolatos probl6mi'inak
megoldes6t.
RdsztvettiiLnkaz ErasmusMundusnemzetiirodr5ktalilkoz6in. Kdziis projektekbenvesziink
rdszt az 6rdekl6d6kmindl alaposabbriLjekoaat|sa6rdek6ben,kdzremrikodtiinkaz eur6pai
fels6oltatisndpszerff
sit6projek! a,,GlobalPromotion"megval6sit4sAban.

A tdmoeatisokeredmdnvess6ge,
hasnosithat6s6ga
hasmoss6ga.
k<iztltizbenmagyareryetemis rdszt
A 2004-2008kozottldtrejdtt103ErasmusMundusmesterkdpz6s
nytjt a r€szt
val6 r6szvdtelleh€t6s6get
vesz,ami rdgi6sosszehasonlitdsban
kiemelked6.A programban
valamint hozziLiinti a kdpz6seikmin6sdg6nek
vev6 magyar egyetemeknemzetkdziesitds6re,
is.
fejleszt6s6hez,
ahorya magyarfelsSoktat5s
ki.ilfoldindpszenisitdsdhez

III.3. Tempus
lezajl6 fels6oLlatrisi
A Tempus progamot az Eur6pai Bizottsig az rin. partnerorszdgokbane
hoztaldtre.
timogatasalra
gazdas6gi
felemelkedds
reformtcirekv6sek
ds ezekenkeresztiila szociiilis6s
a
fels6oktatdsi
rendszerek
keresztill
A programelsodlegesc6lja a nemzetki5zi
egyiittrniikdddseken
Ezentulmen6en
fejlesa6sdnek
a bolognaifolyamat6s a lisszabonistrat€giaszellemdben.
t6rrogatdsa
illetve a
c6lul tiizi ki a kulturak kriai eryetdrtdsnek,valamint erym6shozval6 kdzeleddsdnek,
szemben
ez6ltala fels6oktatissal
rendszerek
el6segit€sdt,
fels6oldatiisi
fejlesztds6nek
6sadaptAlds6nak
jelentkez6 gazdasigi-,kulturrilis elviinisoknakva16hatdkonyabbmegfeleldst.Magyarorsz6gkoribban
kdvet6en,
azonbana 2004-escsatlakozest
kedvezmdnyezett
orszfgkdntvehetettrdszta programban,
gok
jogu
IV
pathterctsz
a
Tempus
mint teljes
eur6paiuni6s tag segiti a TempusIII ds 2008-t6l
fels6oktat6s6nak
fejleszt6sdt.
A programotaz Eur6paiBizottsegOktatasi,Kulturritis6s Audiovizuilis V6grehajt6Uglmiiks6ge
(EACEA) kezeli az Oktatrisi 6s Kulturilis F6igazgat6s6ga
feliigyelete mellett. A progam
valaminta partnerorszdgokban
v6gehajt6seban
delegici6i,
r6sztvesmektov6bbhazElr6paiB:uottsdg
kapcsolattart6
nemzet
miikbd6
mi.ikddonemzetiTempusirod6k ds az EU tagdllamokban
Pontok.Az
Oklat6si ds Kultur6lis Minisztdrium felk6rds6reMaryarorsz6gona TempusK0zalapiwany l6tja el ez
ut6bbifeladatot.

eAlbiinia,Algdria,
Gruzia,Horvdtorszdg,
Egyiptom,Fehdroroszomzeg,
Azerbajdzsan,
BosaniaHercegovina,
Oroszorsz6g,
Kazahsnin,Ktrgizisarin,
Marokk6,Moldova,Montenegr6,
Koszov6,Libanon,Maced6nia,
Ulsajn4
Tundzia,Tiirkmeniszt6n,
Ormdnyorszag,
Paleszt.ina,
SzerbiadsKoszovd,Sziria,T6dzsikisa6n,
Uzbeeisaan
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A TempusKozalapitvdny(TtrLA)nemzetikoordin6ci6saz informiici6stevdkenysdget
vdgezaz
ErasmusMundus-szalkapcsolatban,hiszena programteljes mdrt6kbencentraliziit, azaz.az Eur6pai
Bizotts6gvlgzi a pi yintat6st.A Tempusprogra-mui kapcsolatbanaz alibbi tevdkenysdgeiet
v6geztiik2008-ban:
- A TKA honlapjrinfolyamatosan
megjelentettiik
az aktudlisinformrici6kata progmmr6lds
mindenpartnerorsz6916l.
- Magyarnyelvii leporell6tadtunkki 6s terjesaettiinka
fels6oktat6si
int6zrndnyek
kordben,
6sszerepelteffiik
a programota TKA felsrjoklat6si
kapcsol6d6sri
kiadvAnyaibanis.
- Rdsavettiinka TempusIV mAsodik,2009-esp lyinati
felhivristokdleresitdsdben,
a nemzeti
kapcsolattart6
pontok6sa nemzetiTempusirod6ktal6lkoz6in.
- A TKA mris fels6oktat6sirendezv6nyein(CEEPUS,Erasmus,
ErasmusMundus) rOvid
tejdkoztat st adtunka programr6l.
- Ktlzremiikddtiink
a partnerkeresdsben
leend6p6lyriz6krdszdre.
' Piiyazatt tanficsad6st
biztositottunkleend6dsmeeldv6o6lv6z6jnkszAmxa.
- Informdci6snapotdspdlyazatir6szeminririumot
t-artomtnk.
A tiimogat6sokeredmdnyessdee.
hasznoss6ga.
hasmosfthat6s6ea
A Tempus_
IV,els6, 2008-aspd'lyir:atifelhivrlsdban50 projektettiimogatottaz Eur6pai Bizottshg,
magyar drdekelts6ggel8 p6lyrizatrendelkezik,kozuliik az egliket magyar fels6oktat6siint6zn6ny
koordin6lja.A magyar fels6oktatdsiintdzninyek a program keretein beliil nemcsak6tadj6k
tapasztalataikata hazai fels6oktatrisi reformokr6l, hanem tovribbfejlesztik miikdddsiiket az EU
felsooktatdsi
modemiz6ci6s
tcirekv6seinek
meefele16en.

III.4. Eurripaa polg6rok6rt
Az Eur6pa a polg{rok6rt koordindci6s pont tevdkenys6ge
Az Eur6paiBizottsdg2007-titl2013-igtzrt6 Eur6paa polgrirokdrt
progran{rinaklegf6bbc6lkitrizdse,
hogy kapocslegren Eur6pa6s az 6llampolgirokkdzdtt.Az illampo.lgrirokaktiv rdszv6telendlkiil
Eur6pakdzdsjdv6jdnek6pit6seelkdpzelhetetlen,
ezdrta program
kivdn segiteni.Lehetcisdget
"bb"n
hogy az illampolgArok taldlkozzanakegymrissal,megismerjdk
ana,
eg,"oas kuttnralat, es
lWjt
hatilssalleryenekazeur6paidijnt6shoz6ka.
A Tempus Kdzalapitvrinymint az Oktat6si 6s Kulturdlis Minisztdrium riltal kiieldlt nemzeu
koordiniici6s
pontfeladata
' a program ndpszenisitdse6s informrici6ny'ujIis a pi'lyazan lehetosdgek6l az 6rintettek
kdrdben,
o pily{zati tanitcsadds
6skonzultici6biztositasa,
r valamint kbzvetito szerepell6t6saaz Eur6pai Bizottsrig, a p|ly|zatokat kezel6 v6gehajt6
UgS,niiksdg
dsa fuotencirllis)p6ly:iz6kkOzdtt.
A TKA honlapjdneldrhet6azEur6paa polgrirok6rt
programvalamennyip6lyrizatitipusrinak
r€szletes
leirAsa.,,Gyakanfeltett k6rddsek"rovattalsegitjiika pitly1z6kat,
ds sikeiesenmegval6sitott
magyar
projektek linkjdt is feltiinteftiink valamennyi alprogramn6la pitly zati tapasztalatokmegosztd.sa
drdekdben.
2008.m6jus6t61
azdv v6gdig5703-anldtogaftAk
mega programoldalait.
A ptlyazatifelhiv6soka bead6sihat6rid6kszerintiiitemez6sben
megjelentek
a TempusKdzalapiwany
honlapj6n,a relev6nsc6lcsoportoknak
sz6l6tematikuselektronikuihirlevelekben,
valamintiovabbi
terjesztdsre
eljuttath:ka parhrermultiplikitor szervezeteknek
6sa szaksajt6
k6pvisel6inek
is.
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polgdrolonk cimet
Havontajelenik rnegaz Eurdpa a polgdroMrt; civilelorch dnkormdnyzatoknalc,
a ptogam 2008mellett
pllyizati
felhivrisok
az aktu6lis
visel6elektronikushirlev6l.A hirlevelekben
v€g6resikerult
Az
6v
j6
kereszfiil.
as kiemeltt6mdivalis foglalkoztunkegy-egy p€ldabernutat6srin
1280olvas6lett.
megn€ryszerezniink
a hirleveletolvas6ksz6mdt:a kezdeti280 olvas6b6ldecemberre
egy 6ltal6nos,mely a program
Tavasszal
h6romfajta
- leporell6k6sziilt,valamennyi1000pdldanyban:
eg6szdtrifiekinti, valamint egy-egy testeszabottleporell6 a proglam kdt specirilis,€s taldn
legjelentSsebbcdlcsoportj6na\ a civil szervezeteknek,illetve az iinkormanyzatoknak.
kiadtuka Hogyanyehetnk rdsztalctlvdnEurdpakiizais|pitdsdben?Eur6paa
Osszel1500pdld6nyban
fiizetet, amelybenmagyar
polgmoMrt: Mozaik magtar koordindlas projektelcrdtc. disszemindcir6s
6s a program
tedesztdse
eredmdnyek
j6
az
projeLleket
be
mutattunk
rdszv6teli! pdldakdntszolg6l6
ndpszenisitdse
6rdekdben.
is jelentekmeg
A TempusKiizalapipAnydventek6tszermegielenoPllyir:ati Pavilonmagazinj6ban
programr6l,
cikkek azEur6paa polgrirokdrt
az otsz6gkiiliinbtiz6
rendezvdnyein
Az els6 fdldvben6 el6addsrakerult sor parftrerszervezetek
na$/ risze a
A rendezv6nyek
6s Martonv6saron.
Veszprdmben,
pontjain:Budapesten,
Debrecenben
kdt
fdl6vben
A
misodik
p6lyrizatok
foglalkozott,
bemutatdsival
szervez*t"kneksz6l6
"iuii
iltalinos
az
alkairnival
sor,
melyek
informrlLci6snapra 6s egy prilyrizatir6 szemin6riumrakeriilt
pitlyiaan tudnival6k mellett meghivott e16ad6k,biril6k segitsdgdvelj6 ryakotlatokat is bemutattunk.
Csatlakozvaaz 6sziLLP regionrilisinformrici6skampinyhoz,az orszdg8 vdrosdbanis benutaltlk az
tdbbmint 400-anvettekr6szt
dsszesen
Eur6paa polgarok6rtprogamot.A rendezv6nyeken
kiildjiink olyan konferenciiikr4
sz6r6anyagot
megragadunk,
hogy
kiviil
minden
alkalmat
Ezen
vagy
dnkorm6nyzatok szerepelnek.
kozdtt
szervezetek
melynek cdlcsoportjai
civii
irodrit k€rddseikkel,ds 6)nek a
keresik
az
egge tdbben
Az inform6ci6s*poi.'rrutckciszrinhet6en
szemdlyes
konzultfci6adtalehet6S6gekkel;
Eur6pa a polgrirokdrtszekci6valb6vitettiik a TKA
A partnerkeresds
megkdnnyit6sedrclekdben
kdtnyelui
nemzetkdzipartnerkeies6oldal6t a honlapon.A parherkeres6oldal nipszerfisft{sdre
is
irodds6hoz
nemzeti
orszig
k€peslapotk6szitetfiink,melyet a programbanrdsztvev6 valamennyi
err6la lehettis6gr6l
eljuttattunk,hory mindl tdbbendrtestiljenek
A szem6lyeskapcsolatfelv6telreis nagy hangsilyt felletiink, Az 6v sorAn8 projektetl6togattunk
meg, hogy min6i teljesebblegyen a k6p a Magyarorsz1gon za1l6tevdkenysdgekrol6s a pilyin6k
kdzvetlentapasztalatair6l.
A tdmogaLlstnyert magyar pilyrlzatok szima 2008-bannovekedett,a legnaryobbsiker a civil
projektekesetdnfigyelhet6 meg,ahol a nyertespiiyizatok sz ma az
sr"*ezetek 6ltal kezdemEnyezett
megduplia6dott(az adatoka pilylzatokat kezel6EACEA-t6I
el6z5 6vhezkdpestmegdupl6z6dott
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Itr.s. EGT/ NorvdgAlap - Mobilitisi Alap
A TempusKiizalapitvriaya 2004. dvi pilyazati fordul6ban,a hum6ner6fornis-fejlesa6s
6s oktat6s
p oriteshoz.kapcsol6dva nyert t6mogat6stp6ly6zati aiap megval6sit{saraaz EGTA{orv6g
Finansziroz6si
Mechanizmust6l.
A p|lyieati alap cdlja, hory el6segitsea nemzetkoziegyuttrniikiiddseket,az intdzmdnyekktizcitti
paftlers6geket,ds kdtoldafti mobilitdsi programokatval6sitson meg annak 6rdek6ben,hog ezzel
fokozzaMagarorszi4gr6szv6teldta lissiaboni / koppentr6gai/ bololrai folyamatokban.e
{etyanti
alap keret€benez6rt al,.turilisoktatesi,k6pzdsitdm6khozlapcsotOOlanrnoUititisitevetenysegeke
lehet p6ly6zri. A cdlorsz6gokaz EuropaiGazdas6giTdrsegnim uni6s tag6llamai(t Jorvegii Izlana,
Liechtenstein)A mobilit6smegval6sulhat
kolcsrinossdgi
Jlaponis, vagis a rdsztvev6oisz6gokb6l
Magyarorsz6gra
ir6nrut6 mobilit6strlmogatAsiira
is lehetettp6iemi.
A piiy'zati alap me-gval6silisitt llYo-ban az EGTA,lorv6gFinanszirozfsiMechanizrnus,liyo-baJ a
NemzetiFejlesadsiUgmdksdgfinanszirozza.
A-P.9g.ry 2007v1gEnindult,amikoris a december10-ihatriridcire
dsszesen
79 p lyitzat 1rkezetr.
A
p|lyiaatokat egy a TKA 5ltal kifejlesztett online adatbdzisbankelletr elkesiiteni, €s
oman
kinyomtatvaa megadotthatuirid6repostriraadni.
vabbcdlcsoport
a fels6oktatds
volt: 17fels6oktatrisi
isszesen52 pelyAzztmegval6sitrisrira.
Emelleu a
is,
?ont kdpviselte,de p[tlybdakcivil szervezetek
;k.
A p6lyrlzatokformai, p6nziigyi 6startal-mibiftilatara2008januri{ribankeriilt sor.A pily,izatok kdziil 3
b.yo1y"l.tformai hib6snak,igy 76 pllyiu.at menrtov:ibb pdnziigyi,majd tartalmi binilatra.A pdnziigyi
ellen6rzdsta TKA munkatfusaiv6geztdk,mig a tartalmi biriiatot tidt kiils6 szakdrt6,akik a TKA
Kurat6riuma6ltal kor6bbanj6vehagyottszakdrt6ilistrir6lkeri.iltekkiv6laszt6sra.
A birei6kel6zetesen
felkdszitdsen
vettekrdszt.
A
-mob-ilitti:i_prilyrizatokmegval6sitdsfuarendelkez€srerill6 keret (eur6r6l forintra ritszdmolva)
267 435 002 Ft volt. A beadottpaly6zatoktAmogatesiig€nye3g7.823.5g9
Frot tett ki. A tartalmi
binilat pontszimaialapjrina Szakkdpz€si
gs figrtEtetO Bizotts6gegyhangrilag
Tandcsadd
ddntofta
-aUpiran
javasolt, a tartal6klistrira
timogatAsra
keriilS, illetve az elutasitottprojektekO-ifnief
et
projekt kapotttdmogat st,?66 7zr 485Ft &'kbery 4 p lyinat pedigtartai6klist6ra
keriilt.
Miv-ela trimogatastaz EGT,rNorvdg
Arap adja, i.Jetueaz a besziimol6kalapj6na maryar rillam
igy. a Kdzponti P€nziigyids Szerz6d€skiit6
Egys6g(KPSZE) k6pvisJ6je, mint
1lirtnals.zir1yza,
vegrehaJto
urynokseges Szakrnaiteljesitds-igazol6,
szintdnjelen volt a ddnt€sndl,
illetveellenrjrizte
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helyezett6s
A KPSZEezt kdvet6enhagytaj6v6 a tamogatott,tartal6klist6ra
a palyLzatianyagokat.
elutasitottprojekteklistajrit.
A TKA 2008. 6prilis 1-j€n projektmenedzsm€ntszeminiriumot tartott a temogatiistnyert
A TK-{ ktizbenelkdszitettea
projeL,tgazdriknak
,^ majd ezt krivet6in indult meg a szerz6d6skot6s.
rdgziti, 6s magyarintdzmdnyek
ir-i"ktit"nedrr..nt idzikdnyvet,mely a megvil6sitrisszabrlLlyait
a dokumentumotangolra is
erdekdben
meg-kiinnyitdse
parLerekkel tdrtdn6 kapcsoiattart6sin.ak
leforditotta.
A TKA a p lyiuari alap kapcsdn a PilyiLzati Pavilonban, llletve az elektronikus hirlevelekben
jelentetett."g bit"k"t, informrici6kat2008-ban,illeWe sajt6k0zlem6nltis megielentetettaz
eredmdnyekSl.
tamogatisi osszegre
illetve ttibb esetbenalacsonyabb
A projektekinilulisa utrin I visszamondAs,
TKA tartal6klistAs
a
fel,
amit
szabadult
(5
F
forr6s 577 838
krivetkeztdben
tOrtdn8leszerz6d6s
sor, igy
keriilhetett
projekt
bevonrisara
3
hasmdlt fel. Ennek eredmdnyekdpp
p lyinatok trfunogatAs6ra
Ezzel
biztosrtla.
projekl
t{mogat6s6t
L'orrr". lekotott pilyazati keret 267 093 819 Ft, amely 63
ktizdtt.
projel(ek
keretkiizel 100%-ritsikeriiltlekiiftria t6mogatott
a felhasznrilhat6
6sszessdgdben
ellen6rzi:monitoring6sauditlitogat6solg
illetvefut6 projekteketfolyamatosan
A TKA a megval6sult,
keriilt sor.
2008december6ben
keretdben.
Aie1s6 ilyen ellen6rzdsre
illetvet6teles-ellen6rzds
A leszerzodottprojekteksz6m6nak6s min6sdg6nektiik6ben sikeresnekitdljiik meg a pLlyazati
2008-astev6kenysdgeket.
alaphozkapcsol6d6

