
A KLIK fejlesztési elképzelései 
a közoktatásban 
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Futó központi fejlesztések 

 
 
 

• TÁMOP-7.2.1. (TA) projekt 
• TÁMOP-3.1.4.B projekt 
• TÁMOP-3.3.15 projekt 
• TÁMOP-6.1.2 projekt 
• KEOP-5.6.0 projekt 
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• 5 fejlesztési terület: 
1. Elemzés – 1300 projekt átvilágítása, 600 projekt 

mélyelemzése 
2. Informatika – információs felület és workflow rendszer 

kialakítása 
3. Képzés – külső és belső képzések a fejlesztési területen 

dolgozó munkatársak részére 
4. Szabályozás – Projekt Kezelési Kézikönyv és belső 

szabályzatok kialakítása a fejlesztési területhez 
kapcsolódóan 

5. Hálózatosodás – regionális („projekt mentorok”) és megyei 
koordinációs hálózat („info pontok”) létrehozása, GYIK 
felület kialakítása és üzemeltetése 

TÁMOP-7.2.1. - „TA projekt” 
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TÁMOP-7.2.1 - Elemzés 

 
 

Probléma beazonosítása:  nincs használható értékelési rendszer 
a projektekhez;  rendszerszemlélet hiánya; a megvalósított 
projektek tapasztalatai nem ismertek, így nem hasznosulnak.  
Tevékenység 
 Az eddig elért eredmények alapján beavatkozási térkép 

készítése 
 Projektekkel kapcsolatos adatgyűjtések, informatikai rendszerbe 

történő betöltése (2100 projekt) 
 Auditálás és értékelési szempontok meghatározása, majd 

projektek auditálása, (2100 projekt), mélyebb elemzések 
elvégzése (600 projekt) 

 Jó gyakorlatok közzététele 
 Fejlesztési célrendszer felállítása 
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TÁMOP-7.2.1 - Informatikai 
fejlesztés 

 
 

Probléma beazonosítása: a projektek életútja egységesen nem 
követhető nyomon jelenleg. Átláthatatlanok a fejlesztések (hol, mi, 
mikor, milyen minőségben valósul/valósult meg?) Nincs megfelelő 
ellenőrzési,  nyomonkövetési rendszer. 
 
Tevékenység 
Elektronikus dokumentumkezelő és elemző rendszer kialakítása: 

• Információk megosztására (pl. dokumentumtár, GYIK) 
• Pályázati ötletek nyilvántartására 
• Pályázatok elemzésére, értékelésére 
• Pályázatkezelés workflow rendszerben történő 

támogatására 
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TÁMOP-7.2.1 - Képzések 

 
 

Probléma beazonosítása: a projektek sikeres megvalósításához 
a menedzsment szakmai ismeretei hiányosak. Nincs megfelelő 
pályázatírói,  generálói és megvalósítói kompetencia a KLIK-en 
belül. 
Tevékenység 
 fel kívánjuk mérni a projekt megvalósításához szükséges  már 

meglévő tudásbázist,   
 a hiányos területeken belső/külső képzések megvalósítása 
 projektes kollégák megerősítése tudással 
 E-learning tananyagok fejlesztése 
 Belső szakmai tapasztalatcsere fórumainak kialakítása 

(egymástól tanulás) 
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TÁMOP-7.2.1 - Szabályozás 

 
 

Probléma beazonosítása: egységes szabályozás és gyakorlat 
hiánya, magas adminisztratív terhek, nem egyértelmű 
felelősségi és hatáskörök. 

 
Tevékenység 

 a projektek kezelésével kapcsolatos belső eljárásrendek, 
szabályzatok megalkotása, kiegészítése (leírás – 
folyamatábra – iratminta)  

 ezek egybefoglalása Projektkezelési kézikönyv 

 jól definiált felelősségi és hatáskörök meghatározása 
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TÁMOP-7.2.1 - Hálózatosodás 

 
 

Probléma beazonosítása:  hiányos humánerőforrás, 
kompetenciák hiánya, rossz tapasztalatok a projekt 
megvalósításban. Nincsenek egyértelműen körülhatárolt 
munkakörök sok átfedéssel, ide is, oda is szakismeret 
nélkül/hiányos ismeretekkel besegítve kényszerülnek dolgozni a 
munkatársak. 
 
