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Akciótervekés konstrukciók

• Az akciótervek a magyar kormány döntése értelmében 
készülnek, az EU-nak nem kell benyújtani, a Kormány fogadja el

• Kapcsolatot jelentenek az OP-k és a végrehajtás tényleges 
alapjául szolgáló pályázati kiírások és központi programok 
között

• 2 évre szólnak, OP prioritásonként 
• Tartalmuk: konkrét intézkedések, pályázati és projektcélok, 

pénzügyi keretek, ütemezés, indikátorok
• A konstrukciók többféle eljárással valósulnak meg (egyfordulós 

pályázat, kétfordulós pályázat, egyszerűsített pályázat, 
közvetett támogatás, kiemelt program) 

• Kidolgozás 2006 novemberétől, elfogadás 2007 július 25.
• Az akcióterveket évente felülvizsgálják, 2008. február 6. újra 

Kormány előtt



A szak- és felnőttképzés fejlesztése

• Képzés támogatása, amely a változásokhoz 
való alkalmazkodás elősegítésének és a 
szerkezetváltási folyamatok kezelésének 
legfontosabb eszköze

• Olyan programok támogatása, amelyek a 
különböző szervezeteknek (köztük a civil 
szervezeteknek) és intézményrendszereknek a 
változásokhoz való igazodását, a gazdasági-
társadalmi kihívásoknak megfelelését 
szolgálják. 



A TÁMOP célrendszere, struktúrája
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A közoktatás fejlesztése

Társadalmi Megújulás Operatív 
Program (TÁMOP)

a közoktatás minőségének javítása, 
fejlesztése; 
az egész életen át tartó tanulás 
stratégiájával összhangban javítani az 
oktatás eredményességét, hatékonyságát,
minden tanuló számára biztosítani a 
használható tudást adó, minőségi 
oktatáshoz való egyenlő hozzáférést. 



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 

mindenkinek

Források ütemezése – 2007: 0,900 Mrd Ft, 2008: 43,7 Mrd Ft, 2009: 
76,6 Mrd Ft, 2007-13: 277,8 Mrd Ft

Konstrukciók: 
3.1 A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek
Kiemelt projektek (2007. IV. negyedév és 2008. I. negyedév)
3.1.1 21. századi iskola
3.1.8 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban
Pályázati projektek (2008. I - 2008.IV. negyedév)
3.1.2 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban
3.1.3 Innovatív iskolák
3.1.4 Infrastrukturális fejlesztések tartalmi támogatása
3.1.5 Pedagógiai kultúra korszerűsítése
3.1.6 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI)
3.1.7 Pedagógusok új szerepben



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 

mindenkinek

Konstrukciók: 
3.2. A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű

megoldások és együttműködések kialakítása
Kiemelt projekt (2008. III. negyedév)
3.2.1 Új tanulási formák és rendszerek

Pályázati projektek (2008. II-IV. negyedév)
3.2.2 Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás
3.2.3 Építő közösségek
3.2.4 Tudásdepó-expressz – a könyvtári hálózat erősítése az élethosszig tartó

tanulás érdekében
3.2.5 Kreatív ipart megalapozó, iskolán kívüli tehetséggondozás
3.2.6 Program a kulturális szakemberek át- és továbbképzésére
3.2.7 E-tanácsadás az információs esélyegyenlőségért 
3.2.8 „Múzeumok mindenkinek”- program



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 

mindenkinek

3.2.9 Civil részvétel erősítése a kompetenciafejlesztés eszközeivel
3.2.10 Egységes Elektronikus Kulturális és Oktatási Szolgáltató

Felület létrehozása (EKOF)



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 

mindenkinek

Konstrukciók: 
3.3. A halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók 

szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük 
megteremtése a közoktatásban

