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Kedves Olvasó!
A kezében tartott kiadvány azokat a sikeres 
fejlesztéseket mutatja be, amelyek 2007 és 
2013 között a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program és a Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program segítségével valósultak 
meg Magyarországon. Az európai uniós pályá-
zati lehetőségek az elmúlt időszakban valódi 
megújulást hoztak, és hozhatnak a jövőben is, 
ám csak akkor, ha jó tervezéssel, az ország valós 
társadalmi és gazdasági céljának elérését szol-
gáló, felelős és tisztességes felhasználással 
törekszünk e lehetőségek kihasználására.
 
Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy 
a most záruló fejlesztési ciklus tervezése 
nem ilyen volt. Bizony voltak kiaknázatlan 
lehetőségek, meg nem valósított tervek. 
A célok meghatározásakor gyakran nem 
nemzetstratégiai célok, hanem az életidegen 
európai uniós előírások, és sokszor egyéni 
lobbiszempontok domináltak, a felállított 
intézményrendszer pedig sok esetben az intéz-
ményesített pazarlás melegágya lett. Amikor 
a 2010-es választásokat követően megala-
kult a polgári kormány, egy kezelhetetlenül 
bürokratikus, nehézkes, nem hatékony rend-
szert örökölt meg, melyet át kellett alakítania. 
El kell ismerni, ez csak több lépésben sike-
rült. Munkánk eredményeként 1500 milliárd 
forintot hívtunk le a TÁMOP-TIOP programok 
teljes, csaknem 1900 milliárdos keretén belül, 
szemben a szocialista kormányok 65 milliárd 
forintnyi lehívásával. És ez még nem a vége, 
célunk a teljes összeg lehívása.

Magyarországon erős, önálló gazdaságot 
kell létrehoznunk.  Ehhez már csak azért is 
maradéktalanul fel kell használnunk minden 
forrást és hozzáadnunk minden tudásunkat, 
mert szembe kell néznünk azzal a nagy kihí-
vással, amelyet a népesség csökkenése jelent. 
Az utóbbi években a kormány intézkedései is 
hozzájárultak ahhoz, hogy ma több gyermek 
születik. Ma még elegen vagyunk ahhoz, hogy 
az állam megfelelő színvonalon gondoskodjék 
az időskorúakról és a rászorulókról. De ha a 
jövőben is megfelelő minőségű közszolgálta-
tást szeretnénk, s azt, hogy legyen elég képzett 
munkaerő, akkor az oktatás-nevelés, az egész-
ségügy, a szociális ellátás és a kultúra területén 
újabb és újabb befektetésekre van szükségünk.
 
2010 óta, így a most kezdődő új fejlesztési 
időszakban is már másképp gondolkodunk. 
Újra kellett strukturálnunk az intézmény-
rendszert annak érdekében, hogy társadalmi 
és nemzetgazdasági céljaink, így a közép-
osztály felemelése, a magyar családok hely-
zetbe hozása, a rászorulók felzárkózása, s a 
munkahelyteremtés maradéktalanul megva-
lósuljanak. A különböző fejlesztéseket és 
programokat övező nyilvános vitákból és 
olykor jogos, máskor nemtelen bírálatokból 
látjuk, ezt a munkát nem lehetett egyik pilla-
natról a másikra elvégezni, de most már 
legalább a jó úton járunk.
 
Minden erőfeszítés, melyet a fejlesztés-politi-
kában teszünk, a magyar érdeket kell szolgálja.

Balog Zoltán
Emberi erőforrások minisztere
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a TÁmOP és a TIOP célkITűzéseI

Egy ország gazdaságfejlesztéséhez nem csupán ipari infrastruktúrára, 
technológiára és korszerű berendezésekre van szükség. A felemelkedésnek 
van egy másik, emberi oldala is. A humánerőforrás-fejlesztés, vagyis az aktív 
munkaképes társadalom arányának, képzettségének és egészségének javítása, 
valamint az esélyegyenlőség előmozdítása ugyanilyen fontos törekvés.

a gazdasÁgI feJlődés 
emberI dImenzIóJa

TaPasztalatOK és 
KIInduló helyzet
Ez a felismerés termé-
szetesen nem új keletű. 
Magyarországon a 
humánerőforrás-fejlesz-

tést középpontba állító első stratégiai 
dokumentum, a Humánerőforrás-fej-
lesztési Operatív Program (HEFOP) 
már 2004–2006 között célul tűzte ki az 
emberi erőforrások és a humán szol-
gáltatások fejlesztésének integrálását. 
A HEFOP tanulságaként világossá vált, 
hogy a magyar munkaerő-piaci helyzet 
nem javítható kizárólag a foglalkozta-
táspolitika révén, sokkal inkább átfogó, 
az egyes minisztériumok kompetenciá-
in átívelő megközelítésre van szükség.  
Egy olyan szempontrendszerre, ahol 
azonos hangsúlyt kapnak az oktatási, 
szociális és egészségügyi szekto-
rok munkaerőpiachoz is kapcsolódó 
fejlesztései. A 2007–2013 programozási 
időszakban ezeket a célokat a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program  
(TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program (TIOP) volt hivatott 
megvalósítani. Míg az előbbi munkahely-

teremtésre és munkaerőképzésre, addig az 
utóbbi a humán közszolgáltatások színvo-
nalának javítására és a területi egyenlőt-
lenségek csökkentésére fókuszált. A két 
operatív program 85 százalékos társfinan-
szírozású, összesen közel 1 845,3 milliárd 
forintos keretéből együttesen 9 prioritási 
tengely (6 TÁMOP és 3 TIOP) mentén 

valósultak meg a fejlesztések és a beru-
házások. A TÁMOP-ot olyan fejlesztések 
végrehajtására alkották meg, amelyek az 
egész ország lakosságát érintik. A szük-
séges infrastrukturális háttér fejlesztését, 
továbbá a minőségi szolgáltatásokhoz 
való egyenlő esélyű hozzáférést pedig 
elsősorban a TIOP segítette elő.

tÁmOP
PrOgram a tÁrsadalOm  
megÚJulÁsÁért 
A 2007–2013 programozási időszak 
egyik legjelentősebb operatív prog-
ramja a Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program, azaz a TÁMOP volt. Célját 
a gazdaság fellendítésében, az ehhez 
szükséges új munkahelyek megte-
remtésében, valamint a mindenkori 
kereslettel összhangban álló képzési 
rendszer kialakításában és a vonatkozó 
infrastruktúra-fejlesztésekben határoz-
ták meg. A kormány ezért olyan pályá-
zatokat írt ki, amelyek előmozdítják az 
álláskeresést, csökkentik a szegregáci-
ót és a diszkriminációt, egészségesebb, 
tudatosabb munkaerőt képeznek.
A program költségvetése ennek 
megfelelően igen nagy, összesen több 
mint 1 220,7 milliárd forint volt, mely-
nek 15%-át fedezték hazai források. 
A TÁMOP fejlesztéseinek stratégiai 
megalapozását – a többi operatív 
programéhoz hasonlóan – Magyaror-
szág Nemzeti Stratégiai Referenciake-
rete, az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv (ÚMFT) adta.

TÁmOP-kereT

1 220,7 milliárd forint
TIOP-kereT

624,6 milliárd forint
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az OPeratív PrOgram  
célrendszere
A TÁMOP a foglalkoztatás bővítéséhez 
és a tartós növekedés eléréséhez a mun-
kaerő-piaci kínálat felől közelített. Ezt a 
nézőpontot az a felismerés adta, hogy a 
magyar munkaerő-kínálatban rejlő lehe-
tőségek akkor használhatók ki optimáli-
san, ha fejlesztik az emberi erőforrásokat, 

amelynek hatására: csökken a kirekesz-
tés, javul az összhang a keresett és
a kínált képzettségek között, emelkedik
az álláskeresési aktivitás, valamint – az
egészségkultúra fejlesztésével – nő az
egészséges munkaerő aránya. A program 
céljának eléréséért több területet is  
érinteni kellett: az oktatást, az egészség-
ügyet, a szociális rendszert, a foglalkozta-
tást és a kultúrát is.
A programban megfogalmazott specifi-
kus célok ennek megfelelően a követke-
zők voltak: 
•   összhang megteremtése a munkaerő-pi-

aci kereslet és kínálat között,
•   a munkavállalói alkalmazkodóképesség 

növelése,
•   esélyegyenlőség támogatása,
•   a társadalmi összetartozás erősítése,
•   az egész életen át tartó tanulás keretei-

nek kialakítása és fejlesztése,
•   az általános egészségi állapot és ezáltal 

a munkavégző-képesség javítása.

az OPeratív PrOgram  
PrIOrItÁsaI
A TÁMOP prioritási tengelyei összhang-
ban álltak az EU lisszaboni stratégiájának 
foglalkoztatási céljaival. A foglalkoztat-
hatóság fejlesztésében a legfőbb cél egy 
integrált munkaügyi és szociális rendszer 
kialakítása volt, amely ösztönzi a munka-
erőpiacra való belépést, valamint keretet 
biztosít az innovatív, helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések sikeres megvalósításá-
hoz. Az operatív program egyik prioritá-
sát az alkalmazkodóképesség javításában 
határozták meg, amely  a képzéshez való 
hozzáférés bővítését, illetve magának a 
munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő 
intézményrendszernek a korszerűsítését 
volt hivatott megteremteni. Prioritásként 

szerepelt a közoktatás minőségének eme-
lése is, amit a szegregáció csökkentésével 
és a speciális igényű csoportok integrá-
ciójának előmozdításával terveztek elérni.
A felsőoktatás minőségi javításának 
prioritásában a K + F + I + O (kutatás + 
fejlesztés + innováció + oktatás) kapaci-
tásának bővítése, az egész életen át tartó 
tanulás ösztönzése, illetve a felsőokta-
tásnak a vállalkozásokkal való együtt-

működésének kialakítása szerepelt 
célkitűzésként. 
Az operatív program a társadalmi befoga-
dást és részvételt a szociális ellátórendszer 
komplex fejlesztésével kívánta erősíteni, 
különös tekintettel a leghátrányosabb 
helyzetű térségek és a halmozottan 
hátrányos helyzetű csoportok igényeire. 
Emellett az egészségügyi fejlesztések is 
fontos részét képezték a programnak. 

NehéZségek  
a költségvetési  
ciklus elejéN
•  A foglalkoztatás és 

a munkanélküliség 
tekintetében a régiók között 
és a régiókon belül is jelentős 
különbségek voltak.

•  Minden régióban emelkedett 
a munkanélküliség.

•  A születéskor várható 
élettartam 6-8 évvel maradt el 
az európai uniós átlagtól.

•  Gyarapodott a krónikus 
betegek aránya, gyakorlatilag 
minden ötödik ember 
tartósan beteg volt vagy 
fogyatékossággal élt.

•  Egyenetlen volt a humán 
szolgáltatások területi 
megoszlásának színvonala 
a korszerűség és a 
kapacitáskihasználtság 
tekintetében. Jellemzően 
éppen a leghátrányosabb 
helyzetűek számára nem 
voltak hozzáférhetőek az 
alapvető közszolgáltatások. a kéT PrOgram 

a 2007-2013 
PrOgramOzÁsI 
Időszak 
összkereTének 

inTézkedés 
valósulT meg 
a kéT operaTív 
programon 
kereszTül

a PrOg- 
ramOK 
Keretében

21.1
35

%-át 
tette 
ki,

7,2%
13,9%

-OT a TIOP,

-OT a TÁmOP

1627,1 
milliárd 
forinTnyi európai 
uniós TámogaTás 
áramloTT 
magyarországra

37 757 PÁlyÁzatOt 
nyÚJtOttaK 
be a tÁmOP-ra 3560 PÁlyÁzatOt 

nyÚJtOttaK 
be a tIOP-ra

a szerződéskötési arány meghaladta az 53%-OT

a szÁmOk Tükrében
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Az egészségtudatos magatartásra 
ösztönzés fontosságából kiindulva a kor-
mány célja ebben az esetben az egész-
ségügyi szerkezetátalakítást támogató 
humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesz-
tés, valamint ezen keresztül az általános 
egészségmegőrzés javítása volt.

tIOP
aKtIvItÁsnÖvelés  
és esélyegyenlőség
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program (TIOP) a gazdaságnövekedéshez 
és a foglalkoztatás növeléséhez a humán 
közszolgáltatások fizikai infrastrukturális 
feltételeinek fejlesztésével járult hozzá – 
mindenekelőtt az oktatás-képzés, a szociá-
lis és az egészségügyi területeken. A TIOP 
beavatkozásai tehát szorosan kapcsolód-
tak a TÁMOP intézkedéseihez.
A program alapfeltevése szerint a minő-
ségi munkaerőt nélkülöző gazdaság nem 
növekedhet. Az esélyegyenlőség és a mi-
nőségi humánerőforrás-szolgáltatásokhoz 
való egyenlő hozzáférés biztosítása pedig 
markánsan hozzájárul a munkaerő-piaci 
aktivitás növekedéséhez, megteremtve 
ezzel a gazdasági fellendülés alapjait.  
A sikeres beavatkozások érdekében a 
TIOP két specifikus célt fogalmazott meg:
•   a humán infrastruktúra területi 

egyenlőtlenségeinek csökkentése és a 
hozzáférés javítása;

•   a humán közszolgáltatások hatékonysá-
gának növelése, átfogó, fenntartható és 
hosszú távú reformok elősegítése.

a tIOP főbb PrIOrItÁsaI
Az operatív program céljait és beavat-
kozásait három prioritási tengely köré 
csoportosították. Az első az oktatási 
infrastruktúra fejlesztése, az „Intelligens 

is kolák” megteremtése. A prioritási 
tengely az iskolarendszerű oktatás infor-
matikai ellátottságának és a felsőoktatás 
kutatási infrastruktúrájának javítására, 
illetve az oktatási és a kulturális intéz-
mények együttműködésének elősegí-
tésére irányult. A második prioritási 
tengely fókuszában az egészségügyi 
fejlesztések álltak: a járóbeteg-szakellátó 

hálózatok fejlesztése, a fekvőbeteg-
szakellátás intézményrendszerének 
struktúraváltásra való felkészítése és az 
információ technológiai fejlesztések.  
A harmadik prioritási tengely a TÁMOP 
célkitűzéseit támogatta: a munkaerő-pi-
aci részvétel és a társadalmi befogadás 
növeléséért a TIOP fejlesztette mindkét 
terület támogató infrastruktúráját.

zÁszlóshaJóPrOgramOK
A TIOP-ban több zászlóshajóprogram 
eleme is szerepet kapott. Ezek olyan fej-
lesztési találkozópontok voltak, amelyek 
biztosították az egyes operatív progra-
mok kezdeményezéseinek integrált 
megvalósítását.
A TIOP horizontális szempontként 
kiemelt figyelmet fordít a kohézió erősí-
tésére: elsősorban az esélyegyenlőség 
biztosítására és a területi kohézió előtérbe
helyezésére, továbbá a környezeti, makro-
gazdasági és társadalmi folyamatok fenn-
tarthatósági feltételeinek biztosítására.
A TIOP intézkedéseiben érvényt sze-
reztek a nők és férfiak közötti hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának, a romák,  
a fogyatékossággal élő és megváltozott
munkaképességű emberek társadalmi
esélyegyenlőségének, valamint az egyes 
régiók közötti fejlettségi különbségek 
mérséklésének és a kiegyensúlyozott 
város-vidék kapcsolatok kialakításának.

a tiOP-hOZ 
kaPcsOlÓDÓ 
ZÁsZlÓshajÓ-
PROgRaMOk
•  A tudás – esély
•   Akadálymentes Magyarország
•   A XXI. század iskolája
•   Nem mondunk le senkiről 

– Esély a leghátrányosabb 
kistelepülésen élőknek

•  Versenyképességi Pólus 
Program

•  Rugalmas képzés
•  Meggyógyítjuk az 

Egészségügyet
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1.0 alkalmazkOdókéPesség  
és fOglalkOzTaThaTósÁg

alkalmazkOdókéPesség és fOglalkOzTaThaTósÁg 

A TÁMOP első és második prioritási tengelye fűzte össze az operatív program 
foglalkoztathatóságot és alkalmazkodóképességet fejlesztő beavatkozásait 
és intézkedéseit. Ezek megvalósítására a teljes keret közel 45%-át,  
547,6 milliárd forintot különítettek el.

feJlesztéseK  
a munKaerőPIacOn

fOglalKOztat- 
hatósÁg nÖvelése 
Az átfogó cél, azaz a mun-
kaerő-piaci aktivitás javí-
tása érdekében a TÁMOP 
egyik fókuszpontja a mun-

kavállalási korú inaktív emberek fog-
lalkoztathatóságának javítása, és mun-
kaerőpiacra való visszatérési esélyük 
növelése volt. A különböző segélyek és 
szociális juttatások igényével az állás-
keresést, a munkavállalási hajlandóság 
fokozását állította szembe. A prioritá-
si tengely programját az Állami Foglal-
koztatási Szolgálat (ÁFSZ) átalakítása, 
és az integrált munkaügyi és szociális 
rendszer reformja alapozta meg. 
A cél az ÁFSZ stratégiai irányítási  
rendszerének kialakítása és működteté-
se, a szervezet ügyfélbaráttá való átala-
kítása, továbbá a munkáltatóknak nyúj-
tott szolgáltatások körének bővítése, 
hatékonyságának javítása volt.

elKerülnI a tartós  
munKanélKülIséget
A reformok munkavállalókat érintő szem-
pontjai a tartós munkanélkülivé válást és 
a munkaerőpiacról történő tartós kiszoru-
lást voltak hivatottak megelőzni. A fiatalok 

sikeres munkába állásához egyrészt  
a képzések szerkezetének átalakítására, 
másrészt az elméleti tudáson túl a gyakor-
lati ismeretek elsajátításának intézményi 
szintű ösztönzésére volt szükség. Cél, 
hogy a fiatalok a munkaerőpiac mindenko-
ri igényeihez illeszkedő képzettség és ké-
pességek birtokában zárják tanulmánya-
ikat. A felnőtt korosztályok tekintetében 
mindenekelőtt a szakismeretek és egyéb 
készségek megújítását támogató szolgál-
tatásokra helyezték a hangsúlyt.  
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A roma népesség munkaerő-piaci 
hátrányának leküzdését segítő célzott 
programok mellett a diszkrimináció meg-
szüntetésére irányuló kezdeményezések, 
és a komplex térségfejlesztési programok 
is fontos szerepet játszottak a romák 
munkaerő-piaci helyzetének javításában. 
A megváltozott munkaképességű emberek 
munkaerőpiacra való visszavezetése érde-
kében sor került a minősítés rendszerének 
átalakítására, illetve a rehabilitációs szol-
gáltatások fejlesztésére. A nők hátrányos 
megkülönböztetésének leküzdéséért a 
kisgyermekes anyák járulék- és bértámo-
gatásainak, felnőttképzésben való rész-
vételének, illetve vállalkozóvá válásának 
ösztönzése került előtérbe.

az adaPtÁcIós KéPesség JavítÁsa
Mind a vállalkozások, mind pedig a mun-
kavállalók versenyképessége szempont-

jából kulcsfontosságú a változásokhoz, 
a strukturális átalakuláshoz való folyama-
tos alkalmazkodás képessége. A prioritási 
tengely ennek megfelelően mindkét oldal 
igényeit magába foglalta: 
•   a munkaerő esetében elsősorban a szak- 

és felnőttképzést, az egész életen át 
tartó tanulást támogatta;

•   ösztönözte mindazokat a tevékenységeket 
is, amelyek a különböző szervezeteknek 
és intézményrendszereknek a gazdasági, 
társadalmi kihívásoknak való megfelelé-
sét szolgálták.

A prioritási tengely úgy irányozta elő a 
munkaerő-termelékenység növelésének 
ösztönzését, hogy egyúttal a munkaadó 
versenyképességét is fejlessze, a termelé-
kenység növelése így közvetve támogatja 
a munkahelyek fenntartását, illetve meg-
teremtését. Ehhez olyan támogatásokra 
és intézkedésekre volt szükség, amelyek 

lehetővé tették, hogy a vállalatok időben 
felismerjék a gazdasági, technológiai, 
társadalmi változásokat, majd azokra rea-
gálva megőrizzék pozíciójukat, és további 
munkahelyeket hozzanak létre.

ÁtfOgó tanulÁsI PrOgramOK
A kitűzött cél megvalósítása érdekében 
olyan átfogó tanulási programok indítá-
sára került sor, amelyek nemtől, kortól, 

lakóhelytől és élethelyzettől függetlenül 
mindenki számára hozzáférhetők voltak. 
Ezek rendszerint az általános írás-olvasási 
készségekre, az informatikai írástudásra, 
a nyelvtudás kompetenciájára, vállalkozói 
ismeretek gyarapítására irányultak,  

de kitértek többek között az életviteli, 
gyermeknevelési kompetenciák fejlesz-
tésére is. A szektor számos szereplőjének 
igényeihez igazodva intézkedések széles 
skálája valósult meg: az alacsony iskolai 
végzettségűek képzését célzott, elkülöní-
tett programok szolgálták, személyes ta-
nácsadással és mentorálással kiegészítve. 
Mivel a képzés csak akkor vezet ered-
ményre, ha a képzési rendszer képes 
igazodni a folyamatos változásokhoz, 
szükségessé vált a szakképzés és a 
felnőttképzés rendszerének átalakítása 
is. A fő irányok között szerepelt többek 
között az állami finanszírozású, szakkép-
zést, felsőfokú szakképzést és/vagy fel-
nőttképzést folytató intézmények képzési 
hálózatokká való szervezése, melynek 
köszönhetően jobban igazodtak a régió 
gazdaságának igényeihez. 
A minőségbiztosítás nemzeti rendsze-
rével megteremtődtek a gazdaság valós 
igényeihez igazodó képzéskínálat ki-
alakításának feltételei. Emellett számos 
intézkedés valósult meg a szakképzés 
társadalmi megítélésének javítása, 
továb bá a mobilitási hajlandóság növe-
lése érdekében.

hatÁROkON Átívelő együttMűköDések
Az alkalmazkodóképesség javítása érdekében a 
szakképzés és a felnőttképzés területén kialakítandó, 
határon átnyúló együttműködések, illetve a be nem 
jelentett munkavégzés csökkentését célzó intézkedések 
élveztek támogatást. A foglalkoztathatóság javítását 
szolgáló projektek esetében lehetőség nyílt különböző 
nemzetközi együttműködések támogatására: nemzetközi 
tapasztalatok és bevált gyakorlatok vizsgálatára, 
adaptálására, valamint a magyar munkavállalók EU-n 
belüli mobilitásának segítésére.

A gAzdAsági 
fellendülés 
elképzelhetetlen 
képzett 
munkAvállAlók 
és munkáltAtók 
nélkül.
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a szÁmOk Tükrében

feJlesztéseKKel 
a rehabIlItÁcIóért

PrOjekT kezdeTe

2008. 09. 01.

A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) a mozgássérült 
emberek munkaerő-piaci integrációját segítette elő egy országos 
segéd- és sporteszközfejlesztő műhelyhálózat létrehozásával, illetve 
vidéki kiterjesztésével. A projekt célja a segédeszköz-javító és -fejlesztő 
szolgáltatások helyi elérhetőségének biztosítása volt.

A program szerves részét képezte az 
FNO (Funkcióképesség, fogyatékosság és 
egészség Nemzetközi Osztályozása) mód-
szerének országos elterjesztése rehabilitá-
ciós szakemberek képzése útján, valamint 
egy állami és civil szervezetek közötti 
együttműködési háló létrehozása.

