
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

Fókuszban a képzés 

Az elmúlt ötéves időszak intenzív munkájának eredményeként a 
Tempus Közalapítvány Képzőközpontja segítségével több mint 5000 
hallgató képzése valósult meg az EU-támogatások sikeres és haté-
kony felhasználásához elengedhetetlen témákban. Hátradőlni azon-
ban továbbra sincs idő, hiszen még mindig óriási igény mutatkozik 
az alaptémákon túl a témaspecifikusabb képzések, mint például a 
Projektek szakmai és pénzügyi végrehajtása, vagy a Közbeszerzési 
alapismeretek c. képzések iránt. Az alábbiakból az is kiderül, hogy 
milyen új képzések indulnak a 2006-os esztendőben. Az alábbi hír-
levél elő kívánja segíteni, hogy kedves Olvasóink naprakészen érte-
sülhessenek az EU fejlesztési és támogatási programokkal kapcso-
latos legfrissebb híreiről, az új pályázati lehetőségekről, a támogatott 
(ingyenes) képzési lehetőségekről, új kiadványokról, valamint az in-
duló képzésekről.  
 
Tárgyszavak: képzés; tanfolyam; oktatás; projekt; pályázat; EU;  

Tempus Közalapítvány. 

Képzésajánló 

A Tempus Közalapítvány Képzőközpontja a felnőttképzési törvény-
nek megfelelően minden év végén a Szakmai Tanácsadó Testület 
szakértőivel közösen értékeli a képzési programokat és az értéke-
lésnek megfelelően készíti elő a következő év képzési terveit. 

A 2005. évi képzések értékelésekor megállapították, hogy a terve-
zett hallgatói létszámot sikerült kismértékben meghaladni, tehát a 
kidolgozott képzésekre továbbra is igény mutatkozik célcsoportok köré-
ben. 

Ebből kiindulva a 2005-ben rendszeresen indított – és a hallgatók 
körében igen népszerű – képzések 2006-ban is elérhetők lesznek, 
azonban a felmérések és a visszajelzések új képzések kidolgozását és 
elindítását is indokolttá teszik. 



A 2005-ös év új „slágerképzései” a Multiplikátor Képzési Program 
(önköltséges változata), a Közbeszerzési alapismeretek, valamint a nyer-
tes projektek végrehajtásával foglalkozó Projektek szakmai és pénzügyi 
végrehajtása című képzések voltak. 

A fenti 3 képzést összesen 120-an végezték el a tavalyi év során.  
A következő táblázatban megtekinthető a résztvevők szöveges és 

számszerű értékeléseinek rövid összegzése (a 3 képzés átlaga, ösz-
szesen) 

 
Értékelő kérdőív kérdése: 1–5 

skálán
%-ban

Hasznosnak érezte-e az előadásokban elhangzott információ-
kat? 4,5 88,6 

Elégedett-e a képzési program összeállításával? 4,6 89,2 
Mennyire elégedett az előadókkal? 4,7 89,92 
Elégedett-e az előadásokhoz tartozó segédanyagok minősé-
gével? (pl.: dosszié, jegyzet) 4,8 96 

Megfelelt a képzés színvonala az Ön elvárásainak? 4,7 92,75 
 
Néhány szöveges visszajelzés a képzések kapcsán:
„A képzés tökéletes volt, az oktatók kiválóak.”  
„Rugalmas, pontos szervezés, jó minőségű tananyagok, gratulálok a 

szervezéshez.”  
„Nagyon hasznosnak tartottam az előadásokat, az oktatók rendkívül 

felkészültek voltak.”  
„Nagyon hasznosak voltak a konkrét, valós példák. Minél több ilyen-

re lenne szükség!”  
„Színvonalas képzés volt.”  
„A képzés a meghirdetett programmal összhangban folyt, kiemelten 

képzett előadóval, aki az elmélet mellett számomra nagyon fontos gya-
korlati tapasztalatokat is továbbadott. Az előadó rendkívül színes egyé-
niség, aki az előadásmódjával érdekessé tette mindkét napot.”  