Kiemelt projekt – 2007. III.negyedév
3.3.1 Oktatási esélyegyenlőség és integráció
Pályázati projektek (2008. I -IV. negyedév)
3.3.2 Az oktatási esélyegyenlőségi programok végrehajtása
3.3.3 Integrációs gyakorlatot folytató iskolák minőségbiztosítása
3.3.4 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú képzésbe irányuló

továbbtanulási útjainak megerősítése
3.3.5 Tanoda programok támogatása
3.3.6 Lemorzsolódás kezelését célzó programok működtetése
3.3.7 Antidiszkriminációs jelzőrendszer kiépítése



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 

mindenkinek

Konstrukciók: 

3.4. Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a 
sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának támogatása, az 
interkulturális oktatás

Pályázati projektek (2008. II-IV. negyedév)
3.4.1 Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának 

segítése
3.4.2 Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja
3.4.3 Tehetséggondozás



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.1.2 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban
• Támogatható: 25 - 45 pályázó
• Min-max: 200 - 300 millió Ft
• Összeg:  7,5 milliárd Ft (7 évre 14,2 Mrd)
• Támogatás mértéke: 

non-profit intézmények: 100%, 
for-profit intézmények:85/2004. Korm.rend szerint

• Kiírás időpontja: 2008. I-II. negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.1.3 Innovatív iskolák - kompetencia-alapú oktatási 
programcsomagok adaptációja

• Támogatható: 960 pályázó
• Min-max: 5 - 20 millió Ft
• Összeg:  19,2 milliárd Ft (7 évre 28 Mrd)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. I-II. negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.1.4  Infrastrukturális fejlesztések tartalmi 
támogatása

• Támogatható: 960 pályázó
• Min-max: 5 - 20 millió Ft
• Összeg:  19,2 milliárd Ft (7 évre 28 Mrd)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. II. negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.1.5  Pedagógiai kultúra korszerűsítése
• Támogatható: 35 -62 pályázó
• Min-max: 10 - 250 millió Ft
• Összeg:  1,8 milliárd Ft (7 évre 18,4 Mrd)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. II. negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.1.6 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmények(EGYMI) hálózata

• Támogatható: 15 -25 pályázó
• Min-max: 20 - 50 millió Ft
• Összeg:  1,23 milliárd Ft 
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. II. negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.1.7 Pedagógusok új szerepben
• Támogatható: 10 - 12 pályázó
• Min-max: 50 - 100 millió Ft
• Összeg:  1,1 milliárd Ft ( 7 évre 14,6)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. II. negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.2.1/B Formális, nem-formális és informális 
rendszerek: új tanulási formák – digitális iskola

• Támogatható: 2 - 10 pályázó
• Min-max: 20 - 200 millió Ft
• Összeg:  0,457 milliárd Ft
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. III. negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.2.2/A Területi együttműködések, társulások, 
hálózati tanulás

• Támogatható: 6 - 9 pályázó
• Min-max: 150 - 822 millió Ft
• Összeg:  7,49 milliárd Ft
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. I - II. negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.2.2/B Területi együttműködések, társulások, 
hálózati tanulás

• Támogatható: 14 pályázó
• Min-max: 10 - 18 millió Ft
• Összeg:  0,226 milliárd Ft (7 évre 33,49 Mrd)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. I - II. negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.2.3 Építő közösségek
• Támogatható: 130 - 170 pályázó
• Min-max: 1 - 50 millió Ft
• Összeg:  11,586 milliárd Ft (7 évre 28,97 Mrd)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. I . negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.2.4 „Tudásdepó-expressz” – a könyvtári hálózat 
fejlesztése

• Támogatható: 150 - 550 pályázó
• Min-max: 0,5 - 100 millió Ft
• Összeg:  8,11 milliárd Ft (7 évre 32,61 Mrd)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. I . negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.2.5 A kreatív ipart megalapozó, iskolán kívüli 
tehetséggondozás

• Támogatható: 50 - 100 pályázó
• Min-max: 1 - 30 millió Ft
• Összeg:  3,32 milliárd Ft (7 évre 11,98 Mrd)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. II . negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.2.6 Program a kulturális szakemberek át-és 
továbbképzésére