Tevékenység 
 Kapacitástérkép elkészítése, ez alapján humán erőforrás tudatos 

tervezése, fejlesztése (tankerületi szinten a szakmai 
kompetencia felmérése) 

 Koordinációs rendszer továbbfejlesztése, kollégák 
kommunikációs támogatása. GYIK rendszer kiépítése. 
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TÁMOP-3.1.4.B 

 
 

Célok 

szervezeti 
fejlesztés 

hatékony 
intézményi 
működés  

megbecsült, 
felkészült 

pedagógusok  

versenyképes 
tudással  

rendelkező 
gyerekek 
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TÁMOP-3.1.4.B 

 
 

Fejlesztési területek 

Köznevelés az 
iskolában 

Intézményi 
fejlesztés 

Módszertani 
innováció 

Partnerség és 
hálózatosodás 

Szervezet-
fejlesztés 

Rendszer-
szervezés 



TÁMOP-3.1.4.B 
Fejlesztési területek 
Szervezetfejlesztés 
 
A tankerületi dolgozók és intézményvezetők szakmai 
tevékenységének és tudásának összehangolása, erősítése a 
pedagógiai munka hatékonysága érdekében. 

Egyéni hatékonyság Szervezeti 
hatékonyság 

Tudásfórumok, karrierprogramok, önérvényesítő, 
konfliktuskezelő,  kiégés elleni és  változáskezelő, 

együttműködés- és vezetői készség-fejlesztő képzések 



TÁMOP-3.1.4.B 
Fejlesztési területek 

Rendszerszervezés 
Gördülékenyen működő komplex információs rendszer 
kialakítása, ahol kevesebb az iskolai adminisztráció és 
hatékonyabb a munkavégzés. 

Kiszámítható Átlátható Biztonságos Tervszerű 

szakmai, gazdálkodási, tanügy-igazgatási, 
humánkapacitás-feladatok optimalizálása 



TÁMOP-3.1.4.B  
Fejlesztési területek 

Módszertani 
innováció 
 

A legjobb 
nevelési-
oktatási példák 
és módszerek 
elterjesztése és 
támogatása 
 

 
 

 

A módszertani csomagok 
adaptálásának megszervezése 

A jó gyakorlatok alapján komplex 
módszertani csomagok 

összeállítása 

A jó gyakorlatok beépítését segítő 
központok létrehozása 

A jó gyakorlatok összegyűjtése 

A jó gyakorlatok beépítését 
segítő tényalapú beavatkozás, 

képzésfejlesztés 



TÁMOP-3.1.4.B  
Fejlesztési területek 

Partnerség és 
hálózatosodás 
 
Sikeres együttműködés 
ösztönzése az iskola és 
a környezete között 

ISKOLA 
Szülők 

Önkormányzatok 

Civil szervezetek 

Cégek 

500 
közösségi 
program  

Iskolai 
közösségi 

terek 
kialakításának 

támogatása 

Együttműködési 
gyakorlatok 

összegyűjtése, 
elterjesztése 



TÁMOP-3.1.4.B  
Fejlesztési területek 

Intézményi fejlesztés 
A legnehezebb helyzetben 
lévő 171 általános 
iskola támogatása 

Oktatási eszközökkel 

Helyi pedagógusokból alakult 
fejlesztői csoportok segítő 
szakemberek bevonásával  

Az intézményvezetők aktív 
részvételével 

Tényalapú beavatkozás az 
esélyteremtésért 

összesen 
2,5 milliárd Ft 
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TÁMOP-3.3.15 

 
• Projekt címe: A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes 

részvételének ösztönzése a komplex iskolai 
testmozgásprogramok szervezésében 
 

• Fő célok: Önkéntes pontok kialakítása és működtetése, a 
programhoz kapcsolódott iskolákban, valamint az ehhez 
szükséges beszerzések, megbízások lebonyolítása, a hálózat 
megfelelő működtetése 
 

Tevékenységek: 
• Diák-önkéntes pontok kialakítása az érintett intézményekben, 
• Az iskolai programokhoz szükséges eszközök beszerzése, 
• Diákok, mentorok, trénerek kiválasztása és összekapcsolása, 

szervezeti integrálása, 
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TÁMOP-3.3.15 

Tevékenységek: 
•A testmozgással kapcsolatos közösségi önkéntes tevékenységek 
szervezése, 
•A tanulók transzverzális kompetenciáinak (együttműködés és 
kritikus gondolkodás, a döntéshozatal, a tolerancia és empátia, a 
kommunikáció és a felelősségvállalás) fejlesztése, 
•A TE IS Koncepció és Módszertan megismertetése, sikeres kontrollált 
megvalósítása, 
•Az egyéni kultúra javítása, a TE IS program beépítése az iskolai 
kultúrába, intézményközi hálózat és együttműködés fejlesztése, 
Érintett terület: 
•A projekt országosan, 144 a konvergencia régióban található 
intézményben valósul meg (megyénként 8 intézmény bevonásával), 
elsősorban a hátrányos helyzetben lévő területeken. 
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TÁMOP-6.1.2 

 
Projekt címe: Komplex intézményi mozgásprogramok és 

kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az 
általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint 
szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó 
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán 
kívüli szereplők bevonásával 
 