III.6. CEEPUSdsztiindijprogram
A program c6lja
j6ttek 16treaz akad€miai
a kilencvenes
dvekelej6ncsakkdtoldahiegyuttrnffk0ddsek
Kdz6p-Eur6pdban
Ez voh az egyik oka
kapcsolatok.
tdbboldalrl
mobiiitasban,a rdgi6 orsz6gaitnem kapcsolt6k6ssze
orszdgokr6szt
A
gondolata.
k0z6p-eur6pai
annak,hory felmeir'.iltegy koztisprogramldtrehozis6naka
naryobb
egtrne
(mint pl' a Tempus),
programokban
vettekugfrn eur6paiof{at6siim^oUititasl;
-m6gis
Eur6pai
az
nem
ugyanakkor
hangsirlyoz6,
ig6ny miitatkozol egy - a region6lisjeiligzJtess6geket
- multilater6lisregiondlisprogramldtrehozisiira'
Uni6 forrdsaib6lfinanszirozott
Az 1993-banalapitott Kdz6p-Eur6paiFels6okle
Programmefor UniversityStudies),amelytdnylel
ftjrlra, hog lehetovdtegyea rdszwev6kdz6p-eurt
oktat6i 6s dirikcser6t,lehet6s6getteremtsena
eryetemekenva16 kdzos rdszvdtelre,erSsitve
kapcsolatait.
A CEEPUSEgyezm6nlt 1993. december8-iiLnBudapestenirta al6 hat k0z6p-eur6paiorszAg
Szlovakia6s Szlov6nia- oktatisi minisztere.Az
Magyarorsz6g,
Ausztria,Bulgaria,Lengyelorsz6g,
a kdzdp-eur6pai
tgyezmlnyhez az6tam3g tobb orszagcsatlakoiott,mely m,lra m6r szdtfeszitette
jelenleg15
programban
kJretet,€smegnyilta csatlakomikivan6bail<eni6llamokel6tt is. A CEEPUS
a kdzeljov6ben,,bdviitds
ktiszdnhet6en
orszAgkdpviselietimagAt,de a pfogram ndpszenisdgdnek
mrir elkezd6dtekaz
valamint
szanddkdt,
csatlakoz6si
v6rhai6,ugyanisUkajna 6s Uoldorra'isieleae
eziigyben.
egyeztet6sek
Az eltelt tiz 6v alalt a programolyan sikeresnekbizonyrlt, hogy a r6sa vev6 dllamoka.proglam
oktatdsiminiszt€riumainak
is ddntottek.A CEEPUS-orsz6gok
foll,tatrisamellettannakmelgnjitrisar6l
ujabb iit 6ves
meghosszabbit6sat
progmm
a
irtak
alL
9-in,
rn6rcius
Z1grihban
k6pnisel6i2003.
p"ii6dor.^, 2009. december3l-ig,-amely 2004. augusztus1-jdn l6pett hatAlyba.A CEEPUS11
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Egyezmdnyazels6szerz6dds
mindenalapelem6t
meg6rizte,ugyanakkor
ki is bcjvitette
, p'ldi|ul azzal,
hogyel5 kivrinjasegitenia BolognaiFolyimatmegvalOsulaiat.
hory un. TematikusH6l6zatok keret6n beltil azon
.Hercegovina,Maceddnia, Szerbi4 Montenegr6,
isenegyiittmlikdd6s,
amelyekhivatalosan
m6gnem
emlitettrillamokmindegyike- ezzel is jelezve a

programban.
pristina.i
.Akoszov6i
Es,etem
.*:3." l;fi';:11%#35ilJ,in:.fiii,utnt#1".1

A CTEII]S programdd1-kelet-eur6pai
orszdgokfeld nyitdsaosszhangban
6ll az
frty."-J:lb.T
|'uroparUnlo nJrugar-balk6ni
stratdgi6jdval.
A CEEPUSII Eqvezm6nv
meglosszabbitisa

)09. jrilius 31-6n lejrir, mir a 2007-es z6gr6bi
rosszabbitasardl
2011-ig.Ehhezsziiks6ges,
hogy a
iz6l6 dokumentumokat
letdtbe helyezzeminden

CEEPUStrI
A zAgtdrbi
miniszterikonferenci6.n
a CEEPUSkcivetkezcj
szakasz6nak
prioritri.sair6l
is egyeztetteka
kiildottsdgek6s a szakdrt6k.Konszenzus
alakultki abban,hogy a programnakel kell mozdulniaa
tudom6ny6sa kutatdsfel6:
o lehetovdkell tennikutat6sihel6zatokalakit6sAt
. a kutat6itisztdndijakat
o ndvelnikell a PhDhallgat6kmobilitr{st.
Az elmozdul6s
felvetettea kdrd6st,hogya meg16v6
h6napkeretekb6l
vagyrij h6napokfelajanlis6b6l
az
rij
cdl frnansziro?6:a.
FehneriilttovAbbr!hog a CEEPUShozztjrirulhatna
a krizoss6gi
lilrtenjdk-e
FP7 program p|lyieatainak el6k6szitdsihez,valamint dfremes ]enne timogatni a kcjzds
doktori
rt6sait jelezte a kdzds doLtori programokkal
k). Erdemesazonbanmegjegyezni,hogy ezek a
meriiltek,mdgissikeresen
mrikddhetnek
a progam
(ib6vit6s6rdekess6ge
lehebreaz ErasmusMundus
M is kib6Wl ezzela lehet6s6gge1.
Kihiv6soka CEEPUSll-ben
A 2007. 6s 2008. 6vbenism6t nary haagsrilytforditottunka',a, hogy el6segftsiika
cEEpuS II
Eeyezmdny.(MaeJarorsz6gon2004. auguszhrsl-jdvel ldpett nadlyba; ;lt"l t6mogatott
fj
egyiittrniikdddsi
forma,a k<izosdiplomaprogramok
megval6sitris6t.
Tovibbi l6nyegesteend6nkvolt annak biztosit6sa,hogr az alapk6pzesbenr6sd.vev6 hallgat6k
kcjr€ben^
Sltalinosanelterjedtt6vriljdk a miaimum 3 hZnapostafi6zkod6siid6szak.Kolibbar a
CEEPIJShallgat6kcsupiinegy-egyh6napigtart6zkocttakkiilfttldon. Ez megneheziterle
a kint vdgzen
tanulmiinyokhazaielismer6s6q
amita hallgat6ksokszormiir nemis k€rtek.
A CEEPUSMagyarorszigihoda kiemeltenfontosfeladatzkent
kezelia p6lyir:6kt6j6koztat6sAt,
amely
alapv-et6en
k6t c6lcsoportotdrint: a leend6intdzmdnyi6s egy6nipflyaz6kai; 6s a nyertes pfiyiz6kat a
projek soriin,a projeklekeredmdnyeinek
szdlesk<irbenvalEterjesa6se
6rdekdben.
C6lunk,hogy a pLlyiu:atiaktualit6sokrdltort6nofolyamatostrij6koaatrismellett dsszeglijtsiik
ds
bemutassuka_cEEPUS programkeretdbenmegval6surtegyiitfintikoddsek
tapasztalat;i ;zakmai
eredm6nyeit,
6sszdleskcjrbenterjessz0k
<iket.

,/,o

kdr6bena CEEPUSprogramjelent6sszelepettdlt be a regiondlis
int€zm6nyek
A magyarfels6oktat6si
igy tcireksziinkarra, hogy az €rdekl6ddstov6bbrais 6l6nk maradjon,6s
tekintetdben,
kapcs-Jatok.
vonjunkbe a progamba.
rijabbint6zrndnyeket
A CEEPUSnrosram kiilts6gei
A CEEPUSprogramkdltsdgeita r6sztvevciorszig
CEEPUS dszttindijasokoszt0ndij6t a fogad6
h6napkv6tikat,rin. fogad6sidszt<indijh6napokat
h6napra fogad kAlfoldi hallgat6kat ds oktat
6s a pr
folyamatosndveked6se
dsztdndijh6napok
jelzi a CEEPUSprogrammind sz6lesebb
konl ismerts6g6t.
szrfuna
felhasm6lhat6
a 2004/i00i-dstan6vtSl540 (520 ,,normdl"+ 20 tematikush6l6zatban
Magyarorszag
+
-estan6r't61
550(540 10)h6napotajinlott fel. A
530+10h6nap,a 200612007
trOnip;,ZOOSTZOO6-ban
tan6vbensemm6dosult,mivel a tematikush6l6zatokaBosmiaa 2008-2009-ei
felajriniotth6napkeret
niflcs
sztiks69.
miatt mar
csatlakoz6sa
Hercegovina
A CEEPUSprogrampalyazatikeretea 2007.dvben71 milli6 forint volt, 2008-banez az bsszeg5l
milli6 foriniot jelentett.'2007/2008-astan6\,t61a kiutaz6k ritikdlts6g tfmogat6sa6s a maryar
t6mogatisamegsziinl,ez6rta p{ly{za'ti
talAlkoz6inak
koordinici6banmrikijd6hril6zatokkoordin6ci6s
forditothlk.
kereteta bedrkezdk
dsztdndij6ra
Az alabbi 6br6nj6l l6that6,hogy a tagorczlgok 6ltzIfelajrinlottfogadisi h6naplereteksz6maa kezdeti
6rU 6305 h6napran6tt, ezen beliil
tandrre tObb mint nyolcszoros
725 h6napr6lu ZOOfIZOOS-ai
tandvben,a kordbbi 6vekhez
Magyaroriz5gaz 1994/t995-dstandvben150, mig a 2008/2009-es
fogad
dszt6ndijasokat.
mir 550h6napra
hasonl6an
szama
fogadasih6napkeretek
tagorszrigok
Altalfelaj6nlott
A CEEPUS
tan6venk6nt
2008i2009
200712008
2006t2007
2005/2006
200412005
2003t2004
?002n003
2001t2002
2000t2001
1999/2000
1998/99
1997i
98
1996/97
1995/96
1994/95

2'7

Felajdnlott
hSnapkeretek
orszdgonk6nt,
200g/09
Ausztria
LengyelorszAg
Csehorsz6g
Romania
Szlovakia
lVlagyarorsz6g
t' -rJv^r^ , ^ r ^ - ^ - : vcrurszdg

Bulgeria
Szlovenia
Szerbia
|\4onteneg16
Albania
Maced6nia
Koszov6
Bosznia-Hercegovina