Igény az ÖnÁlló életvItelt  
segítő eszKÖzÖKre 
A MEREK egy olyan, új típusú szolgál-
tatási rendszert alakított ki, amelyben a 
családjukkal élő mozgássérült emberek is 
helyet kapnak. A mozgássérült emberek 
munkaerő-piaci integrációjának fontos 

mOzgÁssérülTek 
munkaerő-PIacI InTegrÁcIója

PrOjekT címe

mOzgÁsKOrlÁtOzOtt embereK 
fOglalKOztatÁsÁt, ÖnÁlló 
életvItelét segítő eszKÖzfeJlesztő 
műhely és szOlgÁltatÁsI hÁlózat

kedvezményezeTT

mOzgÁssérült 
embereK 
rehabIlItÁcIós 
KÖzPOntJa (mereK)

eleme a megfelelő segédeszközök hasz-
nálata. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
mind a mozgássérült emberek, mind a 
szakemberek részéről egyre nagyobb 
igény jelentkezik az egyedi átalakítású 
segédeszközökre, melyeket rehabilitációs 
szakemberek felmérése és javaslata alap-
ján, jól felszerelt és szakszerű műhely-
ben készítenek el. Ezt az igényt kívánta 
kielégíteni a MEREK, amikor úgy döntött, 
hogy a 2003-as Phare program keretében 
létrejött segéd- és sporteszközműhelyét 
továbbfejleszti, és emellett egy vidéki 
hálózat kialakításába is belekezd. 

elérhetőség a vIdéKIeK szÁmÁra
A műhely tapasztalatai azt mutatták, 
hogy egyre növekvő igény van országos 
szinten a rehabilitációs szolgáltatásokkal 
is támogatott segéd- és sporteszközellá-
tásra. A mozgássérült emberek érdekeit 
képviselő szervezetek körében végzett 

felmérés adatai egyértelműen azt igazol-
ták, hogy a vidéken élő mozgáskorlátozott 
emberek számára komoly gondot jelent a 
nem megfelelő segédeszköz-ellátottság, 
illetve a segédeszközök egyéni szükség-
letek szerinti adaptálására, átalakítására 
alkalmas szervizek hiánya. Így született 
meg az elhatározás egy olyan program 
kidolgozására, mely egyrészt továbbviszi 
a Phare 2003 projekt szakmai eredménye-
it, másrészt az általa nyújtott szolgáltatás-
csomagot elérhetővé teszi a vidéken élő 
mozgássérült emberek számára is.

fóKuszban az egyénI 
szüKségleteK
A műhelyben dolgozó megváltozott mun-
kaképességű műszerészek a segédeszkö-
zökön végzett műszaki munkálatokat a 
MEREK mozgásterapeutáinak és ortopéd 
szakorvosainak szakmai javaslatait figye-
lembe véve végzik. 

PrOjekT vége

2012. 03. 31.

1.1
TÁmOgaTÁs  
összege

1 399 994 114  ft
PrOjekT  
összkölTsége

1 399 994 114  ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
KÖzéP-magyarOrszÁg

a mOzgÁssérülT emberek munkaerő-PIacI InTegrÁcIójÁérT

30
2207 segéd- és 

sPOrTeszközműhely 
jöTT léTre 

fő rehabIlITÁcIós 
szakember szerzeTT 
kéPzeTTségeT

megváltozott munkaképességű munkavállaló 
foglalkoztatása valósult meg

4700
klIens veTTe Igénybe 
a műhelyhÁlózaT 
szOlgÁlTaTÁsaIT a 
PrOjekT Ideje alaTT

a klIensek 40%-a
munkaerő-piaci szempontból 
aktívabbá vált a szolgáltatás 
igénybevételének köszönhetően
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munKÁval a KÖzÖsségért

PrOjekT kezdeTe

2013. 08. 01.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) a sikeres projektjével 25 fő számára 
tudott piacképes, a tokaji térség igényeihez igazodó szakképesítést, majd az ezt 
követő egy évben munkalehetőséget biztosítani, elősegítve ezzel a munkanélküliség 
és a lakosság elvándorlásának csökkentését és a térség fejlődését.

Az MMSZ tokaji csoportja számára fontos 
cél volt, hogy ne csak szakképesítéshez 
és munkához tudja juttatni a projektben 
részt vevőket, hanem a szemléletüket 
is formálja olyan módon, hogy a térség 
gazdasági és környezeti viszonyaival, 
kulturális örökségével kapcsolatos isme-
reteket is nyújt számukra.

rendhagyó munKaerő-PIacI 
feltételeK
A projektre több szempontból is igény 
mutatkozott a térségben. Ezek egy része a 
tokaji térség adottságaiból fakad:  
a Tokaji borvidéken a szőlő- és bortermesz-
tés hagyományai speciális termékeket ala-
kítottak ki (pl. az egyedi eljárással készült 
Tokaji aszú). A célcsoporttal és a borászok-
kal történt egyeztetések során világossá 
vált az MMSZ számára, hogy szükség van 
legalább 25, helyspecifikus ismeretekkel 
rendelkező kertészeti dolgozóra.
A projekt szükséges volt azért is, mert 
a térségben folyamatosan épülnek az 
új borászatok, melyek keresik a képzett 

szőlészeti és borászati munkásokat.
A térség egy speciális problémával is 
rendelkezett: bár nagy a munkaerő-keres-
let, mégis nehezen tudnak elhelyezkedni 
a munkavállalók, mivel nem rendelkez-
nek az ágazat által elvárt ismeretekkel.

eredményeK
Az MMSZ a pályázatában vállaltaknak 
megfelelően kertész és motorfűrész- 
kezelő képzéseken való részvételt bizto-

munkaerő-PIacI PrOgram 
TOkaj Térségében

PrOjekT címe

munKÁval a KÖzÖsségért – 
munKaerő-PIacI PrOgram tOKaJ 
térségében

kedvezményezeTT

magyar mÁltaI 
szeretetszOlgÁlat 
egyesület

sított 25, a Tokaji Kistérség 11 településé-
ről származó, alacsony végzettségű vagy 
piacképes szaktudással nem rendelkező, 
hátrányos helyzetű, tartósan munka-
nélküli személy számára. A képzés célja 
egyfelől a résztvevők munkaerő-piaci 
helyzetének javítása, másfelől pedig a 
helyi borászatok szakképzett munkaerő-
vel való ellátása volt. A projekt valameny-
nyi célcsoporttagja kertész képesítést, 
közülük öten motorfűrész-kezelő és 
ugyancsak öten „B” és „T” kategóriás 
jogosítványt, illetve targoncakezelői 
képesítést szereztek.  
A képzésen részt vevőknek átadták a 
foglalkoztatási ismereteket, biztosították 
a munkajogi felkészítést, az elhelyezke-
désük utáni nyomon követést, csapatépí-
tő tréningeket, pszichológusi jelenlétet, 
mentális támogatást végző mentort, 
valamint buszokat a munkahelyre 
való eljutáshoz. Az MMSZ 12 hónapig 
gondoskodott 18 fő foglalkoztatásáról a 
képesítések megszerzését követően.

KOmOly tÁrsadalmI hatÁsOK
A projekt közvetlen haszonélvezői a 
képzésben részt vett 25 fő, valamint az 
ő családtagjaik (mintegy 60 fő) voltak. 
Mindemellett a projekt közvetett ha-
szonélvezői: a Tokaj térségében  működő 
szakmai szervezetek, szociális és piaci 
szereplők, a civil szervezetek, a roma 
érdekképviseleti szervezetek és a kistér-
ségben működő borászatok. Így az elért 
eredmények messze túlmutatnak 25 fő 
munkaerő-piaci integrációján.

PrOjekT vége

2014. 11. 30.

1.2

A projekt nemcsAk 
25 fő képzését és 
elhelyezkedését, 
hAnem szemlélet-
formálását is 
elősegítette.

TÁmOgaTÁs  
összege

60 805 600  ft
PrOjekT  
összkölTsége

60 805 600 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
észaK-magyarOrszÁg

PIackéPes, helyI Igényekre szabOTT kéPzés
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fóKuszban a munKavÁllaló

PrOjekT kezdeTe

2013. 09. 24.

A FERROBETON Zrt. kiemelten fontosnak tartja munkavállalói folyamatos 
képzését, ezért a projekt keretében számos tanfolyamon vehettek részt 
a dolgozók. Összesen 108 munkavállaló vehetett részt kommunikációs 
tréningen, Lean alapképzésen, angol nyelvi oktatáson és ECDL-vizsgára 
felkészítő képzésen.

A FERROBETON Zrt. az ország egyik 
legnagyobb beton- és vasbetonelem- 
előregyártó vállalata, a magyar vasbeton-
előregyártás meghatározó szereplője. 
Stratégiájuk középpontjában a termékek 
magas minősége és állandó korszerűsíté-
se áll, megfelelve az Európában elfoga-
dott normáknak.

Javuló hatéKOnysÁg  
a munKavégzésben
Mivel a vállalati folyamatok hatékonysá-
gának és minőségének folyamatos javítása 
mára a fenntartható versenyképesség kulcs-
tényezőjévé vált, ezért fontosnak tartották a 

munkavállalók képzését, különös figyelmet 
fordítva az eredményes munkavégzéshez 
szükséges ismeretekre és kompetenciákra. 
A projektben részt vevő 108 munkatárs fele, 
54 fő vezetőként és/vagy adminisztratív 
dolgozóként tevékenykedett a vállalkozás 
különböző üzletágaiban, további 54 fő 
pedig a gyártás, szállítás, karbantartás 
területén dolgozott.

vÁltOzatOs KéPzéseK
A számos képzési lehetőség közül végül 
azért választották a Lean, a kommunikációs, 
az angol nyelvi és ECDL-képzéseket, mert 
fontosnak tartották, hogy a résztvevők elsajá-

TOvÁbbkéPzés a ferrObeTOn zrT. 
munkavÁllalóI szÁmÁra

PrOjekT címe

munKahelyI KéPzéseK 
tÁmOgatÁsa a ferrObetOn zrt. 
munKavÁllalóI szÁmÁra

kedvezményezeTT

ferrObetOn 
dunaÚJvÁrOsI betOn- 
és vasbetOnelem-
gyÁrtó zrt.

títsák a kommunikáció elméleti alapjait és 
gyakorlati alkalmazását is, illetve képesek 
legyenek minőségfejlesztési és költségcsök-
kentési projektek kivitelezésére, hatékonyab-
bá téve ezáltal a munkavégzést. A szellemi 
dolgozók számára szervezett angol nyelvi és 
ECDL-képzések az irodai munkafolyamatok 
tökéletesedését eredményezték, valamint új 
piacok nyíltak meg a vállalat előtt. A Lean 
képzés hatására az üzemi tevékenység 
hatékonysága 2-3%-kal növekedhet, ami 
költségcsökkenést jelent a termelésben.

feJlődő KOmPetencIÁK,  
vÁllalatI sIKereK
A projekt közvetlen célja az volt, hogy 
hozzájáruljon az egyéni kompetenciák 
fejlődéséhez, mellyel párhuzamosan 
a szervezeti tudás, illetve a szervezeti 
célok megvalósításának képessége is fej-
lődhet. Fontos szempont volt, hogy a kép-
zésbe vont dolgozók képessé váljanak a 
tanultak gyakorlati alkalmazására.

PrOjekT vége

2014. 10. 29.

1.3
TÁmOgaTÁs  
összege

48 569 955 ft
PrOjekT  
összkölTsége

76 894 959 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
KÖzéP-dunÁntÚl

munkahelyI kéPzésekkel a haTékOnysÁgérT

milyen változásokat tapasztaltak a projektnek köszönhetően?
Gallai Attiláné, humánpolitikai osztályvezető: Célunk volt a munkahe-
lyi folyamatok átláthatóbbá tétele, az értékteremtés, az elkötelezettség 
növelése. A képzésekkel egy folyamat kezdődött el, amely eredménye-
képpen a munkatársak felismerték, hogy az egyéni céljaik megva-
lósításához szükség van az egyéni kompetenciák fejlesztésére és az 
egymásra épülő hatékony, minőségi munkavégzésre.

Az eredmények tükrében  
terveznek-e további képzéseket?
G. A.: A munkavállalók képzése tovább foly-
tatódott (emelőgép-kezelő, targoncavezető, 
érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 
képzésekkel), de ezeken felül szeretnénk Lean 
képzést szervezni középvezetőknek, valamint 
a nyelvi képzés folytatását is tervezzük.

milyen fejlesztésre pályáznának a jövőben?
G. A.: Az emberierőforrás-fejlesztési pályázatokon 
túl szívesen pályáznánk a technológia fejlesztésé-
hez is kapcsolódó eszközbeszerzésre, gyártócsar-
nokok, szociális helyiségek felújítására. A FER-
ROBETON Zrt. nagyvállalatnak minősül, ezért 
nagyon várjuk, hogy a nagyvállalatok számára is 
elérhetőek legyenek ezek a pályázatok.

egyénI fejlődés, céges sIker
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ÖKOturIsztIKa 
és gazdÁlKOdÁs

PrOjekT kezdeTe

2012. 05. 01.

A projekt keretében hatvan szülő vehetett részt a Szent István Egyetem 
ökoturisztikai és ökogazdálkodási képzésén. Az ÖKOMAMA projektbe 
bevont kisgyermekes szülők olyan ismeretekkel fejleszthették tudásukat, 
melyeknek köszönhetően megnyílt előttük a lehetőség a munkaerőpiacra 
való visszatérésre.

A Regina Alapítvány az előzetes igény-
felmérés keretében 100, családtámoga-
tásban részesülő édesanyát kérdezett 
meg. A felmérésből kiderült, hogy az 
édesanyák 77%-a nem tud visszatérni 
korábbi munkahelyére, továbbá a kis-
gyermekes szülők  92%-a jelezte, hogy 
lehetősége lenne az ökogazdálkodásra 
saját, vagy ismerősök földterületét hasz-
nosítva, esetleg a földbérléses rendszert 
használva.

Igény a munKalehetőségre
A projekt szükségességét a térség mun-
kanélküliségre vonatkozó statisztikai 
adatai is indokolták. Gödöllőn és kör-
nyékén 2008 és 2010 között a regisztrált 
álláskeresők száma csaknem megdup-
lázódott. Ez az adat egyértelműen jelzi, 
hogy szükség volt új típusú képzési és 
tanácsadási modulok kidolgozására, 
melyek javítják a GYES-ről, GYED-ről 
visszatérők elhelyezkedési esélyeit.

kIsgyermekes szülők kéPzése 
az elhelyezkedésérT

PrOjekT címe

ÖKOmama – KIsgyermeKes szülőK 
ÖKOturIsztIKaI és ÖKOgazdÁlKOdÁsI 
KéPzése, valamInt munKaerőPIacOn 
tÖrténő elhelyezésüK segítése

kedvezményezeTT

szent IstvÁn 
egyetem

az ÖKOturIzmus a régIó 
vOnzereJe
Mint a fenntartható fogyasztással és ter-
mészetvédelemmel kapcsolatos törekvés, 
a pályázói ötlet a Közép-magyarországi 
régió 2007–2013 operatív programjába is 
illeszkedett, ezért a Szent István Egyetem 
útjára indította az ÖKOMAMA projektet. 
A képzés az ökogazdálkodási és ökotu-
risztikai szakmai ismereteken túl nyelvi 
és számítástechnikai oktatást is biztosított. 
A kulcsképességek fejlesztése, valamint a 
megfelelő álláskeresési technika elsajátí-
tása ugyancsak létfontosságú a munkaerő-
piacra több év után visszatérni kívánó, de 
bizonytalan kismamáknak/kispapáknak. 
A képzés, illetve a tanácsadások, klubese-
mények ideje alatt biztosították a résztve-
vők számára gyermekeik elhelyezését.

 

feJlődő tudÁs, 
KIvÁló eredményeK
A projekt során egy innovatív, a régió 
fejlesztési terveihez illeszkedő tananya-
got dolgoztak ki, valamint akkreditál-
tatták a képzést. A fő projektbe bevont 
60 kisgyermekes szülőt speciális, a 
fenntartható fejlődést szem előtt tartó, 
piacképes tudáshoz juttatták, szakmai 
kompetenciáik növelése, „Ökoturisz-
tikai és ökogazdálkodási szakértő” 
képzettség megszerzése révén. Fontos 
szempont volt, hogy az ÖKOMAMA 
képzés a későbbiekben alapképzési 
vagy felsőfokú szakképzési szinten 
tökéletesen be tudjon illeszkedni a 
Szent István Egyetem Mezőgazdaság- 
és Környezettudományi Karának (SZIE 
MKK) képzési palettájába is.

PrOjekT vége

2014. 02. 28.

1.4
TÁmOgaTÁs  
összege

147 102 705  ft
PrOjekT  
összkölTsége

147 102 705   ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
KÖzéP-magyarOrszÁg

vIsszaTérnI a munkaerőPIacra

59kIsgyermekes 
édesanya végezTe 
el a kéPzésT 20

15
-b

en6 fő valósítja meg 
ötletét önálló 
vállalkozás 
formájában

fő rendelkezIk 
ősTermelőI 
IgazOlvÁnnyal

 10
a képzést 
sikeresen 

befejező 
édesanyák  

közül 

A képzésen 

végzett 59fő
az ökOmama OnlIne 
csaTOrnÁkOn segíTI egymÁsT

a szÁmOk Tükrében
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egyénI vÁllalKOzóKént  
a sIKer ÚtJÁn

PrOjekT kezdeTe

2014. 07. 02. 

A projekt keretében Puskásné Kálmánchey Erika házilekvár-főzésre 
alapított vállalkozását fejlesztette tovább az észak-alföldi Újfehértón. 
A támogatást a vállalkozás hirdetésére és marketingtevékenységére 
létrehozott weblap fejlesztésére, valamint a működéshez kapcsolódó 
beruházási tevékenységek finanszírozására kapta. 

A kedvezményezett az európai uniós 
támogatás segítségével weboldalt 
hozott létre a házi lekvár főzéséhez 
kapcsolódó hirdetési és marketingtevé-
kenységhez. A vállalkozás telephelyé-
nek bérleti költségét szintén a pályáza-
ti forrás fedezi.  

eszKÖzbeszerzés  
a hatéKOny műKÖdésért
A projekttevékenységek között beru-

házás is szerepel: ez olyan eszközök 
beszerzését jelentette, amelyek a vál-
lalkozás alapfeladatainak ellátásához 
szükségesek, valamint olyan informati-
ka eszközökét, amelyek a webes felüle-
ten való megjelenést biztosítják, illetve 
a címkézési és számlázási feladatokat 
segítik. A beszerzett eszközök között 
szerepelt egy laptop, egy nyomtató, 
főzőüst, mosogatógép és főzőlap.  
A beruházás eredményeként jelenleg 

lekvÁrfőzés hagyOmÁnyOsan

PrOjekT címe

ÚJfehértóI fürtÖs meggy hÁzI 
leKvÁrfőzde PrOJeKt

kedvezményezeTT

PusKÁsné 
KÁlmÁnchey erIKa 
egyénI vÁllalKOzó 

havonta körülbelül 300, főleg barack-
ból és meggyből készült terméket 
tudnak előállítani. 

vÁllalKOznI ItthOn
A kedvezményezett a fejlesztéseket a 
„Fiatalok vállalkozóvá válásának támo-
gatása” projekttel valósította meg, amely 
program keretében több mint 400 vál-
lalkozás indult el sikeresen az Észak-Al-
földön. Európában egyedülálló módon 

a 18 és 35 év közötti fiatalok számára 
nyújtottak lehetőséget vállalkozásuk 
beindítására. A Fiatal Vállalkozók 
Országos Szövetsége (FIVOSZ) és 
konzorciumi partnerei által megvalósí-
tott „Vállalkozz Itthon Észak-Alföldön” 
című projektbe 727 fiatal kapcsolód-
hatott be, akik különféle képzéseken 
sajátították el a vállalkozásuk bein-
dításához és sikeres fenntartásához 
szükséges ismereteket.

PrOjekT vége

2014. 12. 31.

1.5
TÁmOgaTÁs  
összege

3 000 000 ft
PrOjekT  
összkölTsége

3 333 333 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
észaK-alfÖld

lekvÁrfőzés hagyOmÁnyOsan

hogyan biztosítják a vállalkozás  
versenyképességét?
Puskásné Kálmánchey Erika: A lekvár mellett kísérleti 
jelleggel az úgynevezett „darált lecsót” is forgalomba 
hoztuk, mely egy kisméretűre felaprított hagymából, 
paradicsomból, paprikából, fűszerekből álló, készre 
főzött, hagyományosan tartósított, 3 dl-es befőttes- 
üvegekben tárolt élelmiszer. Komoly piaci érdeklődés 
mutatkozik az új termék iránt. 

milyen tervei vannak a jövőre nézve?
P. K. E.: Célunk a dinamikus működés biztosítá-
sa a fogyasztók minél szélesebb körű, hagyomá-
nyos technológiával készült termékekkel való 
kiszolgálásával. Szeretnénk egyedivé válni és 
új brandet létrehozni az által, hogy olyan termé-
keket hozunk forgalomba, amelyek újdonságot 
jelentenek a hazai piacon. Ennek első lépése 
volt új termékünk bevezetése.

tervezik újabb pályázat benyújtását?
P. K. E.: Tervezzük vállalkozásunk bővítését, és 
ennek érdekében szeretnénk ismét európai uniós 
forrásokat bevonni. A fejlődés egyik alappillére 
a tervezés és az erőforrásokkal, eszközökkel való 
hatékony gazdálkodás. Az európai uniós források 
kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a 
miénkhez hasonló fiatal vállalkozások lendületet 
kapjanak és elinduljanak a siker útján.

Új Termékkel a fejlődésérT 
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2.0a közOkTaTÁs szakmaI  
és InfrasTrukTurÁlIs 
fejleszTéseI

kOmPeTencIÁk és éleTen ÁT TarTó TanulÁs

A TÁMOP és a TIOP keretében számos intézkedés irányult a közoktatás 
rendszerének fejlesztésére. A hangsúly olyan programokra helyeződött, melyek 
segítik a hátrányos helyzetű tanulókat a felzárkózásban, kezelik a sajátos 
nevelési igényű gyermekek problémáit, alkalmasak az egyén kompetenciáinak 
fejlesztésére és biztosítják az egész életen át tartó tanulás lehetőségét.

erőfeszítéseK 
a JObb KÖzOKtatÁsért

egyenlőség és  
mInőségI JavulÁs 
A TÁMOP és a TIOP köz-
oktatással foglalkozó prio-
ritási tengelyének köszön-
hetően – az Egész életen át 

tartó tanulás stratégiájával összhangban 
– javult az oktatás eredményessége és 
hatékonysága, ugyanakkor a korábbinál 
jóval szélesebb körben biztosítottá vált a 
minőségi oktatáshoz való egyenlő hoz-
záférés is. Lényeges célkitűzés volt, hogy 
a közoktatás rendszere képes legyen 
használható tudást, valamint a későbbi 
folyamatos fejlődéshez elengedhetetle-
nül szükséges alapkészségeket átadni 
minden diák számára. A közoktatásban 
megszerzett tudás és készségek segítik 
majd hozzá őket ahhoz, hogy könnyebben 
találjanak képességeiknek és képzettsé-
güknek megfelelő munkát, és alkalmaz-
kodni tudjanak a munkaerőpiac támasz-
totta követelményekhez.

tanulnI egy életen Át
Számos erőfeszítés irányult az egész 
életen át tartó tanulás rendszerének ki-
alakítására: egyértelművé vált, hogy az 

erre való felkészítésnek már a közoktatás 
rendszerében meg kell kezdődnie. A 
közoktatással foglalkozó prioritási ten-
gely kialakításánál a döntéshozók tehát 
törekedtek arra, hogy minden intéz-
ménytípusban, minden korcsoport ese-
tén biztosítsák a célcsoport érdekeinek, 
képességeinek és igényeinek megfelelő-
en az egyenlő hozzáférést az oktatáshoz. 
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Ennek a törekvésnek a sikerében fontos 
szerepet játszott a pedagógiai kultúra-
váltással és az oktatással kapcsolatos 
elvárások összehangolása: a korábbinál 
nagyobb figyelmet kellett fordítani a 
képességfejlesztésre, a kompetencia- ala-
pú képzésre. 

OKtatÁs, KOmPetencIÁK alaPJÁn
A megfogalmazott célok elérése érde-
kében el kellett terjeszteni a kompe-
tenciaalapú oktatást a közoktatás és az 
iskolarendszerű szakképzés minden 
szintjén: ez a pedagógusképzés és az 
oktatás tartalmi megújításával, pedagó-
giai eszközrendszerének fejlesztésével, 
az oktatásban dolgozók továbbképzé-
sével volt elérhető. Mérési, értékelési és 
minőségirányítási rendszereket kellett 
kialakítani, melyek biztosítják az ered-
mények tanulói, pedagógusi, intézmé-
nyi és ágazati szinten történő megfi-
gyelését és objektív összehasonlítását. 
Az egész életen át tartó tanuláshoz 
szükséges képességek és kompetenciák 

megteremtésére koncentráló közokta-
tási rendszer kialakításához az oktatás 
célját, tartalmát és módszereit érintő 
átfogó szemléletváltásra volt szükség. 

