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Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Az elmúlt 5 évben lezárult valamint jelenleg folyamatban lévő támogatott belföldi és külföldi projektek főbb adatai

Támogatott projekt megnevezése  Támogatott projekt célja Támogatás forrása
Támogatási 

intenzitás (%)

Projekt 

kezdő 

dátum

Projekt 

befejezés 

dátum

Projekt összes 

költsége

(Ft)

Projekt várható 

összköltsége

(Ft)

 Kapott támogatás

(Ft)

Várható támogatás

(Ft)

Saját erő 

összege

(Ft)

Célcsoport 

saját erő 

befizetése

Eredmények Partnerek

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Dolgozva Tanulj! TÁMOP 2.3.4

az iskolai rendszerű képzés keretében külső 

képzőhelyen gyakorlati oktatást végző 

szakemeberek első mesterré válásának elősegítése, 

valamint ennek érdekében a mesterképzésük és 

mestervizsgáztatásuk teljes körő lebonyolítása

TÁMOP

A és C komp.: 

100%

B komp.: 80 %

(fennmaradó 

20 % a 

résztvevő 

mesterjelöltek 

önerő 

befizetéséből)

2014.01.01 2015.11.30 41 521 869 35 880 426 5 641 443

25 fő gyakorlati oktatók továbbképzése (60 órás módszertani 

továbbképzés),   mesterképzés és mestervizsga: 9 szakképesítésben 

102 fő tett sikeres vizsgát. 88 fő támogatott keretek között vett részt a 

képzéseken. 14 fő 6 szakmában önköltséges formában vett részt a 

képzéseken.  A pályázatban megjelölt 100 főt 9 szakmában beiskoláztuk 

mesterképzésre, ebből 88 fő tett sikeres vizsgát 2015.06.30-ig, illetve 

2015.11.15-ig további 8 fő tett sikeres javító vizsgát. Emelett 14 fő 

önköltségesen kapcsolódott a képzéshez, és tett sikeres vizsgát. A 

mesterlevél átadásokra 2015 június 11.-én és 2015. július 4-én került 

sor.

C komponensben teljesített indikátorok: Ösztönző központi szolgáltatást 

személyesen igénybe vevők: 29 fő. Ösztönző központi szolgáltatást e-

mail útján igénybe vevők: 256 fő. Ösztönző központi szolgáltatást 

csoportosan igénybe vevők: 34 fő.

A C1 indikátor keretében (amely a gyakornoki programban résztvevő 

mentorok számát határozza meg) 29 mentorral történt meg a 

kapcsolatfelvétel, 24 működött együtt a program végéig.

mesterjelöltek,szakképző iskolák, gazdálkodó szervezetek, 

Intézményi fenntartók, MKIK

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Szakképzési tanácsadói hálózat működtetése - 2015 tanulószerződések kötése, ellenőrzése

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2014.12.01 2015.11.30 34 272 000 34 272 000

A tanulót foglalkoztató gazdálkodó szervezetek, képzőhelyek és 

tanulószerződések valamint együttműködési megállapodások száma 

2015. november 20‑i állapot szerint:                                   

Képzőhely látogatás: 298

Potenciális képzőhely látogatása: 230

Tanácsadás személyesen helyszínen: 461

Iskolalátogatás: 87

Tanácsadás telefonon, e-mailen: 9706

Rendezvényen történő részvétel: 234

Tájékoztató anyagok összeállítása: 32                     Gazdálkodók száma:  

320

Képzőhelyek száma:  398

Tanulószerződések száma:  2493

A 2015-ben hatályba léptetett együttműködési megállapodások száma: 

1019

Jelenleg hatályos saját kezelésű együttműködési megállapodások 

száma:  78

tanulók, szakképző intézmények, intézményi fenntartók, 

gazdálkodó szervezetek, egyéb szerveztek (egészségügyi, 

Szociális Intézmények) 

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Szintvizsgák rendszerének működtetése - 2015

Szintvizsgák szervezése, dokumentálása, 

vizsgabizottságába elnök valamint jegyző delegálása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2014.12.01 2015.11.30 11 213 946 11 213 946