Egy6nimobilit:isiadatok
Magyarorsz6g,
mint a hai alapit6orszfgegyike,az 7994195-6s
tan€i.trjlkezd6d6en
a1,,1iv
rdsztvev6je
a
programrak,jelentcisszerepet
v6llalvamind a be-,mind a kifeld ir6n1u16mobilit6sban.
A cEEpus
programmagyarorsziigi
sikerdtbizonyitja,hogya felajrinlotth6napokfelhasm6lilsa
kozel100%-os.
nobilitasiadatokigazoljak.A programkezdetekor
tr r€szta cserdben,
a 2007/2008-as
tan6vreazonban
asokszdma,340beutazd6s 413 kiutaz6p6lv6z6
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beliil toftdnik.Amennyibenegy oldat6vary
A hallgat6ids oktat6imobilitis a CEEPUSh6l6zatokon
megfelel6hrl6zatot,rin. freemoverk6ntis r6szt vehet a
hallga8 nem talil saj6t intdzmdnydben
programban,ha az adott cdlorszagh6l6zatai nem hasm6lt6k ki a teljes h6napkeretiiket.A
maxim6lisankihaszn6ltAk'
ill6 h6napkereteket
Magyarorsz6gr6l
kifiaz6k az eredetilegrendelkezEsre
s5t; tdbbi orszag6lta1fel nem hasm6lt h6napokatis igdnybevett6k. A feiajanlott550 beutaz6
tandvben97%. A kihaszt'latlan h6napok a
dsztondijash6nap kihasm6lts ga a 200712008-as
340 f6t
tan6vbenaz egyetemekJfoiskolik
A
2007/2008-as
miatt
keletkeznek.
kdsedelmes
lemondisok
+
oktat6)
(217
196
hallgat'
magyar
+
mig
400
(194 hallgat6 146 oktat6)fogadtakMagyarorszagon,
tandv
leziLrt
mdg
nem
amely
2008/2009-ben
tdltott dsztondijas
id6szakotmis CEEPUSorsz6gokban.
tiimogat6s6val
- a fogadAsih6napkeretek
jelenleg82%-os,azonbana nydri egyetemek
kihaszn6ltsdga
ismdtvArhat6a 100%-hozkdzelifelhasm6l6s.
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A TematikusHril6zatokkeretdbenBosznia-Hercegovin6val
lehetettegytittrnflkiidni.A tematikus
h6l6zat keretdben azokkal a ddlkelefeur6paiielsSoltatasi intdzrnlnyekkel is ldhejdhetnek
egyiittmfikrlddsek,
amely orsziigokm6g hivatalosannem taglai a programnak.A cdl a k6lcscjnds
egydni mobilitris Bosznia-Hercegovina
ds Magyarorszegkorott. Az egyiittniik<icldskerete
Magyarorsz6gesetdbentiz osztondij-hdnap,
amily"t a iool /zoog-u" tanwben r6szbenfel is
haszn6ltunk.
A 200712008-as
tan6vbena nlugat - balkrini cEEpus orsz6gokkdztil Albania, Horv6torszig,
Maced6nia6sSzerbiakiildctttdsztOndfiast
- dsszesen
40 f6 mintegy68 osaondijh6napot
hasznaltfell,
Ap..ania,Bosznia-Hercegovina,Horvdtorszig,Montenegr6,Maced6ni6s Szerbia52 nagyat
fiS
dsztcindijast
fogadottosszesen
65 h6napid6tartanra.
A 2007/2008'astan6vbena magyarkiutaz6dsztcindijasok
legkedveltebb
c6lorsziiga
-e Auszhia,de igen
nagy ndpszenis6gnek
drvend mdg Romrini4 szlovrikia 6J Lengyelorsz6g
is.
legtobb'beutaz6
- szint6nmondhalukmr{r,hogy haryomiinyosan
Ro;rinieb6l
Erkezilq
maJd
sorrendben
lallgalg
Szlovrikia,
Csehorsz6g,
LengyelorszigdsAusztriaktildi hozzrinka legtcibbhallgat6t.
Magyar int6zm6nyeka CEEPUSprogramban
sz6maa kezdetek6ta
ry a r6sztvev6 intdzm6nyek
.es tandv jelentette. Ekkor a luil6zati pilylzatok
1, hogy a rdsztvevo intdzrndnyekszdmfuaa lehet6
a felajrinlofth6napkeretek
korlitozottsAga
miattazt
vonta Daga utan, hogy az cisszesen
trimogathat6hril6zatokszrimakivesebb lehet. Ez6rt; hal6zatok
sz6ma,ds az abbanrdsztvev6 partnerintdzrn6nyek
sz6mais 6tmenetileg
csdkkent.A 2008/2009-es
tan6vbenosszesen69 magyarintdzmdnyvesz r6szt a programbanintdzrn6nyi,kari, tanszdkivagy
intdzetiszinten.
Magyaikoordinetor
6s partnerint6zm6nyek
szama
1994_2009
100
80
60

E Padner

tr

40
20
0

94/95 96t97 9E/99 0o/Ol o2to3 c!'tos 06/07 08/09

A 2008/2009-es
a nyertesek
hrlLl6zatok
kdziil hetetkoordiniiltakmagyarintdzm6nyek,
6s az
_tan6vben
osszesegriittrniikrid6sben62 alkalomnal vett rdszt magyaregyetemvagy f6iskola valameiy oi<tat6si
eryes orsz6gokaktivir6saeltdr<ia h6r6iatoton uetiit, iL ielent6senbefoly6soljaa
:?:ic:
4r
_
lehet6s6geiket
a rendelkez6sre
dl16h6napkeret,
azaza plnzigyikeret.
A 2008-2009-es
tandvbena CEEPUShii6zatokbanrdszt vev6 intdzmdnyeket
az at bbi tablazat
tartalmazza:
Magyarint€zmd!yek
a CEEpUS-hit62atokban
{200g/2009)f iel6zatokszema,melybenaz int6zm6nvr6sztv€sz
qllepesti Corvinus
Egyetem
4

Debreceni
Egyetqm

E

Nyiregyhdzi
F6iskota

6
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A CEEPUSMiniszteri Dii
IV. Miniszteri
megrendezett
gondolatael6szrira Budapesten
A CEEPUSMiniszteriDij bevezetdsdnek
Littrlk,hory a CEEPUS
Konferenoirin(1998) meriilt fe1.A tagorizigok minisztereisziiksdgesnek
I
min6l szdlesebb
programbanel6rt eredmdnyeket
sokatteszneka
tiintess6k
ki azokat,akik kiildn<isen
lehetjelohi, z
Dijra azokata CEEPUShAl6zatokat
valaminta hallgat6idsoktat6imobilitt
programban,
Ezt jelzi, hory a
tolt be a cEEPUSprogramban.
Maryarorszaga programkezdete6tavezet6szerepet
CeEi:US o.Jagok uirronylat6banmagyarintdzm6nyekkoordinrilj6ka le*tllU hril6zatot,melyek
tudnaktelmutatnl.bz aDoanrs
miikddnek,6sjelentosszakmaieredm6nyeket
magaskihaszn6lts:iggal
hogiiegObb alkalommalmagyarh6l6zatnyert3el a Minisaeri Dijat' A dijat eddigdt
rn""g,yit,r,eo,rl,
ult itommal nyerte el magyarkoordinAci6jthel6zat(MIE, PTE, ELTE, ME), illetve egyszeregy
osztr6kkoordinici6jnh6l6iat(UniversitiitWien- magyarpafinerek:DE, ELTE' KGPG,SZTE)'
A 2008.6vi MiniszteriDijat a B6csiEryetemattatLborAnatthii6zat, az,,Amadeus"nyerteel. Az
maryarpartnerea BudapestiCorvinusEgyetem'
osztrakkoordinrilisrih6l6zatnak

III.7. Vilng - NyelvPrilydzatiProgramcsomag
A Vil6g - Nyelv p lyinati csomagaz oktalisi dsKultur6lisMinisztdrium2003-banelinditott6tfog6
idegennyelv-tudisfejleszt6sikoncepci6janake1
rdvdna nyelvollat6smindenszintjt
tev6kenysdgek
6s
hiinyossigainakfelszrimollsara
A nyelvoklat6s
is
els6sorba
tovibbra
dvekgakorlatihozhasonl6an
p6ly6zaticsomagelemeia kdvetkezrikvoltak:
meghirdetett
5 alprogrammal
1. 1. A Fonas Ianul6kdzpontokfenntartisdhoz a mrir koriibban l6trehozott Forrds kdzpontok
ndlvizhatlakt6moeat6sra.
kevdsb6ryakan oklatott d16idegennyelvek iskolai
2. Az"Etesztdalprofam a Magyarorszdgon
t[rnogatja.
oktat6s6t
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3. Az Alapfoh) nyeh,tanfolyamokonval6 rdsmdtel pdlydLzattipus
a ktjzoklat6si intdzm6nyekben
f66llSsbanok1at6pedag6gusokangol. ndmer vagy francia nyelven trirtdnci
nyeh,tanuldsdt
temogatta.
dsea nyelvoktat6s
speci6listeriileteihezkapcsol6d6
ajd gyakorlatterjesztdsdhez.
n mag)ar k1zdpfokj szatri<ipz6int4zmdnyekben
gyar szaklyelvi oklat6s,illetve szakmaitartalmaka
Kiizalapitv6ny keretei ktrzott mrikddd vilig - Nyerv programiroda az okratrisi
I J"-tl*
ds
Kultur6lisMinisztdriumriltal biaositott p lyiLzatitimogai6srafordithat6-kerete
200g-ban33 mi.lli6
forint volt, melyet_2009.
jrinius 30-ig a'fent felsorolt?rpiofu.or. kdziil az 1-4. szrimripelyezati
leheteft
ferhaszn6rni.
j:I^1\TI._*"*"
A 2008-asptogtrte,o"paty,tuati
felhivrisazooi. ,na;i, is-e"

Jelent meq.

A beadottprilyazatok
sz6majelent6sen
emelkedett
az el6zcl6vhezk6pest,ami

annakk6szcjnhet6,
hog.
< sz6.rn6raaz alapfokri nyelvtanfolyamokonval6
;0 db p|ly{zat {rkezeit. Ezzel egyntt a pllylzati
mogatott p4lyazatokszirna sem n6tt ielent6senaz
androk fogaddsa mag)ar kdz4pfolai szakkipz1
alaprdsztiimogatdsiivalegy a fentit6l ffigge en
t6sre.Az elt6r6 hnanszirozrisifon6s miatt erre a
ibbiakban pedrg az els6 ndgr pdlyrlzatitipusra

Kihiv6sok2008-ban
A 2008-as6v legnagyobbkihiv[sa az volt, hogy a pflyazaticsomagtenti
drdek]6d6st
toviibbrais
fenntartsuk,tehiit a progam pozici6j6ta nyelvokiarrr-i.;iJeriHr"tor€gek
krizott megercisits-iik
isi keret toviibbrais csak kev6s szrimripdlvdzat
Iyiizatottekinrvea rAmogathat6sdg
arenyuiO,22%_
tLIyAz6kfel6 tcirt6ncjkornmunik6ci6t,
valaminra
i adminiszhdci6!amelya 2008-as6v legnagrobb
C6lultfiznikki, hogy
r
r
r
o
'

a timogatSsikeret100%_os
felhasmdlisritl
a tovibbi a hat6konykommunik6ci6ta pilyirz6kkal;
a hitriinyoshelyzehipdlyriz6kkiemeltkezel6s6t
a progam kereteinbeliil;
jellegii egyiirhniikdd6sek,
szakmai
h6l6zatdpit6s,
kdpzdsek
kezdem6nyez6s6t;
tjabb forrrisokkeresdsdt
a vil6g - Nyelv prlgramtov6bbikiterjesztdse
€rdek6ben.

A kihiv6sokaadottvdlaszok.eredm6nvek
A 2008' ivi oltatasi 6s Kultur6lis Mjnjsztdriumeltal biztositottlimogat6si
keret (33 milli6 F0
felhaszn6ldvira
be5rkezettpiiyinatok szima tisszesen534, mig a nyertesp6Iy6zatok
szrima10g.A
piiyiaatok lezart bft61atieredmdnyeialapjrina teljes 2068-ra"
el6irrinyzoit,bkt"t6ri 6. Kulrur6lis
Minisztdrium 6ltal bizrosftottkeretet le^kitciniik.e zoog-u, p lyl'ati
eredmdnyektiikdben a
kcivetkez6ket
r4llapithatjuk
meg:
1' Az alacsonypalydzatitemogatasi
keretellendrea meghirdetett
p6lyrizattipusoka
tovabbrais
-a
nagysz6mf pilyazat lrkezett A programiroda
p6ly6uati' kerei erejdig csak a
legszinvonalasabb
palyezatokat
tudtat6moeatni.