KOrszerűbb PedagógIaKultÚrÁt
A kompetenciaalapú oktatás megterem-
téséhez a pedagógusok oktatásának és 
továbbképzésének fejlesztésére, valamint 
szemléletmódjuk átalakítására is szükség 
van. A tananyagok, programcsomagok 
kidolgozásával és iskolákban történő be-
vezetésével párhuzamosan törekedni kell 
arra, hogy az oktatók megismerkedhesse-
nek az új módszerekkel és az új eszkö-
zökkel. Ösztönözni kell a közoktatásban 
dolgozó pedagógusok szakmai fejlődését. 
Fontos, hogy képesek legyenek az eltérő 
oktatási igényű csoportok oktatására 
és a sajátos nevelési igényű tanulók 
integrációjának elősegítésére. A pedagó-
gusok fejlesztése érdekében biztosítani 
kell számukra a megfelelő akkreditált 
továbbképzéseket tanügyi-igazgatási, 
menedzsment-, pálya-tanácsadási, sport- 

és szabad idő-szervezési, felnőttoktatási 
és idegen nyelvi területeken.

a KÖzgyűJteményeK  
mInt az OKtatÁs eszKÖzeI
A közgyűjtemények fontos szerepet tölte-
nek be a képesség- és kompetenciafejlesz-
tésben mint nonformális és informális 
tanulási helyszínek. Éppen ezért a múze-
umi szolgáltatások fejlesztésének komoly 
jelentősége van, hiszen segítségükkel 
kiegészíthető a formális oktatás eszköz-
rendszere. A fejlesztés fontos része volt a 
múzeumok programjainak integrálása a 
tananyagba, illetve a módszertanának és 
gyakorlatának pedagógiai rendszerben 

történő megjelenítése. A múzeumok mel-
lett a könyvtárakban is komoly potenciál 
rejtőzik. A könyvtári szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés tekintetében azonban 
igen jelentősek a területi különbségek. 
Ennek javítása érdekében sor került szá-
mos általános és iskolai könyvtárrendszer 
korszerűsítésére.

leKüzdenI a hÁtrÁnyOKat
Kiemelt cél volt a halmozottan hátrányos 
helyzetű és roma tanulók iskolai sike-
rességének növelése. Ennek érdekében 
vissza kellett szorítani az oktatásban 
megjelenő szegregációt, csökkenteni 
kellett az iskolán belüli lemorzsolódá-
sukat, javítani kellett a továbbtanulási 
eredményeiket, illetve vissza kellett 
integrálni az oktatási rendszerbe a korai 
iskolaelhagyókat. Törekedtek arra, hogy 
a rendszerszinten jelenlévő, szegregációt 
erősítő mechanizmusokat visszaszorít-
sák, a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók számára komplex programokat 
dolgozzanak ki, valamint a nevelésüket 
támogató módszertanokat beépítsék a 
pedagógus-alapképzési és továbbképzé-
si programokba.

FejlesZtések hat RégiÓBaN
Az oktatás hatékonyságának kérdése összefügg az oktatási 
infrastruktúra állapotával. Az általános képzést nyújtó közoktatási 
intézmények területileg egyenetlen és helyenként alacsony szintű 
infrastrukturális ellátottsága nagymértékben hátráltatja a közok-
tatásban megkezdett tartalmi lépések végrehajtását. Az intéz-
ményekben a TÁMOP módszertani és tartalmi fejlesztéseinek 
hatékony megvalósításához egységes, az ország egész területét 
érintő IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) infra-
struktúra-fejlesztésre volt szükség, melyben a TIOP a hat konver-
genciarégiót támogatta.  

számos erőfeszítés 
irányult  
Az egész életen 
át tArtó tAnulás 
rendszerének
kiAlAkításárA.
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„segítünK, hOgy  
magad tudd csInÁlnI”

PrOjekT kezdeTe

2010. 01. 01.

Dég község általános iskolájának és óvodájának pedagógusai már évek 
óta sikerrel alkalmazták az Integrációs Pedagógiai Rendszert (IPR), amikor 
úgy döntöttek, hogy a szélesebb körű felzárkózás érdekében ismereteiket 
megosztják a környező települések oktatási intézményeivel. 

tOvÁbbadnI  
a megszerzett tudÁst
Az Integrációs Pedagógiai Rendszer egy
pedagógiai keretrendszer, amelynek célja a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek esélykülönbségeinek kiegyenlítése.  
A program a képességkibontakoztatás-
hoz, integrációs felkészítéshez, valamint 
óvodai fejlesztőprogramok szervezéséhez  
nyújt támogatást.  Egyrészt a környező 
települések oktatási intézményeinek 
pedagógusai számára kívántak segítséget 
nyújtani, másrészt törekedtek arra, hogy 
a pedagógusképzésben részt vevők már 
tanulmányaik során megszerezzék a szük-
séges IPR-ismereteket. Ezért a Kaposvári 
Egyetem Pedagógiai Karával együttmű-
ködve részt vettek a hallgatók szakmai 
gyakorlatának lebonyolításában.

célKItűzéseK és eredményeK
A Dég-község környéki óvodák és 
iskolák a pályázat kezdetén még nem 

rendelkeztek IPR-ismeretekkel, így jelez-
ték igényüket a kedvezményezett felé a 
rendszer tudásanyagának elsajátítására. 
A projekt fő célja az volt, hogy a partner-
intézmények gyermekbarát óvodákat és 
iskolákat hozzanak létre. Olyan oktatási
környezetet alakítottak ki, ahol tanár és 
diák egyaránt jól érezheti magát.

együTT a hÁTrÁnyOs 
helyzeTű gyermekekérT

PrOjekT címe

„segítünK, hOgy magad tudd 
csInÁlnI” – együtt a hÁtrÁnyOs 
helyzetű gyermeKeKért

kedvezményezeTT

ÁltalÁnOs 
művelődésI KÖzPOnt 
dr. KOvÁcs PÁl 
ÁltalÁnOs IsKOla

A projektben részt vevő szakemberek a 
hátrányos helyzetű gyermekek képes-
ségeinek kibontakoztatása érdekében 
újragondolták az egyes intézmények 
oktatási gyakorlatait. A továbbképzé-
seken már elsajátított módszertani ele-
mek megerősítésével pedig kollégáik 
integrációs kultúráját igyekeztek meg-
szilárdítani. A kedvezményzett a part-
nerintézményekben segített létrehozni 
a kompetenciaalapú oktatás tartalmi 
és módszertani alapjait, valamint fej-
leszteni a minőségi oktatást biztosító 
intézményi feltételeket. Emellett pedig 
fontos cél volt, hogy felkészüljenek 
az integrációt, a kompetenciaalapú 
oktatást előtérbe helyező rendszerhez 
való kapcsolódáshoz. Céljaikat minden 
tekintetben elérték: 30 órás akkreditált 

képzést nyújtottak 15 óvodapedagó-
gusnak, valamint 50 pedagógusnak.  
A dégi oktatási intézmények az IPR 
szakmai műhelyévé váltak, gyara-
podott munkatársaik szakmai felké-
szültsége, kedvező hatást gyakoroltak 
a kistérség IPR-tevékenységének 
fejlődésére, ezáltal pedig a hátrányos 
helyzetű gyerekek felzárkózására.

PrOjekT vége

2011. 01. 31.

2.1

A pedAgógusképzésben 
részt vevők már 
tAnulmányAik során 
megszerezték Az  
ipr-ismereteket.

TÁmOgaTÁs  
összege

31 000 000 ft
PrOjekT  
összkölTsége

31 000 000 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
KÖzéP-dunÁntÚl

ÁTadnI a megszerzeTT TudÁsT



031030

a szÁmOk Tükrében

mÚzeumOt mIndenKIneK!

PrOjekT kezdeTe

2008. 11. 03.

A múzeumok a kultúraközvetítés és az oktatás fontos eszközei.  
A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) szakemberei felismerték,  
hogy a magyar múzeumok sok esetben nem tudnak hatákonyan bekapcsolódni 
a közoktatásba. A MOKK ezen a helyzeten kívánt változtatni. 

amIn vÁltOztatnI Kellett
Bár a múzeum az egész életen át tartó 
tanulás helyszíne kellene legyen, 
számos intézmény képtelen volt 
megfelelni ennek az elvárásnak. 
Azért, hogy a múzeumok az eddiginél 
hatékonyabban tudjanak bekapcsolód-
ni az oktatási folyamatba, a MOKK a 
Múzeumok Mindenkinek Programmal 

kívánt változtatni az eddig bevett 
gyakorlatokon. A kedvezményezett 
a Múzeumi Szakfelügyelet által 
2000–2003 között készített, 99 múze-
umot vizsgáló országos felmérésének 
tanulságait használta fel programjának 
kidolgozásához. A felmérés kimutatta, 
hogy kevés iskolai csoport keresi fel a 
múzeumokat mint kiegészítő oktatási 

mÚzeumOk OkTaTÁsI-kéPzésI 
szerePének erősíTése

PrOjekT címe

mÚzeumOK mIndenKIneK PrOgram 
– mÚzeumOK OKtatÁsI-KéPzésI 
szerePéneK erősítése – KÖzPOntI 
módszertanI feJlesztés

kedvezményezeTT

szabadtérI néPraJzI 
mÚzeum (mÚzeumI 
OKtatÁsI és KéPzésI 
KÖzPOnt)

helyszíneket, ugyanis az intézmények 
nem kínálnak a kiállításokhoz kapcso-
lódó programokat és tanári segédanya-
gokat. A felmérés arra is fényt derített, 
hogy a korszerű múzeumi oktatás 
kibontakozását gátolja a szakemberhi-
ány és a múzeumban dolgozók szakmai 
képzésének, valamint az intézmények 
közművelődés-fejlesztési koncepciójá-
nak hiánya is.

eredményeK
A kutatás eredményeit felhasználva 
a Múzeumok Mindenkinek Prog-
ram országos szinten újította meg a 
múzeumokat annak érdekében, hogy 
korszerű kiállításokat, látogatóbarát 
és iskolabarát környezetet, élményben 
gazdag programokat tudjanak kínálni. 
Újszerű múzeumpedagógiai megol-

dások bevezetésével arra ösztönözte 
a intézményeket, hogy élő együttmű-
ködést alakítsanak ki az iskolákkal. 
A projekt sikeresen célozta meg a 
múzeumokat (múzeumi vezetők, 
dolgozók, múzeumpedagógusok) és a 
közoktatási intézményeket, elsősor-
ban a pedagógusokat. 

PrOjekT vége

2014. 02. 28.

2.2

A progrAmnAk 
sikerült újszerű 
múzeumpedAgógiAi 
megoldások 
bevezetésére 
ösztönöznie  
A múzeumokAt.

TÁmOgaTÁs  
összege

438 233 032 ft
PrOjekT  
összkölTsége

438 233 032 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
KÖzéP-magyarOrszÁg

merT TanulnI nem csak az IskOlÁban leheT

A korszerű múzeum
pedAgógiA  
megAlApozásához

OnlIne mÚzeum-
PedagógIaI adatbÁzIst  
állítottak össze10 különböző 

mmP-kéPzésT 
dOlgOzTak kI

2 × 120 
órÁs 3 × 60 

órÁs 5 × 30 
órÁs

tanfolyamot akkreditáltak10 t
ém

Á
ba

n

38 tanfolyamot 
indítottak

399
mÚzeum- 
Pedagógust 
KéPezteK 10 kiadványt 

készítettek  
el 40 fős OrszÁgOs 

kOOrdInÁTOrI 
hÁlózaTOT 
hOzTak léTre 

kutAtást 
végeztek4



033032

OKtatÁssal egy JObb életért

PrOjekT kezdeTe

2009. 12. 01.

A Belső Tűz Egyesület több mint tíz éve foglalkozik hátrányos helyzetű, 
többségében roma fiatalok oktatásával Komlón. Pályázatuknak 
köszönhetően folytatni tudták tevékenységüket a Napfény Tanoda keretein 
belül, újabb fiatalokat segítve hozzá a továbbtanuláshoz, miközben 
identitástudatukat is megőrizték. 

hÁtrÁnyOs helyzetben
Komló lakossága az elöregedés és az 
elvándorlás következtében folyamato-
san csökken. A munkanélküliségi ráta 
15,7%, ebből 35% tartósan munkanél-
küli, a hátrányos helyzetű gyermekek 
száma pedig 15%.

régóta segíteneK
A Belső Tűz Egyesület 2004 májusában 
alakult 11 roma származású fiatal össze-
fogásával. Legfontosabb célkitűzésük: 
minél több hátrányos helyzetű, elsősor-

ban roma származású ember esélyeit 
javítani az oktatás és a munkaerőpiac 
területén. Az egyesület kiemelt tevé-
kenysége a tanoda működtetése.

szÁmszerűsíthető eredményeK
A Komlón működő tanoda nagy múltra 
tekint vissza: a 2003/2004-es tanévben 
25 fiatal látogatta, közülük négy  
diák közép fokú intézményben tanult 
tovább. A 2004/2005-ös tanítási idő-
szakban 30 diák vette igénybe a tanoda 
szol gáltatását. 

lÁ rÁzÁ dä szaré –
naPfény TanOda

PrOjekT címe

lÁ rÁzÁ dä szaré – naPfény tanOda
kedvezményezeTT

belső tűz egyesület

Még ebben a tanévben három diákjuk 
érettségizett le, három pedig középfokú 
oktatási intézményben folytatta tanul-
mányait. A 2005/2006-os tan évben az 
egyesület munkáját 30 diákkal folytat-
ta. 2006-tól 2008-ig 41 tanulónak nyúj-
tottak segítséget a vállalt 30 fő helyett. 

2008–2009-ben hat diák fejezte be az 
általános iskolát, három pedig érettsé-
git tett. Az eredmények alapján szükség 
mutatkozott a projekt folytatására.  
A Belső Tűz Egyesület pályázatában  
30 hátrányos helyzetű gyermek okta-
tását vállalta.

PrOjekT vége

2011. 08. 31.

2.3
TÁmOgaTÁs  
összege

20 690 153 ft
PrOjekT  
összkölTsége

20 690 153 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)

dél-dunÁntÚl

felzÁrkózTaTnI a hÁTrÁnyOs helyzeTű gyerekekeT

hogyan tudja segíteni a tanoda a fiatalok érvényesülését?
11 éves gyakorlatunk azt mutatja, hogy a direkt, valamint indi-
rekt módon megvalósuló, az egyéni igényekre épülő fejlesztésen 
kívül a szülői házzal történő kapcsolattartás, családlátogatás 
nagyban hozzájárul a gyerekek sikerességéhez. Ezenfelül a 
mentor-diák közötti kapcsolat is sokat tud lendíteni a gyerekek 
előmenetelén, még akkor is, ha a találkozás középpontjában nem 
kimondottan a tanulás áll.

milyen terveik vannak a jövőre nézve?
Terveink között szerepel szolgálta-
tásaink minőségfejlesztése és 
módszertárának szélesítése, mivel  
a gyermekek gyorsan reagálnak a jelen 
történéseire, nekünk is tartanunk kell 
a lépést. Tervezünk továbbá egy másik 
helyen is tanodát nyitni.

szükség van a munkÁjukra

A Napfény Tanodáról 
Orsós Ferencet, az 
intézmény elnökét 
kérdeztük.

tervezik újabb pályázat  
benyújtását is?
Természetesen. Egyéb forrással 
sajnos nem rendelkezünk, bár 
számos visszajelzés igazolja, hogy 
jelenlétünkre, munkánkra továbbra is 
nagy szükség van.



035034

KOmPlex PrOgramOKKal  
a JÖvőért

PrOjekT kezdeTe

2013. 02. 01.

Egyre kevesebb diáknak van lehetősége az iskolai képzést kiegészítő 
készségfejlesztő kulturális programokon részt venni, ezért Nyúl Község 
Önkormányzata pályázati támogatással egy átfogó, az egész kistérséget érintő 
kulturális-oktatási programba kezdett.

rOssz tendencIÁK
Sajnos a községi családokat is érinti az or-
szágszerte tapasztalható jelenség, miszerint 
a megélhetési kiadások mellett a családi 
költségvetésből már nem jut a gyerekek 
készségfejlesztő foglalkozásaira. Az iskolák 
és óvodák anyagi lehetőségei is végesek, 
a pedagógusok gyakran térítésmentesen 
végzik a tehetséges diákok felkészítését. 
A kedvezményezett ingyenes oktatási és 

kulturális programok szervezésével segített 
a község rászoruló családjain. A könyvtár 
már 2012 nyarán infrastrukturális fejleszté-
sekbe kezdett, aminek eredményeképpen - 
a három főrészből álló (felnőtt-, gyermek- és 
kézikönyvtár) intézményt - e-olvasóterem-
mel és könyvraktárral bővítették.

messzIre mutató eredményeK
A projekt segítségével a korábbinál 

nyÚl községI könyvTÁr a kulTurÁlIs 
Tevékenységek elTerjeszTéséérT

PrOjekT címe

nyÚl KÖzségI KÖnyvtÁr  
a színJÁtszÁs, a tÁnc és mÁs 
KulturÁlIs tevéKenységeK 
elterJesztéséért

kedvezményezeTT

nyÚl KÖzség 
ÖnKOrmÁnyzata

hatékonyabban kívánták Nyúl község 
könyvtárát bevonni az oktatás rendszeré-
be. Törekedtek a könyvtár tevékenységi 
körének bővítésére és az egyéb oktatási 
és kulturális intézményekkel meglévő 
partnerségi kapcsolataik szélesítésére. A 
kedvezményezett számára lényeges volt, 
hogy a könyvtárban folyó tevékenysé-
geket a térségben található iskolások és 
óvodások számára széles körben elér-
hetővé tegye, felkeltve ezáltal a fiatalok 
érdeklődését a kultúra iránt. A könyvtár 
munkatársai célként fogalmazták meg, 
hogy a kulturális nevelés eszközeivel a 
részt vevő gyerekek kreativitását, önbi-

zalmát és önkifejező képességét növeljék, 
megteremtve bennük az egész életen át 
tartó tanulás iránti igényt. A projekt jelen-
tősége főként abban mutatkozik meg, hogy 
a gyermekek mellett a pedagógusokat is 
motiválni tudták az együttműködésre és 
a tapasztalatcserére, a szülők figyelmét is 
felkeltették a kulturált szórakozás iránt. 
Emellett a pályázat nagyban hozzájárult az 
esélyegyenlőség megteremtéséhez is, hi-
szen a kultúra iránt érdeklődő, tehetséges, 
de rossz anyagi körülmények között élő 
gyermekek számára is elérhetővé váltak 
olyan programok, melyeket családjaik nem 
tudtak volna biztosítani számukra.

PrOjekT vége

2014. 02. 28.

2.4
TÁmOgaTÁs  
összege

29 135 200 ft
PrOjekT  
összkölTsége

29 135 200 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
nyugat-dunÁntÚl

a TanulÁs és a kulTÚra nem leheT Pénz kérdése!

nyúl község 
együtt-
működött 12
az informális 
oktatásban térítés- 
mentesen vett részt

környező TelePülés 
nevelésI-OkTaTÁsI 
InTézményével

6
10 téma- 

naPOt és

14

4

24havI
és

TeheTséggOndOzó 
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heTI

szakkört,
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dIÁK vett részt

a TanóraI fOglalkOzÁsOkOn

több 
mint 223

a szÁmOk Tükrében
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hatéKOny InfOrmatIKaI 
InfrastruKtÚrÁt! 

PrOjekT kezdeTe

2009. 01. 01. 

Olyan központi infrastruktúra jött létre, amelynek köszönhetően a köznevelés
és felsőoktatás intézményeinek rendszerei a kor minden igényének megfelelő, 
biztonságos informatikai környezetbe kerültek. Az új informatikai környezet a 
jövő projektjeinek megvalósítását is segíteni fogja.

A projekt célja az oktatás területén meg-
valósuló szakmai fejlesztések számára 
megfelelő informatikai infrastruktúra 
kialakítása volt. Alapkövetelményként 
jelent meg a beruházásban az oktatást 
érintő rendszerek és adatbázisok meg-
bízható és költséghatékony felépítése, 
tárolása. Erre főként azért volt szükség, 
mert a közoktatás modernizációja során a 
modernizáció aktuális állapotát felmérni 
és visszacsatolni képes központi oktatási 

adminisztráció nem érte el a szükséges 
integrációs szintet. A működő rendszerek 
nem voltak képesek időben és megfelelő 
feldolgozottsági szinten visszajelezni egy 
adott fejlesztési program mutatószámok-
ban mérhető eredményességét. 

dIgItÁlIs PedagógIa
A kiépített központi informatikai infra-
struktúra által biztosított háttértámogatás 
és szolgáltatások megteremtették az 

OkTaTÁsfejleszTés közPOnTI 
InfrasTrukTÚra léTrehOzÁsÁval

PrOjekT címe

hatéKOny InfOrmatIKaI 
InfrastruKtÚra  
a KÖzOKtatÁsban

kedvezményezeTT

educatIO tÁrsadalmI 
szOlgÁltató nOnPrO- 
fIt Kft. és OKtatÁsKutató 
feJlesztő Intézet

ágazati informatikai rendszerek működé-
sének feltételeit. Az intézményi szintű di-
gitális pedagógiának és az IKT kompeten-
ciafejlesztésnek köszönhetően elérhetővé 
vált a Sulinet portálon keresztül  a közpon-
ti, oktatási és informatikai felzárkózást 
támogató tartalomszolgáltatás.

hOsszÚ tÁvÚ hatÁsOK
A fejlesztés eredményeképpen a Sulinet 
Portál alkalmas lett a köznevelési ágazat 

szereplőinek digitális tartalomhoz és 
közösségi szolgáltatásokhoz kap csolódó 
igényeinek kiszolgálására.  
A korszerű digitális tartalmak és a 
kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a leendő 
munkavállalók versenyképesek legyenek 
a munkaerőpiacon.

PrOjekT vége

2012. 03. 28.