• Támogatható: 70 - 100 pályázó
• Min-max: 5 - 10 millió Ft
• Összeg:  2,39 milliárd Ft (7 évre 7,60 Mrd)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. II . negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.2.7 E - tanácsadás az információs 
esélyegyenlőségért

• Támogatható: 35 - 50 pályázó
• Min-max: 400 millió Ft
• Összeg:  1,84 milliárd Ft
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. I . negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.2.8/B „Múzeumok mindenkinek” Program a 
múzeumok oktatási-képzési szerepének 
erősítésére

• Támogatható: 60 - 130 pályázó
• Min-max: 1 - 5 millió Ft
• Összeg: 220 millió Ft (7 évre 0,40 Mrd)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. II . negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.2.9 Civil részvétel erősítése a kompetencia-
fejlesztés eszközeivel

• Támogatható: 100 - 150 pályázó
• Min-max: 1 - 10 millió Ft
• Összeg: 1,37 milliárd Ft (7 évre 4,78 Mrd)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. III . negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.3.2 Az oktatási esélyegyenlőségi programok 
végrehajtásának támogatása

• Támogatható: 130 –170 pályázó
• Min-max: 15 - 100 millió Ft
• Összeg: 6,76 milliárd Ft (7 évre 16,84 Mrd)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. I . negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.3.3 Integrációs gyakorlatot folytató iskolák 
minőségbiztosítása

• Támogatható: 35 - 45 pályázó
• Min-max: 23 - 31 millió Ft
• Összeg: 1,31 milliárd Ft (7 évre 2,63 Mrd)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. I . negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.3.4 A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok 
felsőfokú képzésbe irányuló továbbtanulási 
útjainak megerősítése 

• Támogatható: 149 pályázó
• 54 millió Ft 
• Összeg: 0,77 milliárd Ft (7 évre 3,98 Mrd)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. II. negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.3.5 Tanoda programok támogatása
• Támogatható: 50 - 75 pályázó
• Min-max: 14 – 22 millió Ft
• Összeg: 1,65 milliárd Ft (7 évre 5,18 Mrd)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. II. negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.3.6 Lemorzsolódás kezelését célzó programok 
működtetése

• Támogatható: 24 pályázó
• Min-max: 9 – 18 millió Ft
• Összeg: 0,33 milliárd Ft 
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. II. negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.3.7 Antidiszkriminációs jelzőrendszer kiépítése

• Támogatható: 18 pályázó
• Min-max: 5 – 38 millió Ft
• Összeg: 0,17 milliárd Ft (7 évre 0,45 Mrd)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. III. negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.4.1 Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének 
és oktatásának segítése 

• Támogatható: 70 - 100 pályázó
• Min-max: 1 – 5 millió Ft
• Összeg: 0,35 milliárd Ft (7 évre 2,36 Mrd)
• Támogatás mértéke: 

Nonprofit: 100%
For-profit: 85/2004 Korm. rend 

• Kiírás időpontja: 2008. I. negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.4.2 Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja 

• Támogatható: 30 – 45 pályázó
• Min-max: 10 – 30 millió Ft
• Összeg: 1,11 milliárd Ft (7 évre 5,84 Mrd)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. II. negyedév



TÁMOP 3. prioritás –
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek – pályázati konstrukciók 2008.

3.4.3 Tehetséggondozás 

• Támogatható: 20 – 50 pályázó
• Min-max: 5 – 43 millió Ft
• Összeg: 0,79 milliárd Ft (7 évre 3,05 Mrd)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. I. negyedév



TÁMOP az alkalmazkodóképesség javítása 
prioritásának konstrukciói

2007-2008.
Források ütemezése – 2007: 36,5 Mrd Ft, 2008: 33,7 Mrd Ft, 2009: 20,3 Mrd Ft, 
2007-13: 224,8 Mrd Ft