az

200E.€Yikdzhasznisdgijelentes

TempusKdzalapitv6ny

szerinta
ill. az egydbriton 6rkezettvisszajelz6sek
A prlly6z6kriltal megktildonbesz6mol6k,
is.
projeklmunk6t
teszlehet6v6szemukra
p6ly6z6st,
eredmdnyesebb
fokozottinformici66tad6s
vagy
a h6tr6nyoshelyzettikistdrs6gen
drdek6ben
J.
A h6tr6nyoshelyzetiip6lydz6ktiimogat6sa
kaptak
bir6latasor6ntiibbletpontot
telepiil6sen
mrikod6iskolik a pAly6zatok
4 . A TKA kiadv6nyaibana Vilig
Nyelv Programmalkapcsolatoscikkek, interjfk,
projekbemutat6k mind a Prog:am kiemelked6 eredm6nyeinekterjesztdsdthivatottak
a Forraskozpontoknaksz6l6 rendszeres
dsztonzdse
szolg6lni.A szakmaiegyiittrniikdddsek
lpol6sdvalfol)tat6dott.
kdpzdsek
hagyom6nydnak
szakmaikonferenci6tbonyolitottle 2008'
f,.
A Vilng - Nyelv Programirodak6t nagyszab6sti
oszln, az eryiket imm6r hagyomfuyosanaz Altalifurosiskolikban foly6 nyelvoktat6s
t6rn6j6ban,
a m6sikat,pedig a kevdsbdgrakan oktatottidegennyelvekt€miban, osszesen
szakdrtordszvdteldvel.
mintegy350nyehtanarilletvenyelvoktatasi
Kulfoldi tanrfujel6ltek.tanarokfogad6samag:rark0z6pfokriszakk6pzlinlElzm<,n'Ekben
A Ki)Wdi tandrjetdttek, tanmok fogadasa magyar kozdpfolcuszakkepzf int4zmdnyekbenptogarn
100M Ft-oskeretillt
<isszesen
t6mogat6sdval
Alap kdpzdsialaprdsz
lebonyolitrisdra
a Munkaer6piaci
A kdt 6ves
janurlrjAt6l
volt
felhasatalhat6.
mely 2007
2008. december3l-ig
rendelkezdsre,
ezzela
is,
nOvelve
p6lyriaati
6vben
volt a 2008-as
felhaszn6l6sir
keretterhdrea programmeghirdethet6
lehet6sdgeket.
Vil6g Nyelv programkereteikdzcittmegp6ly6zhat6
A program 6tfog6 c6lja a magyar kdzdpfokri szakkdpzointdzm€nyekszaknyelvi oktat6s6nak
vagy magasszhten
fejlesztdse.
A programkeret6bena magyarszakk6pzointdzmdnyekanya.nyelvi
fogadtak,akik
venddglanirokat
rendelkezo
is
nyelvet
szakmai
ismeretekkel
beszdlii,6segyben
idegen
oLtatLik.
Ez6ltal
nyelven
idegen
az adott szaknai tArgyat a nyelvi vagy a szaklArgyi6ra keret6ben
ismeretek
szaknyelvi
a
kurrens
6l6bbd tette a dirikok sziLrniraa nyelrtanulast, illetve segitette
elsaj5tit6s6t.A program a Vil6g - Nyelv program keret6ben,2008. marcius 17-6n kerult
30 intdzmdnyipilybzat €rkezett,mig a kiilftldi
2008.mijus 9-i haLiridovel.Osszesen
meghirdetdsre,
26 db
r6szdr6l10 orszigb6ldsszesen
vend6gtanarok)
szakmaitanriqeliiltek6s tanarok(tovdbbiakban
ktizdttlezajlott
pitlyinat.A birAlatifolyamatlez6rultadsa fogad6iskolak6s a kiilfdldi venddgtan6rok
A legkiililnbOz6bb
prlros)v6lt tdmogathat6v6.
egyeztetds
utenosszesen
I 1 projekt(iskola-venddgtanrir
6rkez6
Ftanciaorczbgb6l)
orszrigokb6l(USA-b61,Ndmetorszigbdl,Olaszorsziigbdl,Belgiumb6l,
id6szak)
(+
felkdsztil6si
kdzepdt6ldecemberv6g6ig2-4 h6nap 2 hdt
vend6gtanilrok
2008.augusztus
A tiimogatottprojektek
tanitdsigyakorlatottOltdttekel a fogad6magyarszakkdpz6int6zm6nyekben.
tartalmukba:r sz6les ski{l6n mozogtak, k6pviseltdk az egdszs6giigy, m6dia, kdzgazdas'glan,
A vend6gtanarok
miivdszetekszaktertileteket.
kereskedelem-marketing,
venddgllt[s-idegenforgalom,
vagy
tanitottak.
angol
n6metnyelven
A 2008-as6v legnagyobbkihivAsaa bedrkezop lyazatokszimdnaknovel6sevolt, annakdrdekdben,
min6l nagyobb
hory a Munkaer6piaciAlap kdpzdsialaprdszeltal biztositott100M Ft keretlekcjtdse
ardnybanlehetsdglslegyen.A p lyiLzatoksz|mdnakndveldsdts <eriiltugran el6mi a 2007-es6vhez
A 2007-esds
6116keretteljes lekcit6s6hez.
kdpest,azonbansajnosez semvolt el6g a rendelkez6sre
47,6%-ban
kertilt
dsszesitve
a
6vet
M
Ft
k6t
p6ly6zati
100
dv
sor6n
felhaszn6lhat6
osszesen
2008-as
6v
piiyizati
rendkiviil
a
2005-<is
eredetileg
ez a 2008.6vrekivetitve 36,41%.Az cisszeg
lekcitdsre,
pozitiv tapasztalataialapjrin keriilt meghatarozfusra,amely 6vben a program a kiilfbldi prilyrSz6k
drvendett.
kiemelked6,az6tasemtapasztalhat6
ndpszeriis6gnek
kcirdben

III.8. Eur6paiNyelviDij
Az Eur6paiNyelvi Dij az Eur6paiBizotts6g6s a magyarOktat6si6s Kultur6lisMinisztdrium6ltal
az idegennyelvek
r6szesitse
amelynekc6lja,hogyhivataloselismer6sben
L4mogatott
kezdemdnyezds,
tanit6saterdn megval6sul6,pdlda6rt6kfinek
minosiilS6s in:rovativprogamokat,folyamatokataz
oktat6sds k6pzdsb6rmely szintjdn.Az Eur6pai Nyelvi Dij olyan progamnak adomanyozhat6,
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amellnek kidolgozrisaa kozelmriltbanzan t le, €s amelyeta mindennapokgyakorlatriban
mrir
alkalmazrak- vagymdg csaktervezika programgyakorlatialka.lm
az6si/',di alapisanel6kdszitettdk
a^.
Magyarorszigon az
.Eur6pai Nyelvi Dijra 2002 6ta pdlydzhatrak nyelvol*atissal foglalkoz6
rnteznenyel(.Ezt a palyizati
formlt Maryarorsz6gon
a TempusK6za\apifviy kezeli,azonbeliil a
kcizoktatrisidsnyelvoklatiisi
programokat
kezel6egys69,
Erl6lui Nyelvi D1i pAtyAzati
formft mindendvbeniitf6s szakdrtdicsoportkis6ri figyelemmel,
*,
aKlKa_relnrvasban
megelen<iprioritrisokmeghatitrozhsiLt6l
a dijazottakatettjavaslatigvdgigkisdrika
dii odaitdldsdt.A program szablryaisz"rint u szak6rt6icsoportbantegaatu
n"? o'ugyu.
anyanyelvritag is rdsa vesz. A bin4lati folyamat k6t rdizb6t 6lr. -A p6[#atok
"g;
megadott
szenpontrendszer
szerinti,birrilatilappaltdrtdn6drtdkel6s6t
a legkiemelkedobb
piogramokeset6ben
azintdzrdnyekhelyszinil6togat6sa
kciveti.
A 2008-asorily6zatifordul6
A bir6latfolyamrin2008-banaz al6bbin6gy,bir6latipontsz{mokban
is mdrhet6prioritiis6rv6nyesiilt:
.
.
.
.

Kulturdkkdzdttiprirbeszdd.
(eur6paipriodtds)
Nyelvekdsazi.izleti6let.(eur6paipriorit6s)
Nyelrtaniri munkaintdzrndnyit6mogatdsa.
(magyarprioritris)
Eur6paiuni6sismeretek
(magyarpriorit6s)
kozvetitdse.

Az idei dvbena szakdrt6k5 helyszinilitogatdst bonyolitottakle: a bir6latipontszamok
atlagaalapjdn
elso hi'rom helyen rill6 p lyizator beadotfintdzmdn)'n€1,
valamint kdt tovibbi int6zm6nynil, mely a
nek fgdrkezett.
A szak6rt6icsoporta tafiahnibirelat
at|rozzamega rneglatogatand6
projeklek list6j6t.A
ogramjrita szakefilk mdg jobbaa megismerjdk,
ddntdsre
kedllhetsora dij odaitdldsekor.
A,.l6togaLisok
befejezdse
ulin a szak6rt6k
kozcisen
hataroztak
an6l, hogymelyprogramokatjavasoljak
d[iazdsra.Minden l6togat6son
kdt szak€rtovett rdszt, ds a szakdrt6-i
uiraioi utZsen- igy"n"t"tt
vdleminyiik hangzottel. A dijjal az oktat6si ds Kuituralis Minisa6rium 6ltal biaositotiLretb6l
tamogatasis j6r, melyet az :rlr6z:rrleny
a dijazott program tovribbfejlesztds6re,
n6pszenisit6s6re
fordithat.
A felhiviisra 15 p|lydzat irkezett. A szakdrt6icsoporttagjai a p lyizatok drtdkel6se6s a helyszini
l6togat6sok
lebonyolit6sa
utrinrigy dontdttek,hogyaz ideTdvbena bedrkezeuD lyilzatokkdzul k6t
prggram keriilt dijazrisra,megosztottels6helyezettkdnt.
E$.ikiik az,,Openin! Doo"*" program,
-veva
melyet a Fast English Kft. a GE Fund trimogatrisdval
".rdszt
diigozott ki. i prolgamban
-nyelvi
kdz6piskolis di6kok misfdl 6ven kereszflif r6szesiiheli iizleti angol
k6pz6suen,
nemzetkoziiizleti 6s civil szfdra k6pvisel6vel,
yesznek
r6szt.A m6sikdijazottprograma ,,Mes6lj
yelvi vetdlkedo,mely a B6cs-KiskunMeryer
azAltemariveEnglishSchoolegyiittmrikdd€s6ben

A dijat elnveroprogramokelismerdse
A nyertesprogramokoklevelet.kaptak,melyeketaz Eur6pai Bizofteg Tdbbnyelviis6giBiztosa,
"az
valamintaz Oklat.risi
ds KulturrilisMiniszterlatott el kdzjegydvel.
A nyerieshasmdlhatja
Europai
Nyelvi Dij embl6mdj6tcdgesdokumentumain,
kiadvanyainA dijazottakosszesen
506 000 fonntot
kaptak,amelyetaz Oldat6si6sKultur6lisMinisadriumblztositott.A diiatadrisra
200g.december
9-dn

J+

keriilt sof, a TempusKozalapitvany6ltal szervezettA tantiri hivatds megiiulasa c, valorizaci6s
konferenci6n.

Program
III.9. Pestalozzi
programbanMagyarorsz6g19946ta vesz
Az Eur6paTanacs@T) Pestalozzitaruir-tovabbk6pzdsi
r6szt. A program h6l6zati rendszerk6ntrniikodik, a tigotiziryok az ET projektjeihez kapcsol6
valamennyi
szervemek,amelyekena pedag6gusok'
tdmakbanmaiimum h6t naposszemin{riurnokat
prilydzatritjdnvesmekrdszt.
tagorszagb6l
24
kiilftldi szemilariumokradsszesen
A 2008.januar 1. 6s 2008.december31. k6zdttmeghirdetett
piiyiLzatirkezelt. A benyrijtott prily6zatokkdziil a hazai birAlatont6mogatottst6tusztkapott 20..db A
pflyezat
f.ny.ritott piiyinatok t6ziit + iU volt formai hibis. A hazai tartalmi birilat sorenegyetlen
a
tovabbitt$a
keriilt
pilyhzata
piiyia6
semkerult elutasitAsra,iry a kurzusszervez6kfel6 20 magyar
k6Pest'
2007-es6vi l3-asdarabsz6mhoz
A Pestalozziprogramkeretdbena 2008-as6tbenaz oklatasi 6s Kultur6lisMiniszt6riumaz Eur6pa
rendezett
szeminririumot
RomaHolokauszttandrtovibbkdpzdsi
Taniccsalszoros-egytittmiikdddsben
pedag6gus
25
maglar
mint
t<tbb
6s
3. kozdtt,15 nemzetkdzi
2008.jrliius 31. €s augusztus
Budapesten
16szvdtel6vel.

ilI.10. Szakiskolaimobilit6s
terhdreism6t
2008-bana TempusKcizalapitvrinya Munkaer6-piaciAlap K6pz6si Alapr6sz6nek_
temogat6stkapott,hory a korrtbbi2003-as6s 2005-os6vekhezhasonl6anmobilitrisi programot
bonyolitsonle szakiskolik tanul6i r6sz6re.A pro
A programtartalmr
Kdzalapitv6nyrendelkezdsdre.
vagyis a szakiskolaikiulaz6knakara lesz lehet{
munkakdriilm€nyekkdzdtt, emellett nyelvet tanr
kultur6jlt.
az.els6p4ly6zatikdr
A vdglegesminiszterid6nt6suten20086szdnindult el a programmegval6sit6sa,
A Tempus Kozalapiftany kdzzdtette a piiyhzati program felhivisa.t, megkeresteaz
el6k6"szitese.
6dntettint6zm6nyekei,el6k6sziteitea p6ly6zatiiirlapot<it6skitOltdsiritmutat6katvalamint pitlyazalfi6
rindezett.Az els6beadrisihatarido2009 januar12-evolt'
szemin6riumot
biztosita
t6mogat6sidsszegeket
A programa Leonardomobiliteshozk6pestvalamelyesimagasabb
nary
lesz'
ismdtelten
p6iyaz6intezrnenyek
rdszdre,igy varhat6anaz6rdekl6dds

kutatdsok
III.11. Kiiz6pt6vriszakk6pz6si
Kdz6ptrivri kiilfdldi szakk6pz6si kutat{sok szal<k6pz6intdzm6nyekbenszakmai tiirgyat tanito
tanrSrok6s oLtat6k, illewi szakk6pz6 intdzmdnyekben,valamint szakmai szervezetekldl,
dnkormrfuryzatoknal,munkaad5i 6s munkavallal6i szervezetekndl, kamaftiknal a szakkepzis
A
szamdra'
foglalkoz6szakemberek
ds6rdekkdpviseletdvel
femtartis6val,fejlesA6sdvel
iriLnyitftshial,
m6dszereket
pedag6giai.
kutarisok c6lja, hogy a rdsztvevok [j, szakk6pz6sivonatkoz6sri
szereploivel200S-ban
a hazaiszakkdpzds
ds migismertessdk
azlokatelsajritits6k
tanulmrinyozzanak,
2,272.866Ft-ot itelt mega NemzetiIroda"
errea c6lra2 pitlyiztt hrkezettle,6sszimuk-ratjsszesen
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IV A TKA dltulfotytatott k6pz6sitevdkenysdg
fontosabb eredmdnyei
A TempusKozalapitvrinv2003.
Akkreditici6sTestiilet(FAT) dltal tanisitott
-6taa Felncittkdpzdsi
k'pz6 intenndny. iz akLeditrici6t
2007-bena testiiler megrijitotta,ami az addigelvdgzeftkdpz6si
tevdkenydg
feliiLlvizsg6lata
mellettaz elismer€s6t
is jerentettelA TKa kdpzdsiprofamjar?" eer g,
Kormrinyzati szem6l$igyi K<izpont Tov6bbkdpz6siIgazgat6sriga(volt
"
MKI) 6ltal akkeditriltatja,
valamint pedag6gusc6lcsoportnak
sz6l6
programoklt
I PedJg6gus-tovabbitdpzdsi
-a
ar.t .Ji a"io.
Testi et eltalis elfosadta.

fV.1. Szervezetifel6pft6s,er6forrrisok
A Tempus Kozalapitviinvrellit<!.zpo1tja, a feln6trkdpzdsitevdkenysdgre
kdltsdgvetdsikiildn
tiimogatest
k1b, igy az ern'itri dv-ekhezhasonl6- ioos-t* is alapvet6envrnalkozasi
"3m
tevdkenysdg
keretdbenmrikrid6tt.Azonban 200g-bantevdkenys6gdnek
jerent6srdszdt pityuua
fondsb6lhajtotrav6gre.
:nedzserl6tta el. A k6pz6sekszervezds6n
dolqoz6
I megfelel6 fejleszt6se,azoknak a min6-sdsi
rdbenval6 ndpszeriisft6se
volt.
enedzsment
csoportonbeliil miikddik tovribb,igy
'KA
6ltal lefedelt p6|ylz6i cdlcsoportig6nyeineka