2.5
TÁmOgaTÁs  
összege

1 963 783 977 ft
PrOjekT  
összkölTsége

1 963 783 977 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
nyugat-dunÁntÚl

TÁmOP-fejleszTések InfrasTrukTurÁlIs TÁmOgaTÁsa

mire a legbüszkébb a projekt során elért eredmények közül?
Létrejött az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
tulajdonában egy olyan szerverpark, mely a XXI. század szín-
vonalán képes az oktatási intézményeket kiszolgálni.  
Az oktatási rendszerek digitális átállását maximálisan támo-
gatni tudja óvodáskortól az egyetemi felvételin keresztül  
a pedagógus -továbbképzésig egyaránt.

milyen pozitív hatásokról számolhatunk be?
Mind a közoktatást, mind a felsőoktatást ki 
tudjuk szolgálni a projekt keretében kiala-
kított szerverparkkal, valamint nemzetközi 
szinten vagyunk képesek levezényelni a 
digitális átállást az oktatásban. 

nemzeTközI szInTű fejleszTések 

Az IT-igények 
kielégítése személyre 
szabott és sikeres 
volt – Nobilis Kornéllal, 
az Educatio Kft. 
programvezetőjével 
beszélgettünk. 

milyen típusú fejlesztésekre  
pályáznának a jövőben?
Pályázunk ennek a hálózatnak a megerősítésére
mind szoftver, mind hardver téren, hogy a digitá-
lis támogatásban elért előnyeinket tovább tudjuk
növelni, és a világ vezető digitális hatalmai közé
tudjunk felsorakozni az oktatási intézmények
területén. Pályázunk továbbá az egyes intézmé-
nyek informatikai fejlesztésére is.
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3.0 a felsőOkTaTÁs TarTalmI 
és InfrasTrukTurÁlIs 
fejleszTéseI

műszakI és TermészeTTudOmÁnyOs kéPzések a fókuszban

A TÁMOP és a TIOP felsőoktatást érintő törekvései komplex módon kezelték 
a terület problémáit: egyszerre koncentráltak az oktatás hatékonyságának 
növelésére, az intézmények jobb ellátottságára, az oktatás minőségének 
javítására, a műszaki és természettudományos képzések megerősítésére és  
a piac igényeinek messzemenőbb figyelembevételére.

felsőOKtatÁs  
a PIac IgényeIre szabva

BehOzandó  
lemaradÁs 
Az elmúlt másfél évtizedben 
a felsőoktatási infrastruktú-
ra korszerűsítését és bővíté-
sét támogató beruházások 

ellenére a felsőoktatási intézmények infra-
struktúrájának korszerűsítése országos 
szinten nem tartott lépést a gyorsütemű 
tudományos-technológiai változásokkal. 
Sok intézmény oktatási és szociális épü-
leteinek, közösségi tereinek fizikai állaga 
leromlott, befogadókapacitása elégtelenné 
vált, műszerezettsége – különösen a K+F 
(kutatás-fejlesztés) igényes szakokon 
– elavult, így nem tudja korszerű színvo-
nalon kielégíteni a hallgatók oktatásának-
képzésének igényeit. Az intézmények 
részben leromlott fizikai infrastruktúrájuk, 
korszerűtlen technológiai felszereltségük 
miatt sem képesek jól reagálni a gazdaság 
és a munkaerőpiac szerkezetében bekövet-
kezett változásokra. 
A TÁMOP felsőoktatást érintő prioritási 
tengelyének fő célkitűzése az volt, hogy 
a felsőoktatásban megkezdett reformok 
végrehajtását támogassa, illetve felgyor-
sítsa, különös tekintettel azokra a célokra, 

melyeket a Lisszaboni Stratégia fogalma-
zott meg a tudásalapú gazdaság kiépíté-
séhez kapcsolódóan. Az operatív program 
megalkotói törekedtek a felsőoktatási 
intézmények K + F + I + O (kutatás + fejlesz-
tés + innováció + oktatás) tevékenységének 
kiszélesítésére azért, hogy a vállalkozások-
kal szorosabb együttműködést építhesse-
nek ki. A fejlesztések célkeresztjében volt 
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a felsőoktatás munkaerő-piaci relevanci-
ájának erősítése a műszaki és természet-
tudományos szakokon tanuló hallgatók 
számának növelésével.

a tanulÁsé a JÖvő
Ahogy a közoktatás átalakítását érintő 
prioritásokban, úgy a felsőoktatás 
fejlesztésekor is kiemelt szerep jutott 
annak a célkitűzésnek, ami az egész 
életen át tartó tanulás programjára irá-
nyult. Az oktatás minőségét úgy kellett 
fejleszteni, hogy közben megerősödjenek 
az intézmények kapcsolatai a munkaerő-
piaci szereplőkkel, mindemellett szükség 
volt a felsőoktatási intézményirányítás 
és menedzsment korszerűsítésére is.
Az eredményes átalakításhoz szükség 
volt egyrészt a felsőoktatási szolgál-
tatások fejlesztésére, másrészt pedig 
a tartalomfejlesztésre és a szervezeti, 
képzési kapacitások korszerűsítésére. 
A felsőoktatási szolgáltatások fejleszté-
sére megalkotott programok célul tűzték 
ki az intézmények irányítási és menedzs-
mentrendszereinek informatikai alapú 

átalakítását, valamint a korszerű szol-
gáltatások egységes bevezetését célzó 
fejlesztéseket. A tervezett beavatkozások
olyan szervezeti, irányítási módszerek, 
nyilvántartási és folyamatkövetési rend-
szerek kifejlesztését támogatták, ame-
lyek lehetővé teszik a munkaerő-piaci 
előrejelzések megismerését, és segítik az 
intézményeket a gyorsan változó mun-
kaerő-piaci igények és követelmények 
értelmezésében. Ilyenek a menedzsment-
szolgáltatások, a pályakövetés, Alumni 
szolgáltatás és a karrier-tanácsadás, a 
minőségirányítási rendszerek és a vali-
dációs központok.
A tartalomfejlesztésre és a szervezeti, 
képzési kapacitások korszerűsítésére azért 
volt kiemelkedően nagy szükség, mert 
a magasan képzett gazdasági szakem-
berek jelenléte, valamint a jól működő 
továbbképzési rendszer kiépítése nélkül 
elképzelhetetlen a tudásalapú gazdaság 
működése. Emiatt szükség volt a tananya-
gok fejlesztésére, a korszerű matematikai 
és természettudományos végzettséggel 
rendelkezők számarányának növeléséhez 

szükséges tartalmi és képzési kapacitások 
kialakítására, a képzők képzésére, vagyis a 
felsőoktatásban dolgozók kapacitásfejlesz-
tésére és a pedagógusképzést támogató 
hálózatok létrehozására.

együttműKÖdnI  
a vÁllalKOzÁsOKKal
A program célja az volt, hogy képe-
sek legyenek bővíteni a felsőoktatás 
kutatás-fejlesztési kapacitásait (mind 
humán, mind pedig szervezeti oldalról) 
oly módon, hogy segítségével erősítsék 
a vállalkozásokkal való intézményi 
együttműködést.
Az erre irányuló erőfeszítések 
elsősorban azokat a szervezeti, képzési 
és kutatás-fejlesztési tevékenységeket 
támogatják, amelyek a vállalkozásokkal 
való szervezett együttműködés 
keretfeltételeinek a kialakítása révén 
bővítik a felsőoktatási intézmények 
kapacitásait a tudástermelés területén. 
Elképzeléseiket több módon tudják 
megvalósítani. Például az innovatív 
kutatói teamek projektjeinek 

támogatása, a tudományos kutatások 
eredményeinek hasznosulását bemutató 
ismeretterjesztő dokumentumok 
kiadása, a kiválósági központok 
kialakítása, a menedzseri kompetenciák 
fejlesztését segítő képzések erősítése, a 
kutatási potenciál bővítéséhez szükséges 
felsőoktatási intézményi, szolgáltatói 
és ügyfélkapacitás bővítése, a tudás- és 
technológiatranszferrel összefüggő 
tevékenységek támogatása, valamint 
egy olyan átfogó pályázati rendszer 
megvalósítása révén, amely lehetővé 
teszi az oktatói-kutatói életpálya 
tervezhetőségét.

teRületi éRZékeNység
Hazánkban intézményi szinten és régiónként egyaránt jelentős 
különbség mutatkozik az oktatóhelyek, a kutatói terek és a szol-
gáltatói terek (központi könyvtár és szakkönyvtárak, sportlétesít-
mények, közösségi helyek stb.) területén. A régiók többségében 
hiány van a számítógép és egyéb laborok, a központi könyvtárak 
kapacitásai és a szakszemináriumi termek terén. Ezért a TIOP-
nak és a TÁMOP-nak ezeket a problémákat is kezelnie kellett.  
A területi szempontok érvényesülését támogatták például a regi-
onális tudásközpontok, azaz az olyan intézmények alkotta háló-
zatok, amelyek révén az adott térségben működő felsőoktatási 
intézmények tevékenységüket a regionális szükségletek közvet-
len kielégítésére összpontosítják.

fontos  
lépés volt  
A munkAerő-
piAci szereplők 
bevonásA Az 
oktAtásbA.
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KutatÁs,  
feJlesztés, InnOvÁcIó

PrOjekT kezdeTe

2010. 07. 01.

A projekt során az oktatás és kutatás minőségének javítását tartották szem előtt 
a Debreceni Egyetemen, különös tekintettel az egyetem K+F+I stratégiájának 
három fő tudományterületére. A minőségi fejlődést a szellemi potenciál, a K+F 
infrastruktúra, és az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztésével, valamint a 
kiemelt kutatási területek koncentrált támogatásával érték el.

A Debreceni Egyetem vezetését az  
a gondolat vezérelte, hogy az interdisz-
ciplináris alapkutatás, illetve az ehhez 
kapcsolódó alkalmazott kutatás kapcsolati 
rendszerének kiépítése lehet az innováció te-
rületén elérni kívánt jelentős áttörés alapfel-
tétele, valamint a nemzetközi alapkutatások 
magas minőségi szinten történő fenntartása, 
támogatása. A projekt során a kutatásori-

entált tehetséggondozás továbbfejlesztése; 
a tudományos fokozattal rendelkező, teljes 
munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kuta-
tók számának növelése volt a cél.

feJlesztéseK Öt KIemelt  
tudOmÁnyterületen
A projekt általános célja tehát az volt, 
hogy a Debreceni Egyetem a kiemelt 

kuTaTÁs-fejleszTés-InnOvÁcIó- 
OkTaTÁs debrecenben

PrOjekT címe

a felsőOKtatÁs mInőségéneK 
JavítÁsa a KutatÁs-feJlesztés-
InnOvÁcIó-OKtatÁs feJlesztésén 
Keresztül a debrecenI egyetemen

kedvezményezeTT

debrecenI egyetem

kutatási területeken elérje a vezető 
európai kutatóegyetemek szakmai 
színvonalát, és elismertségre tegyen 
szert. A pályázatban nevesített öt 
kiemelt alapkutatási témakörben 110 
kutatócsoport indított kutatási témát. 
Az öt kiemelt terület közé tartozott a 
molekulatudomány (24 kutatócsoport), 
fizikai, számítás- és anyagtudomány 
(16 kutatócsoport), molekuláris medi-
cina (31 kutatócsoport), egészség- és 
környezettudomány (19 kutatócso-
port), nyelvtechnológia és bioetika (20 
kutatócsoport). A konkrét célok között 
szerepelt a K+F tevékenységekhez 
szükséges HR-kapacitások minőségi és 
mennyiségi fejlesztése, a tehetséges fi-
atalok számára kutatási lehetőség biz-

tosítása. Egyetemi szinten a kutatócso-
port 73 fővel bővült, valamint további 
70 dolgozó oktatási feladatok alól való 
tehermentesítése is megtörtént.  
 
esély a fIatal KutatóKnaK
A projekt célcsoportját az öt fókusz-
területen dolgozó oktatók és kutatók, 
valamint e tudományterületeken doktori, 
alap- és mesterképzésben részt vevő 
hallgatók alkották. 22 fiatal kutató kapott 
lehetőséget önálló kutatócsoport indí-
tására. A doktori képzésben részt vevő 
hallgatóknak a kutatómunkába való 
bekapcsolódásra is lehetőséget biztosí-
tottak. 6 doktorandusz hallgató, valamint 
19 új tudományos segédmunkatárs 
került bevonásra.

PrOjekT vége

2012. 10. 31.

3.1
TÁmOgaTÁs  
összege

2 864 388 299 ft
PrOjekT  
összkölTsége

3 015 145 578 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
észaK-alfÖld

mInőségI felsőOkTaTÁs

a PÁlyÁzaTI TÁ-
mOgaTÁs ered-
ményekénT 63új műszer  

a debreceni 
egyetemen  

5
SZABADALMI 
KÉRELMET 
NYÚjTOTTAK BE7

70

kIemelT alaPkuTaTÁsI 
Témakörben

110 KUTATóCSOPORT 
INDÍTOTT KUTATÁSI 
TÉMÁT

a pályázatnak köszönhetően

834 42c
Ik

k
e

T

mOnO- 
grÁfIÁT 
jelenTeTTek 
meg

23
PROjEKTET 
TÁMOGATTAK

k+f

az előző 
évi 40  
helyett

előadÁst  
tartOttaK

a kuTaTók  
éjszakÁja 2011  
PrOgram-
sOrOzaTban

a szÁmOk Tükrében
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csÚcstechnOlógIÁs  
szÁmítÁstechnIKa 

PrOjekT kezdeTe

2013. 07. 01.

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Intézet a projekt 
keretében egy országos hatókörű fejlesztési programot hajtott végre,  
amelynek köszönhetően a hazai felsőoktatási és kutatási infrastruktúra 
jelentős modernizáción ment keresztül. 

A projekt átfogó célja az volt, hogy a ha-
zai K+F hatékonyságát növelje, valamint 
a tudományos eredmények felmutatá-
sához szükséges időt lerövidítse. Ezt az 
elosztott számítási és adattárolási infra-
struktúra, a szoftverkörnyezet, a gépter-
mi infrastruktúra fejlesztése, valamint 
a felhasználói adathálózati hozzáférést 
gyarapító beruházások által kívánták 
megvalósítani. A stratégia illeszkedik az 
európai uniós elképzeléshez, mely sze-
rint az európai szuper-számítástechnikai 
infrastruktúrát fejleszteni kell annak 

érdekében, hogy Európa a globális 
technológiai és gazdasági versenyben 
csökkenthesse hátrányát. 

felhőalaPÚ megOldÁsOK
A projekt eredményeképp kialakításra 
került egy szuperszámítógép-rendszer, 
valamint egy 16 Pbyte kapacitású adat-
tároló, amely a korszerű hazai adatháló-
zaton keresztül kapcsolódik be a hazai és 
az európai kutatás-fejleszés-értékterem-
tés vérkeringésébe. A rendszer „számí-
tási ereje” ahhoz hasonlítható, mintha a 

kOrszerű  
TechnOlógIa

PrOjekT címe

szuPerszÁmítÁstechnIKa  
(hPc) a felsőOKtatÁsban

kedvezményezeTT

nemzetI InfOrmÁcIós 
InfrastruKtÚra 
feJlesztésI Intézet

világ 7 milliárd lakosa egyszerre venne a 
kezébe egy-egy számológépet, és másod-
percenként 70 000 összeadás, kivonás, 
osztás, szorzás műveletet hajtana végre.  
Ezzel a számítási teljesítménnyel – 
Magyarországon egyedülálló módon 
– a világ 500 legerősebb számítógépe 
közé került. A rendszereket korszerű,  
közműszerű módon tették elérhetővé a 
felhasználók számára, ennek érdekében 
a hardver erőforrás-fejlesztést kiegészí-
tették azzal, hogy a rendszert felhő- 
alapon is elérhetővé tették.

beKaPcsOlódnI  
az euróPaI vérKerIngésbe
A bővítés egyrészt lehetőséget 
adott arra, hogy Magyarországon 
is létrejöjjön a felsőoktatási-kutatói 
igényeknek megfelelő számítási és 
adattárolási kapacitás, másrészt a 
hazai kutatók is megfelelő színvo-
nalon jussanak hozzá a szuper-szá-
mítástechnikai erőforrásokhoz.  
A projekt a hazai felsőoktatás 
számítástechnikai infrastruktúra-
fejlesztésének fontos mérföldköve.

PrOjekT vége

2015. 10. 31.

3.2
TÁmOgaTÁs  
összege

3 258 000 000 ft
PrOjekT  
összkölTsége

3 258 000 000  ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
KÖzéP-magyarOrszÁg

fejlődő InfrasTrukTÚra 

milyen előnyöket biztosít a fejlesztés hosz-
szú távon? 
A szuperszámítógépek ma már a K+F+I de-
facto eszközei, a tudományos értékteremtés 
meghatározó részét végzik számítógépes 
szimuláció útján. Olcsóbb, és a kutatási alter-
natívák szélesebb spektrumának vizsgálatát 
teszi lehetővé. Nem váltja fel a laborkísérlete-
ket, de jelentősen egyszerűsíti azokat. 

mely területeken szeretnének  
beruházni a jövőben?
Nagyon fontos az, hogy a hazai kutatók szá-
mára megfelelő eszközök álljanak rendelke-
zésre értékteremtő feladatuk minél magasabb 
szintű ellátására. Az idő előrehaladtával az 
igények is növekednek, így a szuperszámító-
gépek is fejlesztésre szorulnak, kapacitásukat  
szükséges lesz bővíteni.

kuTaTÁsban  
a legjObbak közöTT

A projekt hozzájárult ahhoz, hogy 
hazánk egyenrangú résztvevője legyen 
az Európai Kutatási Térségnek –  
nyilatkozta Stefán Péter  projektkoor-
dinációs igazgatóhelyettes.

terveznek további európai uniós 
pályázatokat is?
Igen, szeretnénk a jelenlegi eredményeket to-
vábbvinni: a szuperszámítógépek használatát 
és az ipari együttműködéseket kiszélesíteni, 
valamint e téren is megerősíteni a kutatóhá-
lózatokat.
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erőfeszítéseK a szívért

PrOjekT kezdeTe

2008. 11. 27.

Olyan elismert hazai és külföldi szakembereket, kollaborációs partnereket, 
vállalkozásokat magába tömörítő nemzetközi innovatív kutatói team jött 
létre, amely hosszú távon fenntartható interdiszciplináris együttműködések 
kialakításával lehetővé teszi egy újszerű alapkutatási projekt végrehajtását 
a kardiovaszkuláris betegségek területén.

Magyarországon megközelítőleg 50 
kutatócsoport végez kutatói tevékeny-
séget a témában, azonban közöttük csak 
laza szakmai kapcsolat van. A projekt 
megvalósítása során egy olyan multi-
diszciplináris kutatói hálózatot alakítot-
tak ki, amely több intézet együttműkö-
dése révén lefedi a szakterület minden 
aspektusát, hozzájárulva ezzel a vizsgá-

latok hatékonyságának növeléséhez, a 
know-how akadálytalan áramlásához és 
a technikai berendezések közös, költség-
hatékony kihasználásához.

életmentő KutatÁsOK
A szívelégtelenség gyakori betegség, 
mely jelentős népegészségügyi problémát 
okoz az iparilag fejlett országokban. 

kardIOvaszkulÁrIs 
vIzsgÁlaTOk

PrOjekT címe

semmelweIs híd PrOJeKt
kedvezményezeTT

semmelweIs egyetem

Európában jelenleg körülbelül 10 millió 
diagnosztizált beteg érintett, és legalább 
ennyi a tünetmentes balkamra-diszfunk-
cióval élő esetek száma, akiknél a beteg-
ség az elkövetkező 1–5 évben várhatóan 
kialakul. A szívelégtelenség kezelésében 
az elmúlt évtizedben bekövetkezett 
jelentős fejlődés ellenére a betegség 
mortalitása ma is igen magas.

cél és megvalósítÁs
A projektben végzett interdiszciplináris 
alapkutatás célja az volt, hogy a szív- 
elégtelenség kialakulását befolyásoló 
tényezőket széleskörűen vizsgálja. Olyan 
mutatókat kerestek, amelyek segíthe-
tik az optimális kezelés kiválasztását, 
és elvezethetnek a szív elektromos és 
mechanikus funkciójának lemodellezésé-
hez, melynek segítségével lelassíthatják 

a különböző betegségek kifejlődését, 
visszafordíthatják a kóros állapotot, 
ezáltal javítva a magas halálozási arányú 
betegségben szenvedők túlélési esélyeit. 
A keringés-élettani adatok alapján poten-
ciális terápiás megoldásokat kerestek 
a szívizom strukturális elváltozásában 
szenvedő betegek és élsportolók számára.

hOsszÚ tÁvÚ hatÁsOK
A projekt hosszú távon elősegíti a pre-
ventív szemlélet kialakulását a lakosság 
körében, hozzájárul a projekt típusú 
kutatásszervezési és irányítási szem-
lélet erősítéséhez, a kutatói utánpótlás 
neveléséhez, erősödnek, dinamikusabbá 
válnak és kibővülnek a kutatásfejlesz-
tésre irányuló intézményi és vállalati 
kapcsolatok, támogatva ezzel a régió 
versenyképességét.

PrOjekT vége

2010. 11. 26.

3.3
TÁmOgaTÁs  
összege

609 206 080 ft
PrOjekT  
összkölTsége

725 245 333 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
KÖzéP-magyarOrszÁg 

megelőzés, kezelés

286
172 jelenT meg a kuTaTóI hÁlózaTnak köszönheTően

tudOmÁnyOs PublIKÁcIó

fIaTal hallgaTóT 
vOnTak be  
a TudOmÁnyOs 
munkÁba

13 díjnyerTes  
előadÁsT

TarTOTTak a hallgaTók az OrvOs-,  
fOgOrvOs- és gyógyszerész-
TudOmÁnyI Tdk-n

a PrOjekTbe összesen

16 vállalkozást sikerült bevonni

a szÁmOk Tükrében
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tÁvérzéKelésI eszKÖzÖK az 
InnOvÁcIó szOlgÁlatÁban 

PrOjekT kezdeTe

2011. 03. 01.

A projekt során megvalósított fejlesztésekkel a Károly Róbert Főiskola olyan 
korszerű távérzékelési módszerekre alapozott eszköz- és műszerparkot 
fejlesztett ki, amely több tudományterület alapadatainak előállítására, illetve 
feldolgozására alkalmas.

Napjaink egyre kiszámíthatatlanabb
környezeti, antropogén (szennyezés, 
mezőgazdasági művelés stb.) és gazdasági 
hatásainak feltérképezésére olyan módszerre 
van szükség, amely rövid idő alatt, nagy terü-
letről, nagy térbeli felbontással tud hatéko-
nyan információt szolgáltatni. 
E kívánalmaknak a korszerű távérzékelési 
módszerek felelnek meg. Hazánkban eddig 
nem volt olyan felsőoktatási intézmény vagy 
kutatóintézet, amely aktív és passzív szenzo-
rokat tartalmazó multiszenzoros légi távérzé-
kelő rendszerrel és az adatok feldolgozására 

és értelmezésére alkalmas környezetinfor-
matikai rendszerrel rendelkezett volna. 

tÁvérzéKelésI  
eszKÖzParK feJlesztése
A főiskola a légi távérzékelés eszközeinek 
fejlesztésével hozzájárult a többcélú, hatéko-
nyabb légi felvételezés megvalósításához. 
A kifejlesztett multiszenzoros  távérzékelési 
rendszer olyan egyedülálló lehetőség a főis-
kola számára, amely hosszú távon is biztosít-
ja a kutatás és az oktatás magas színvonalú 
megvalósítását és a további nemzetközi 

vIlÁgszínvOnalÚ  
kuTaTÁs

PrOjekT címe

KÖrnyezetInfOrmatIKaI és 
tÁvérzéKelésI eszKÖzParK 
feJlesztése a KÁrOly róbert 
főIsKOlÁn

kedvezményezeTT

KÁrOly róbert 
főIsKOla

projektekben való részvételt. Ennek támo-
gatásához sikerült olyan térinformatikai 
hátteret kialakítaniuk, amely rendelkezik a 
megfelelő számítási kapacitásokkal és szoft-
verháttérrel, valamint hosszú távon biztosítja 
az innovációs környezetet. 

nÖveKvő versenyKéPesség
A projekt megteremtette a kutatás-fej-

lesztési eredmények átadására képes 
innovációs transzfer-szolgáltatásokhoz 
szükséges infrastruktúrát, ezáltal ja-
vult a Károly Róbert Főiskola és a régió 
gazdálkodó szervezetei közötti techno-
lógia-transzfer minősége.  
A projekt a versenyképesség növelésé-
vel hatékonyan támogatja az Észak-Ma-
gyarország régió felzárkózását. 

PrOjekT vége

2012. 12. 31.

3.4
TÁmOgaTÁs  
összege

762 660 000  ft
PrOjekT  
összkölTsége

802 800 000  ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
észaK-magyarOrszÁg

fejleszTések a környezeTInfOrmaTIkÁban

mire a legbüszkébb a projekttel kapcsolatban?
Sikerült a projektet határidőre, az eredetileg tervezett műszaki tartalom-
mal, minden adminisztratív és egyéb szabályok maradéktalan betartása 
mellett megvalósítani. Továbbá olyan léptékű kompetenciagyarapodást 
értünk el, ami súlyponti tényezővé emelte intézetünket a magyar felsőok-
tatási és kutatási palettán.

hogyan értékeli az eredményeket?
Kialakult a hazai kutatási szférában egy világszínvonalú távérzékelési kutató-

bázis, amely képes akár közvetlenül a gyakorlati 
élet számára is hasznos eredményeket biztosítani. 
Képesek vagyunk a környezetünk állapotát 
kiemelkedő pontossággal térképezni, a felszíni 
folyamatokat mérni, elemezni.

milyen sikereket értek el?
Számos hazai és nemzetközi kutatási együtt-
működésünk valósult meg a létrehozott 
kapacitásra alapozva. Talán az egyik leg-
szemléletesebb hazai eredményünk, hogy a 

2013-as extrém Duna-árvízi jelenséget sikerült 
maradéktalanul térképeznünk, így pótolhatat-
lan értékű információt biztosítottunk a magyar 
árvízi védekezésért felelős ágazat számára.

szeretnének pályázni a jövőben is?
Igen, mivel a technika fejlődése folyamatos, 
amivel nekünk is lépést kell tartanunk. jelentős 
költséggel járnak ezek a fejlesztések, szükségünk 
van további pályázati forrásokra, hogy a világ 
élvonalában maradhasson kutatóintézetünk.

kuTaTóInTézeT a vIlÁg élvOnalÁban 

Az intézményben 
lezajlott 
fejlesztések 
hatásáról és a 
jövőbeni tervekről 
Dr. Tomor Tamás 
Intézetigazgatóval 
beszélgettünk.
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JÖvőbe mutató feJlesztéseK

PrOjekT kezdeTe

2012. 09. 01.

A Széchenyi István Egyetemen hibrid és elektromos járművek fejlesztését 
megalapozó kutatásokat végeztek a projekt során, amelyek magukban 
foglalták a szimulációs és optimalizációs kutatásokat, a járműdinamikai és 
irányítástechnikai módszerek kutatását, valamint ezen járművek komplett 
hajtásláncmegoldásainak és energiamenedzsmentjének kutatását.