„Régen volt részem ilyen következetes és egymásra épülő előadá-
sokban.” 

Új képzések 2006-ban 
1. Projektalapú oktatás: 

2006 áprilisától a Tempus Közalapítvány új képzést indít a „Pro-
jektalapú oktatás – kooperatív tanulási formák a közoktatásban” 

 



címmel. A 30 tanórás, 4 napos akkreditált tanártovábbképző tanfo-
lyam az Európai Bizottság támogatásával a cseh, a lengyel, a szlovák és 
a magyar Socrates Nemzeti Irodák együttműködésében került kidolgo-
zásra 2005-ben.  

 
Kik jelentkezhetnek a képzésre? 

A tanártovábbképző tanfolyamra jelentkezhet a közoktatási intéz-
ményekben oktatási, nevelési tevékenységet folytató bármely pedagó-
gus, és pedagógiai tevékenységet segítő munkatárs, illetve felsőfokú 
képzésben tanuló bármely tanár szakos hallgató. 

 
A képzés célja 

A továbbképzés közvetlen célja, hogy a résztvevők aktív közremű-
ködésével, meglévő ismereteikre és tapasztalataikra építve  

– tudatosítsa a projektalapú oktatásban rejlő lehetőségeket, 
– felfrissítse, rendszerezze és bővítse a témába vágó ismereteket, 
– tréningszerű elemek segítségével segítse az ismeretek gyakorlat-

ba történő átültetését, a projektalapú oktatás minél szélesebb kö-
rű alkalmazását. 

Hosszabb távon a továbbképzés a résztvevők projektkompetenciá-
jának fejlesztése révén a magyar közoktatási intézményekben a tanítási-
tanulási kultúra megújulásához és a kooperatív tanulási formák súlyának 
növeléséhez kíván hozzájárulni. 

 
Tanúsítvány 

A képzések sikeres elvégzését követően a Tempus Közalapítvány 
tanúsítványt állít ki a résztvevők számára, amely igazolja, hogy az elvég-
zett 30 óra beszámítható a kötelező, hétévenkénti tanártovábbkép-
zésbe. 

 
Kedvezmény 
A Pályázati Pavilon januári számában található kupon felhasználásával 
az első 25 jelentkező 10% kedvezményt kaphat a képzés tandíjából! 

2. Vállalkozói ismeretek; vállalkozások indítása és menedzselése 

A teljes mértékben gyakorlatorientált képzések során a hallgatók 
átfogó ismereteket szerezhetnek a vállalkozások létrehozásával, mű-
ködtetésével kapcsolatban, megismerik a vállalkozói környezettel kap-
csolatos legfontosabb jogi, pénzügyi szabályozást. A képzések felépíté-



se szervesen igazodik egy vállalkozás életpályájához: a létrehozástól a 
működtetésen át, a vállalkozási tevékenység befejezéséig minden 
fázissal kapcsolatban átadásra kerülnek a leggyakrabban alkalmazott 
eszközök és módszerek. 

A 30 és 60 tanórás akkreditált felnőttképzések várhatóan a má-
sodik félévben indulnak. 

Képzési naptár 

A képzési naptár segítségével kiválasztható a legmegfelelőbb kép-
zés, valamint az ahhoz tartozó dátum, és azonnal elküldhető a jelentke-
zés is! 

 
Képzés címe Időpontok Óraszám Ár Résztvevők 

száma 
Közbeszerzési alap-
ismeretek

2006. március 6–7–8. 24 78 000,– 15–30 

A projektciklus-
menedzsment alap-
jai

Budapesten: 2006. márci-
us 1–2–3. 
Békéscsabán: 2006. feb-
ruár 27–28., március 1 

24 55 000,– 15–24 

Projektmenedzsment 
lépésről lépésre

2006. március 9–10., 27–
28., április 19–20. 