IV.2. Evesteljesftm6ny
al6sultmeg,amelyb6l179 fi3v€gezteel a k6pz6s
elvdgzdsdr6l.
Ez a kdpz6sbenrdszwevokg5%_a.
gos Foglalkoztat6siKdzalapitvdly ri.ltal nyijtott
Jta az el6z66vi kdpzdsildtsziimot,de tovfbbrars
16kedvezmdnyek
megsztintet6se
is a fizetdkdpes
:mpus Kdzalapirv6ny 3 lejr{r6 kdpz6si program
i008-ben,igy risszesen15 akkeditrilt kdpzdsi
tefiink a tdrrydvben.
zalapitviny eddig is nary hangsrilyt fekletett a
soportokkdpz6s6re.
(pl. 2004:EIJ_piiy|zatklszitb
a h6hrinyoshelyzetiidi6koktrimogat6srira,
2006:
dja' tdmdbanaz anyasgi ellitisban rdszestilok
ilesztve olyan oldatdsi formdt szeretttinkvolna
z6n6k szimrlrg ami rugalrnasabbtanul6stbiztosit
ds olyan ismereteketritadni, mely hasznrllhat6
b6li munkiba dllist v6llalkoz6sformAban.Ezdrt
tatrisi KdzalapitvrinyNd 2007 cimfi p6ly6zat6n,
I fenti c€lcsoportnak
vfllalkozasi ismeretek6s
<ben(vANDA program)Enneka megval6sit6sa

2008-bantcirtdntazahibbim6don:
Osszesen
77 f6 (gyermekgondoz6sbdl
a munka
resa a programban,
amelybentrivol,tatrisi
formri
Projektmenedzsmenr
6s vdllalkozAsiismererekt
dsszesen
66 fo vdgezteel sikeresen
a tanfolvamot
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4. Rdsztvevdk el1gedettsige: Minden kdpzdsiink alkalm6val megvizsgAljukresztvevoink
nigy ordmi.inke szolg6l, hogy k6pzdseinkiddn is megfeleltekaz el6zetes
el6gedettsdg6t,
Az bsszesitetteredmdnyekalapjin az 5-os 6rtdkel6sisk6l6nnem volt 4,5-n6l
elvri'resoknak.
6rt6k.
alacsonyabb

2008-ban
V ATKAmint tuddskbzpont
Kutat6k Ejszak6ja,
teriilet6nv,6gzetttev6kenys6g:
v.1. A kutatis-fejleszt6s
Euraxess
P6ly6zztiinformdci6stev6kenys6g

'7.
A TempusKozalapitvrinyinform6ci6t szolgeltatottazEIJ Keretprogrameg6sz6r6i,6s tlmogalla az
irinter kutat6intdietek 6s kutat6k kdzdtti inform6ci6aramlist. Informrici6s irodrink tdritesmentes
konzultici6kkal segitettea keretprogrambanpiiyini kivin6 kutat6kat. A Kozalapftv6nyc6lzottan
valamint a Marie Curie mobilitisi
tovebbitottaaz hform6ci6katu i.rgtp.og.oro cdicsopo4iainak,
is biztositott'
lehet6sdgeket
akci6kAltaldrintettkutat6knakilletveintdieteknek,6spartnerkeresdsi
Ennekdrdek€bena TKA havi elektronikusinformrlci6shirlevdlbenadtej6koztat6sta K+F teriilethez
kapcsol6d6p6lyazatokr6l,rendezvdnyekrtil,hirek6l. A hirlev6l tartalmazzaa Keretprogramok
inform6ci6snapokat,akturllishireket'
*ioart patyarutifelhiv6sait,kapcsol6d6rendezv€nyeket,
sz6majelenleg346l f6'
parmerGresdseket.
A TKA K+F Hftlev6lrefeliratkozottak
kapcsol6d6ana 2008-ban is lehetett regiszhilni a-tdbb szAz*magyar
Ezen tev6kenysdghez
a HungarianResearch
kutat6intdzetet6s doklori iskolat nepszenisit6angol nyelv{ adatbrla,isba,
kutat6csoportok6s kutat6k r1sm1tel€taz EU1
Directoryba. A kiadvriny el6segiti a magyarorsziigi
-kutat6intdzn6nyek
magyarorsz4gipartnerkeresdsdt,€s a
ttitfiitai
Keretprogramban,valamint
"
ndveldsdt'
fo\tat6
kiilfoldi tud6sokszrirnanak
kutat6sokat
Magyaroisz6gon

Kutat6iMobilit6siKiizpont
drdekdbenaz Eur
A kutat6imobilitis elosegit€se
kozpontok ldtrehoz6s6t6s mtikodds6t.Magrar
Kdzaiapitvrnyl6tta el a hidfointdmrdnyszerep6t.
j6l srukturrih,informativnemzetimobilit6siporti
az Eur6paiMobilit6si Port6lta magyafkutat6kkal6s kutalSsban
i^rt^l^at, valamintmegismertette
drdekeltintdzm6nyekkel.
A hazaiKutatdiMobilit6siPort6lonkeresztiila ki- 6sbeutaz6kutat6k2008-banis tajdkoz6dhattak
TB+, npgdijat;
enged6llt,ad6zrist,
tartozkodasi
a vizumot,munkav6llallsiengeddlyt,
a kutat6k szimara nyitott -uok^l.h"t5r6g.ket, a venddgkutat6ipozici6kat 6s dsztondij
lehet6sdgeket;
kulturiilisesemdnyeket
o a sziillist,iskolaztatAst,
nyehtanul6silehetSs6geket,
6rintok6rddsekben.

r
.

Kutat6k djszakija
26-6nharmadikalkalommalrendeztemeg- 13 partnerrel
2008.szeptember
A TemousKcjzalaoitvriny
a megval6sitfuidoszakAban
-'u ,nubaror.regi Kutat6kEjszak6j6t.
A rendezvdnyhez
egyiittriiikOdvel0

Lorand
l0 Budapesti
Egyetem;DebreceniEgyetem;E-dtvds
MiiszakidsGMdasa$udomrlnyi
CorvinusEgyetem;Budapesti
Nlugat'
Kutat6jrt€zete;
Mezdgazdasegi
MTA
Egyeiem;
fOirkola;
Miskolci
froty
Eralrnary
Tudominyegyetem;

3',l

tovebbi 4 parbrerll csatlako
zoft, ezzel 18 intdan6nyrendvelve a rendezvdnysorozat
keret6ben
tudomiinyos-sz6rakoztat6
progamokkala nag,k6zcins€!
el6tt bemutatkoz6
int6zrn6nyek
sz6mat.
j_t^:::r^.::1L:l

esem6nysorozat
masyarorsz6gi
programjaitaz Eur6pai
1d.".-toyo:-:l:lrkoztat6
t6mogateseb6lszerveztiik.A rendezv6nyfo c6rja a tu-aomriny,a tudomrinyos
Karnereuropar
perspektfvi4ban
val6 ndpszenjsitdse
""11i_'ig-l:?.,,ti
volt.
i programsorozatokat
rendeanek,
amelyekf<5c6ljaa
tilya vonz6bb| tltele a fiatalok kdr6ben.Eszkrjzeia
szabadtdriesemdnyek,interaktiv tal6lkoz6kds a
yar rendezvdnysorozat
programjaita kutat6i hivatris
A konzorciumtagjai a Kutat6k Ejszalcijnval az1a c6It tiiztdk ki, hogy vonzrivd
tegy6k a kutatrii
6letprilyit, elsosorban
a 10-186vesdirikok kiir6ben,javitsrik 6s rerilisabb6t.ryet-a tui"ta-tr1ofu
laikusokkijr6ben_
alkotottk6pet,illetvekitz6rthet6"oLo--ooiury6k a tudomii"yos eredmdnyeket
a narykdzdnsigkijrdben.Fontosaz eur6paidimenzir6megjelenitdse
6s annakturlatosit6sfhogy ez
egr d'sszeur6pai
rendezvdny,amelyettdbb mint 30 orszrgbanegyszerrerendemekmeg az EU
trimogat6sdval.
A rendezvdny
jelm ond,ata:
,l kutatLkkdzt nkyonnakl,'.
A Kutat6k Ejszak ja magyarorsz6giprogramjaia mintegy tdbb szaz kttat6
mutatkozott be, a
rendezvdnykapcsrin500-nriltdbb ;ajt6m;gjerendstregis"#rirta Kcizalapitvriry.
A programokon
mrntegy32.000l6togat6vett r6sfr.akiivan az orszlg18 telepur6s6n.
2d07-be; ^inirgl zi
itogat6 vett rdszt a programsorozaton
orszigszerte.g_10"r",
ezer
:ndezvdnyein,
illetvevilrosonk6nt
legalibb 1_2ezer

iuetve
5.000.000,forintot
aNemzeti
rututart
es13"1#ir#:ff$:l#1i*

azEur6pai
Bizotts6gt6l'

4.2007..6s2008-as6v sikereiutrina TempusKtlzalapiwdn'y
2009-banis beadtap6lyazat6taKutat6k
Ejszakrija
megrendezdsdre
kib6viiltkonzoiciummal
p*to-,
+
ri+
A konzorciumi tagokon kiviil
"r"ir"to;;;-rrd;r?rjit"r"iurer).
miis
intdzmdny
ds
vallalat
is jelezte drdeklcjdis6ta
,szdmos
programsorozatban
val6 rdszvdtelir6nt, iry a rendezvdnyid6pontjriigmdg bcjvtilheta r6sJ vev6
parherek,a virosok,illetvea programokszrima.

V.2.Fels6oktatis
v'2'1

a tudtistdrsadalomdrt'
disszemindcitis
projekt
"OECD A Felsdoktattis

Az OECD iiltal kdszitett ,,A_Fels6oktat6s
a tuc
nemzetkozir4ttekintdst
nltjt a fels6oktatrisiszakma
a min6sdgbiaositAs,
a mdhiinyossdg,
a kutarris6
KapcsoratoK
es a nemzetkdziesitds
vonatkozdsiib
a fels6oktatris
k6peslegyenhozzrijrirulni
tdrsadalmi6s
T.,Y:.k,biTr.trje
14,.hory
t:'*9:i
j..t"*j6t dpit az oECD rlltalkdszitettnaglszabdsri
"', "rJdt szakmapolitikai
fels6okatrlii
f3.^".1'_"ct
t
- i7LwLLn rersooKEraslr ematikus
^ur41.,5
Aftekintds- eredm6nyeire,
amelyet2004_200gkdzott
vdgeztek
vil6gszerte
24 orsz ggaleryiittmrikridve.la
PdcsiTudom6nyegyetem;
Szdchenyi
Isfv6nEgyetem;
Szegedi
1 Zrinyi Mikl6s NemzetvddekniEgyetem,Hotel hottk6
isiibatnemrdszesulnek:
BajaiBemutat6Csillagvizsgdl6,
ri Egyetem.
:rgom,G6dd116,
Gyor,Hajdfbosz0rmdny,
Martonvdsfu,
aba,Sdrospatak,
Sopron,Szeged,
Szombathely,
yar forditrisaalapjdnk6sziiltbekezdds.
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2008-bana TempusKdzalapitv6ny__projektet
Az Oktatisi 6s KulturA[s Miniszt6riummegbiz6s6b6l
cdljrival A
val6sitott meg a jelentds magyarorsz6giei tOzep- 6s kelereur6paidisszemin6ci6ja
jelent6steljes szdvegdt,illetve
disszeminrici6ipro;elt ke."te6en.ugy.-ulTuforditotn:k a k-utatAsi
a felsooltatis kutatasAban
nemzetkdziszakdJoi szeminiriumotizerveztiink 2008 decemberdben,
A
aktiv rdszv6teldvel'
szakemberek
orvendoktilfloldi6s magyar
6rdekeltnemzetkdzielismertsdgnek
forditasa
magyar
kiadvrfury
a
szeminariumonelhangzottakt"totttrettik a TKA angol honlapj6r6l,
kdrdsrea TKA-niAlhozzif6rhet6.

V.2.2 A Bologna Tandcsaddi Htildzat
a nemzeti
megalakitotta
el6segit6s6re
Az Eur6paiBizottsriga bolognaifolyamatmegval6sulasanak
5 olyan
hil6zat
is. A tanicsad6i
igy Maryarorszdgon
Eur6pa-szerte,
BolognaLicsad6i Jsoportoklat
rendelkemeka
6s tapasztalattal
szakdrtelemmel
felsSilCatAsiszakembeibol611,akik kiemelkecl-6
bolognai reformok teri.lleten.A tan6csad6kfeladataaz orszAgonbeluli tajdkoztates,int6zm6nyi
mrikddnek20046ta'
hAl6zatok46 orsz6gban
A nemzetitanecsad6i
tandJsadis.
rendezvinyek
Nemzetkcjzi
a
2008-banhat nemzetkdzirendezvdnyenvettek r6szt a fiawat Bologna tan6csad6k.Ezek
a
at
tart6lanulilLs;
€leten
konferenciika bolognaifolyamataktuilis kdrd6seir6lsz6ltak,minl az eg6sz
6s
ta.ntewfejleszt6s
alkalmazhat6sigaaz o\<talAsszewezdsben;
hallgat6k szerepe;tirulasi erectmdnyek