Fő célok: Iskolai és megyei mozgás- és egészségfejlesztési 
programok tervezése, szervezése és lebonyolítása, valamint az 
ehhez szükséges beszerzések 
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TÁMOP-6.1.2 

Tevékenységek: 
•Iskolai mozgás- és egészségfejlesztési programok bevezetése és 
megvalósítása az érintett intézményekben, 
•Megyei „Hétpróba” események és programok szervezése és 
lebonyolítása, 
•Az iskolai programokhoz szükséges eszközök beszerzése, 
•Feladatellátáshoz szükséges személyek kiválasztása és 
összekapcsolása, szervezeti és területi integrálása, 
•Az általános iskolákban tanulók egészségtudatos életvezetéshez 
szükséges egyéni és társas kompetenciáinak fejlesztése, 
•A gyermekek, tanulók (mindennapos) egészségfejlesztéssel 
összefüggő készségeinek, ismereteinek bővítése és ezek 
viselkedésbe történő beépítése közösségépítő, egészségfejlesztési és 
testmozgás programok megvalósításával, 
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TÁMOP-6.1.2 

 
Érintett terület: 
•Az összes nevelési-oktatási intézmény számát tekintve 18 megyében 
minimum 288 (ezen belül megyénként legalább 10 oktatási-nevelési 
intézmény, kivéve Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből legalább 15, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyéből minimum 12) feladat-ellátási helyen 
szükséges megvalósítani a programokat 
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KEOP-5.6.0 

Energetikai fejlesztés 
 
Projekt helyszínek: 
•Hat megyében, 21 intézményben, 26 helyszínen 
valósulnak meg a beruházások. 
Helyszíneken megvalósítandó projekt elemek: 
•Az energiahatékonysági program, homlokzati 
hőszigetelésből, nyílászáró cseréből, fűtés, hűtés és 
használati meleg víz rendszerereinek korszerűsítéséből 
napelem és napkollektor telepítéseket foglal magában. 
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KEOP-5.6.0 

Szakterületen és össz-intézményi szinten elérhető 
pozitív változás: 
•114 M Ft-tal csökken az éves energiaköltség a projektben 
résztvevő intézményekben. A környezetterhelés csökkentése, 
üvegház hatású gázok csökkentése révén. Megújuló 
energiaforrások növekedése az energiaellátáson belül. 
Mintegy 4 000 fő tanuló és 450 fő pedagógus mindennapi 
feladatait láthatja el korszerűbb környezetben. 
•A helyszínhez nem köthető költségekből az eredményes 
menedzsment munkájának megfelelően mintegy 30 M Ft 
megtakarítás érhető el, amit további beruházásokra tudunk 
fordítani. 
 
 





Uniós, egyéb nemzetközi programok 
UNIÓS PROGRAMOK 

Támogatási felhívás/prioritás/konstrukció 
Megítélt/Szerződés 

szerinti  összeg           
Ft 

Támogatott 
pályázatok száma 

Regionáis Operatív Program-ok 1 304 855 038 4 

DDOP   5 

KEOP pályázatok 662 156 546 16 

TIOP pályázatok 2 309 965 641 49 

TÁMOP-1-es prioritás 198 375 810 1 

TÁMOP-2-es prioritás 1 293 175 879 73 

TÁMOP-2-es prioritás 94 558 967 10 

TÁMOP-3-as prioritás 27 547 964 213 625 

TÁMOP-3-as prioritás 151 258 924 9 

TÁMOP-5-es prioritás 333 535 728 7 

TÁMOP-6-as prioritás 28 106 534 3 

EGYÉB NEMZETKÖZI PROGRAMOK 

Comenius 1 449 000 000 252 

Leonardo partnerségek, Grundtvig Tanulási kapcsolatok 129 947 400 22 

Erasmus+ Key Action KA1 (közoktatás)   36 

Erasmus+ Key Action KA1 (szakképzés)   48 



Folyamatban lévő uniós projektek alakulása 
tankerületenként 



Hazai programok 
Támogatási felhívás/prioritás/konstrukció 

Megítélt/Szerződés 
szerinti  összeg           

Ft 

Támogatott 
pályázatok száma 

Nemzeti Tehetség Program 2013.12.hó 168 607 000 182 

Útravaló "Macika" 2013/14 (Út a középiskolába, Út az 
egyetemre) 1 465 842 000 8 914 

Útravaló "Macika" 2013/14 (Út a szakképzésbe) 163 120 000 2 095 
Útravaló "Út a tudományhoz" alprogram 2013/14 14 897 000 21 
IPR esélyegyenlőségi támogatás     2013.09.-2014.01.  1 254 204 000 929 

IPR esélyegyenlőségi támogatás     2014.02-11.  2 500 000 000 893 

MOB 2013.09.01-2014.03.31. 143 370 000 47 
MOB 2014.01.01-2014.08.31. 73 270 000 48 
Nemzetiségi Kulturális Programok támogatása 2014. 1 150 000 10 