Konstrukciók: 
Pályázati projektek (2007. II-III. negyedév; 2008. III. negyedév)
2.1.3 Munkahelyi képzések támogatása – mikro- és kisvállalkozások
2.1.4 Munkahelyi képzések támogatása – ernyőszervezeteken keresztül - 2008
2.1.5 Munkahelyi képzések támogatása – középvállalatok
2.2.3 A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása (KMR és 6 régió)
2.5.1 Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése
Közvetett támogatás
2.1.2 Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése (2008)
Kiemelt projektek (2007. III. negyedév és 2008. I-II. negyedév)
2.1.1 Lépj egyet előre
2.2.1 A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése
2.2.2 Pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése
2.3.1 Új pálya program
2.6.1 Az akkreditáció rendszerének kialakítása



TÁMOP az alkalmazkodóképesség javítása 
prioritásának felnőttképzési kiemelt projektjei 

2007-2008.

„Lépje egyet előre” címmel  TÁMOP 2.1.1 kiemelt 
projekt (2007. augusztus 21.)

• Támogatott: FSZH
• Összeg: 10,665 milliárd Ft
• Célcsoport: legfeljebb középfokú végzettségű, 

szakképzetlen, vagy elavult szakmával 
rendelkező felnőtt



TÁMOP az alkalmazkodóképesség javítása 
prioritásának felnőttképzési kiemelt projektje 

2007-2008.

„Pályaorientáció rendszerének tartalmi és 
módszertani fejlesztése” címmel  TÁMOP 2.2.2 
kiemelt projekt (2008.)

• Támogatott: FSZH
• Összeg: 1,864 milliárd Ft – két évre



TÁMOP az alkalmazkodóképesség javítása 
prioritásának felnőttképzési kiemelt projektje 

2007-2008.

„Az akkreditáció rendszerének kialakítása”
címmel  TÁMOP 2.6.1 kiemelt projekt (2008.)

• Támogatott: OFA
• Tervezése folyamatban van



2.6.1 Jellemzői

• Tevékenységek:
– Helyzetkép készítése a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, 

programokról
– Tagországok gyakorlatának feltárása
– Programok és szervezetek akkreditációs  

követelményrendszerének kidolgozása
– Eljárástípusok, minőségirányítási rendszer
– Ellenőrzési rendszer
– Jogorvoslati eljárás
– Közreműködő szakértők kiválasztási felkészítési, továbbképzési 

rendszere
– Jogi szabályozás előkészítése

Időtartam:
– maximum 24 hónap



TÁMOP az alkalmazkodóképesség javítása 
prioritásának felnőttképzési kiemelt projektje 

2007-2008.

„A Új Pálya” címmel  TÁMOP 2.3.1 kiemelt 
projekt (2008.)

• Támogatott: Pécsi RKK
• Összeg: 1,95 milliárd Ft 2 évre



TÁMOP
Alkalmazkodóképesség javítása prioritásának 

felnőttképzési-foglalkoztatási pályázati projektjei 
2007-2008.

2.1.3 Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások 
számára – 2007. április 6-án felfüggesztve

2.1.4 Munkahelyi képzések támogatása – ernyőszervezeteken 
keresztül – 2008.

2.1.5 Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalkozások
számára

• Támogatható: kb. 110 pályázó
• Min-max: 10-50 millió Ft
• Összeg:  3022 millió Ft
• Önerő: min. 20%
• Beadási határidő: 2007. december 31. (2007. október 5-től)



TÁMOP
Alkalmazkodóképesség javítása prioritásának 

felnőttképzési-foglalkoztatási pályázati projektjei 
2007-2008.