rdsztvegyen
adottarra,hogyMagyarorszAg
lehlt6sdget
A r6szv6tel
foglilkoztathatSsig.
1p19!L1T*
hazai megval6sit6ssal
az egyitt gondokoJisban,6s tanuls6gokatsziirjdn Ie a
megfogalmazfuban,
kapcsolatban.
rendezvdnyek
Magyarorsz6qi
A Kozalapirvany 2 konzultiici6s napot tzrtott 2008-ban A kecskem6ti "A fek5ohatds
cimii miihelykonferencia.elsosorban
j6 p,lddi ds lehet6i6geiMagyarorszdgon"
nemzetkAziiseddidnek
idegen-nyeMi,.valamint
sziiks6ges
az
ehhez
petaiit
6s
k6pz6s6nek
trazai
hazai
a kiilftildi hallgat6k
Veszpr6mben
6t.
,,A k_4pesitdsi
jogszabrilyi
tekintette
feltdieleit
kOz6skdpz6selkint6zn6nyi 6s
az Orszigos,
€sztvev6k
a
ahol
konferencidt,
keretrendizerek6s a fels1ohatds; c-immelszerveZiink
eszn6t'
cser6lhettek
valamintazEur6paiKdpesitdsiKeretrendszerr6l
a Boloma folyamatr6l
Ewdb informici6sszolg6ltat6sok
Mivel a felsooktatasiszfdra a legtdbb informrici6t elektronikusriton szerzi be, fenntartjuk a
IP cimet] Ezen el6rhet6a Bologla Tanicsad6iHil6zattal kapcsolatos
www.bolognafolyamat.hu
is. A
r6szletesprogramja6s az ,el6adiLsviLzlalok
lgy p6lcl6ula rendezvdnyek
.1"d".
folyamat2008-binis ktiltin rdsztkapotta TKA Fels6oklatisielekhonikushirleveldben.
bolognai"T"t"re"b,
K6t informici6skiadv6nltjelentefiink meg 2008'
elektronikusan.A ,,Bolognai irdnyt " els6sotbarr
n
a bologrraifolyamatban,
hogy segitseneligazoclni
Az Eur|pai Kdpes{tdsiKere*endszerrdl szdl6 brt
(EKKR) szolg6linform6cidkkal.
Keretrendszenol
egy tanulmanlt,,A bolognaifolyamat.c6lki.tfrz6s.einek
2008-banelkdszitettek
A Bolognatan6csad6k
sz6leskdriik6rd6iveskutatestv6geztirnka
magyairszdgi megvaldsitdsa"cimmel.Az 6tte-kint6shez
intdzmdnyekk6r6ben,Tiibb mint 110v6laszad6k6rdoivealapjrina TrendekV
malar felsti"oktatri"si
van' de
k€szii1t,amely jelenleg m6g egyeztet6sen
jeleiiteshezhasonl6fel6pit6siihelyzetjelentds
megjelentetrimagyarul6sangolulis'
iervezziikmindon-line,mind pedignyomtat6sban
min6s6gidijak
ECTS.oklevdlmell6klet
/
A Bologaa tan6csad6ihal6zat tev6kenysdgea 2008/2009-esdvben b6vtilt az rin. ECTS
kezdem6nyezdse.ndpszertsiteni
Bizotts6g
az Eur6pai
Oklev6liell6klet minosigi dij rijrainditas6vall
A
intdzmdnyeket'
pdldadrtdkiiinalkalmaz6felstioLtatAsi
kivinja az ECTS-t6s az oklJvdimell6kletet
tanfcsad6i
a
Bologna
dijat iorabbanteljesencentralizeltanit6ltdk;da, 2008-t6lviszonta Bizotts6g
A
esa dijra pily6z6k el6bir6lat6tdecentraliz6lta
h6l6zatokbevoniiavalaz informici6stev6kenys6get
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Tempr-rs
Kozalapitvdny
2008novemberdben
inform6ci6snapotrendezett,
6sfelkinaltaaz rnt4,zm6nyek
sz|mdraaz intdzmdnylitogatrisban
megval6sul6
konzult6ci6lehetos6sdt.
Osszefoglalis
s sikeres;a region6lisviszonyokhoz
k6pestsikeriilt
a folyamat tdrekvdseir6lsz6l6 prirbeszddbe.
A
olognai folyamattalkapcsolatosal,tudlis tdm6k.
vefie az int6zm6nyekvezet6i, irrinyit6i r6szr6l,
6ad6k magas szintft szakmai felkdszii]tsds6nek
A tanacsadSk
aLlivanrdsztvettek a fels6oktat,sszakmaikdrddseinek
megvitatiisaban,
nemzetkdzi
tapasztalatukkalsegitettdk a bolognai foryamat, az eg6sz lreten at tart6
tanulis magyarorszdgi
megval6sul6s6t,
Elektronikushirleveleinften,honlapunkon6skiadvrinyainkonkeresztiilazonban
nemcsaka sziikenvett
cdlcsoporhmkat(felsooktatrisiintdzm6ayek,vezet6k,oktat6k, alkalmazottak)
t6jetoztatt * a eorogoui
-'
folyamataktualitrisair6l,
haaema felscjo'ktatris
m6sdrintettjeitis (hallgat6k,k-ozot<tutis,
tanaroky.
u,:*ut Bizottsiggal2008-2009+ekiir<it szerz6ddsiink
2009.jrinius 30-ig sz6l. 2009 m6sodik
*i.
rereveben
a 'tsologna
szeminiiriumokat
h6romkutat6skcjrdszervezztik
azzala c6llal,hogy
-6, a kutat6s
ismertet€se
ds
feldolgozisa
egy
aktivabb
megismei6si
t-ul,i.i
.T. "*dTdnlg!
PII*"lu:
roryamarot
rDditson
el a felscioktatAsban
drintettcsoDorrokban.

V.3. Szakmai6sdisszemin6ci6s
projektek
V,3.1Az EU klaszterekben
fotyd munkahazaidisszemindcidja
Az oLlatdsi 6s Kulturrilis Mrnisztdrium megbiz6sdb6lez a projekt 2008
ta'taszinkeriilt a Tempus
KozalapitvriLny
felada&ordbe.
A projekt c61ja,az EU tematii:ui oktat6siklasztereluen
totyo munt<a
eredm6nyeinek
eljuttat6saa szdlesizakmaikdz<ing6ghez,
valamrntaz drintettekaktiv bevon6saaz
eg,est6m6khozkapcsol6d6
esznecserdkbe,
miihelynunk6kba.
rhivdsk6ntkezeltea feladatot,a frissenfelillitott
sorolta. A feladatokszinvonalasmesval6sit6sa
5dtetett,mikozbenmindeneryes szakmii teriiletet
ogt ezdltalis el6segitsea feladatatintegr6l6s6ta
Tevikenvslsek:
r a tdmaszakdrt6ivel
dsazOKM kdpvisel6ivel
val6 kapcsolattart6s
(coreteamek);
' sze'6ddskotdsa szakdrtokkel
ds a miihelymuni<6k(workshopok)szaknnaimunk6j6ban
rdsztvev6kkell
. miihelymunk6k
eldkdszitdse
6sszervez6sel
',, vitaindit6 h6tt6ranyagok,illewe
az dves munkafolyam
at alapjankdsziil6 tanulrnrinyok
elkdszittetdse;
' a.tdnflrgz.
tartahniszerkesztdse,
mely mind a szak6rt6k,
.
$ncsol6d6 rij.honlapmiikcidtetdse,
mind a tiibbi 6rhtett
sz6m6ra
kommunilcici6s
forumotbiztosit
rformdinakkidolgozrisa,mind az on-line f6rum
:6pai Uni6 kozos oktat6spolitikaic6lkihizdseinek
M6dszer gyakorlat6t alkalmazzuk. Ezefl a
tapasztalatok
megoszt6sa,
vdlemdnyekcsereje6s
Az egyesalszektorokdrintettk6pvisel6isz6m6ra
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jelentes
2008.€vikiizhaszntisrigi

TemDus
Kiizalapitv{ny

is. A mrihelymunk6kon
lehetSs6getkinAltunk az inform6ci6gyrijtdsre6s kapcsolatteremt6sre
prezentaci6kat
a
honlapon
is
el6rhet6v6
tethik,
elhangzott
A miihelymunk6ksor6na tervezettl6tszdmot95 %-osantudtuk tartani,a szem6lyesds k€rd6ives
tekinthetjiikazt is, hogy
Eredmdnynek
alapj6nis nagyonpozitiv a munkamegit€ldse.
visszajelz6sek
vesznekrdsztbenne,
aktivan
pontokat
a
projekttel,
a
szakdrt6k
keresik
a
kapcsol6ddsi
eg1,retobben
a
munkafo$at6s6nak
Kdzalapitv6ny
egy folyamatelinditisinak 6rzik a 2008-as6vet.A Tempus
finansztroz sfL'rt p lyiuatot nyrijtott be az Eurdpai Bizotts6ghoz, melyb6l az OKM szakmai
tevdkenysdget.
6stlrfinansziroz|s6val
2009-benis folltatja a disszemin6ci6s
t6mogatAsAval
A miihelvmunkdk leefonlosabbcdlkitlizdseidseredmdnvei:
!,

6stirsadalmi befogad6saz eg6sz6leten6t tar16tanul{s keret6ben- 2008.11.06.
Hoz.zi$6r6s

A worl*hop tdmdja: Ez a rendezv6nyegy mAsikhasonl6temAjf nemzetkdzimiihelymegbeszdlds
r{szekdntkeriilt lebonyolft6sra,melynek f6k'usz6banaz oldatis melt6nyossigaKozdp-Eur6priban6llt.
majdbemutatisrakertilt
munkaeredmdnyeir6l,
beszimolta 2008-asnemzetkrizi
A magyarklasztertag
hazaij6 gyakorlat.
kdt a timahozkapcsol6d6
szak€t6i;30 f6
A rdsznevdkktire6sszdma:a tdmakcizdp-eur6pai
- 2008.11.03.
2. Az eglsz letenit tart6 tanuldstszolgril6kulcskompetenci6k
az alapfoki nevelds-oktat6s
trirnogatrisa
fejlesztds6nek
A workshoptdmdja:A kulcskompetenciik
a r€sztvev6kkelannak
els6 hat 6vfolyamr5n.A mLihelymunkasor6n parbeszddetkezdemdnyeztiinlc
pedag6giai
munka
szervesrdsz6v6
a
napi
6s
kdpzdsi
intdzmdnyekben
hogy az oktat6si
drdekdben,
oktat6s.
viljon a kompetenciaalapri
k6pvisel6i,iltalinos iskolai
A rdsznevdkkore is szdma:a t6maszakdrt6i,pedag6giaiszervezetek
munkakcizoss6g-vezet6k;
63
fd
int6zn6ny-6s
3. Tandrok6soktat6k- 2008.12.11.
A worlahop tdmdja: A tanari pnlya kezdo szzkasza(5. f616vi gyakorlat €s gyakomoki id6)' a
valaminta
a mentork6pz6s,
p6lyakezd6pedag6gusok
segit6s6nek
eszkozei,a mentoriilSsrendszere,
feladataie teriileten.
rij szerepe,
kdzoLla€sdsa tanarkdpzds
szerepetvii11al6
A rdsztvevdkktire ,!s sztima: a taninkdpz6fels6oktat6sivagy a tantrrkdpz6sben
30 fb
valaminta t6maszakdrtSi;
dolgoz6szakemberek,
kdzoktalisiintdzmdnyekben
4. A felsdoktatdsmadernizdci6ja- 2008.12.15.
lezajlotttantervfejleszt6si
A worlchop timdjd: A kdzelmriltban,a fels6oLlat6siintdzm6nyekben
teremta
mely lehet6sdget
bemutat4sa,
valamintolyanf6rumldtrehozAsa,
folyamatokj6gyakorlatainak
jellemz6
nemzetkdzi
ds
hazai
a
eredm6nyeiket
elhelyezhessdk
rdsztvevdkszdm6ra,hogy sajdt
cser€lhessenek
egym6ssal.
tovibb6tapasztalatot
folyamatokban,
A rdsztvevdk\ujre is szdma: a fels6oktatiisi int6zndnyekben zajl6 tantervfejleszt6sgyakorlati
progamfejleszt6i;40 f6
megval6sit6,
Eredmdnvek:
. eg;ryeb6viilo szakmaiszerepvillald.s
. azOMC kultriraterjesadse
. nemzetkdzidshazaitanulminyok6shrittdrdolmmentumok
gyrijtemdnye
azij portilon
. eglre ttibbkapcsol6diis
m6soktatisiprojektekhez
. eryre bcSviil6
szakdrt6iktir, aki rdsztvesza projektben
. honlapl6togatotts6ganak
(2009.elejdn1500f6)
ndvekeddse
. kdzel40 eload6dsszekci6vezeto
a workshopokon
. visszajelzdsek
alapjrinhi6nyp6tl6nak
mondotttevdkenysdg
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r nagyar{inyirdsztvev6i6rdeklod6s
Toydbbi tenek, c4lkitfizdse
k:
. alszeklorokkcjzcitti
egyiittmiikod6sek
ercjsit6se
. sz6lesebb
drintetts6gi
k6r bevoniisa
' honlap,mint kommunikeci6s
eszk0zer6teliesebb
szereoe
r mesnemzetkdzi
6shazaiprojektekhez
val6kapcsol6dris
er6sit6se

V3,2 LLL StratdgiaelterjesztiseMagyarorszdgon
1. Partners6g6pit6s
az eg6szdleten{t tart6 tanul6skoncepci6jrinakkiiziis kialakftdsa6rilek6ben
c6l
A projekl c6lja az eg|sz elelr.nat 1nrt6tanulis fogalmrinakkdziis 6rtelmez6se
volt a tdm6bat drintett
szak6rt6k,helyi, kdz<issdgi
szintenelismertszakemberek,
valamintszdlesebb
tSrsadalmicsoportok
bevon6s6val.
Az Oktat6si6sKultur6lisMinisztddum6s azEur6paiBizottsigtrimogat6sAval
ldrejdv6
kezdendnyezdssel
olyanhat6kony- az egdsz€leten6t tartdtanul6ssal
kapciolatos--kommunik6ci6s
h616kat 6s egyiithniikoddsi strukturrlkat szind6koztunk kidpiteni 6i tjsszehozni a hivatalos
sfulftiriikkal
jellegri talllkoz6k keretdben,melyek segitsdg6velaz 6rdekelt szerepl6k
iligrat<tiv
azonositani
tudjdkesetlegesen
jovobenihelyiiketdsszerepiiket
md.rl6tez6vagyelkdpzelhet6
az egesz
6letenit tart6 tanulis folyamatdban.
Megval6sftotttev6kenys6gek
A projektl<eretdben
2008 tavas,ziin
3 szakmaiworkshopotvaldsitottmeg a TKA a kivalaszott3
rdgi6ban(Eszak-Maryarorsz6g,
Eszak-Alibld,Ddl-Alfbld)region6lisszintenm6rvad6,mrirrmikod6j6
t6negy3 f6s szakdrt6icsoportsegitsdgdvel.
Fontos
Llj6ka helyiiket a rendszerben,
6s idrivel szerves
ine Bdkdscsaba,
Nyiregyh6zads Miskolc volt. A
tart6 tanulisban kompetensszakmaik<izdns6g
6k, munkav:illal6k, pedag6gusok,okat6si 6i
kdzmiivel6d6siintdzmdnyekvezet6i, <inkorm
fnyzatok, szakmai kamar6k 6i civil szervezetek
kdpviselciistb.Ernelleft2008 6sz1na 3 r6gi6mindenmegy6j6ben
dsszesen
9 cafdjellegribeszdlgetdst
val6sitotturrk
meg,aholaz egeszEleten6t tart6tanulesfogalm6nak
kciz<is
drtelmezds6re
volt lehetosdg.
A cafdjellegu k<itetlenmunkaform6ra6s az informrilis hllyszineke (khv6z6k,kdnywrirak,kcizdssdgi
hrizak, klubok stb.) az6rt volt sziiksdgaz 6szi rendezvdnyekkapcsiin,mert-ezeket sz€lesebb
kdzdns6gnek
szrintukaanak6rdek6ben,
hogy egy egyiittgondolkodes
iolltin a LLL fogal-rna
egy6ni
szintenvdljonmegfoghat6
va16sAggri.
Eredm6nyek
k a 3 rdgi6banmffkdddformdlisdsinformflisLLL
atokat€sa helyi szerepl6k
ig6nyeita LLL stuat6gia
'Life Long Learningtudashil6zat'
;,an
ldtrejdttdt
hatja meg elkdpzel6sei!illetvekamatoaathatja
is