KutatÁsOK a JÖvőért
A prognózisok szerint a 2020–2030 
közötti időszakban jelentős szerkezetvál-
tás következik be a világ járműiparában, 
amelynek szükségszerűen meghatározó 
eleme a hibrid és elektromos járművek 
térhódítása. A kőolajkészletek kimerü-
lésével párhuzamosan ezek a járművek 
válnak gyakorivá a közlekedésben.  
A projekt fő célkitűzése, hogy hozzájá-
ruljon Magyarország sikeres szerkezet-
váltásához, és segítse a hazai járműipart 
pozícióinak megőrzésében. 

eredményeK a K+f területén
A projekt első főiránya a járműdinamikai 
és irányítástechnikai módszerek elméleti 
szintű megközelítésével foglalkozott, 
a második az elektromos járműhajtás 
szerkezeti elemeit, mérési és irányítási 
módszereit tárgyalta. Végül a harmadik 
főirány a különböző részegységek szi-
mulációjára és optimalizálására alkal-
mas algoritmusok fejlesztésére összpon-
tosított. A projekt elsőszámú célcsoportja 
a Magyarországon működő négy eredeti 
gyártó (Audi, Daimler-Benz, Opel,  

hIbrId és elekTrOmOs 
jÁrművek

PrOjekT címe

hIbrId és eleKtrOmOs JÁrműveK 
feJlesztését megalaPOzó 
KutatÁsOK

kedvezményezeTT

széchenyI IstvÁn 
egyetem

Suzuki), valamint ezek TIER 1-es és TIER 
2-es (közvetlen és közvetett) beszállító 
partnerei, akik a további lehetséges kuta-
tások potenciális megrendelői.

gazdasÁgfeJlesztő hatÁsOK
A projekt gazdaságfejlesztő hatásai 
közé tartozik, hogy erősíti az elektromos 
járműrészegységek termelésének hazai 
felfutását és bekapcsolódását a nemzet-
közi ellátási láncba. A hazai járműipart új 
profillal bővíti, hogy a várható szerkezet-

váltás után is piacvezető iparága maradjon 
a hazai gazdaságnak. Ezenfelül növeli a 
hibrid és elektromos járművek fejlesztőka-
pacitásait, és biztosítja a képzett szakem-
ber-utánpótlást a jövőbeni fejlesztésekhez 
és gyártáshoz. A közös szakmai területen 
működő felsőoktatási intézmények új 
típusú együttműködéseket hoztak létre, in-
novatív kutatói teamek alakultak. A kutatá-
sok tágabb hatásaként javul a környezet 
minősége, csökken a szén-dioxid-kibocsá-
tás és a légkörszennyezés mértéke.

PrOjekT vége

2014. 09. 30.

3.5
TÁmOgaTÁs  
összege

869 701 757 ft
PrOjekT  
összkölTsége

869 701 757 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
nyugat-dunÁntÚl

generÁcIókOn ÁTívelő kuTaTÁsOk 

milyen célkitűzéseik vannak a jövőre  nézve?
Dr. Bokor józsef, a járműipari Kutatóközpont és a projekt szak-
mai vezetője: Célunk, hogy az elektromos hajtások meghatározott 
szegmenseinek fejlesztő potenciálját hozzuk létre a Széchenyi 
István Egyetemen működő járműipari Kutatóközpont irányítá-
sával. Főként villamos motorok, a hajtásrendszerek irányítása és 
a nélkülözhetetlen energiaellátó rendszerek állnak kutatásaink 
középpontjában. 

milyen gazdaságfejlesztő hatásai voltak  
a projektnek?
B. j.: Kialakult egy, a nemzetközi járműiparral 
együttműködni képes szervezet, a járműipari 
Kutatóközpont, mely önálló fejlesztésekre 
képes, nagy hatással van szakmai környeze-
tére, vonzza a járműiparral kapcsolatban álló 
vállalkozásokat és intézményeket.

mely területekre kívánnak a jövőben  
koncentrálni?
B. j.: Kutatás-fejlesztési tevékenységünkkel a 
villamos motorok választékát kívánjuk bővíte-
ni. A több célra optimalizált teljes hajtásrend-
szer kutatására összpontosítunk, és bekapcso-
lódunk az alacsony feszültségű, biztonságos 
villamos hajtásrendszerek fejlesztésébe is.

közéPPOnTban az InnOvaTív fejleszTések



053052

a mInőségI tudÁs  
megszerzéséneK alaPJaI

PrOjekT kezdeTe

2011. 02. 28.

A Kecskeméti Főiskolán megvalósított infrastrukturális fejlesztés a XXI. század 
színvonalának megfelelő körülményeket biztosít a mérnökképzés, az oktatás, 
illetve a gépjárműipari kutatás és innováció számára.

A projektet különösen indokolttá tette, 
hogy az intézmény a Dél-Alföld régió 
legnagyobb gyakorlatorientált képzést 
folytató főiskolája, ahol alapszakokon, 
valamint több felsőfokú szakképzési sza-
kon és szakirányú továbbképzésen 4900 
hallgató tanulhat. 
Az Európai Unióhoz történő csatlako-
zás, a bolognai folyamatban való aktív 
részvétel, a megváltozott gazdasági 
feltételek új feladatok elé állították  
az intézményt. 

KéPzés a KOr IgényeIneK  
megfelelően
A projekt megvalósulása infrastruktu-
rális fejlődést generált, melyhez töké-
letesen illeszkedik a már meglévő, kari 
szinten működő technológiai transzfer- 
tevékenység főiskolai szintre történő 
fejlesztése és kiterjesztése.
A fejlesztések elsődleges hozadéka volt, 
hogy a mérnökképzés, oktatás, gépjármű-
ipari kutatás és innováció körülményeit 
a XXI. század elvárásainak megfelelően 

mOdern  
felsőOkTaTÁs

PrOjekT címe

autóIParI szaKemberKéPzés 
InfrastruKtÚrÁJÁnaK feJlesztése 
a KecsKemétI főIsKOlÁn

kedvezményezeTT

KecsKemétI főIsKOla

biztosították. Ezenfelül lehetővé vált a 
képzés kompetenciaalapú, a hallgatók 
nagyobb önállóságát feltételező, korszerű 
informatikai technológiát és módszertani 
sokszínűséget eredményező átalakítása is.

régIós tudÁsKÖzPOnt
A megvalósult projekt eredményei 
kiemelten fontosak, hiszen a Kecske-
méti Főiskola szellemi tőkéje vonzó a 
város, a régió vállalkozásai számára 
is. A nagy múltú vállalkozásokkal való 

PrOjekT vége

2012. 12. 31.

3.6
TÁmOgaTÁs  
összege

1 344 626 523 ft
PrOjekT  
összkölTsége

1 415 396 341 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
dél-alfÖld

fejlődő InfrasTrukTÚra a jövő szakembereIérT

milyen hatása van a megvalósult projektnek a főiskola életében?
Dr. Lukács Pál tanszékvezető: A projekt alapvetően hozzájárult a főisko-
la oktatási portfóliójának bővítéséhez, a létrejött új járműtechnológia 
Tanszék épülete és modern infrastruktúrája tette lehetővé a járműmérnöki 
alapszak MAB általi akkreditációját követően a járműmérnökök oktatásá-
nak megindítását, már duális formában is a 2012/13-as tanévben. 

terveznek pályázatot a jövőben is?
L.P.: Igen, jelenleg is folyamatban van egy közös eszközbeszerzési 
pályázatunk a Szolnoki Főiskolával, amelyben a Tanszék és a vele 

szorosan együttműködő Anyagtechnológia 
Tanszék eszközrendszerét bővítjük. Ezzel 
párhuzamosan egy másik, szintén TIOP-pá-
lyázat keretében a Főiskola nagy teljesítmé-
nyű klasztergépet („szuperszámítógépet”) 
szerez be és három – hallgatók által használt 
– informatikai laboratórium eszközállomá-
nyát is lecseréli.  Ezenkívül a Széchenyi 2020 
pályázati kiírásban megjelent, felsőoktatási 
intézmények számára kiírt GINOP-pályáza-
ton is el kívánunk indulni.

milyen fejlesztésekre lenne még szüksége  
a főiskolának?
L.P.: A főiskola elsődlegesen primer és szekun-
der kompetenciaterületein: az anyagtudomány 
és gyártástechnológia, valamint a hajtáslán-
cok területén kíván eszközöket beszerezni. 
Fontosak az infokommunikációhoz köthető 
fejlesztések, amelyek a jövő intelligens rendsze-
reihez, a SMART-GRID-ekhez, az intelligens 
városokhoz, közlekedési rendszerekhez való 
fejlesztéseket alapozhatják meg.

versenykéPes végzeTTség a jÁrműIParban

aktív kapcsolat mind az oktatás, mind 
a kutatás terén a főiskola bekapcsolását 
jelenti a régió gazdasági vérkeringésébe. 
A Kecskeméti Főiskolán végrehajtott 
beruházások illeszkedtek az intézmény 
hosszú távú céljához, hogy vonzó szellemi 
központtá váljon elsősorban a régióban 
élők számára, a megszerzett végzettségek 
hasznosuljanak, az elsajátított kompeten-
ciák segítsék a végzett hallgatók elhelyez-
kedését, munkaerő-piaci beilleszkedését 
és tudatos karrier tervezését.



055054

nemzetKÖzI KaPcsOlat- 
rendszereK feJlesztése

PrOjekT kezdeTe

2012. 03. 01.

A Balassi Intézet projektje hozzájárult a felsőoktatás nemzetközi 
versenyképességének javításához oly módon, hogy a hallgatók számára 
lehetőséget nyújtott nemzetközi tapasztalatszerzésre, külföldi hallgatókat 
vont be a magyar felsőoktatásba, illetve szakmai hátteret biztosított a magyar 
felsőoktatás nemzetközi arculatának kialakításához.

A külföldi hallgatók bevonása a magyar
felsőoktatásba különösen fontos, hiszen
a demográfiai trendek miatt néhány éven
belül várhatóan 25%-kal csökkenni fog
a magyarországi felsőoktatási intézmé-
nyekbe jelentkezők létszáma.
Az ágazat korábban nem rendelkezett a 
felsőoktatás nemzetközi kapcsolatait fej-
lesztő, illetve a hallgatói és oktatói mobi-
litást elősegítő átfogó stratégiával.  
A sikeres mobilitási stratégiát megvaló-
sító országokhoz hasonlóan szükséges 

volt központi szakmai támogatást bizto-
sítani a felsőoktatási intézmények nem-
zetközi megjelenéséhez. 

nemzetKÖzI KaPcsOlatéPítés
A projekt főbb tevékenységei között 
említhetjük kutatások, előadások, work- 
shopok szervezését és az ösztöndíj-pá-
lyázati rendszer kidolgozását. A projekt 
során a hallgatók az ösztöndíj-pályázati 
rendszer keretében kiadványokat jelen-
tettek meg és szakmai rendezvényeken, 

versenykéPes 
felsőOkTaTÁs

PrOjekT címe

nemzetI KIvÁlósÁg PrOgram – camPus 
hungary K+f PrOJeKteKhez és 
KéPzésI PrOgramOKhOz KaPcsOlódó 
hallgatóI mObIlItÁs feJlesztése

kedvezményezeTT

balassI Intézet

konferenciákon vettek részt a magyar 
felsőoktatás nemzetközi ismertségének 
növelése érdekében. A hallgatók továb-
bá szakmai rendezvényeket szerveztek 
és számos nemzetközi oktatási vásáron 
vettek részt egységes marketingpro-
móciós anyagokkal Ázsiától, Európán 
át Észak- és Dél-Amerikáig. A négy 
pályázati ciklus alatt összesen 2374 hall-
gatónak ítélt meg ösztöndíjat a Campus 
Hungary Ösztöndíj Bizottság, 2013. 
január 15. és 2014. augusztus 31. között 

megvalósítandó tanulmányutakra. Ez a 
szerződésben vállalt célérték több mint 
négyszeresét jelenti.

ablaK a vIlÁgra
A projekt Magyarország nemzetközi 
népszerűsítését segítette azáltal, hogy 
a felsőoktatáson belül ösztöndíjakkal 
támogatta a mobilitást, és szakmai tevé-
kenységekkel járult hozzá ahhoz, hogy 
a hazai intézmények minél több beutazó 
hallgató fogadására legyenek képesek.

PrOjekT vége

2015. 01. 29.

3.7
TÁmOgaTÁs  
összege

1 323 724 718 ft
PrOjekT  
összkölTsége

1 323 724 718 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
KÖzéP-magyarOrszÁg

mObIlITÁs és versenykéPesség

mire a legbüszkébb a projekttel kapcsolatban?
Nagyné Szabó Kinga, a Campus Hungary Program B1 szakmai vezetője: 
A Campus Hungary Programban részt vevő hallgatóktól, felsőoktatási 
intézményektől és szervezetektől minden esetben pozitív visszajelzést 
kaptunk, nagyra értékelték, hogy a projekt részesei lehettek.

milyen ösztöndíjakra lehetett pályázni a program keretében?
N. SZ. K.: Az ösztöndíjjal a hallgatók a világ minden országába  

pályázhattak, néhány naptól kezdve féléves 
időtartamra, ami az eddigi ösztöndíj-lehetősé-
geket tekintve egyedülálló és hiánypótló volt.

terveznek-e a jövőben további  
európai uniós pályázatot?
N. SZ. K.: A Campus Hungary Programmal 
elindult a magyar felsőoktatási intézmények 

nemzetközivé tétele is, így nagyon fontos a 
program folytatása és a további európai uniós 
források bevonása. A nemzetköziesítés jelentős 
gazdasági, kereskedelmi és diplomáciai hasz-
not hajthat, mivel a korábbi nemzetközi hall-
gatók nagyobb valószínűséggel tartanak fenn 
szoros kapcsolatot a tanulmányaik színhelyéül 
szolgált országgal az életük és karrierjük során.

haladnI a megkezdeTT ÚTOn
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4.0TÁrsadalmI befOgadÁs, 
részvéTel erősíTése

befOgadó magyarOrszÁg éPül

A társadalmi befogadást elősegítő intézkedések, melyeknek középpontjában 
a hátrányos helyzetű csoportok álltak, a TÁMOP és a TIOP egy-egy prioritási 
tengelyének fókuszában jelentek meg. 

felzÁrKózó tÁrsadalOm

a társadalmi befogadás 
elősegítése elsősorban 
a településeken belüli 
szegregáció csökken-
tését célzó komplex fej-
lesztések támogatását 

foglalta magában. A programok különö-
sen nagy figyelmet fordítottak a leghát-
rányosabb helyzetű térségek halmozot-
tan hátrányos helyzetű csoportjainak 
szociális ellátórendszerhez és szolgálta-
tásokhoz való hozzáférésének javítására. 
A munkaerő-piaci integráció érdekében 
a TÁMOP ötödik prioritástengelye a 
szociális ellátórendszer és a helyi közös-
ségek fejlesztésére, a társadalmi kohézió 
erősítésére, illetve a gyermek- és ifjúsági 
programokra összpontosított. A TIOP 
harmadik, munkaerő-piaci részvételt és 
társadalmi befogadást javító prioritása 
pedig az ezeket a célokat megvalósító 
rendszerek infrastrukturális hátterét volt 
hivatott biztosítani.

elősegítenI  
a tÁrsadalmI befOgadÁst
Az operatív program a munkaerőpiac 
kínálati oldalának fejlesztését az aktív 
és foglalkoztatható munkavállalási 
korúak számának növelésével, vala-
mint a lemaradó térségekre jellemző 
társadalmi hátrányok újratermelődé-

sének megakadályozásával kívánta 
elérni. A leghátrányosabb helyzetű 
térségek speciális körülményei miatt a 
„hagyományos” támogatási rendszerek 
forrásai csak korlátozottan jutnak el a 
rászorulókhoz, ezért e térségek felzár-
kózásához célzott programokra van 
szükség. Ilyenek voltak többek között: a 
helyi viszonyoknak megfelelő komplex 
fejlesztési stratégiák, a térség jellemző-
ihez igazított foglalkoztatási és képzési 
programok, valamint helyi együttmű-
ködések kialakítása és támogatása. 
Emellett számos program irányult még 
a civil társadalom megerősítésére, a 
helyi szociális szolgáltatások kapa-
citásainak növelésére annak érdeké-
ben, hogy javulhasson a halmozottan 
hátrányos helyzetű csoportok szociális 
ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz 
való hozzáférése.  
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a szÁmOk Tükrében

Ezenfelül törekedtek arra, hogy a 
fogyatékossággal élő, megváltozott 
munkaképességű vagy szenvedély-
beteg emberek számára rehabilitációt 
támogató programokat tegyenek elér-
hetővé. A még nem munkaképes korú 
generációk hátrányainak leküzdését és 
a lemorzsolódás csökkentését megala-
pozó gyermek- és ifjúsági programokat 
indítottak be.
A beavatkozások összekapcsolódtak a 
többi operatív program hátrányos helyze-
tű térségekre irányuló komplex megol-
dásaival, ami egyben a fenntarthatóság 
zálogát is jelentette: a siker csak úgy volt 
elérhető, ha egyszerre több területen 
indul meg a fejlesztés, és ezek egymás 
hatását erősítik.

OKtatÁssal és szOcIÁlIs 
szOlgÁltatÁsOKKal a munKaerő-
PIacI IntegrÁcIóért
A TIOP koncepciója szerint a gazdasági 
aktivitás növelése és a foglalkoztatás 
bővítése érdekében azoknak a reformok-
nak és intézkedéseknek a támogatása 
szükséges, amelyek a munkavállalásra, 

az aktív álláskeresésre, az egész életen át 
tartó tanulás ösztönzésére és segítésére, 
a munkahelyi kirekesztés megakadá-
lyozására irányulnak. A cél egy olyan 
komplex rendszer kialakítása volt, amely 
képes a felnőtt- és szakképzést a minden-
kori helyi munkaerőpiac szükségleteihez 
rugalmasan alkalmazkodóvá, illetve a 
személyre szabott szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést mindenki számára egyfor-
mán elérhetővé tenni. A beruházások 
sikeréhez természetesen arra is szükség 
volt, hogy az új szisztéma magasabb 
színvonalú szolgáltatásokat nyújtson, 
valamint megteremtse azoknak a struk-
turális reformoknak a fizikai feltételeit, 
amelyek az ország versenyképességének 
javításához és a foglalkoztatás bővítésé-
hez voltak elengedhetetlenek. A mun-
kaerő-piaci reintegráció támogatását az 
operatív program két irányból közelítette 
meg. Egyrészt az oktatás irányából: az 
oktatás és szakképzés beruházásai eseté-
ben egy olyan struktúra kialakítására volt 
szükség, amely nemcsak a rendszer rugal-
masságát, hanem a gazdasági igényekhez 
való alkalmazkodóképességét is javította. 

Ennek biztosítása érdekében elkezdődött 
a különböző állami finanszírozású intéz-
mények regionális képzési hálózatokká 
fejlesztése. Az átalakításnak maga után 

kellett vonnia az államilag finanszírozott 
képzési kapacitások hatékonyságának és 
kihasználtságának növekedését.
A másik megközelítés a szociális szol-
gáltató rendszer felé irányult. A TIOP 
ugyanis az álláskeresést ösztönző és 
segítő szolgáltatásokat fokozatosan 
kívánta kiterjeszteni a regisztrált munka-
nélkülieken túl minden más érintettre is: 

olyan emberekre és közösségekre, akik 
munkavállalási korúak, munkaképesek, 
de munkajövedelem hiányában vagy 
rászorultságuk okán valamilyen szoci-
ális ellátásban részesülnek, vagy éppen 
az ellátásból kiszorulnak. A szolgáltató 
rendszer fejlesztésének feladata volt elér-
ni, hogy az álláskeresők vagy inaktívak 
minél több információt, személyre szabott 
segítséget kapjanak, a szolgáltatások 
kellően rugalmasak és mindenki számára 
hozzáférhetőek legyenek.

tÖbbfunKcIós  
szOlgÁltató KÖzPOntOK
A korábbi évekre jellemző volt, hogy 
éppen a társadalmi kirekesztődéssel 
leginkább fenyegetett csoportok nem 
jutottak hozzá a megfelelő segítséghez. 
Ez egyrészt településszerkezeti, más-
részt általános hozzáférési problémákból 
adódott. Ezt a tendenciát meghaladva a 
TIOP kiemelt célja volt a modellértékű 
többfunkciós szolgáltató központok ki-
alakítása, ezek épületeinek akadálymen-
tesítése, valamint a fokozott segítségre 
szoruló sérülékeny csoportok ellátásának 
korszerűsítése is.

A támop ötödik 
prioritástengelye 
A szociális 
ellátórendszer és 
A helyi közösségek 
fejlesztéséről 
szólt.

147,7 milliárd 

98,7 milliárd

fOrInTOs kereTösszeg a 

támop-ban

fOrInTOs kereTösszeg a 

T IOP-ban

3988

849
nyújtottak be a tÁMoP,

a tiOP keRetéBeN

PÁlyÁ-
zaTOT

PÁlyÁ-
zaTOT

1565
SZERZőDÉS KÖTTETETT 
MEG A TÁMOP TÁRSADALMI 
BEFOGADÁST, RÉSZVÉTELT 
ERőSÍTő PROGRAMjÁBAN 401

szerződés KÖttetett 
meg a tIOP munKa-
erőPIacI részvételt és 
tÁrsadalmI befOga- 
dÁst tÁmOgató Infra- 
struKtÚra-feJlesztésre 
szÁnt Keretéből
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év, tehát rendkívül 
alacsony  
a teljes lakosság 
átlagéletkora 

bIztOs Kezdet az élethez

PrOjekT kezdeTe

2010. 04. 01.

A monori Tabán városrészben mindig is volt szegénytelep, de az ott élő 
családok helyzete az utóbbi évtizedekben egyre rosszabbá vált. A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat ezeken a családokon kívánt segíteni, és sok más 
intézkedés mellett megalapították a Biztos Kezdet Gyermekházat.

A projekt a monori szegény-/romatele-
pen élő kisgyerekek számára biztosított 
szolgáltatásokat azért, hogy javítsanak 
az életszínvonalukon, és segítsék őket az 
iskolai felzárkózásban.

eredményOrIentÁlt 
gOndOlKOdÁs
A legfontosabb cél egy olyan intézmény 
létrehozása volt, amely tartósan képes 
javítani a szegregált lakókörnyezetben 

élő, hátrányos helyzetű családok hely-
zetén. Ez az intézmény a Biztos Kezdet 
Gyerekház lett. Emellett törekedtek arra, 
hogy olyan módon fejlesszék a gyerekek 
képességeit, hogy azzal hozzájáruljanak 
érzelmeik és személyiségük harmonikus 
fejlődéséhez. Az intézkedés hatására 
nemcsak a gyermekek, hanem a gyerme-
keken keresztül a családok helyzetének 
javulását is várták, hiszen azon mun-
kálkodtak, hogy a telepen élő szülők és 

gyermekhÁz kIalakíTÁsa 
a mOnOrI szegényTelePen

PrOjekT címe

„Jelenlét” bIztOs Kezdet 
gyermeKhÁz KIalaKítÁsa a mOnOrI 
szegény-/cIgÁnytelePen

kedvezményezeTT

magyar mÁltaI 
szeretetszOlgÁlat 
egyesület

hozzátartozók gyermekgondozással és 
-neveléssel kapcsolatos tudását is átfogó-
an fejlesszék. 

hatÁssal az egész KÖzÖsségre
A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak 
szinte a telep teljes lakosságát sikerült 
elérnie, hiszen projektjeik tervezésekor 
valamennyi korcsoportra tekintettel 
voltak. A Biztos Kezdet Gyerekházba 
0–5 éves korig járhatnak a kicsik, ahová 
szülőkkel együtt jönnek, így fejlesz-
tésük a felnőttek aktív részvételével 
zajlik. A Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat jelentős eredményt könyvelhetett el 

a projektnek köszönhetően: a Gyermek-
házat rendszeresen látogató 20 gyermek 
életébe mindennapos tevékenységként 
épültek be a csoportos fejlesztőjátékok, 
amelyek segítették a szociális normák 
elsajátítását és a szókincsfejlesztést. 
Fontos előrelépés volt továbbá, hogy 
a gyermekek szülei aktív közösséggé 
váltak, valamint számukra is rendszeres 
tevékenységeket (szabás- varrás, hím-
zés, sütés-főzés) tudott biztosítani a ked-
vezményezett. A szülők oktatása egyéni 
tanácsadások, illetve gyermekorvos 
által tartott egészségügyi tanfolyamok 
keretében sikeresen lezajlott.