2.5.1 Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése
• Támogatható: kb. 70 pályázó
• Min-max: 5-170 millió Ft (3 komponens-5-50, 70-170, 3-30)
• Támogatási keret:  2000 millió Ft
• Támogatási arány: 100%
• Beadási határidő: 2008. január 31. (2007. december 15-től)



A TIOP célrendszere, struktúrája

Átfogó cél

Az aktivitás növelése
a humánerőforrások minőségének javításával

Specifikus célok

A humán közszolgáltatások
hatékonyságának növelése,
átfogó reformjuk elősegítése

A humán infrastruktúra területi
egyenlőtlenségeinek 

mérséklése, a hozzáférés 
javítása

Prioritási tengelyek

Az egészségügyi
infrastruktúra

fejlesztése

A munkaerő-piaci részvételt és 
a társadalmi befogadást
támogató infrastruktúra

fejlesztése

Az oktatási
infrastruktúra

fejlesztése



A TIOP forrásai

Prioritás % Mrd Ft 
Az oktatási infrastruktúra 

fejlesztése 27,8 173
Az egészségügyi infrastruktúra 

fejlesztése 50,1 311
A munkaerő-piaci részvételt és a 
társadalmi befogadást támogató

infrastruktúra fejlesztése 18,5 115

TA 3,6 22

Összesen 100,0 621



TIOP 1. prioritás: Az oktatási infrastruktúra
fejlesztése

Három intézkedés az Akciótervben:
1. Intézkedés: Az iskolarendszerű oktatás 

informatikai fejlesztése – Az „Intelligens 
iskola”

2. Intézkedés: Az oktatási és a kulturális intézmények 
együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése

3. Intézkedés: A szolgáltató és kutató felsőoktatási 
intézmények infrastruktúrájának fejlesztése 



A közoktatás fejlesztésének feltételrendszere

Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program (TIOP)

közoktatás fejlesztési célok szerint kialakítandó
infrastruktúra és szolgáltatások – a közoktatási 
intézmények európai információs 
infrastruktúrához való felzárkózásának segítése



TIOP 1. prioritás –
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

A konstrukció ütemezése: 2007: 64,2 Mrd Ft, 2008: 49,7 Mrd Ft, 
2007-2013: 172,96 Mrd Ft

Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése – Az 
„intelligens iskola”

1.1.1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai 
infrastruktúra fejlesztése – intézményi pályázatok 

1.1.2 Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban – kiemelt 
projekt



TIOP 1. prioritás –
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

1.1.1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése – intézményi 
pályázatok

• Támogatható: 20 – 50 pályázó
A) Közoktatási intézmények fenntartói: 800 db 
B) Közoktatási intézmények fenntartói; 

pedagógusképzést végző felsőoktatási intézmények: 1600 db
• Min-max:
• A) 10 – 700 millió Ft
• B) 0,5 – 10 millió Ft
• Összeg: 24,2 milliárd Ft (7 évre 40,11 Mrd)
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2007. IV. negyedév



TIOP 1. prioritás –
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

1.1.1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése – intézményi 
pályázatok

• A konstrukció általános célja az élethosszig tartó tanulás 
kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő
hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése

• A konstrukció közvetlen célja a közoktatási intézmények 
számítógép állományának korszerűsítése, a pedagógiai, 
mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok 
igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása.  A 
tantermek 50%-nak felszerelése internet hozzáféréssel 
rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel (interktív
tábla + projektor + számítógép)



TIOP 1. prioritás –
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

1.1.1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése – intézményi 
pályázatok

• Pályázók köre: 
A) Közoktatási intézmények fenntartói 
B) Közoktatási intézmények fenntartói
pedagógusképzést végző felsőoktatási intézmények

• Alkalmazott eljárás: 
A) Komponens: egyfordulós pályázat  
B) Komponens: közvetett pályázat 



TIOP 1. prioritás –
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

1.1.2 Hatékony informatikai infrastruktúra a 
közoktatásban – kiemelt projekt

• Kedvezményezettek köre: 
Educatio Kht., Nemzeti  Oktatási Intézet

• Támogatási összeg: 2,56 milliárd Ft 
• Támogatás mértéke: 100%
• Kiírás időpontja: 2008. I. negyedév



TIOP 1. prioritás –
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

1.1.2 Hatékony informatikai infrastruktúra a 
közoktatásban – kiemelt projekt

• A konstrukció általános célja a közoktatás ágazati szintű
irányításának, tervezésének hatékonyabb működéséhez a 
központ adminisztrációs rendszerek szolgáltatásaihoz való
hozzáférések biztosítása révén. Ezen keresztül az oktatási 
rendszer finanszírozási struktúrája, szerkezete tervezhetővé
válik, ami hozzájárul a fejlesztési célok eléréséhez.    