60 135 000,– 15–24 

Multiplikátor Képzési 
Program

2006. március 29., április 
3–4–5., 24–25. 

48 145 000,– 15–24 

A projektek szakmai 
és pénzügyi végre-
hajtása

2006. március 21–22., 
31., április 10–11–12. 

60 155 000,– 15–24 

A Strukturális Alapok 
felhasználása Ma-
gyarországon

2006. február 22–23–24., 
március 13. 

30 65 000,– 15–20 

 

Hírek, aktualitások 

1. Támogatott (ingyenes) képzések a Tempus Közalapítványnál 

2006 januárjától bővült a Tempus Közalapítványnál a ROP 3.1.2. 
képzési program keretében elérhető képzések köre – A projektek szak-
mai és pénzügyi végrehajtása c. képzéssel. 
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A képzési programban megjelölt célcsoportok így mostantól már 
öt képzési program közül választhatnak és tandíjtól függően – akár 3 
képzést is elvégezhetnek ingyenesen.  

Az elnyerhető támogatás mértéke: 250 000 Ft/fő, amelyet a részt-
vevők a kialakított képzési csomagok keretében a leghatékonyabb 
módon költhetnek el. 

A képzőközpont jelenleg országosan több mint 100 végzett 
„ROP-os” hallgatóval rendelkezik!  

A korábbi országos képzéseknek (MATRA bilaterális képzési prog-
ram: 2003 /470 fő/; Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: Multipli-
kátor Képzési Program: 2004, 2005 /1260 fő/) is köszönhetően a Tem-
pus Közalapítvány koordinálásával kiterjedt oktatói hálózat jött létre. A 
több mint 100 főből álló hálózat gyakorló szakemberekből, szakértők-
ből, valamint kiváló egyetemi és főiskolai oktatókból áll. 

Minimum 15 fő jelentkezése esetén a képzéseket az ország 
bármely régiójában elindítják! 

A Képzőközpont szervezésében eddig a következő helyszíne-
ken indultak képzések: Békéscsaba, Szeged, Dabas, Budapest (folya-
matosan), valamint több helyszínen a képzések jelenleg is szervezés 
alatt vannak. 

A képzések következő indulási időpontjai és a jelentkezési ha-
táridők: 
  
A képzés címe Időpontok Óraszám Ár (Ft) 
A Strukturális Alapok Felhasználá-
sa Magyarországon 

Budapest: 2006. április 26-27-28., május 
8.; jel. határidő: március 26. 30   65 000 

A projektciklus-menedzsment alap-
jai 

Budapest: 2006. május 9-10-11.; jel. határ-
idő: április 9. 24   55 000 

Projektmenedzsment lépésről lé-
pésre 

Budapest: 2006. március 9.-10, 27-28, ápri-
lis 19-20.; jel. határidő: február 9. 60 135 000 

Projektek szakmai és pénzügyi vég-
rehajtása  

Budapest: 2006.március 21-22, 31, április 
10-11-12.; jel. határidő: feburár 21. 60 155 000 

Közbeszerzési alapismeretek Budapest: 2006. március 6-7-8; jel. határ-
idő: február 6. 24   95 000 

2. Képzési Klub 2006. 

A képzőközpont a tavalyi sikereken felbuzdulva 2006-ban is folytat-
ja a kizárólag volt hallgatóknak szóló szakmai fórumok, ún. képzési klu-
bok szervezését. 

http://www.tka.hu/pages/content/index.php?page_id=399


A szakmai fórumok elsődleges célja, hogy a képzések alkalmával 
nem, vagy a tematika korlátai miatt csak részben említésre kerülő és a 
hallgatókat részletesebben érdeklő témakörök bővebb kifejtésre kerülje-
nek. A fórumok interaktív jellegűek, a résztvevők kérdéseket tehetnek 
fel a szakértők felé, illetve beszélgetést, vitát generálhatnak egymás kö-
zött. A Klubok kiváló lehetőséget nyújtanak a különböző képzéseken 
végzett hallgatók közötti partnerség építésre, véleménycserére. 