mindruirom
rdgi6ra
vonatkoz6an,
mery
arentiekentrls#"#iXltXj:Hiil:"-ffi;::H?#::li!:lli
probldmiikat
6sazokokaitigyekszikfellimi a fejl6d6sdrdek6ben.
Emelletta projektsor6nmegval6sitott
mindenworkshopr6lis cafdbesz6lgetdsrol
is k6sziiltszakmar
<isszefoglal6,
mely fontos adal6kokkalszolgiil a helyi szintenrelev6nsLLL-hez fiiz6d6 ig6nyek,
6rdekek,motiv6ci5k,elkdpzel6sek
dspartnersdgi
viszonyokfelt6rkdpez6sdhez.
A TKA koordin6lisriban
rniikod6comenius,Leonardo,Gruntvig6sErasmusprogramokkeret6ben
a3
rdgi6banl6mogatottprojel:tek,egyiittmiikciddsek
megval6sit6itis ig'ekezttink bevonni a projekt
megval6sitAsiba,
htszenez az a szakmaib6zis,mellyelkapcsolatos
tobbdvesegyiithnrikdddsiink
soran
jelent6sszakmaitapasztalat
halmoz6dott
fel a K<izalapfoanyon
beliil.n projektZOOg-es
folyatisrinak
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e, ezzeltovirbb
tevdkenysdgekb
kivanjukbevonni6keta megval6sitott
keretdben
m6ghangsrilyosabban
6rdek6ben.
elterjeszt€se
tanu.l6s
et
tart6
az 6leten
gener6lva
a regionilisizakmaipartnersdgeket
2, Kdz6p-EurripaiEgyiittmffkiid6si(CECE) projektek;
Ktiz6p-Eur6p6ban- regionriliselemz6s
a. Az oktatdsm6ltrinyossdga
gyakorlati megva.l6sit6stit
A magyarkormdnyeg6sz6letenAt tart6 tanulSsravonatkoz6stratdgiAianak
szolgai6tonkret l6pdiek egyik kiemelt prioritrisaaz oktatis 6s k6pzdses6lyteremt6szerep6nek
Iemorzsol6d6k
k6pzettsdgriek,
fokozottfigyelemiranl,r:laz alacsony
E c6l megval6sitrisiban
er6sitdse.
megeltiz6sdre.
kirekeszt6d6s
a
tarsadalmi
val6
rdszv6tel6re,
eg6sz6leten6t tart6tanulasban
c6l
A projek cdljaaz OECDiltal meghatirozonl0 le
Steps to Equity in Education) a legfontosab
egyiittmfikoddsben
rdszt vevS 5 koz6p-eur6pai
es
Az adon tdmAbanmin'
Szlovrikia Szlov6nia).
keretdbenvolt -lehetcis€g,
feltdrkdpez6sdre
a projekt keretdbenrendezett2 mrihelymegbeszdlds
2-2 a t6m6bankompetens
delegilt
miniszt6riuma
felelos
melyeke mindenr6sztvev6orszAgoktatAsdrt
kertilt
a r€sztvev6orszdgok
yeg&e
a i6gi6 orsz6gaibanijsszehasonlit4sra
szak6rt6t.A projekt
javaslaioksziiletteka
konkr6t
gyakorlata,melyekhezkapcsol6d6an
oktatispolitikrijaJs a meg-val6sitis
szemara.
tdmibanilletdkesddntdshoz6k
Eredm6nyek
ds ryakorlatrinakfelt€rkdpezes€re
Az 5 orsi6g a t6m6banrelevdnsoktat6spolitikaiintdzked6seinek
k6sziilt 1-1 orsziiganulmfny,melyek alapjdn k
szintdzistanr
risszefoglal6
regiond'lissaj5tossAgokat
tervezziika k6zelj0v6ben,ho€
tanulmenyk6tetben
elerhet6eklegyenekazok az ajinlisok, melyeket
mega megval6sit6k.
tanulsrigai
alapj6nfogahnaztak
Az iskolavezetdsszerepea tanulisi kdrnyezetjavitrlsdban 6s a tan{ri munka
6smotivfci6jrlnak fokozdsfban
min6s6g6nek
c6l
Szlovrikia€sSzlovdnia)
Mary atorsziLg,
A projeklc6ljaaz 6t r€sztvev6orsz6$a(Auszhia,Csehorsz6g,
6s
tite4iaO region6lis elemz€se1k6;ftdie volt nemzeti orizdgielentdsek egy azokb6l.k6sziil6
vonatkoz6,hat6sar6l
form6j6banaz iskolai vezet6sa tanul6shat6konysagara
Osszefoglal6-tanulm6ny
(Leadeiship for Leaming), mely az OECD relev6ns jelentds6n_alapul...A jelentdseket
vititt6k mega r6szwevok,akiketmindenr6sztvev6orszfgoktatisdrt
miihelymegbeszdl6sek
kereteben
Emelletta kozOsmunkar6szdt
va16rdszvdtelre.
feleloi miriisadriumadeleg6ltaz egytitknrikoddsben
egyiittmiikdd6ser6sit6se
tobboldahi
is
a
projekt
elokdszitdse
k6pezteery k6vetkez6nemzetkttii
6rdekdben.
a projelt
Az adott t6mAbanmind az 5 orsz grajellemz6 region6lissajitossigokfelterk6pezes6r€
projekt
v6g6re
A
volt
lehetosdg.
keret6bin
keretdbenrendezett2 miihelymegbiszEl6s
_a.r6gi6
6sa
olsat6spolitik6ja
relevfurs
iertili a rdszrvevoorszfgok a t6miiban
6sszehasonlit6sra
orsz6gaiban
a
tdmaban
az
5
orszlgban
gyakorlata.Ennekalapjankonkrdtjavaslatoksziilettekmind
lr1"gu-u16rite,
illet6kesdont6shoz6k szixn ra.
Eredm6nyek
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:i int6zkeddseinek
6s gyakorlatanak
feltdrk6pezdsdre
keriil vdglegesftdsre
a tdma kdr6 csoportosfthat6
nulmriLny.
A tanulmrinyok
megjelentetdsdi
egy kozOs
lgy mind az 5 orsz6grelevrinsddntdshoz6isziLmiLra
It a projekt keretdbenmegval6sitottegyiittrntikdd6s
tk.

V.3.3TdT Tanulmdnykbtet
A Magrar Tudomrfuryos
Akad€miaelndkdnekmegbiz6s6b6l
ldtrehozott
TdT SzakmaiBizottsrig200g.
novemberdben
megjelenttanulnanykdtete,mely a TempusKcizalapitvrinygondoaisribail6tott
napvil6got.3000
p€ldrinyban,
arraa kdrddsrekeresia v6laszt,hogyMi ma uieti" uregdsz6leten6t
tart6tarulasnakMagyarorszigon?
4.T6T Bizottsdgcdlj4 hogyhozz6jriruljon
a tudisttrsadalommegerdsoddsdhez,
elosegitve
az ehhez
n6lkiil<izlreteden
folyamatoskdpz6st,a tudiishozval6 hozaifdrdit.A legfontosabbrZt"a"t& ttirg
tutto.lq
1 tudrissal kapcsolatos6rt6kitdletek megvaltortatas4az eg€ii motivacidk enisit6se, a
tanulesids._tanjtesi
kompetenciiikfejlesztdse6s hat6konyabb
tanuliii lehet6s6gek
biztositasa.A
szemldletv6ltrisho
z kivin hozz6j6nlni a kdtet 9 drtdkis tanurrndnnyal.A sierz6k a Tempus
Kcizrlapitvrinnyalegriittmriktidver6szt vettek a tanuhnAnykdtetprom6ci6j6ban,a Kutat6k Ejszaknja
rendezvdnysorozat
keret6ben
megrendezett
kerekasztal-besz6lgetdsen
6sategjileneshez tap".*tOao
workshopon.

V.3.4 Leonardo tematikusmonitoring
monitoring munkacsoportbanval6 reszvdteliink egTr&/t a korribbi tevdkenys€gtink
1 I:t:tF,
lezlnisrib6l,misrdsztazrij tev6kenys6g
elinditris6b6l
rillt.
2008 elejdnnyrijtottabe az 1. tematikusmonitoringmunkacsoport
(ThematicMonitoring Group.l
mely az drtdkel6sesorrinj6 min6sftdstkapott.A
piac,piiJyataniicsad6s,
speciiliscdlcsopoftok"volt.
:etdbenMadridbanjelentekmeg majd az Eur6pai
rk.
.:.,T"lTs monrtoflng_
tevekenys€g
tblgat6s:ira
sikerespiilyrizatotnlrjtorturk be azEur6pai
:iT::i,
BrzottsagoKatasi, Kulturdlis6s Audiovizurllisvigrehajt6 Ugyroksdgdhez,
i kornbbipartnersegeT
kib6vitve. A projelt 2008 december6ben
indult, fi'nemiiti irodi (az' izrandi nemzeti iroda
koordinalasriban)
6snemzetitrimogat6partnerekkdzremiikod6sdvel.
A projektcime:SfNeNI\LARAD1q
- szoci6lisds egdszsdgiigyi
szorg6ltaiisokban
dolgoz6 id6s munkavelhl6k,n6k 6s bevandorl6k
szakkdpzetts€gdnek.
felfrissitdse.
C€lja,hogyfelhivjaa figyelmetolyanEU-finansziroz6sri
projektekre,
amelyekeredmdnyeiana ir6nyultak,hogy osszehangoil"ta rrttgaltutnsi, az
eg6szs6'gugyi
vagy
szoci6lis
dolgoz6id6s munkav6llal6k,nak, iitewe u"re"ao.rot' .uol-rt!l".".JElit e,
_.rlgazatban
munkaer6-piaci
sztiks6gleteknek
"
megfelel6k6pzdsiigdnyeket.

v,3.5A pdlydzatiprogramokhozkapcsorrirltitovtibbi disszemindcidstevdkenysdg
2008-banrijabbndgr kotettelryarapodotta TKA disszemindci6s
sorozata,
melyr:ekcdrjaa programok
eredm6nydnek
szdleskdni
terjesadse,
a napiszakmaigyakorlatba
val6 6tiiitetesel6segit6se.'
Eurdpa a.polgriroftdrt- rlogyan vehetiinkr6szfaktivan Eurdpa k'ziis 6pit6s1ben?
hLozaikmag.ar
koordinri}isriprojektekr6l
Az. Eur6pai bizottsrig2007-ben.inditotta itjira az Eur6paa polg6rok6rtprog.amcsomagot
amak
6rdekdben,
hogr az EU kozelebbkeriiljcinrillampolgriraihoz,
6sez6ltalaktivabbrg"szvdtelre
biia ciketaz
uni6 tortdnelm6nekform6lisriban.Kiadvrinl,r.rdrLan
a magyar r6szvdtehinyertes p6lyAzatokbdl
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mutatunk be nehanyat,ezzel kiv6nvrin segits6get,citletetnyrijtani az rij program lehet6sdgeinek
kiaknrla6sahoz.
Kultrinik kdzti p6rbesz6daz oktatisban - Hogyantanulhat6az ,,egy-mfss{g"?
jelentme
6ta sziimosolyant6nyezS
Az ezredfordul6
teszi.
a kirsadalmikoh€zi6tegyrefontosabbtdm6vdL
perbeszdd
a
nemzet€
tart6
ds eglmest tiszteletben
az oktatiisalapvet
Enrrekfejlesztdsdben
kdpessdg.
egyiitfmLikdddl
hogy a kiildnbdzdoktat6si-kdpzdsi
er6sit6s6re.
parbeszdd
6pit6sdre,
sziilefiekaz interlrultur6lis
M6ltinyossrigaz oktatdsban
foglalkomakaz 6rteJr
Kik dsmilyen m6dszerekkel
k
trSrsadalmi
eryre
naryobb
az iskola segiteniaz
beliil
koriilndnyek koziitt €16 gyermekekiskolan
m
teremtenia megvaltozott
lehetmunkalehet6s€get
A kbtetben
az e tdm5kbandolgoz6pedag6gusokat?
a kdzoLtatist6la szakkdpzdsig.
feszegeti,
Erasmusoktat6i mobilitis - Magyarorsz6gr6lkiutaz6oktat6k jellemz6sek6rd6ivekalapj6n
(200s/2006)
kifel6 ir6nyul6oktat6imobililist sls6zi E$]:
tan6vbenMagyarorszrlLgr6l
i tanulm6nya 2005/2006-os
a tanulmrinyi cdlri mozgisok6l s2616rovli bevezi6 ri'ttekintdsut6n ^z Erasmusoktat6i mobilitasi
a
program legfontosabbiaj6tossigait veszik szlLmbaa szerz6k.A globilis helyzetkdpet
.kdveti
arAnya,
nemek
(16tszrfun,
id"fo-orrrZgtOl tciutazoLltat6i-tdr minden szempontb6lt6rt6n6vizsgelata
cdlorszAgok).
tudom6nltertiletelq

V.4. Horizontilis vagy tiibb szakteriiletetdtfog6 tev6kenys6gek
V.4.1.Alamni for E urope

A Tempus Kdzalapiwany alapit6 okhat szerinti felaclata az Alumni for Europe (AfE) Hil6zaI
a TempusKd"llapitvrfuryaltal.koordin6lt
Az interaktivh6l6zattagjaia Magyarorszagon
miikodtet6se.
eur6paiuni6soktat6si6s kdpz6siproframokb;n6sztiindijatnyert di6kok,fiatal diplomrisok,mintegy
1800f6.
Az AfE H{il6zatcdlja:
. a kiemelked6kdpess6gri,specirilisszakmai,nyelvi 6s kulturelis ismeretekkelrendelkez6
id6szakutrinit6mogat6sa,
6szt6ndijas
szemdlyek
megkdmyitEse'
. a Magyarorsz6gra
erkez6kiilftldi hallgat6kbeilleszkedds6nek
' 6se k€t c6lcsoportkapcsolatdpitds€nek
el6segitdse'
6srendezv6nyekkel)'
(pl. kiadvanyokkal
h616zat6pit€set
Az AfE Hril6zatbiztositjaa volt 0szttindijasok
6ll6skeres6sdhez,
sjkeres
di6kok
i'gzett
hozzha
szolg6ltatrisiisk6pzdstbizto;it, igy J?frtll
tan6csad6i
val6
tanulmifuryaikra
kiilfoldi
valamint t6j6koaa6ssal timogatja u f".iiO dszondijasokata
felk6sziildsben.
a.hil6zati
A TempusKozalapitvdny2008-banis szlmos,m6r tdbb dvefut6 pro$amtiFustszervezett
L gazdagitottaa szolglltal stit. Cdlunk volt, hogy
tagok sz6mara,uulu.irrt rij esemdnyekkel
6pitsiinkki tagjainkkal,melybenkcizdsen
keresztiilinteraktivkapcsolatrindszert
re-ndezv6nyeinken
segitjiikegymistaz el6rehaladiisban.
vehenekrdszta HdJ6zattagiai'
eloadisokon,trdningeken
az Iroda szervez6sdben
f,iret< szettemeUen
es ldpdsekettettiink annak
fejlesa6sdtc6lz6 drlLrnakort,
u.lrainditottrk a munkaeropiacik6szs6gek