33 szakmában került sor gyakorlati szintvizsga szervezésére.  Az 

előzetes létszámfelmérés alapján 1265 fő tanulóra számítottunk.  Az 

iskolák december-januári létszámbecslése 1209 jelentkezőt tartalmazott, 

végül 1049 fő szintvizsga jelentkezési lapja került rögzítésre.  143 fő 

lemorzsolódott, így vizsgatevékenységet 906 tanuló folytatott. 875 fő tett 

sikeres szintvizsgát, 31 fő nem felelt meg a szintvizsga 

követelményeknek. Nem értékelhető kategóriába tartozik az a 37 fő 

tanuló, akik igazoltan hiányoztak a vizsgáról. 

szakképző iskolák, gazdálkodó szervezetek, diákok, szintvizsga 

elnökök, tagok, segítő tanárok, jegyző

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Gyakorlati képzőhely ellenőrzés - 2015 gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2014.12.01 2015.11.30 7 999 737 7 999 737

Szerződés szerinti ellenőrzési keret 500 Lebonyolított ellenőrzések 

száma: 500, ebből                              

Bevezető ellenőrzések száma: 350 

Köztes ellenőrzések: 150                                              Nem feleltek meg 

száma: 2                                 Ellenőrzést végző szakértők száma: 35 fő 

gazdálkodó szervezetek, kamarai szakértők, szakképző iskolák

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások

Szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagok 

delegálás feladatainek ellátás, a delegáló program 

működtetése. - 2015

Szakmai záróvizsgák vizsgabizottságába 

vizsgáztatók (elnök, tag) delegálása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2014.12.01 2015.11.30 3 194 856 3 194 856

Csongrád megyében összesen 676 záróvizsga került megszervezésre, 

7983 fő vizsgázó részvételével. Vizsgák száma iskolarendszerben:                       

114 modulos és 106 komplex rendszerű.

Vizsgák száma iskolarendszeren kívül:                 11 modulos és 445 

komplex rendszerű

Vizsgázók létszáma:                                       Modulos: 1072 fő

Iskolarendszeren kívül: 6911 fő

vizsgabizottsági elnökök, tagok, vizsgaszervező intézmények

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
SZKT Verseny szervezés -  2015 Szakma Kiváló Tanulója verseny szervezése

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2014.12.01 2015.06.30 1 165 000 1 165 000

Csongrád megyében a Szakma Kiváló Tanulója Verseny elődöntőjén 17 

középiskolából, 30 szakmában összesen 233-an vettek részt.                                                    

Az elődöntőkön nyújtott teljesítményük alapján 13 különböző szakmában 

22 tanuló jutott be a válogatókra Csongrád megyéből.                                                                          

A döntőben pedig 9 szakképesítésben 12 tanuló képviselte megyénket.                                                              

Az országos verseny döntőjében 8 tanuló ért el dobogós helyezést.

szakképző iskolák, érettségihez kötött szakképzésben és 

szakiskolai képzésben résztvevő végzős diákok

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
SZKTV-Szakma-Sztár-Fesztivál - 2015

Szakma Kiváló Tanulója versenyen tanulók 

részvételének szervezése pályaorientációs céllal

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2014.12.01 2015.06.30 1 858 007 1 858 007

A kamara finanszírozásával 1 napos szakmai kirándulás szervezése 

került megvalósításra a Szakma Sztár Fesztiválra (2015. április 27-29). 

Csongrád megyéből összesen 9 busszal, 8 szakközépiskolából, 4 

településről (Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes, Csongrád), valamint 

18 általános iskolából összesen 399 tanuló utazott az országos szakmai 

verseny döntőjére. 

szakképző iskolák, általános iskolák, diákok, MKIK

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások

Pályaorientációs tanácsadói hálózat működtetése - 

2015

A pályaorientációs tanácsadói hálózat működtetése, 

a kapcsolódó tevékenység ellátása.