• A konstrukció közvetlen célja a nagyarányú informatikai 
eszközfejlesztés lebonyolításának és hasznosításának 
támogatása annak érdekében, hogy az intézmények a 
támogatásban megkapott eszközök minél jobb 
kihasználtságát érhessék el a kompetencia fejlesztő oktatás 
TÁMOP keretében kifejlesztett eredményeinek 
alkalmazásában



TIOP 1. prioritás –
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

1.1.2 Hatékony informatikai infrastruktúra a 
közoktatásban – kiemelt projekt

• Kedvezményezett:  
Educatio Kht., Nemzeti  Oktatási Intézet 

• Támogatási összeg: 2,56 milliárd Ft
A) Komponens: 1,06 Mrd Ft  
B) Komponens: 1 Mrd Ft
C) Komponens: 0,5 Mrd Ft

• Kiírási határidő: 2008. I. negyedév



TIOP 1. prioritás –
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

1.1.2 Hatékony informatikai infrastruktúra a 
közoktatásban – kiemelt projekt

• Tematika:
- tudásbázis, minta tartalmak, tananyagok  létrehozása, 
interaktív táblára szabása, tartalomcsere-központ 
kialakítása, képzők képzése, pedagógus képzés ellátása
- projektmenedzsment és partnerség kialakítása 
- eszköz beszerzés, hálózat fejlesztés, épített környezet 
kialakítása 



TIOP a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi 
befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 

prioritás
A prioritás célja
• a munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítő

szolgáltatásoknak a fejlesztése, infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése/javítása;

• a szak- és felnőttképzés, valamint az aktív álláskeresést és 
munkavállalást segítő és támogató szolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesztése;

• szolgáltatások fejlesztése, amelyek közvetetten  
hozzájárulnak a munkaerő-piaci részvétel elősegítéséhez, 
de elsődleges céljuk, a szociális szolgáltatásokhoz való
hozzáférésben és a szolgáltatások minőségében 
tapasztalható területi különbségek csökkentése, a 
társadalmi kirekesztődéssel leginkább fenyegetett 
csoportok hozzáférésének javítása.



TIOP a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi 
befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 
prioritás szak- és felnőttképzési konstrukciói

2007-2008.
Források ütemezése (3. prioritásra – 2007: 16 Mrd Ft, 2008: 15,7 Mrd 
Ft, 2009: 14,9 Mrd Ft, 2007-13: 114,8 Mrd Ft

Konstrukciók: 
Pályázati és kiemelt projektek (2007. II-III. negyedév; 2008. III. negyedév)
3.1.1 TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések (6 régió) – KMOP-

ból 1 régió
3.1.2 Regionális képző központok infrastruktúrájának fejlesztése (nem eldöntött, hogy 

pályázati vagy kiemelt)



TIOP 3. prioritás (munkaerő-piaci részvétel 
támogatása)- KMOP 4. prioritás: szakképzési 

infrastrukturális fejlesztése pályázati 
konstrukció 2007-2008.

„A TISZK rendszerhez kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések” címmel TIOP-
3.1.1/07/1 – KMOP 4.1.1 pályázat (2007. dec.)

• Támogatható: 12-18 pályázó; KMOP-ben 6-10
• Min-max: 225-900 millió Ft
• Összeg: 13,86 milliárd Ft; KMOP-ben 5,6 Mrd
• Beadási határidő: 2008. április 21.



Köszönöm figyelmüket!

Elérhetőségek:
Dr. Tóthné Schléger Mária szak- és felnőttképzési 

koordinátor 
NFÜ Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság

1066 Budapest, Mozsár utca 16.
E-mail: tothne.schleger.maria@hepih.hu

Web: nfu.hu