45

ndl tObbMagyarorsziigon
tanul6kiilftjldi diikot is
isnek az volt az ok4 hogy egy olyan h6l6zatot
:eresztiillehet6s6get
biztosita magyar6s a kiilfttldi
ira - megismerdsdre
6stapasztalataik
kicserdldsdre.
; nagyonsok pozitiv visszajelzdst
kaptunka (volt)
La fels6oktatiisiintdzmdnyekbena Maryarorszagra
66rtfelel6smunkat6rsaLt6l
is.
a szinergiAtds az egymdster6sit6jellegetaz AIE
tz6ll-

V.4.1.Az EuropassMobilitdsi lgazolvrin!
portfoli6
Az EuroDass
Az Europasskeretrendszer
5 elemb6lell6 dokumentumcsomag.
Az oldat6si Miniszt6riumddnt6se

A mobilit6siadatbrizis
.tizpont(NEK) 2006-bankifejlesaet egyadatbAzist
ibocs6t6srira.
Az adatbfaisk€t rdszbol 6Il: az egyik
dldi szakmaigyakorlatokhoz
kapcsol6d6
mobilitdsi
rt6bbi,a szakmaigyakorlatokigazolisriraszolgril6
<i, illetve tartja karban,nig az ezzelkapcsolatos
(A feladata.
Az Europass
Mobilit6siIeazolvAnyok
kidllitisa 2008_ban

Prom6ci6sfeladatok
I EuropassMobilitisi Igazolvrinnyalkapcsolatos
t6ci6slehetosdgek
mellett- els6sorban
iz egyes
Ln 6s prllyrlzatir6,illeWe projekt menedzsment
A ktilcjnbijz<ikiadvrinyaiban:pdly6zatpavilorl
['iittmrik6dds szintdn megval6sult:2008-ban2
:n (az Europass dokumenfumokatkoordin6l6

46

tal6lkoz6ja)a TI(4 igyekszikk€pviseltetnimag6t.Ezen kiviil segit a NEK-nek az
szervezetek
megirris6ban
besz6mol6k
a munkatervek,
informdci6terjesa6sdben,
0sszegzds
2008-ban is felem6s
Az Europass mobilitasi igazolvrinnyalkapcsolatosfeladatok e116t6sa
a hasniiata, a
nevezhetci
stabilnak
projektek
kilrdben
j6rt:
moLilitrisi
eredm6nyekkel a szakkepzdsi
ig6nybevdteldt'
azonbannemkezdt6kmega taimeges
fels6oldalisiintdzm6nyek

tev6kenys69
V.5. Es6lyegyenl6s6gi
Es6lyegyenl6s6g
A TempusKdzalapiwrinyalapito okiraliban meghalirozottfeladataikdzdtt 20036ta szerepelaz alfibbi
a
el6mozd1tasa'
c6lkitiiz6s:'- A magyaroktaiaskereteinbeltil a n6k 6sa f6rfiak esdlyeryenl6s6g€nek
fogyatdkkal616szeidlyek igdnyeinekkieldgitdse,a rasszizmus6s az idegengyiildletlekiizdds6nek
el6segitdse."
a Kozalapitvrinypiiy zati 6s k6pz6si
tev6kenys6g
A 2005 mrirciusa6ta miikdd6 es€lyegyenl6s6gi
kapcsol6dik.
programjaihoz,.valamint
a tuddskiizpontszerephez
PLly6zatiprogramok
A TKA paly6zati programjait illet6en az es€l
felkdszitds,idormiici6s kamprinyr6vdn val6sult
kialakitottbirAlati
h6tr6 yos helyzetrieksegit6s6re
ali
timogalisit szolg6l6bir6laii szempontrendszer
pily6zati 6vben:
.
.

.

Vil:ig-Nyelv programbana t6mogatottpitlyin6 ntlzmdnyek 49 V6'a a hdtrr4nyoshelyzetre
adhat6tiibbletpontot6rv6nyesitette;
Eg6sz fleten At TartrS Tanulis program/Comenius alprogrambanaz iskolai
keretdbentifunogatottpalyi'zatok38 %-a vSllalA az es6lyeryenl6s6gi
egyuttrnukoddsek
nemzetipriorit6smegval6sit6s6t;
Eg6szfl"teo At Tart6 Tanulls program/LeonarrloDa Vinci alprogramban az alhbhi
vontak be h6tdnyos helyzetfitarul6kat a temogatottmobilitrisi projektekbe:
ar-riLnyban
o A 2006-osprilyezatiktirben,mely 2008.m6jus31-6nzrirult,az dsszesr6sztvev620%a volt h6tninyoshelYzetti.
o A 2007-es pirlyiuzatikdrben, mely meg nem zirult le, az eddig megval6sult
gyakorlatokb6li17 het*yo, helyzetrir6szwev6utazott,ez az osszeskiutaz6kdzel
13 %'a. A terveknektn"gf"l.l6"n mdg tovabbi 274 hdttinyoshelyzetrigyakomok
kiutazisa varhat6.amennyibenezv6ltozrisn6lkiil megval6sul,kldJlbeliJ.l29% lesz ez
az afitny.
o A 2008-banelfogadoti,jelenleg fut6 projektekn6laz ariny 27% A h6tranyos
rdszesiihek,valamint azok
helyzetreval6 tekLtettel u tirtntOt tcibblettrimogatrisban
az int6zn6nyek,akik hitn4nyoshelyzetii tanul6katvonnakbe a projektekb€,a tartalmi
birrilatn6ltdbbletpontokatkapnak.

K6pz6sitev6kenys6g
A TempusKtizalapitvanyeddig is nagy hangsrillt fektetett a hitranyos helyzetii c6lcsoportok
a h6tninyos
trdning- aigit?tisirastudas(2004),Mentorkdpz6s
kdpz6sdie- pl. EII- p6ly6zatk6szit6
politik6ja"
t'mikan az
Kohdzi6s
EU
k6pz6s
(2005),trivoktatasos
,,Az
heiyzetLidiifok tri,rnogat6s6ra
sz{m6ra(2006).
rdszesiilSk
anyas6giell6t6sban

ve ds az alapit6okiratcdlkihizdseinek
elegettdve,a
.visszat6rni
tani a munkaerclpiacra
szdnddkoz6
n6k
)manyostantermioktat6shoz
k6pest,valamintolyan
.iti szrimukaaz rijb6li munkdba6ll6stv6llalkozis
Kdzalapitv6ny tevokatest inditott _ ,, VANDA,
s FoglalkoztatdsiKlzalapittrany tlmogatisiLval az
vdgz\k sz/tmfua.A projekt 7 h6naposid6tartama
ismeretek elmdleti 6s gyakorlati alkalmazlsix4
ismereteketkaptak a projektek teruez6s'hez,a sikeres p6lyrizatkdszitdshez,
valamint a szabalyos
projektv6grehajtdshoz,
6s mindemellett,a krizelgddletforma;616s
nehdzs6ge'inek
kikiiszrjbcildsdre
is
felk€szitette
a programban
r€sztvev6szul5ket.fkdpzdsen orszagosan
77 f6-vettrdsa, 66 f6 sikeresen
inden szemdlyesalkalomhozlehet6s€gevo.lt a
\ projekt id6tartama alatt <isszesen71 6ra
Lpcsol6d619 rendezvdnybol17 alkalommalvolt
6s82 sziilcjvetteigdnybea szolgriltatrist.
A tananyagmegtanuldsamellett a-r6sztvev6kmentdrismeger\srt'.sdtis tartalmaztaa program,
hogy
is kapjanak a virllalkoz6v| vritris"hoz,
az
szerep',
,,fij
a
l:H ,:.91,:dfl*jt6st
mentalhrgrenes
taDdcsadisokat
a Not6rsK'zhasmt Alapitvany szak'rtbitartottdk_ "frujatii,iretrtr.
ad6sttartalmazotta prograh, mindegyik t6ma k6t_
a,,V6llalkoz6n6i
ryobb r€szfvev6ieldgedettsdg
vesebbr6sztvev6ment el, m6gis4,9-esminosit6st

Tudriskiizpont
rzdsek,Tudiismenedzsment
egys6ghez
keriilt. Az
g soriin felhalmoz6dotttapasztalatok,eredmdnyek
>nysdg
kapcsol6djon
a TKA 6ltal koordinrilthazai
lnyossrigaKozdp-Eur6p6ban,LLL stratlgSahazai
azaidisszemin6ci6ja..
A fentiekalapjrinazes6lyegyenl6s6g
tev6kenys6gei
200g-bana ktivetkez6kvoltak:
.
'
.
o
'
e
.
.
o
o
.
r
e

Munkahelyiesdlyegyenl6s6ger6sitdse;
Rehabilitaci6scdhi foglalkoztat6shozkapcsol6d6tev6kenys6gek
(munkataldcsadAs,
segit6
szolgriltat6s);
Palyazatitanacsades,
Ug,fdl-ttj dkoztatis;
jelentdsek,
Statisztikdk,
besz6mol6kk6szitdse;
Egyiittmrikdd6s,kapcsolat kiarakit6sa szakmai, 6rdekkdpviseleti,h6t6nyos helyzetri
cdlcsoporttal
foglalkoz6szervezetekkel;
AKozalapitvriayszdkhelydnekakadrilymentesit6se;
- iaterakiv - kdpzdsesdlyegyenlcisdgi
- L6thatatlan
t6mak6rben
Kiallit6s;
P"f6
Esdlyegyenkisdgimunkacsoportmiikod6se;
Forr6steremt6
s, p6ly6zati,
aayagokelkdszitdse;
v-ANDA kdpzdsiprogramhoz
gyermekfeltigyelet,
ment6lhigidnds
tan6csadris
biaositisa;
Vakbar6thonlapkarbanta-rtesa;
Elektronikusesdlyeg,enl6s6gi
hirlevdlszerkeszt6se;
Elektronikusesdlyegyenr<lsdgi
hirlev6lszerkeszt6se
vakok6sgyeng6nl6t6k
szrim6ra;
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2008.Cvikdzhasznrlsdgi
ielentds

Eredm6nyek
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r

Hetftinyoshelyzetiicdlcsoport
kdpz6se;
Munkahelyiesdlyegyenl6s6g
el6mozditAsa
dserositdse;

VI. Tewekdskihfviisok2009-re
A TempusK<izalapitvdny
el6tt2009-benvrirhat6legjelentosebb
kihivisok az alfbbiak:
' Az Egdsz4letendt tart6 tanukisprogram (LLfl nj p|lyimttlpusainak sikereselindiaisa:
A 2008-asel6k6szito6v utan2009-benlehetel<5szdr
p6ly.izatotbenyrijtania Comenius
Regio;
Grundnig lddskoni onkdntesprojelaek, Grundnig feln1x tanul1i mfrhelyelg Grundtvig
asszisztensek;
IeonardoMobilitdsi Tan sindny piiyinattipusokra.Az el6k6szftdssikeresvolt,
viszonylagnagy az 6rdek16d6s
valamemyi p6lyrizattipusra,igy kell6 figyelmet kell forditani
azok szakmaihettdrtamogat6sara.
A min6sdgfenntartfsAnak€s folyamatosndveldsdnek
drdekdbena Kdzalapitv6nyezenprogramokszimarais inform6ci6s6s Lijdkoztat6napokat
szervez,
konzult6ci6tbiztositaz 6rdekl6d6knek,
p{Iybz6kszl;mfir:a projelc
illetvea sikeresen
elinditdsrihoz
dsmegval6sit6srihoz
projektmenedzsment
inform6ci6katritadja.
sztiksdges
'

Valamemyi p6lyazattipuseset6benaz informAci6stev6kenys6g
r6vdn el6mi, hory kell6
sz6m6,j6 min6s6giipalyazatkertiljtinbenyijlisra (ezkiildn<isen
ottjelentnagyfeladatot,ahol
ugyanannak
a c6lcsoportnak
inditunka kor6bbihozhasonl6jellegri pilyazatot(pl. szakiskolai
mobilit6sa Leonardomellett)

'

2009-benaz Eur6paiBizottsrigtov6bbfogjab6vitenia k6zoseur6paieForm(on-lineprilyrizati
tirlap) hasm6latdt,rij programokbevon6sAval.
2008-banaz innovilci6transzferpiLlyiuatok
esetdben
kertilt sorazi4 pdly|zatiiirlap bevezet6s6re,
amelysajnosnemmentgdrdiil6kenyen.
Nagy figrelmet kell majd forditani ana, hog az eForm-ok bevezet6sea tdbbi
p6lyazattipusban
zOkken6mentesen
t6rt6njen,6sa p61y:lz6k
idobenhozzijussanak
a megfelel6
informrici6hoz.

'

Az LLP-hezkapcsol6d6
nemzetistratdgiaic6lkitiizdsek
kidolgozdsa
€selfogad6sa

I

Az Oklat6sds K6pz6s2010-hezkapcsol6d6szakmaiprojektek€s az LLP kdzdtti lehets6ges
szilergiik kiaknrizrisa

I

Nemzeti szintii kiliv6saink kdz6 tartozik a nemzetkdziErasmusmobilitrisitevikenys6gek
bedpitdse
a fe1s6o1,.1at6si
intdzmdnyek
tantew|be,azaza hallgat6kktilfoldi tanulmr{nyainak
6s
gyakorlatlnakelismerdseaz itthoni tanuiminyok rdszek6nt.

'

Tovdbb szeretndnkdolgomi azon, hory Magyarorsz6gonegyszenisddjdna kdz0s
oklevdlprogramokakkredit6ci6ja,illetve azon, hogy a fels6okta&isnemzetkdziesitdse
keretdben
lehet6lega legtdbbalapk6pzdsi
lehetos6g
nyiljon
dsmesterkdpzdsi
tantervkeret6ben
ery kiilftldi tanulminyivagy gyakorlatiperi6dusmegval6sitdsdra.

Budapest,
2009.mdrcius31.
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