PrOjekT vége

2014. 03. 31.

4.1
TÁmOgaTÁs  
összege

49 192 600 ft
PrOjekT  
összkölTsége

49 192 600 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
KÖzéP-magyarOrszÁg 

elérnI az egész közösségeT

80

22

a szegregÁTum lakOssÁgÁ-
nak körében a legfeljebb  

8 ÁlTalÁnOssal rendel- 
kezők arÁnya elérI a

a TelePen 
TalÁlhaTó 
lakÁsOk

az egy fel- 
nőttre jutó 
gyerekszám 

90
142 felnőtt, 168 gyermek élt a szegény-
telepen, közülük 62 gyermek  
életkora 0 és 5 év közé esett

%
-ot

%-a 
alacsOny 
kOmfOrT- 
fOkOzaTÚ

1,14
a TanköTeles kOrÚ 
gyermekek

26%-a
sajátos 
nevelési 
igenyű

a szÁmOk Tükrében

a PÁlyÁzaT  
kezdeTekOr
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feJlődnI a KultÚra ereJével

PrOjekT kezdeTe

2013. 02. 15.

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás a sokszínű kulturális 
hagyományok megőrzésével kíván ellenállni a kistérséget érintő 
negatív gazdasági és társadalmi hatásoknak. 

ÖsszefOgÁs a KÖzÖsségért
A Bodrogközi kistérség több tekintet-
ben is az elmaradás jegyeit mutatja: 
leépülő gazdaság, periferikus elhelyez-
kedés, elöregedő társadalom, elnéptele-
nedő falvak. A környék kultúráját és a 
helyi hagyományokat eddig a lakosok 
összefogásával és önszerveződésével 
próbálták megőrizni, viszont a haté-
kony munkához szükségük volt közös-
ségi terekre és a települések vérkerin-
gésének frissítésére, amit önerőből 
nem tudtak megteremteni.

szOrOs együttműKÖdés  
17 telePülésen
Szerették volna elérni, hogy mind a 17 
településen összevonják a könyvtári 
és teleház-szolgáltatásokat, és ezáltal 
minden érintett településen informá-
ciós- és szolgáltatópontokat hozzanak 
létre. Emellett törekedtek arra, hogy a 
központokban dolgozó munkatársak 
kompetenciáit fejlesszék. Célként fogal-
mazták meg, hogy a korábbinál szoro-
sabb együttműködés alakuljon ki a 17 te-
lepülés között olyan területeken, mint a 

bOdrOgközI 
InfOrmÁcIós POnTOk

PrOjekT címe

bOdrOgKÖzI InfOrmÁcIós POntOK 
kedvezményezeTT

bOdrOgKÖzI tÖbbcélÚ 
KIstérségI tÁrsulÁs

könyvtári tevékenység, a közművelődés, 
a hátrányos helyzetű lakosság helyzeté-
nek javítása, a turisztikai fejlesztések, a 
média és kommunikáció, a foglalkozta-
tási információk átadása és az informati-
kai kompetenciák fejlesztése. 

helyI aKtIvItÁs 
Mind a 17 településen megnyitották 
kapuikat az Információs Pontok, a 

kistérség honlapját naponta frissülő 
hírekkel látják el, és folyamatosan 
megjelenik a kistérségi újság is. Emel-
lett a helyi lakosok sikeresen vettek 
részt különféle tanfolyamokon, fel-
nőttképzési programokon. Számtalan 
rendezvényre és térségi szintű tema-
tikus eseményre, kulturális, valamint 
közművelődési napokra és környezet-
védelmi előadásokra került sor. 

PrOjekT vége

2015. 02. 14.

4.2
TÁmOgaTÁs  
összege

114 105 136 ft
PrOjekT  
összkölTsége

114 105 136 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
észaK-magyarOrszÁg

megőrIznI a mÚlT érTékeIT

milyen tanulságokkal szolgált a projekt?
M. L.: Pozitív visszajelzések érkeztek. A projekt megvalósítására szeren-
csére több kollégát is foglalkoztatni tudtunk. Az ő kiválasztásuk azon-
ban annak ellenére sem volt egyszerű, hogy magas a munkanélküliség 
a térségünkben. Sajnos volt olyan település, ahol az előírt minimum 
középfokú végzettség már magas elvárásnak számított. De megérte a 
fáradozást, mert végül mindannyian egy csapatként dolgoztak együtt, 
segítették egymást mind a könyvtári, mind pedig a rendezvényszerve-
zői, közösségépítő tevékenységek alkalmával.

A további foglalkoztatás hogyan  
valósulhat meg?
M. L.: Szeretnénk továbbra is a kistérség 
alkalmazásában tartani közösségfejlesztő 
munkatársainkat, akik speciális képzéseket 
kapnának, méghozzá úgy, hogy a képzések 
kiválasztásában figyelembe vennénk a munka-
társak speciális érdeklődési köreit. 

tervezik újabb források bevonását?
M. L.: Igen, mindenképpen. Pályázat 
segítségével szeretnénk megvalósítani 
a Bodrogközi Kistérségben már működő 
információs pontok eddigi eredményeire 
alapozott közösségi fejlesztéseket, és javítani  
a közösségi szolgáltatásokat.

az InfOrmÁcIós POnTOk fejleszTése a cél

Az eredményekről 
és a tervekről 
Majdanics 
Lászlónét, a projekt 
menedzserét 
kérdeztük.
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legyen az esély egyenlő!

PrOjekT kezdeTe

2011. 01. 01.

A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás vezetői felismerték, hogy a térség 
kedvezőtlen helyzetének megváltoztatásához nem elég a szülők foglalkoztatási 
helyzetének javítása, hanem a gyermekek számára is biztosítani kell az oktatás, 
a fejlődés lehetőségét és a minőségi szolgáltatásokat. 

felzÁrKózó térség
A sásdi kistérségben a gyermekes 
háztartások relatív szegénységi rátája 
kétszerese az országos átlagnak, a mun-
kanélküliségi ráta meghaladja a 15%-ot, a 
foglalkoztatottsági ráta pedig az 50%-ot 
sem éri el, a gyereket nevelő háztartások 
harmadában egyetlen felnőttnek sincs 
munkája. A tanuló korú gyerekek 60%-a 
hátrányos helyzetű, 30%-uk pedig halmo-
zottan hátrányos helyzetű.

a megfOgalmazOtt célOK
A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás 
arra törekedett, hogy egy komplex 
program segítségével meg tudják terem-
teni a szegénységből való kiemelkedés 
lehetőségét a kistérségben élő hátrányos 
és halmozottan hátrányos gyermekek 
számára. Ennek fő eszköze az olyan in-
tézmények szolgáltatási körének kiszéle-
sítése volt, melyek hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a fiatalok már életük korai szaka-
szában a megfelelő nevelést kapják.

Összetett feJlesztéseK
Mekényesen és Kisvaszaron a gyer-
mekek felzárkózását és nyári ellátását 
napközi biztosította. A Sásdi Többcélú 
Kistérségi Társulás létrehozott egy 
komplex szolgáltatásokat nyújtó közös-
ségi házat a kisvaszari szegregátum-
ban. Az óvodáskorú gyermekekre is 
figyelmet fordítottak: képességfejlesz-
tést szolgáló programokat szerveztek  
a térség óvodáiban.  

esélyTeremTés 
a sÁsdI kIsTérségben

PrOjekT címe

legyen az esély egyenlő 
– esélyteremtés a sÁsdI 
KIstérségben

kedvezményezeTT

sÁsdI tÖbbcélÚ 
KIstérségI tÁrsulÁs

Az iskolán kívüli elfoglaltságokat is le-
hetővé tették szabadidős és sportprogra-
mok szervezésével, melyek során bizto-
sították a részt vevő gyermekek számára 
a közlekedést, az étkezést és a szükséges 
sporteszközöket is. A gyerekek helyze-
tének javítása érdekében korszerűsíteni 
kellett az intézményekben dolgozó mun-

katársak szaktudását. Továbbképzések-
kel, pedagógiai szakmai műhelyekkel, 
valamint kistérségi komplex közoktatási 
munkacsoport létrehozásával fejlesztet-
ték a pedagógusokat.

hatéKOny részvétel  
az OKtatÁsban 
A projektnek köszönhetően a kis-
térségben javult a családokat segítő 
szolgáltatások minősége. A külön böző 
ágazatokhoz tartozó szakemberek 
együttműködésével hatékonyabbá vál-
tak a gyermekeket segítő intézmények.  
A projektnek köszönhetően javultak  
a szegénységben élő fiatalok tovább-
tanulási esélyei, ezáltal nőtt az esélyük  
a szegénységből való kiemelkedésre.

PrOjekT vége

2014. 07. 31.

4.3
TÁmOgaTÁs  
összege

562 926 275 ft
PrOjekT  
összkölTsége

562 926 275 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
dél-dunÁntÚl

a gyermekek jObb jövőjéérT

A kistérségben  
jAvult  
A csAládokAt  
segítő 
szolgáltAtások 
minősége.
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munKÁra és OtthOnra  
van szüKség!

PrOjekT kezdeTe

2008. 04. 01.

A Hajléktalanokért Közalapítvány olyan szakmai megalapozó programot tudott 
nyújtani, amellyel a hajléktalanokat segítő szervezetek feladatvégzése hatékonyabbá 
vált. A program egyéb, a hajléktalan emberek gondozásával kapcsolatos projektek 
végrehajtásában is a szervezetek segítségére volt.

haJléKtalanOK  
PrOblémÁIra szabva
A tartós munkahely megszerzéséhez és 
megtartásához elengedhetetlen az állandó 
lakhely. A lakhatás megoldásában és meg-
tartásában pedig döntő, hogy a hajléktalan 
ember jövedelemhez jusson, amely fedezi 
megélhetését és lakhatásának költségeit. 
Mivel a két szükséglet – a munka és a 

lakhatás – elválaszthatatlan egymástól,  
azokat együttesen kell kezelni. A kedvez-
ményezett a TÁMOP-5.3.3. programokban 
dolgozó szociális segítők szakmai hálóza-
tának kialakításával és működtetésével, 
egységes módszertan alkalmazásával 
jelentősen bővítette a hajléktalan emberek 
munkaerő-piaci integrációjával foglalkozó 
szervezetek lehetőségeit.

a hajlékTalan emberek InTegrÁcIójÁnak 
szakmaI és módszerTanI megalaPOzÁsa

PrOjekT címe

a haJléKtalan embereK 
tÁrsadalmI és munKaerő-PIacI 
IntegrÁcIóJÁnaK szaKmaI és 
módszertanI megalaPOzÁsa

kedvezményezeTT

haJléKtalanOKért 
KÖzalaPítvÁny

negyvenfős szaKmaI hÁlózat 
A Hajléktalanokért Közalapítvány olyan 
foglalkoztatási és lakhatási módszer-
tani anyagokat dolgozott ki, amelyek 
megalapozták a hajléktalan emberek 
társadalmi integrációját támogató 
későbbi programokat. Megalakult egy 
negyven főből álló szakmai referensi 
hálózat, melynek tagjai a TÁMOP-5.3.3. 
projekteket megvalósító szervezetek 
számára nyújtanak szolgáltatásokat az 
önálló lakhatással és a foglalkoztatás 
javításával kapcsolatban. A programban 
fontos volt a hajléktalanellátásban már 
régóta dolgozó munkatársak továbbkép-
zése is. Kidolgozott szakmai tananyagon 

alapuló, akkreditált, minimum 30 órás 
képzéseket indítottak a hajléktalanokat 
ellátó szervezetekben dolgozó szakembe-
rek számára. Ezeket 151 fő végezte el.

hatéKOny IntegrÁcIós  
megOldÁsOK KIfeJlesztése
A korábbinál hatékonyabb, komple-
xebb, a hajléktalan emberek társa-
dalmi integrációját lehetővé tevő, az 
önálló lakhatást és a munkaerő-pi-
aci integrációt ösztönző támogatási 
megoldásokat fejlesztettek ki. Hosszú 
távon pedig hatékonyan hozzájárultak 
a hazai hajléktalanság megelőzéséhez 
és fokozatos visszaszorításához. 

PrOjekT vége

2012. 06. 30.

4.4
TÁmOgaTÁs  
összege

345 277 960 ft
PrOjekT  
összkölTsége

345 277 960 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
KÖzéP-magyarOrszÁg 

haTékOny segíTség a hajlékTalanOknak

A fenti adatok 20 hajléktalanellátó szervezet 25 településen végzett integrációs programjából szár-
maznak, amelyek 2009–2012 között zajlottak. Összesen 1084 hajléktalan ember szükségletfelméré-
séről, és 596 integrációt segítő programban részt vevő emberről vannak adatok.

a szÁmOk Tükrében

a lakhaTÁsI 
TÁmOgaTÁsban 
részesülők 95%-a
önálló lakásba került

a kéP-
zésben 
részT  
vevők 78%-a

Okj-s  
kéPzeTT-
ségeT 
szerzeTT

239 -en dOlgOzTak 
legalÁbb 60 naPOT  
a PrOjekTek Ideje  
alaTT

6 6HóNAPPAL  
A PROjEKT UTÁN  
A KÉPZÉST 
SZERZETTEK

HóNAPPAL  
A PROjEKT  
UTÁN A RÉSZT
VEVőK

43%-a 43%-adOlgOzOTT

TarTós 
lakha-
TÁssal 
bírT 

A jÖVE
DELEM 
NÉLKüLIEK 
ARÁNYA 

40%-ról

20%-ra
csök-
kenT
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KOrszerűbbé vÁló 
haJléKtalanszÁlló

PrOjekT kezdeTe

2013. 09. 02.

Salgótarjánban általában 80-100 hajléktalan személy él. Elhelyezésükben 
és ellátásukban évek óta fontos szerepet játszik a Női Átmeneti Szálló, 
melyet a város önkormányzatának TIOP-os pályázata segítségével sikerült 
korszerűbbé, akadálymentessé és otthonosabbá tenni. 

A Női Átmeneti Szálló 1997 óta nyújt szak-
szerű segítséget a Salgótarján területén 
tartózkodó, önellátásra és a közösségi 
együttélés szabályainak betartására képes 
hajléktalan személyek számára. Az épület 
azonban közel százéves, nagy belma-
gassággal rendelkezik, tetőszerkezete 
meggyengült. A szálló 2009. évi felügyele-
ti ellenőrzése során tett hatósági megálla-
pításból kiderült, hogy az intézmény teljes 

korszerűsítést, akadálymentesítést igényel. 
A fenntartó ezért döntött a pályázat be-
nyújtása mellett.

célOK és elvÁrÁsOK 
A hajléktalan emberek lakhatási és foglal-
koztatási problémáinak enyhítése, kezelése 
számos terület összehangolását igényelte. 
Ennek megfelelően a projekt több egymás-
sal összekapcsolódó célt szolgál. Egyrészt 

segíTség a fedél 
nélkül élőknek

PrOjekT címe

nőI ÁtmenetI szÁlló 
KOrszerűsítése

kedvezményezeTT

salgótarJÁn 
megyeI JOgÚ vÁrOs 
ÖnKOrmÁnyzata

az emberhez méltó körülmények kiala-
kítását az épület felújításával, másrészt a 
párbeszédek, együttműködések kezdemé-
nyezését a hajléktalanokkal, valamint a 
hátrányos helyzetű társadalmi rétegekkel 
foglalkozó szervezetek között. Harmad-
részt pedig a kedvezményezett megvaló-
sított egy támogató rendszert, mely képes 
bővíteni a tudásszerzés lehetőségét az 
átmeneti szálló lakói számára.

KOmPetencIafeJlesztés  
és IsmeretÁtadÁs
Az átalakításnak köszönhetően olyan 
helyiségeket alakítottak ki, melyek 
alkalmasak foglalkoztató és fejlesztő 
programok megszervezésére. Emellett 

létrejöttek komfortos lakószobák, kisebb 
lakóterek és a hozzájuk kapcsolódó ki-
szolgálóhelyiségek, ezáltal az intézmény 
képessé vált a különféle speciális problé-
mákkal rendelkező hajléktalan emberek 
ellátására. Nem csak a lakókörnyezet 
javítására koncentráltak: fejlesztették a 
lakók munkavállaláshoz és új ismeretek 
elsajátításához szükséges képességeit, 
kompetenciáit, törekedtek önbizalmuk és 
érdekérvényesítő képességük erősítésére 
is. A férőhelyek intézményen belüli áthe-
lyezésével enyhült a zsúfoltság.  
A felújítás során fürdőszobákat, mellék-
helyiségeket és főzőfülkéket alakítottak 
ki a szobák mellé, így a lakóterek ottho-
nosabbá váltak. 

PrOjekT vége

2014. 06. 26.

4.5
TÁmOgaTÁs  
összege

39 996 055 ft
PrOjekT  
összkölTsége

39 996 055 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
észaK-magyarOrszÁg 

emberhez mélTó éleTkörülmények
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5.0 egészségmegőrzés, 
egészségügyI humÁn 
erőfOrrÁs és egészségügyI 
InfrasTrukTÚra fejleszTése

ÁTalakuló egészségügyI ellÁTórendszer

A TIOP és TÁMOP egy-egy prioritási tengelyén keresztül 429,1 milliárd forintnyi 
keretösszegből került sor az egészségfejlesztésre, az egészségtudatos 
magatartásra való ösztönzésre, az ágazati szerkezetátalakítást támogató 
modernizálásra, illetve az infrastruktúra-fejlesztésekre.

cél: a testI-lelKI egészség

T ÁmOP: célKereszt-
ben az egészség
A prioritástengely célja 
kettős volt: egyrészt se-
gítette a dolgozóknak az 
egészségügyi ellátórend-

szer szerkezetátalakítása következtében 
megváltozott szolgáltatási struktúrához 
való alkalmazkodását, másrészt hozzá-
járult a lakosság egészségi állapotának 
javításához. A reformoknak javítaniuk 
kellett a munkaerő egészségi állapotán, 
csökkenteniük kellett a munkából kieső 
táppénzes napok számát, hosszú távon el 
kellett érniük az egészségesen eltöltött 
életévek számának növekedését. Ehhez 
szükségessé vált egy regionális alapú 
országos egészségmonitorozási rendszer 
kialakítása, amely a helyi, kistérségi és 
regionális egészségügyi beavatkozáso-
kat, fejlesztéseket alapozta meg. Kiemelt 
szerepet kapott a szemléletformálás, 
illetve az egészségtudatos magatartás-
formák széles társadalmi rétegekkel 
történő megismertetése is. Tekintettel 
arra, hogy a megfelelő életmód kialakítá-
sát több generáció együttes bevonásával 
érdemes elkezdeni, olyan egészségfej-
lesztési és kora gyermekkori programo-
kat, tananyagfejlesztést hajtottak végre, 

amelyek alkalmasak voltak arra, hogy a 
társadalmi hátrányok újratermelődését 
mérsékeljék. 
A szerkezeti átalakítások során a humán 
erőforrás fejlesztése is a fókuszba került: 
a megfelelően képzett humán kapacitás 
hiányában ugyanis a reformok nem tudtak 
volna működőképessé válni. Szak- és 
továbbképzések mellett az egészségügyi 
dolgozók ágazatban tartása is kiemelt 
figyelmet kapott, csakúgy, mint a szak-
dolgozói foglalkoztatási támogatások bőví-
tése, melyek a területi ellátási egyenlőtlen-
ségek felszámolásához járultak hozzá.
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A népegészségügyi együttműködések 
fejlesztésével sor került az egész or-
szágra kiterjedő egészségmonitorozási 
szolgáltatás kialakítására, valamint 
az egészségüggyel kapcsolatos helyi 
döntéshozatal megalapozottságát 
támogató egészséghatás-vizsgálatok 
megvalósítására.

tIOP: InfrastruKtÚra- 
feJlesztés mIndeneK előtt
Az operatív program második prioritási 
tengelyének keretében fektették le az 
alapjait a járóbeteg-szakellátó hálózatok 
fejlesztésének, a fekvőbeteg-szakellátás 
intézményrendszeri struktúraváltásá-
nak, továbbá az ágazat információtech-
nológiai beruházásainak. A reformok 
célja az egészségben töltött életévek 
számának növelése, valamint az 
egészségügyi rendszer struktúrájának 
hatékonyabb, jobb minőségű és terüle-
tileg kiegyensúlyozottabb irányba való 
terelése volt.

Már viszonylag korán kiderült, hogy 
elkerülhetetlen az intézmény- és 
ellátórendszer strukturális átalakítása: 
az ágazati ellátórendszer szerkezete 
nem állt összhangban az elvégzendő 
feladatokkal, működése pedig még az 
ellátások regionális szintű egyenlőtlen 
színvonala mellett is fenntarthatat-
lanná vált. A megoldás egy sokkal 
inkább szolgáltatáselvű ellátórendszer 
kialakítása volt. A prioritási tengely 
keretében a reformok lépései közül az 
egészségügyi ellátórendszer szerkezetát-
alakítása kapott támogatást, ezen belül a 
regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok 
fejlesztése, a fekvőbeteg-szakellátás 
intézményrendszerének struktúraváltás-
ra való felkészítése, valamint az ezekhez 
kapcsolódó információtechnológiai 
fejlesztések. A beruházások elsősorban 
azokra a kistérségekre koncentrálnak, 
ahol ellátási hiány vagy elégtelenség 
volt tapasztalható a járóbeteg- és a sür-
gősségi ellátások terén.

Az ellátórendszer struktúraváltozása 
egyidejűleg szolgálta a lakosságközeli 
és kórházon kívüli ellátások fejlesztését 
( járóbeteg-ellátás, otthoni ellátások, 
szűrés, diagnosztika), valamint a kór-
házi szektorban a progresszív ellátási 
szintek szerint megvalósítandó kon-
centrációt. Az új, egységes regionális 
rendszer kialakítása jegyében számos 
intézményi fúzióra, szervezeti össze-
vonásra, egyes intézmények esetében 
pedig profilváltásra került sor. Ezen 
belül valósult meg a sürgősségi ellátás, 
a regionális vérellátó központok, a 
mentés és betegszállítás, illetve egyes 
egyetemi kórházak fejlesztése is.

feJlődő  
InfOrmatIKaI rendszer
Az információtechnológiai beruházá-
sokra hazánk európai uniós tagsága 
és ezzel járó kötelezettségei miatt is 
nagy figyelmet kellett fordítani. Az 
egészségügyi szolgáltatók informatikai 
rendszereinek – a hazai betegek társa-
dalombiztosítási jogviszonyának ellen-
őrzésén túl – alkalmassá kellett válnia 
az EU-tagállamokból érkező betegek 
azonosítására. Az Európai Egészség-
biztosítási Kártya kezelésére a magyar 

egészségügyi szolgáltató intézmények 
informatikai megoldásai nem, vagy 
csak részben alkalmasak. Fontos látni 

azonban, hogy a szigorú konvergenci-
akritériumok miatt a szerkezetváltás 
nem kívánt kapacitásbővülést elérni: az 
ágazat nem számíthatott az egészség-
ügyi ellátórendszerben európai uniós 
támogatással megvalósított beruházá-
sok működtetéséhez szükséges többlet-
forrásokra. Mindez nem jelentett mást, 
minthogy kizárólag olyan közfinanszí-
rozásra igényt tartó fejlesztések való-
sulhattak meg, amelyek nem növelik az 
egészségügyi közkiadásokat.

A reformoknAk 
jAvítAniuk kellett  
A munkAerő 
egészségi állApotán, 
és csökkenteniük 
kellett A munkából 
kieső nApok számát.

egyeNlőség a végRehajtÁsBaN
Az egészségügyi reformok mindenekelőtt az ellátásokhoz való 
hozzáférés jogszabályban meghatározott standardjainak való 
megfelelést, illetve a szolgáltatási hiányok megszüntetését voltak 
hivatottak biztosítani. A lakosság számára fontos szempontokat 
figyelembe vevő fejlesztések közül azok valósulnak meg, ame-
lyek a kórházi aktívágy-szám csökkentését és a lakosság jogsza-
bályban előírt járóbeteg-szakellátásának maradéktalan, regionális 
tekintetben egyenlő megvalósítását biztosították.
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csÖKKentenI a KOraszülÖtt-
halandósÁgOt 

PrOjekT kezdeTe

2011. 10. 01. 