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2014.12.01 2015.11.30 10 222 870 10 222 870

2015-ben megvalósult események:                             Iskolai 

megkeresés: 54 alkalom                               Egyeztetés gazdálkodó 

szervezetekkel: 26 alkalom    Osztályfőnöki órákon részvétel: 73 alkalom                

Szülői értekezleten részvétel: 8 alkalom                           

Üzemlátogatások száma: 50 alkalom                                   Iskolai 

tanműhely látogatások száma: 3                   Rendezvények: 8                                                           

2015-ben  összesen 3241 fő vett részt valamilyen pályaválasztáshoz 

kapcsolódó eseményen. Ebből 3114 fő diák, és 127 fő szülő. 

Üzemlátogatásokon 759 fő vett részt.

általános iskolák, szakképző iskolák, szülők, gazdálkodó 

szervezetek, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Csongrád 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Szent-Györgyi 

Albert Agóra, trénerek, pszichológusok tanácsadók, MKIK, 

közlekedési szolgáltató

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság - 2015 MFKB munkájában való részvétel

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2014.12.01 2015.11.30 11 540 040 11 540 040

Vállalatok szakképzett munkaerő iránti keresletének és a fiatal 

pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzetének megismerését 

célzó kutatás (307 db kérdőíves lekérdezés), 4 MFKB ülés; 10 

rendzvény;  3 helyszínen Szakképzési Roadshow megszervezése.                                 

MFKB szakmaszerkezeti javaslattételének összeállítása, 

szakképesítések, beiskolázható létszámok megvitatása.  10 db képző 

intézményekkel, 33 db vállalkozással, 9 db közszférában működő 

intézményekkel készült interjú.                                                

szakképzésben résztvevő intézmények, gazdálkodók, Csongrád 

Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Agrárkamara, érdekképviseleti 

szervezetek, Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Mesterképzés NFA Projekt - 2015.

az iskolai rendszerű képzés keretében külső 

képzőhelyen gyakorlati oktatást végző 

szakemeberek első mesterré válásának elősegítése, 

valamint ennek érdekében a mesterképzésük és 

mestervizsgáztatásuk teljes körő lebonyolítása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)

80 %

(fennmaradó 

20 % a 

résztvevő 

mesterjelöltek 

önerő 

befizetéséből)

2014.12.01 2015.11.25 38 800 000 31 040 000 7 760 000

16 szakmát érintve 139 fő jelentkezett a induló mestervizsga felkészítő 

képzésekre. 133 fő tett sikeres vizsgát, ebből 121 fő támogatott keretek 

között vett részt a felkészítő képzéseken.          12 fő önköltséges 

formában vállalta a részvételt.                              A mesterlevél 

átadásokra 2015. november18.-án  került sor.                     

mesterjelöltek,szakképző iskolák, gazdálkodó szervezetek, 

Intézményi fenntartók, MKIK
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Támogatott projekt megnevezése  Támogatott projekt célja Támogatás forrása
Támogatási 

intenzitás (%)

Projekt 

kezdő 
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Projekt 
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Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Szakképzési tanácsadói hálózat működtetése - 2016 tanulószerződések kötése, ellenőrzése

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2015.12.01 2016.11.30 35 693 000 35 693 000

A tanulót foglalkoztató gazdálkodó szervezetek, képzőhelyek és 

tanulószerződések valamint együttműködési megállapodások száma 

2016. november 30‑i állapot szerint: Képzőhely látogatás: 389 

Potenciális képzőhely látogatása: 147 Tanácsadás személyesen 

helyszínen: 461 Iskolalátogatás: 68 Tanácsadás telefonon, e-mailen: 

10.929 Rendezvényen történő

részvétel: 167 Tájékoztató anyagok összeállítása: 14 Gazdálkodók 

száma:  349 Képzőhelyek száma:  450 Tanulószerződések száma:  

2950 A 2016-ban hatályba léptetett együttműködési megállapodások 

száma: 1348 2016.11.30-án hatályos saját

kezelésű együttműködési megállapodások száma:  94

szakképző iskolák, gazdálkodó szervezetek, diákok, szintvizsga 

elnökök, tagok, segítő tanárok, jegyző

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Szintvizsgák rendszerének működtetése - 2016

Szintvizsgák szervezése, dokumentálása, 

vizsgabizottságába elnök valamint jegyző delegálása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2015.12.01 2016.11.30 8 119 766 8 119 766