A soron következő Képzési Klub témája: Lobbi lehetőségek a pá-
lyázati rendszer kapcsán. 

A klubnapra volt hallgatóink már meghívást kaptak. Az óriási érdek-
lődésre való tekintettel a fórumot két időpontban is megtartjuk. 

3. Sikerprojekt program 

A képzőközpont 2005-ben indította útjára Sikerprojekt Programját. 
A program célja, hogy a náluk tanult és tanúsítványt szerzett hallgatók 
további szakmai életét figyelemmel kísérjék, visszajelzést kapjanak nyer-
tes pályázataikról, folyamatban lévő projektjeikről. A program egyben a 
képzés hatékonyságának mutatója is, hiszen a legnagyobb eredmény 
az, ha a hallgatók a képzéseken elsajátítottakat a gyakorlatban, „éles-
ben” is sikeresen kamatoztatják. 

Kitekintő 

1. A Bizottság eszmecserét indít Európáról a polgárok bevonásával  
2006. február 1.  

forrás: EUvonal (www.euvonal.hu) 
Az Európai Bizottság elfogadta az európai kommunikációs politikáról 

szóló fehér könyvet, amelynek célja, hogy társadalmi vitát indítson Euró-
páról.  

2. Az EP módosítaná a kiküldött munkavállalókról szóló irányelvet  
2006. február 1.  

forrás: EUvonal (www.euvonal.hu) 
Számos szürke folt van az 1996-ban elfogadott, a munkavállalók ki-

küldetésére vonatkozó irányelv körül. A szabályozás nem tisztázza, hogy 
mit jelent a minimálbér vagy a kollektív szerződés. Az EP szakbizottsága 
egyelőre nem tudott dönteni, hogy egy új irányelvre vagy a régi módosí-

 

http://www.euvonal.hu/
http://www.euvonal.hu/


tására voksolna. Az Európai Bizottság márciusban készít jelentést az 
ügyben.  

3. Az EU kohéziós politikájának jövője 

forrás: NFH (www.nfh.hu) 
Az Európai Unió kohéziós politikájának alapvető célja a Közösség 

gazdasági és szociális összetartásának erősítése, a Közösség egészé-
nek harmonikus fejlődése, illetve a kevésbé előnyös helyzetű régiók fel-
zárkóztatása. A kohéziós politika és annak támogató eszközrendszere 
(pl. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap) a gazdasági és társadalmi 
konvergencia erősítésének legfontosabb uniós szintű biztosítéka.  

4. Harmincezer pályázat, tizenkétezer nyertes 
2006.01. 

forrás: NFH (www.nfh.hu) 
Több mint 30 ezer benyújtott pályázat, 12 ezer nyertes pályázó, 567 

milliárd forint megítélt, 488 milliárd forint leszerződött és 126 milliárd fo-
rint kifizetett támogatás – ez a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív prog-
ramjainak 2005 végi gyorsmérlege. 

5. Február közepéig a kormány elé kerül a II. NFT 

forrás: NFH (www.nfh.hu) 
A Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH) első olvasatban a kormány elé 

terjeszti a 2007-2013. időszakra szóló II. Nemzeti Fejlesztési Tervet és 
az operatív programokat február 15-éig – közölte Baráth Etele EU-
ügyekért felelős tárca nélküli miniszter január 16-án tartott évindító sajtó-
tájékoztatóján, Budapesten. 
 
Tempus Közalapítvány  
1134 Budapest, Váci út 37. 7. emelet (Duna Office Center)  
Infóvonal: (1) 237-1320 Tel: (1) 237-1300, fax: (1) 239-1329  
E-mail: info@tpf.hu  
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