A projekt során az Észak-Magyarország régióban korszerű, költséghatékony 
módon működő kórházi ellátást szerveztek a koraszülött-halandóság 
csökkentése és az életesélyek növelése céljából. A megvalósuló fejlesztéseket 
és modernizációt a térség csecsemőhalálozási mutatói indokolták.

A régió egyetlen perinatális intenzív 
centruma a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kórházban található, a Koraszülött-
Újszülöttpatológiai Osztályon. Az igen 
kis súlyú újszülöttek életfunkcióinak 
stabilizálásához többek között speciális, 
korszerű inkubátorra van szükség, amivel 
az intézmény nem rendelkezett.  
A projekt célja a koraszülöttek és intenzív 
ellátásra szoruló újszülöttek életesélyei-
nek javítása volt az informatikai és orvos-
technológiai eszközök fejlesztésével. 

régIós felzÁrKózÁs
Az Észak-Magyarország régió, ezen belül 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyar-
ország legelmaradottabb térségeihez 
tartozik. Ez megmutatkozik a betegellá-
tás színvonalán is, ezért ennek javítása 
hangsúlyos kérdés a régióban. Az inté-
zetben kezelt, magas fokozatú intenzív 
ellátást igénylő újszülöttek közel 20%-a 
1500 gramm alatti koraszülött, halálozá-
si arányuk 25-35% között mozog. A régi-
óban az 1500 gramm alatti újszülöttek 

a csecsemők  
éPségéérT

PrOjekT címe

„észaK-magyarOrszÁg KIcsInyeIért”
kedvezményezeTT

bOrsOd-abaÚJ-
zemPlén megyeI 
KórhÁz és egyetemI 
OKtató KórhÁz

halandósága meghaladja a 20-22% körüli 
országos átlagot. 

OPtImalIzÁltÁK  
az OsztÁly műKÖdését
A pályázat segítségével az intézmény ja-
vított a szolgáltatások minőségén és le-
cserélte az elavult eszközöket. A fejlesz-
téseknek köszönhetően korszerű, 
opti mális kapacitású és fenntartható be-
tegellátást alakítottak ki a régióban lévő 

egyetlen perinatális intenzív centrum-
ként. A kora szülött-halandóság csökkenté-
se, az életesélyek növelése, valamint a to-
vábbi egészségnyereség elérése céljából 
egységes informatikai rendszert hoztak 
létre. Az eszközfejlesztés révén javult az el-
látás, valamint csökkentek az üzemeltetési 
költségek. A diagnosztika fejlesztésével, a 
betegelhelyezési körülmények javulásával 
és az ellátás palettájának bővülésével opti-
malizálták az osztály működését.

PrOjekT vége

2014. 02. 04.

5.1
TÁmOgaTÁs  
összege

364 523 206 ft
PrOjekT  
összkölTsége

405 025 784 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
észaK-magyarOrszÁg

javuló éleTesélyek

milyen eredményeket, sikereket hoztak a fejlesztések? 
Dr. Csiba Gábor, főigazgató főorvos: A projekt eredményeként jelen-
tős javulást értünk el a változatlanul magas számú intenzív ellátást 
igénylő újszülött életben tartásában. A tavalyi évben az 1500 gramm 
alatti újszülöttek halandóságát az országos átlag alá tudtuk csökken-
teni. A megbízható orvostechnikai készülékek a betegbiztonságon 
túl az ellátók munkafeltételeit is javították, ami kiegyensúlyozottabb 
munkavégzést tett és tesz lehetővé. 

milyen beruházásokat terveznek a jövőben?
Cs. G.: Az édesanyáknak a gyermekük mellett 
van a helyük, így pályázati forrásból sze-
retnénk megvalósítani, hogy a gyermekek 
kórházi ellátása során az édesanyák is velük 
lehessenek – megfelelő körülmények biztosítá-
sa mellett. Emellett rendkívül fontos a 40 éves 
Gyermekegészségügyi Központ felújítása.

tervezik újabb pályázat benyújtását?
Cs. G.: Intézetünkben az elmúlt pár évben több 
európai uniós pályázat valósult meg, melyek 
révén javult az infrastrukturális háttér, emel-
lett a humánerőforrás-fejlesztések területén 
is jelentős előrehaladást értünk el. Természe-
tesen a jövőben is élni szeretnénk az európai 
uniós pályázati lehetőségekkel!

sIkeres éleTmegőrzés 



077076

megÚJult sürgősségI  
OsztÁllyal az életmentésért

PrOjekT kezdeTe

2013. 08. 14.

A korszerű diagnosztikai eszközpark létrehozásával a betegek számára kevesebb 
megterheléssel járó, hatékonyabb, biztonságosabb sürgősségi ellátást nyújtó 
betegellátó osztályt alakítottak ki a tatabányai Szent Borbála Kórházban.

Az elmaradott technikai felszereltség 
miatt a tatabányai sürgősségi ellátás 
nem volt képes biztosítani azt a színvo-
nalat, amely a többi megyeszékhelyen 
adott. Az intézmény műszer-, illetve 
eszközellátottsága mintegy 15–20 éves 
lemaradást mutatott más, jól felszerelt 
hazai kórházakkal szemben. 

cél: az életesélyeK nÖvelése
A projekt során azt a célt tartották szem 
előtt, hogy a meglévő épületrész kihasz-
nálásával 16 ágyas sürgősségi betegellá-

tót alakítsanak ki, illetve a la kóhelyhez 
közeli szükségletalapú szakellátási 
szolgáltatásokat biztosítani tudják. Arra 
törekedtek, hogy gyors és könnyen 
elérhető kivizsgálási feltételek álljanak 
a betegek rendelkezésére, új vizsgálati 
lehetőségekkel kiegészítve.

a legmOdernebb technOlógIa  
a gyógyítÁs szOlgÁlatÁban
Az infrastrukturális beruházások során 
az épület körbejárhatóságát biztosító 
utat és az arról megközelíthető fedett 

javuló  
éleTesélyek

PrOjekT címe

sürgősségI ellÁtÁs feJlesztése  
a szent bOrbÁla KórhÁzban

kedvezményezeTT

szent bOrbÁla 
KórhÁz

mentőbeállót is létrehoztak. A közelben 
kapott helyet a helikopterleszálló is, 
melyről szintén a mentőbeállón keresztül 
közelíthető meg a sürgősségi osztály. A 
kivitelezés során fizikai és infokommuni-
kációs akadálymentesítésre került sor.

betegellÁtÁs  
magas színvOnalOn 
A projekt az ellátási területen élő mintegy 
243 ezer ember számára tette hozzáférhető-
vé a legmagasabb szintű betegellátást.  
A létesítendő II. progresszivitási szintű* 

Sürgősségi osztály mellett a III. progresszi-
vitási szintű osztály és a speciális sürgőssé-
gi ellátást nyújtó intézmények (toxicologia) 
elérhetőek lettek földi vagy légi transzport-
tal, szakkísérettel, 40 percen belül.
Sikerként könyvelhető el emellett a 
hosszú távú fenntarthatóság, a működé-
si racionalizáció a korszerű infrastruk-
túra és eszközpark biztosítása révén.  
A betegutak és a betegellátás időtar-
tama rövidül, ezáltal az egészségügyi 
rendszer működési és fenntartási költ-
ségei is csökkennek.

PrOjekT vége

2015. 08. 14.

5.2
TÁmOgaTÁs  
összege

1 193 035 675 ft
PrOjekT  
összkölTsége

1 193 035 675 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
KÖzéP-dunÁntÚl

az akTív ellÁTÁs cenTralIzÁcIója

mennyire tartja eredményesnek a lezárult projektet?
Rajj Attila, projektmenedzser: a projekt által létrehozott osztály jelentős 
segítséget nyújt a már meglévő egységeknek diagnosztikai és terápiás 
területen egyaránt. Az SBO (Sürgősségi Betegellátó Osztály) orvosszak-
mai programjába olyan funkciókat is sikerült beilleszteni és a beruházás 
folyamán megvalósítani, mint például az egyre nagyobb számban 
megjelenő intoxikált betegek ellátása. Kialakításra került a nyolcágyas 
intenzív megfigyelő mellett egy szintén nyolcágyas detoxikáló részleg, 
illetve egy egyágyas elkülönítő is. 

milyen céljaik vannak a jövőre nézve?
R. A.: Elsődleges cél a szintén befejezés előtt 
álló „Központi technológiai tömb és integrált 
aktív ellátás fejlesztése a tatabányai Szent 
Borbála Kórházban” elnevezésű projektünk. 
Ennek keretében két új hotelszárnyat, a teljesen 
felújított központi műtőt és intenzív osztályt, 
valamint egy újonnan kialakított diagnosz-
tikai központot vehetünk birtokba. A projekt 
pótköltségvetéséből felújításra kerülnek olyan 

Teljes körű mOdernIzÁcIóra Törekszünk

régi pavilonjaink, melyekben a bezárandó külső 
telephelyen működő osztályaink kapnak méltó 
helyet a biztonságos betegellátáshoz.

szeretnének bevonni újabb európai uniós 
forrásokat is?
R. A.: Igen, amennyiben ezek az egészségügyi 
szektor számára is elérhetőek, szeretnénk újabb 
európai uniós forrásokat megszerezni az elké-
szített stratégiai terveink megvalósításához.

* A betegségek gyakorisági eloszlásából fakadó ellátórendszeri sajátosság, miszerint a gyakoribb – és többnyire egyszerűbb 
– eseteket az ellátórendszer alacsonyabb szinten szervezett (a beteg lakóhelyéhez közeli) egységeiben látják el. A ritkább és 
többnyire bonyolultabb eseteket viszont központosított (területi, megyei, regionális, országos) intézményekbe irányítják.
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szaKember-utÁnPótlÁs  
a magyar egészségügyért

PrOjekT kezdeTe

2012. 03. 14.

A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházból (PAMOK) a 2010–2012-es években 
számos szakdolgozó és orvos távozott, utánpótlásuk pedig nehéz feladat 
elé állította a kórház vezetését. Sikeres pályázatuknak köszönhetően javult a 
kórház szakember-ellátottsága, és mobil teameket is létrehoztak.

A projekt alapvető célja az volt, hogy hoz-
zájáruljon a kórház hatékony működésé-
hez szükséges humán erőforrás biztosí-
tásához. Az intézmény több célterületet 
kívánt fejleszteni a projekt keretében.

létszÁmbővítés
Tíz fő felsőfokú szakirányú szakképe-
sítéssel rendelkező szakorvost vagy 
szakképzésben részt vevő orvost és 28 

szakdolgozót vettek fel. Az új munkatár-
sak olyan szakképesítéssel rendelkeztek, 
melyek mind a Petz Aladár Megyei 
Oktató Kórház, mind pedig a megye 
szintjén hiányszakmának minősülnek. 
A projekt keretében az újonnan felvett 
dolgozók bérét finanszírozták. A kórház 
számos osztálya kapott segítséget, új 
dolgozót vettek fel a traumatológiára, 
idegsebészetre, intenzív osztályra, 

fejlődő humÁn 
erőfOrrÁs

PrOjekT címe

OrvOsOK, szaKdOlgOzóK 
fOglalKOztatÁs tÁmOgatÁsa a Petz 
aladÁr megyeI OKtató KórhÁzban 

kedvezményezeTT

Petz aladÁr megyeI 
OKtató KórhÁz, győr

gyermekellátásba, sebészetre, műtőbe, 
radiológiára, belgyógyászatra, pulmo-
nológiára, laboratóriumba. Az újonnan 
felvett dolgozók többségükben ma is a 
kórház munkatársai.

mObIl teameK létrehOzÁsa
Sor került a PAMOK-ban működő, mul-
tidiszciplináris, funkcionális csoport, az 
úgynevezett mobil team humánerőforrás-
állományának támogatására. A teamen 
belül megoldódott olyan szakemberek 
foglalkoztatása is, akik nem rendelkez-
nek ugyan egészségügyi végzetséggel, 
mégis fontos szerepet játszanak a betegek 
szakellátásában és a kórház működtetésé-
ben. Három mobil team működésére nyílt 
lehetőség, nevezetesen a táplálási, a decu-
bitus és a burn out teamre. A PAMOK-ban 

természetesen eddig is volt decubitus 
ellátás, de a team felállása segítette a kór-
házat ahhoz, hogy egységes szemlélettel 
kezeljék a betegeket, és a lehető legna-
gyobb energiát fektessék a prevencióba. 
A burn out team egy kérdőíves felmérést 
végzett a dolgozók körében, majd a kiér-
tékelést követően lehetett jelentkezni az 
osztályoknak a tréningekre.

tÖbblettelJesítményt nyÚJtó 
munKaerő
Az intézmény azon szakdolgozói kaptak 
segítséget munkájuk elvégzéséhez, akik 
a munkaköri leírásukban meghatározott, 
kötelező tevékenységi körükön túl – 
akár orvosi utasításra, akár saját döntés 
alapján – más területen is jelentős mun-
kát végeztek.

PrOjekT vége

2014. 05. 31.

5.3
TÁmOgaTÁs  
összege

163 316 158 ft
PrOjekT  
összkölTsége

163 316 158 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
nyugat-dunÁntÚl

POzITív vÁlTOzÁsOk a PeTz aladÁr kórhÁzban

28
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felsőfOkÚ szakIrÁnyÚ 
szakkéPesíTéssel 
rendelkező szakOrvOsT 
veTTek fel

szakdolgozóval bővült 
a csapat a pályázatnak 
köszönhetően 
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trénIngeK a testI-lelKI 
egészségért

PrOjekT kezdeTe

2013. 09. 01.

Liget Község Önkormányzatának projektje az egészséges életmódhoz 
szükséges tudás átadását, az egészséges életmód kialakítását és a közösség 
aktivitásának növelését tűzte ki célul. A testi egészség mellett a lelki egészség 
megóvásával és megteremtésével kapcsolatban is számos ismerettel 
gazdagodtak a résztvevők.

A projekt segítséget nyújtott abban, hogy 
a lakosság körében tudatosítsák az egész-
séges életmód fontosságát. A 2013-ban 
induló projektben részt vett 295 fő több 
módon is bekapcsolódhatott a progra-
mokba: egészségügyi állapotfelmérésben 
részesülhettek, előadásokon vehettek 
részt, interaktív kiállítást tekinthettek 
meg, valamint egy egészségnapon ismer-
kedhettek meg az egészséges életmód 
lehetőségével és előnyeivel. 

test és léleK egészsége
A program kezdeti szakaszában elvé-
geztek egy egészségügyi állapotfelmé-
rést, majd a résztvevőket szubjektív álla-
potfelmérő kérdéssorral folyamatosan 
vizsgálták. Szakszerű tanácsadásokon 
foglalkoztak a különféle betegségek ki-
alakulásának okaival, és azzal, hogyan 
lehet visszaállítani testük energiaegyen-
súlyát, azaz hogyan érhetik el a harmo-
nikus állapotot a táplálkozás és a test-

mozgás segítségével. A résztvevőknek 
stresszkezeléssel, csoporton belüli tole-
ranciával, csoportkohézióval, valamint 
a kiégés tüneteinek felismerésével kap-
csolatos tréningeket tartottak, hogy ez-
zel segítsék lelki egészségük megőrzé-
sét. A projekt megvalósítói koncentráltak 
a harmonikus együttlét megélésére, az 
egymás erősítését előtérbe helyező élet-
módra és a személyiségfejlesztésre. A cél-
csoport dohányzással kapcsolatos, külső 
szakértők bevonásával zajló előadá sokon 

közPOnTban az 
egészségTudaTOssÁg

PrOjekT címe

egészségre nevelő  
és szemléletfOrmÁló életmód 
PrOgramOK a lIget KÖzségI 
ÖnKOrmÁnyzat szervezésében

kedvezményezeTT

lIget KÖzségI 
ÖnKOrmÁnyzat

is részt vehetett. Az alkalmakon egy 
nikotin addikcióról szóló előadás és egy 
komplex, interaktív leszoktató program 
segítette a résztvevők szemléletformálá-
sát. Több alkalommal tartottak számukra 
klubfoglalkozást egészséges ételek elké-
szítésével, valamint a szív- és érrendsze-
ri betegségekkel kapcsolatban. Felhívták 
a résztvevők figyelmét a megfelelő folya-
dékmennyiség bevitelének fontosságára, 
a túlzott só- és kalóriafogyasztás veszé-
lyeire, és olyan mintaétrendeket dol-
goztak ki számukra, melyek ügyeltek az 
egészséges táplálkozás alapelveire. 

IsmerKedés  
az alternatív gyógymódOKKal
Az érdeklődők megismerkedhettek az-
zal is, melyik gyógynövény mire való, és 
egy közös túra keretében maguk is gyűjt-
hették azokat. A kedvezményezett egy al-
kalommal nagy érdeklődésre számot tar-

tó hangmeditációs programot szervezett. 
Az egészséges étkezés és a testmozgás 
szükségessége minden rendezvényen 
megjelent valamilyen formában, a falu-
napon is lehetőség nyílt egészséges éte-
lek kóstolására. A projektnek köszönhető-
en az önkormányzat hosszabb távra meg 
tudta alapozni egészségmegőrző törek-
véseit: vérnyomásmérőt, testzsírszáza lék-
mérőt, személymérleget, sporteszközöket 
szereztek be, melyek még hosszú évekig 
segíthetik a falu lakos ságát egészségük 
megőrzésében.

PrOjekT vége

2014. 10. 31.

5.4
TÁmOgaTÁs  
összege

9 996 000 ft
PrOjekT  
összkölTsége

9 996 000 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
dél-dunÁntÚl

összhangban önmagunkkal és a közösséggel

tudAtosították  
A lAkosság körében 
Az egészséges 
életmód  
fontosságát.
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feJlődnI, magasan  
KéPzett munKaerővel

PrOjekT kezdeTe

2012. 04. 16.

A Tolna Megyei Balassa János Kórház új dolgozók felvételére és olyan új 
tevékenységek beindítására kapott támogatást, melyek a betegellátást segítik. 
A támogatásból új munkatársakat vettek fel, a meglévő kollégák pedig frissen 
megszerzett képzettségüket hasznosították a megfelelő munkakörökben. 

szaKembereK segítségével
A kórháznak nehézségeket okozott a 
megfelelő számú szakember foglalkoz-
tatása a béremelkedések miatt. Az intéz-
mény zavartalan működéséhez a projekt 
keretében felvett új szakemberek jelentős 
mértékben hozzájárultak. A projekt ide-
je alatt négy tudományos fokozattal ren-
delkező osztályvezető főorvos, két ta-
pasztalt szakorvos és a kórház számára 
kiemelten fontos területen működő hat 
rezidens érkezett az intézménybe. Vala-
mennyi szakember olyan pozícióba érke-
zett, amely forráshiány miatt hosszú ide-

je, esetenként évek óta betöltetlen volt. Az 
orvosok mellett a frissen végzett sürgős-
ségi szakápolók közül a hét legjobbat, és 
egy logopédus végzettséget szerzett kol-
léganőt helyeztek új munkakörbe. A be-
tegellátás szempontjából nagyon fontosak 
a kialakított „mobil teamek”, nevezete-
sen a táplálási, a decubitus és az egész-
ségügyi dolgozókat segítő csapatok. Az 
egységek működéséhez speciális vég-
zettségű szakembereket vettek fel: diete-
tikust, gyógy tornászt, pszichológusokat, 
valamint egy főiskolai végzettségű koor-
dinátort. Az onkológiai betegek pszichés 

mObIl Teamek és
javuló ellÁTÁs

PrOjekT címe

fOglalKOztatÁs tÁmOgatÁsa  
a tOlna megyeI balassa JÁnOs  
KórhÁz szÁmÁra

kedvezményezeTT

tOlna megyeI  
balassa JÁnOs  
KórhÁz

állapotának javítására pasztorálpszicholó-
gussal kötöttek szerződést. A projektnek 
köszönhetően 26 új munkatársat vett fel a 
kedvezményezett, akik többsége azóta is 
a kórházban dolgozik. Történt ugyan né-
hány személycsere, a projekt keretében 
létrehozott pozíciókat azonban mind a 
mai napig fent tudja tartani az intézmény.

hatéKOnyabbÁ vÁló ellÁtÁs
A kórház vezetői több szempontból is 

eredményesnek ítélték a projektet: egy-
részt a helyi egészségügyi ellátórendszer 
a korábbinál hatékonyabban működik, 
másrészt a versenyképes fizetések segít-
ségével az ágazatban tudják tartani az 
egészségügyi dolgozókat. Harmadrészt 
pedig magasan képzett munkaerőt tud-
tak az intézménybe csábítani, ami egy-
értelműen a betegek érdekét szolgálja és 
pozitív impulzust ad az intézmény többi 
dolgozójának is.

PrOjekT vége

2014. 07. 15.

5.5
TÁmOgaTÁs  
összege

199 685 335 ft
PrOjekT  
összkölTsége

199 685 335 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
dél-dunÁntÚl

mInőségI ugrÁs a balassa jÁnOs kórhÁzban

milyen pozitív változásokat tapasztaltak? 
Kis Zoltán, kontrolling-csoportvezető: az intézmény tudományos élete 
sokkal aktívabb lett, ami elsősorban annak köszönhető, hogy több, 
tudományos fokozattal rendelkező osztályvezető érkezett a kórházba, 
másodsorban pedig néhány fiatalabb kollégánk is doktori tanulmányok-
ba kezdett. A másik érezhető változás az új rezidenseinknek köszönhető: 
olyan területekre érkeztek ugyanis, ahol évekig betöltetlenek voltak a 
pozíciók. Ennek köszönhetően magasabb színvonalú ellátást tudunk 
biztosítani a hozzánk érkező betegeknek.

sikerült megtartaniuk a pályázat segítsé-
gével felvett szakembereket?
K. z.: A projekt lezárulta óta egyetlen 
kollégánk hagyta el az intézményt, de az ő 
munkakörét gyorsan be tudtuk tölteni. Maga-
sabb bérigényű pozíciókról van szó, melyek 
fenntartása nem egyszerű, mégis szükséges, 
hiszen pozitív változásokat értünk el a létre-
hozásukkal, betöltésükkel.

tervezik újabb pályázatok benyújtását?
K. z.: Több területen jelenleg is vannak 
élő pályázataink és folyamatosan keres-
sük az újabb lehetőségeket. A jövőben 
is várjuk az ehhez hasonló pályázatokat, 
hiszen céljaink azóta sem változtak: a 
megye lakosságának és a hozzánk fordu-
lóknak minél magasabb szintű ellátást 
kívánunk nyújtani.

egyre jObb ellÁTÁsT bIzTOsíTanI
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a kórház 
ellátási 
területén

sürgősségI betegellÁtÁs 
feJlesztése

PrOjekT kezdeTe

2010. 05. 01.

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház projektjének 
köszönhetően komoly infrastrukturális és munkaszervezési fejlesztéseket 
tudott végrehajtani, melynek eredményei a betegellátás emelkedő 
színvonalában: a betegellátás idejének csökkenésében és a kórház által 
alkalmazott magas szintű logisztikában mutatkoznak meg.

sIKeres Út mÖgÖttüK
A százéves múltra visszatekintő Fejér Me-
gyei Szent György Egyetemi Oktató Kór-
ház a régió vezető egészségügyi intéz-
ménye, mely teljes körű orvosi ellátást 
biztosít a sürgősségi ellátástól egészen a 
rehabilitációig. A menedzsment szakmai 
fejlesztési koncepciója, hogy ezt a széles 

körű tevékenységet gazdaságos rendszer-
ben működtesse. Az intézményben két 
évtizeddel ezelőtt – az országban az elsők 
között – kialakították az egykapus belépé-
si rendszerrel működő, folyamatos ellátást 
biztosító sürgősségi osztályt. A betegel-
látás és a betegutak megszervezésével 
példaértékűen kialakított, központosított 

fOlyamaTOsan javuló 
beTegellÁTÁs

PrOjekT címe

sürgősségI betegellÁtÁs KIala-
KítÁs, feJlesztés és KaPcsOlódó 
eszKÖzbeszerzés a feJér megyeI 
szent gyÖrgy KórhÁzban

kedvezményezeTT

feJér megyeI  
szent gyÖrgy  
KórhÁz

rendszerrel sikerült koncentrálni az addi-
gi párhuzamos erőforrásokat, lerövidíteni 
a betegutakat, csökkenteni a téves beteg-
irányítások számát mind a járó, mind a 
fekvő betegek esetében.