Szakma: 23 Támogatási szerződés szerinti létszám: 880 Jelentkezési 

lapot beadott tanulók: 660 Vizsgán megjelent: 593 Sikeresen vizsgázott: 

584 Sikertelenül vizsgázók: 9  Nem értékelhető: 49

szakképző iskolák, gazdálkodó szervezetek, diákok, szintvizsga 

elnökök, tagok, segítő tanárok, jegyző

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Gyakorlati képzőhely ellenőrzés - 2016 gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2015.12.01 2016.11.30 10 993 338 10 993 338

Szerződés szerinti ellenőrzési keret: 600 Lebonyolított ellenőrzések 

száma: 583 Bevezető ellenőrzések száma: 429 Köztes ellenőrzések 

száma: 154 Ellenőrzést végző szakértők száma: 53 Ellenőrzést végző 

szakértők képzésének és vizsgáztatásának adatai: 2016. november 30-

ig 20 fő képzése és ebből 18 fő vizsgáztatása zajlott le. A gyakorlati 

képzőhelyen ellenőrzést végző szakértők részére sikeres vizsgájukról 

igazoló"Tanúsítvány" került kiállításra.

gazdálkodó szervezetek, kamarai szakértők, szakképző iskolák

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások

Szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagok 

delegálás feladatainek ellátás, a delegáló program 

működtetése. - 2016

Szakmai záróvizsgák vizsgabizottságába 

vizsgáztatók (elnök, tag) delegálása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2015.12.01 2016.11.30 3 283 164 3 283 164

A beszámoló által lefedett időszakban, Csongrád megyében összesen 

661 záróvizsga került megszervezésre, 7370 fő vizsgázó részvételével. 

Modulos vizsgák esetén iskolai rendszerben 54 szakmában, a komplex 

rendszer esetében iskolarendszerben 60 szakmában, iskolarendszeren 

kívül 46 szakmában került vizsga lebonyolításra. Vizsgák száma iskolai 

rendszerben: 39 modulos és 199 komplex, iskolarendszeren kívül: 423 

komplex rendszerű, Vizsgázók létszáma: iskolai rendszerben: 365 

modulos és 1747 komplex, iskolarendszeren kívül: 5258 komplex 

rendszerű

vizsgabizottsági elnökök, tagok, vizsgaszervező intézmények

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
SZKTV-Szakma-Sztár-Fesztivál - 2016

Szakma Kiváló Tanulója versenyen tanulók 

részvételének szervezése pályaorientációs céllal

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2015.12.01 2016.11.30 3 484 599 3 484 599

A kamara finanszírozásával 1 napos szakmai kirándulás szervezése 

került megvalósításra a Szakma Sztár Fesztiválra (2016. április 18-20). 

Csongrád megyéből összesen 9 busszal, 5 szakközépiskolából, 5 

településről (Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes, Csongrád, Makó), 

valamint 19 általános iskolából összesen 441 tanuló utazott az országos 

szakmai verseny döntőjére. 

szakképző iskolák, általános iskolák, diákok, MKIK

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások

Pályaorientációs tanácsadói hálózat működtetése - 

2016

A pályaorientációs tanácsadói hálózat működtetése, 

a kapcsolódó tevékenység ellátása.

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2015.12.01 2016.11.30 10 747 556 10 747 556

2016-ban megvalósult események: Iskolai megkeresés: 65 alkalom 

Egyeztetés gazdálkodó szervezetekkel: 20 alkalom Osztályfőnöki órákon 

részvétel: 56 alkalom  Szülői értekezleten részvétel: 10 alkalom 

Üzemlátogatások száma: 79 alkalom  Iskolai tanműhely látogatások 

száma: 34 alkalom 2016-ban  összesen 4778 fő vett részt valamilyen 

pályaválasztáshoz kapcsolódó eseményen. Ebből 4485 fő diák, és 293 

fő szülő. Pályaorientációs rendezvények száma: 5.