Nemzetiségi Táborok támogatása 2014. 4 300 000 12 

Határtalanul program    2013/14                                                     325 269 000 297 

Határtalanul program    2014/15 535 000 540 

Klebelsberg Ösztöndíj Program 2013. 80 000 000 393 

Decentralizált pályázat  578 054 000 20 

Olvasásnépszerűsítés 28 200 000 1 
SNI-s határontúliak ösztöndíj programja 3 200 000 32 
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Várható fejlesztési 
lehetőségek 

Széchenyi 2020 
 
Az oktatás fejlesztése és azon belül 
a köznevelési intézmények támogatása több OP-ban 
is megjelenik.  

 
Elsődleges az Emberi Erőforrás Fejlesztési OP 
(EFOP), de más OP-k (VEKOP, KEHOP, GINOP és TOP) 
is terveztek be forrásokat adott fejlesztési céllal 
köznevelési intézmények részére. 
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Várható fejlesztési 
lehetőségek - EFOP 

Az EFOP ERFA forrásainak a keretében kerül 
támogatásra az iskolák infrastrukturális fejlesztése.  
A cél az alacsony teljesítményt nyújtó, az eddigi 
infrastrukturális fejlesztésekből kimaradt, hátrányos 
helyzetű térségekben működő iskolák; a demográfiailag 
növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő 
intézmények; valamint az oktatás méltányosságát, 
hatékonyságát és eredményességét szolgáló 
fejlesztések megvalósítása. 
A tervezett forrásallokáció (EU + hazai forrás): 150 Mrd 
Ft. 
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Várható fejlesztési 
lehetőségek - EFOP 

Az EFOP ESzA forrásai keretében tervezett 
intézkedések elsősorban a korai iskolaelhagyás 
arányának csökkentését célzó megelőző és 
intervenciós programok fejlesztését, intézményi 
bevezetését célozzák. E mellett itt kerülnek támogatásra 
a tartósan alulteljesítő intézményeket célzó egyedi, 
mentorált fejlesztési programok, a pedagógusok 
folyamatos szakmai fejlődését biztosító életpálya modell 
fejlesztése, valamint a tartalmi, módszertani 
fejlesztések.  
A tervezett forrásallokáció (EU + hazai forrás): 170 Mrd 
Ft. 
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Várható fejlesztési 
lehetőségek - EFOP 

 
Az EFOP forrásaiból az általános és középiskolák 
részesülhetnek (fenntartótól függetlenül), beleértve a 
szakképző intézményeket is (kivéve a szakképzési 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztéseket, mert azt a 
GINOP támogatja.)  
A felsorolt keretösszeg viszont csak a konvergencia 
régiókra vonatkozik, tehát a Közép-Magyarországi 
régióban nem lehet a feltüntetett összegből 
fejlesztéseket finanszírozni. 
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Várható fejlesztési 
lehetőségek - GINOP 

 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program (GINOP) 
 
A GINOP keretében valósul meg a szakképző 
intézmények támogatása és az infokommunikációs 
infrastruktúra és tartalom fejlesztés. Ide tartozik a 
szakképzés, felnőttképzés, élethosszig tartó tanulás, a 
digitális írástudás területe egyaránt. 
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Várható fejlesztési 
lehetőségek - VEKOP 

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program (VEKOP) 
A VEKOP szolgál a Közép-Magyarországi régióban 
megvalósul fejlesztések támogatására. Itt valósíthatók 
meg a KLIK fenntartásában, de az önkormányzatok 
működtetésében lévő köznevelési intézmények 
energiahatékonysági célú beruházásai, valamint a korai 
iskolaelhagyás, a lemorzsolódás csökkentését szolgáló 
intézkedések támogatása és a szakképző intézmények 
fejlesztései.  
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Várható fejlesztési 
lehetőségek - TOP 

 
Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program 
A TOP-ban kerül támogatásra az önkormányzati 
működtetésű köznevelési intézmények 
energiahatékonysági fejlesztései.  
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Várható fejlesztési 
lehetőségek - KEHOP 

Környezet és Energiahatékonysági Operatív 
Program (KEHOP) 
A KLIK működtetésében álló köznevelési 
intézmények energiahatékonysági, illetve megújuló 
energiaforrások alkalmazására irányuló korszerűsítései, 
és az iskolák szemléletformálási programjai a 
KEHOP keretében kerülnek támogatásra. Összességében 
azt, hogy az energiahatékonysági fejlesztést melyik OP 
finanszírozza az adott intézmény esetében, az határozza 
meg, hogy ki látja el az intézmény működtetésének 
feladatait, a KLIK vagy az önkormányzat. 
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Köszönöm a figyelmet! 
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