Állandó feJlesztésben
Építészetileg teljesen felújították az osz-
tály több részét, így a kórtermeket, a folyo-
sókat, a várótermeket, a mosdókat és a ki-
szolgálóhelyiségeket is.  A diagnosztikai 
és terápiás műszereket, a szállítóeszközö-
ket, illetve a diszpécser- és az informatikai 
rendszereket is fejlesztették, valamint az 
épület a beruházásnak köszönhetően telje-
sen akadálymentessé vált.

JObb és gyOrsabb betegellÁtÁs
A támogatás segítségével jelentősen ja-
vult az ellátás minősége, illetve a mű-
ködtetés költséghatékonysága. Felszá-
molták a betegforgalmi problémákat, 
csökkentették a betegellátás idejét. 
A szolgáltatáshoz való hozzáférés 
minden beteg számára biztosítottá 
vált. javult a hozzáférhetőség esély-
egyenlősége, a Fejér megyei lakosság 
biztonságérzete és életminősége. A kor-
szerű infrastruktúra kialakítása nem-
csak a kórházi kezelésre szoruló betege-
ket érintette pozitívan, hanem a kórház 
dolgozóit is, mivel a felújításnak köszön-
hetően javultak munkakörülményeik.

PrOjekT vége

2011. 12. 15.

5.6
TÁmOgaTÁs  
összege

534 727 832 ft
PrOjekT  
összkölTsége

594 142 036 ft

PrOjekTmegvalósíTÁs helye (régIó)
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InTerjÚ – dr. köPeczI-bócz TamÁs

A 2007–2013 európai uniós fejlesztési ciklus eredményeiről, kihívásairól, 
tanulságairól és a jövőbeni fejlesztések irányvonalairól az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárával,  
Dr. Köpeczi-Bócz Tamással beszélgettünk. 

a  társadalmi megújulás 
és társadalmi 
Infrastruktúra operatív 
programok (tÁmOP, 
tIOP) kiemelt 
jelentőséggel bírtak 

a 2007-2013 programozási időszakban. 
melyek voltak a főbb célkitűzések?
A Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram átfogó célja a munkaerő-piaci részvé-
tel növelése olyan célok megvalósításán 
keresztül, mint a munkaerő-piaci kereslet 
és kínálat összhangjának javítása, az ak-
tivitást érintő területi különbségek csök-
kentése, a változásokhoz való alkalmaz-
kodás segítése, az egész életen át tartó 
tanulás elősegítése, az egészségi állapot 
és a munkavégző-képesség javítása, a 
társadalmi összetartozás erősítése, illet-
ve az esélyegyenlőség támogatása. A TÁ-
MOP a 3. legnagyobb összköltségvetésű 
operatív program a 2007-2013-as fejlesz-

tési időszakban, részesedése a teljes idő-
szaki kerethez mérten mintegy 14%.
A Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram beavatkozásai szerteágazó terüle-
teken értek el eredményeket. Az opera-
tív program kiemelt szerepet töltött be 
a munkaerő-piaci integráció területén: 
a fejlesztések mintegy 300 000 fő – jó-
részt hátrányos helyzetű személy – szá-
mára nyújtottak segítséget a munka 
világába való belépéshez vagy visszaté-
réshez, továbbá hozzávetőleg 300 000 
főt sikerült bevonni munkahelymegőr-
zésre irányuló programokba.
További jelentős eredmények mutatható-
ak fel a humán szolgáltatásokhoz kapcso-
lódó fejlesztések területén, ahol egyrészt 
a szolgáltatások elérhetőségének terüle-
ti kiegyenlítésére, másrészt az intézmé-
nyi humán kapacitások fejlesztésére és a 
megfelelő emberi erőforrás rendelkezésre 
állásának biztosítására irányultak  

„A fejlesztések mintegy 300 000 fő – jórészt 
hátrányos helyzetű személy – számárA 
nyújtottAk segítséget A munkA világábA  
vAló belépéshez vAgy visszAtéréshez.”

dInamIKus feJlődés 
ÖsszefOgÁssal
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a beavatkozások. A teljesség igénye nél-
kül megemlíthető az Egészségfejlesztő 
Irodákra és a Biztos Kezdet Gyerekhá-
zakra irányuló fejlesztések, amelyek  
a térségi fejlesztési tervhez kapcsolódva 
a helyben élők szükségleteihez igazodva 
biztosítanak szolgáltatásokat. 
Emellett az operatív program a felsőok-
tatási kiválóság és a tehetséggondozás 
területén is kiemelkedő eredményeket 

ért el: a tehetséggondozó programokban 
több mint 20 000 fiatalnak nyílt módja te-
hetségének kibontakoztatására. A felső-
oktatásban több mint 13 000 oktató vett 
részt továbbképzésen, valamint mintegy 
3000 új tananyag kifejlesztése és adaptá-
lása valósult meg.
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program specifikus célja a humán inf-
rastruktúra területi egyenlőtlenségeinek 
mérséklése, a hozzáférés javítása és a hu-
mán közszolgáltatások hatékonyságá-
nak növelése, átfogó reformjuk elősegíté-
se volt. A TIOP Magyarország Nemzeti 
Stratégiai Referenciakeretének 5. legna-
gyobb összköltségvetésű operatív prog-
ramja, ennek megfelelően részesedése  
a teljes fejlesztési keret 7,2%-a.
A TIOP keretében folytatódott a mun-
kaügyi kirendeltségek hatékony feladat-
ellátást biztosító átalakítása, kialakítás-
ra került a munkaerő-piaci igényekhez 
illeszkedő szakképzési intézményrend-
szer, elkezdődött a szociális intézmények 

kitagolásának és a közösségi ellátásra 
való áttérésnek a folyamata, megújult az 
egészségügyi fekvőbeteg ellátórendszer 
és a járóbeteg-ellátás tekintetében csök-
kentek a területi egyenlőtlenségek. A 
szociális ellátórendszer területén új intéz-
mények létrehozására került sor a meg-
felelő kapacitások biztosítása érdekében, 
a területi szempontok figyelembevételé-
vel. Emellett a köznevelési intézmények 

informatikai ellátottsága és az IKT inf-
rastruktúrához való hozzáférése is javult. 
A kulturális intézményekben kialakí-
tásra kerültek a formális és nem formá-
lis oktatásba történő eredményesebb be-
kapcsolódáshoz szükséges feltételek, és 
a felsőoktatási intézmények nemzetközi 
színvonalhoz és piaci igényekhez igazo-
dó oktatási és kutatási feltételeinek kiala-
kítására is sor került.
A két operatív program összességében 
több mint egyötödét tette ki a Magyaror-
szág rendelkezésére álló európai uniós 
fejlesztési keretnek.

melyek a 7 éves periódus kiemelkedő 
eredményei az egészségügy területén?
A legjelentősebb, az elmúlt száz év-
ben nem tapasztalt mértékű infrast-
rukturális fejlesztésre az egészségügyi 
ágazatban került sor. Miközben mint-
egy nyolcvan, infrastrukturális oldal-
ról alapos fejlesztésre szoruló kórház 
újult meg a helyi szintű ellátás magas 

színvonalú biztosítása érdekében, addig 
– a struktúraváltás irányvonalai mentén 
és a progresszív betegellátás szempont-
jait figyelembe véve – a régiónként leg-
nagyobb aktív fekvőbeteg-szakellátási 
kapacitással rendelkező kórházak, kli-
nikák és országos hatáskörű egészség-
ügyi intézmények lehetőséget kaptak a 
legmagasabb technikai színvonalú szol-
gáltatásnyújtáshoz szükséges fejleszté-
sek megvalósítására.
A TÁMOP legkisebb keretösszegű, Egész-
ségmegőrzés és egészségügyi humánerő-
forrás-fejlesztés című prioritásának kere-
tében - igazodva a struktúraváltáshoz – a 
hiányszakmák vonatkozásában sor került 
a szakemberek, szakápolók képzésére és 
támogatott foglalkoztatására. Az egész-
ségügyi ágazati képzést sikeresen elvégző 
dolgozók száma mintegy 3 500 fő. A beavat-
kozások fő fókuszában álltak az egészség-
tudatosság növelését és egészségmegőr-
zést elősegítő programok is: több mint 1,5 
millió embert értek el az egészségre ne-
velő és szemléletformáló életmódprogra-
mok, melyek keretében pilot jelleggel méh-
nyak-, illetve vastagbélszűrési programok is 
megvalósultak. Nem maradhatnak említés 
nélkül az egészségügyi ellátórendszer szer-
vezeti hatékonyságának javítására irányuló 
fejlesztések sem, amelyek keretében többek 
között a közösségi és egyéni egészségter-
vezési, valamint a térségi betegút szerve-
zéshez szükséges szakmai módszertan ki-
dolgozása is megvalósulhatott és sor került 
a 0-7 éves korosztály egészségügyi alapel-
látásában kiemelt szerepet betöltő védőnői 
rendszer módszertani megújítására is.

a felsőoktatási és közoktatási 
területeken milyen fejlesztésekről 
számolhatunk be?

A TÁMOP A minőségi oktatás és hozzá-
férés biztosítása mindenkinek című pri-
oritási tengelyének alapvető célja, hogy 
– az Egész életen át tartó tanulás straté-
giájával összhangban, annak célrendsze-
rét megvalósítandó – egyszerre javuljon 
az oktatás eredményessége és hatékony-
sága, valamint mindenki számára bizto-
sított legyen a minőségi oktatáshoz való 
egyenlő hozzáférés. 
A fejlesztések a köznevelési reformok 
bevezetésének időszakában valósultak 
meg, így közvetlenül hozzájárultak  
a közoktatási rendszer megújításához.  
A beavatkozások keretében a köznevelé-
si rendszer minőségét és hatékonyságát 
célzó fejlesztésekre és a módszerek rend-
szerszintű, intézményi szintű bevezeté-
sére került sor. Mintegy 50 000 pedagó-
gus módszertani továbbképzése valósult 
meg. A prioritás támogatást nyújtott a 
hátrányos helyzetű, illetve sajátos ne-
velésű igényű tanulók iskolai eredmé-
nyének javulását szolgáló, valamint a 
tehetséges tanulók képességeinek kibon-
takoztatását elősegítő projektek meg-
valósításához is. A hátrányos helyzetű 
tanulók végzettség nélküli iskolaelha-
gyásának csökkentésére irányuló intéz-
kedések közül példaként említhető a Ta-
noda- és Második esély programok. 
A prioritás keretében az élethosszig tar-
tó tanulás elterjesztése érdekében szá-
mos olyan tanórán kívüli, az információ-
átadást szemléletesebbé és érdekesebbé 
formáló informális és nem-formális kép-
zési alkalom valósult meg, melyek hoz-
zájárultak az iskolarendszeren belül 
megszerzett képességek bővítéséhez, a 
kreativitás továbbfejlesztéséhez és a tan-
könyvi tudás kiterjesztéséhez.
A TIOP Az oktatási infrastruktúra 

„A legjelentősebb, Az elmúlt száz 
évben nem tApAsztAlt mértékű 
infrAstrukturális fejlesztésre Az 
egészségügyi ágAzAtbAn került sor.”
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fejlesztése című prioritásában a közne-
velés területén a digitális kompetenciák 
fejlesztéséhez szükséges eszközrendszer 
biztosítása céljából informatikai fejleszté-
sek valósultak meg, amelyek az intézmé-
nyi IKT eszköz felszereltség javításán túl 
szélessávú internethez való hozzáférést 
biztosítottak, megfelelő letöltési kapaci-
tás mellett, mely lehetővé teszi a digitális 
tananyagok, taneszközök és mérés-érté-
kelési eszközök széles körű alkalmazását 
a köznevelési rendszerben.
Emellett a kulturális intézmények fejlesz-
tésével a helyi képzési és tanulási szín-
terek bővültek és fejlődtek, a modern in-
formatikai eszköz alkalmazásával pedig 
még szélesebb körű lehetőség teremtő-
dött az elérhető digitális tartalmak meg-
ismerésére. A projektek megvalósulása 
által javult az egyes intézmények helyi és 
térségi igényeket kielégítő szolgáltatásai-
nak minősége, melynek köszönhetően az 
intézmények jobb hatásfokkal szolgálják 
a minőségi oktatást és a formális oktatá-
son kívüli képzést és tanulást. 
A TÁMOP A felsőoktatás tartalmi és 
szervezeti fejlesztése a tudásalapú 

gazdaság kiépítése érdekében című pri-
oritásának kiemelt célkitűzése a mun-
kaerő-piaci igények és a felsőoktatás 
közti összhang megteremtése a mű-
szaki és természettudományos szakok 
hallgatói létszámnövelésével, illetve 
gyakorlatorientált képzési rendszer ki-

dolgozásával. Fontos megemlítenünk 
még a kutatói utánpótlásra, a felsőok-
tatási rendszerfejlesztésre, a hídkép-
ző intézmények szerepének bővítésére, 
valamint a felsőoktatási intézmé-
nyek nemzetközi kutatási környezet-
ben történő érvényesülésére irányuló 

célkitűzéseket is. Ezen célokhoz szoro-
san kapcsolódóan került sor a TIOP ke-
retében a felsőoktatási intézmények inf-
rastrukturális fejlesztésére, melyek fő 
célja a tudásalapú társadalom és gazda-
ság gyorsan változó igényeihez rugal-
masan alkalmazkodni képes felsőokta-
tási bázis kialakítása volt. 

milyen intézkedések történetek a mun-
kaerő-piaci helyzet javítása, a foglal-
koztatás növelése érdekében?
A TÁMOP A foglalkoztathatóság fej-
lesztése, a munkaerőpiacra való belépés 

ösztönzése című prioritása keretében 
megvalósuló fejlesztések célja a mun-
kaerő-piacon különböző hátrányok mi-
att nehezen érvényesülni képes szemé-
lyek álláshoz jutási esélyeinek javítása. 
A cél elérése érdekében az aktív munka-
erő-piaci eszközök alkalmazásával nagy 
léptékű kiemelt projektek és több mint 
700, speciálisan az egyes települések, 
kistérségek igényeihez igazodó civil 
kezdeményezések valósultak meg.  
A prioritás kedvezményezettjei alapvető-
en felzárkóztató és szakmai képzéseket, 
mentorálást, különböző munkaerő-piaci 

„több mint 6700 vállAlAt jutott 
támogAtáshoz munkAvállAlói képzések 
lebonyolításárA, Amelyeket mintegy  
400 000 fő sikeresen befejezett.”
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szolgáltatásokat és támogatott foglal-
koztatást biztosítottak komplex módon, 
egyéni fejlesztési terv alapján a bevont 
személyek részére, hozzájárulva ezzel  
a foglalkoztatás növeléséhez, a képzett-
ségi szint emeléséhez. A prioritás kere-
tében támogatott aktív munkaerő-piaci 
intézkedésekben megközelítőleg  
290 000 fő, míg a képzésekben több 
mint 130 000 fő vett részt.

A TÁMOP Az alkalmazkodóképesség ja-
vítása című prioritásának célja a munka-
vállalási korú népesség gazdasági-tár-
sadalmi változásokra való felkészítése, 
elsősorban a szak- és felnőttképzés, az 
egész életen át tartó tanulás lehetőségei-
re építve. Emellett a prioritás keretében  
a gazdasági-társadalmi változásokhoz, 
kihívásokhoz való szervezeti igazodás 
elősegítésére is megnyílt a lehetőség, be-
leértve az atipikus foglalkoztatási formák 
elterjesztését, a munka és családi élet ösz-
szeegyeztethetősége irányába tett mun-
kaszervezési változásokat és a fiatalok 
vállalkozóvá válásának elősegítését.
Az intézkedések keretében több mint 
6700 vállalat jutott támogatáshoz mun-
kavállalói képzések lebonyolítására, 
amelyeket mintegy 400 000 fő sikeresen 
befejezett. A munkavállalók szakmai is-
mereteinek és munkaerő-piaci kompe-
tenciáinak bővítése mellett ezen intézke-
dés a vállalkozások piaci esélyeinek és 
munkaerő-megtartó képességük javítá-

sához hozzájárultak, mely különösen  
a gazdasági válság idején bírt kiemelt  
jelentőséggel.
A prioritás keretében célcsoportok sze-
rint, az aktív korú lakosság számára kép-
zési és kompetenciafejlesztési lehetősé-
gek nyíltak meg, melyek közül a nyelvi 
és informatikai kompetenciák fejlesztése, 
a közfoglalkoztatottak alapvető készsé-
geinek fejlesztése és pályamódosításban 

érintett személyek szakmai átképzése ki-
emelt prioritást élvezett. 

Ki tudna emelni egy-két mintaértékű 
fejlesztést az előző programozási idő-
szak szociális szegmensén belül?
Általában azok a legizgalmasabb projek-
tek, melyek azokra a társadalmi kihívá-
sokra próbáltak választ adni, melyekre 
korábban nem volt intézményesített meg-
oldás. Ezeket nevezzük „pilot”, „modell”, 
vagy „kísérleti” programoknak. 
Ez utóbbiak közül is kiemelkedőnek te-
kinthetők a Magyar Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégiával összhangban, 
közvetlenül roma emberek felzárkózására 
irányuló fejlesztési programok, melyek az 
egyének és közösség számára biztosítot-
tak új lehetőségeket a társadalmi beillesz-
kedés és munkaerő-piaci helyzet javítása 
érdekében. Ugyanezen prioritás kereté-
ben került sor az újszerű, területi alapú 
megközelítés alkalmazására is, legyen 
szó a szegregált környezet felszámolása 

érdekében tett lépésekről vagy a hátrá-
nyos helyzetű térségek komplex felzár-
kóztató programjainak megvalósításáról.  
Példaként említhető továbbá a Nő az 
esély, mely egyrészt a roma nők számá-
ra biztosított a szociális- és gyermekjó-
léti szakmák területén képzési és mun-
kalehetőséget, miközben a szociális 
ellátórendszer hatékonyságának javításá-
hoz is hozzájárult a felkészült munkaerő 
biztosításával és az intézmények által ko-
rábban el nem ért személyek szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférésének javításával.
Érdemes azonban általánosságban is át-
tekintenünk a szociális szegmens, ezen 
belül is a TÁMOP ötödik, a Társadalmi 
befogadás, részvétel erősítése című pri-
oritásának sikereit. A hétéves fejleszté-
si periódus alatt több mint 300 000 főt 
sikerült bevonni munkaerő-piaci integ-
rációt elősegítő programokba. A fejlesz-
tések során közvetett vagy közvetlen mó-
don közel 36 000 szegénységben érintett 
gyermek és családja számára váltak elér-
hetővé a társadalmi hátrányaikat enyhítő 
szolgáltatások. 
jelentős ágazati reformokhoz is hozzájá-
rult a prioritás, amelyek keretében sor ke-
rülhetett központi szociális információs 
fejlesztésekre, a szociális és gyermekjólé-
ti alapellátások fejlesztésére, illetve mű-
ködési hatékonyságuk javítására olyan 
szolgáltatás, szolgáltatás-koordináció ki-
alakításával, mely a lakosság problémái-
ra komplex megoldást nyújt. A módszer-
tani fejlesztések keretében mintegy 42 
000 szakember vett részt képzési progra-
mokban.

melyek azok a szakmai irányvonalak, 
amelyeket tovább szeretnének vinni a 
következő programozási időszakra is?

Az eltelt időszakban megvalósult kór-
házfejlesztő beruházások jórészt megol-
dották az egészségügyi infrastrukturális 
problémákat. A lakosság egészségügyi 
állapotával foglalkozó statisztikai ada-
tok alapján a prioritást a következő idő-
szakban, az egészségügyi beavatkozá-
sok folytatása jelenti. Két fő fejlesztési 
irányról beszélhetünk: egyrészt az ágazat 
szakképzett humán erőforrásának bizto-
sításáról, másrészt az egészségtudatos 
életmód elterjesztéséről, a szemléletfor-
málásáról, a népegészségügyi szűrőprog-
ramok eredményességének növeléséről. 
Az orvoshiány leküzdése és a szakdolgo-
zók továbbképzése és előrelépési lehető-
ségeinek megteremtése kiemelt feladat 
különösen az intézményi, a kórház és já-
róbeteg-ellátás szintjén.
Mindazonáltal nem feledkezhetünk meg 
az előbbiekhez hasonlóan nagy fon-
tossággal bíró szociális és oktatási te-
rületeken megkezdett beavatkozások 
folytatásáról sem, gondolok itt a hátrá-
nyos helyzetűek felzárkózására, a terü-
leti felzárkózásra, a szolgáltatások mi-
nőségének és elérhetőségének területi 
egyenlőtlenségeinek mérséklésére, a te-
hetséggondozásra és a minőségi oktatás-
hoz való hozzáférés biztosítására és  
a végzettség nélküli iskolaelhagyás visz-
szaszorítására. Ezen elkülönült célok el-
éréséhez nélkülözhetetlen az elindított 
programok szinergikus kapcsolatának 
megteremtése. 
A felsőoktatás területén az Emberi Erő-
forrás Fejlesztési Operatív Program 
(EFOP) célja az Európa 2020-as célki-
tűzésnek megfelelően a felsőfokú vég-
zettségűek arányának növelése, kü-
lönös tekintettel a hátrányos helyzetű 
célcsoportok tekintetében. A felsőfokú 

„Az eltelt időszAkbAn megvAlósult 
kórházfejlesztő beruházások 
jórészt megoldották Az egészségügyi 
infrAstrukturális problémákAt.”
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végzettséggel rendelkezők aránya 2007 
és 2012 között a 30-34 éves korosztály-
ban jelentősen, mintegy 10%-kal emelke-
dett és meghaladta a korábban az Európa 
2020 Stratégia keretében vállalt 30,3%-os 
célkitűzést. Az EFOP fejlesztései a 2015. 
évi nemzeti reform programban módosí-
tott, 2020-ig vállalt 34%-os célkitűzés el-
éréséhez kívánnak hozzájárulni.

melyek azok a jó gyakorlatok, 
amelyeket mindenképpen érdemesnek 
tart átemelni a következő, 2014-2020 
programozási időszakba?

Az elmúlt évek során kialakult és egy-
fajta rutinná vált az európai uniós pá-
lyázatok kezelésének metodikája. A 
kedvezményezettekkel való hatékony 
együttműködést minden folyamatra vo-
natkozóan kidolgozott eljárásrendek, 
szabályozó eszközök biztosítják. Mind 
a pályázók, mind pedig az intézmény-
rendszer oldaláról érkező javító-fejlesz-
tő szándékú ötletek és újítások folyama-
tosan beépültek a hétéves ciklus európai 
uniós forrásainak felhasználását működ-
tető rendszerbe.
Általánosságban továbbra is nagyon fon-

tosnak és hasznosnak ítéljük, ha a hosz-
szabb projektekben monitoring szakértők 
segítik a kedvezményezetteket a projekt 
megvalósításának teljes időszaka alatt. 
A pályázók és a kedvezményezettek 
gyors és szakszerű tájékoztatására egy-
ablakos ügyfél-tájékoztatási rendszer 
működik, amely keretében a megkeresé-
sek fogadása több csatornán, így telefo-
non, e-mailen, valamint személyesen is 
biztosított az ügyféligények minél széle-
sebb körű kiszolgálása érdekében.

mely eljárások kapcsán érzi 
szükségesnek a változtatást  
a jövőben?
Adminisztratív és elszámolási szem-
pontból az előttünk álló programozási 
időszakban további egyszerűsítésekre 
kell törekednünk, melyre az uniós sza-
bályozás lehetőséget ad. Ez egyrészt a 
kedvezményezettek részére adminiszt-

ratív könnyebbséget jelenthet, másrészt 
elősegíti a végrehajtási szemlélet meg-
változását: az elszámolások pénzügyi és 
audit szempontú megközelítése helyett 
a valós szakmai eredmények előtérbe 
helyezését.
Szakmai-tartalmi szempontú változás, 
hogy a Kormány elfogadta a „Humán 
közszolgáltatások differenciált szervezé-
séről” szóló határozatot, melynek célja a 
jövőben az egyes járások közötti társa-
dalmi infrastrukturális különbségek-
re fókuszálva az egyes területeken lévő 
szolgáltatáshiányok mérséklése, illet-
ve a helyi szükségletekre érdemi választ 
adó szolgáltatásokat bevezetése. A Part-
nerségi Megállapodásban és az Ope-
ratív Programban foglalt célrendszer 
mellett ezt követően gondoskodni szük-
séges arról, hogy az elindított konstruk-
ciók lehetőség szerint járuljanak hozzá 
ezen célok megvalósításához is.

„A felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
ArányA 2007 és 2012 között A 30-34 éves 
korosztálybAn jelentősen, mintegy 
10%-kAl emelkedett.”
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