általános iskolák, szakképző iskolák, szülők, gazdálkodó 

szervezetek, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Csongrád 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Szent-Györgyi 

Albert Agóra, trénerek, pszichológusok tanácsadók, MKIK, 

közlekedési szolgáltató

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság - 2016 MFKB munkájában való részvétel

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2015.12.01 2016.11.30 12 110 280 12 110 280

Vállalatok szakképzett munkaerő iránti keresletének és a fiatal 

pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzetének megismerését 

célzó kutatás: 315 db kérdőíves lekérdezés, MFKB ülés: 5;  MFKB 

Roadshow 3 helyszínen, Kiemelt feladat: MFKB szakmaszerkezeti 

javaslatok munkaanyagának összeállítása a Bizottság számára, 

Cég/közintézmény látogatás, interjúkészítés munkaerő-piaci terveikről: 

30 db,          Rendszeres kapcsolat az állami (NGM) és egyházi 

fenntartókkal, az agráriskolákkal (beiskolázási tervek, dokumentum és 

iskolai profilmódosítások)                   

szakképzésben résztvevő intézmények, gazdálkodók, Csongrád 

Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Agrárkamara, érdekképviseleti 

szervezetek, Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Mesterképzés NFA Projekt - 2016.

az iskolai rendszerű képzés keretében külső 

képzőhelyen gyakorlati oktatást végző 

szakemeberek első mesterré válásának elősegítése, 

valamint ennek érdekében a mesterképzésük és 

mestervizsgáztatásuk teljes körő lebonyolítása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)

80 %

(fennmaradó 

20 % a 

résztvevő 

mesterjelöltek 

önerő 

befizetéséből)

2015.12.01 2016.11.30 6 530 000 5 224 000 1 306 000

4 szakmát érintve 25 fő jelentkezett a induló mestervizsga felkészítő 

képzésekre. 24 fő tett sikeres vizsgát, ebből 20 fő támogatott keretek 

között vett részt a felkészítő képzéseken. 4 fő önköltséges formában 

vállalta a részvételt. A mesterlevél átadásokra 2016. november 7-én  

került sor.                     

mesterjelöltek,szakképző iskolák, gazdálkodó szervezetek, 

Intézményi fenntartók, MKIK

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Szakképzési tanácsadói hálózat működtetése - 2017 tanulószerződések kötése, ellenőrzése

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2016.12.01 2017.11.30 35 033 912 35 033 912

A tanulót foglalkoztató gazdálkodó szervezetek, képzőhelyek és 

tanulószerződések valamint együttműködési megállapodások száma 

2017. november 30‑i állapot szerint: Képzőhely látogatás: 356 

Potenciális képzőhely látogatása: 127 Tanácsadás személyesen 

helyszínen: 479 Iskolalátogatás: 113 Tanácsadás telefonon, e-mailen: 

10.441 Rendezvényen történő

részvétel: 141 Tájékoztató anyagok összeállítása: 58 Gazdálkodók 

száma:  392 Képzőhelyek száma:  498 Tanulószerződések száma:  

3230 A 2017-ban hatályba léptetett együttműködési megállapodások 

száma:1065 2017.11.30-án hatályos saját

kezelésű együttműködési megállapodások száma:  119

szakképző iskolák, gazdálkodó szervezetek, diákok, szintvizsga 

elnökök, tagok, segítő tanárok, jegyző

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Szintvizsgák rendszerének működtetése - 2017

Szintvizsgák szervezése, dokumentálása, 

vizsgabizottságába elnök valamint jegyző delegálása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2016.12.01 2017.11.30 7 914 798 7 914 798

Szakma: 24 Támogatási szerződés szerinti létszám: 694 Jelentkezési 

lapot beadott tanulók: 670 Vizsgán megjelent: 615 Sikeresen vizsgázott: 

590 Sikertelenül vizsgázók: 25 Nem értékelhető: 18

szakképző iskolák, gazdálkodó szervezetek, diákok, szintvizsga 

elnökök, tagok, segítő tanárok, jegyző

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Gyakorlati képzőhely ellenőrzés - 2017 gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2016.12.01 2017.11.30 13 653 215 13 653 215

Szerződés szerinti ellenőrzési keret: 600 Lebonyolított ellenőrzések 

száma: 566 Bevezető ellenőrzések száma: 409 Köztes ellenőrzések 

száma: 157 Ellenőrzést végző szakértők száma: 73 fő kamarai és 24 

iskolai szakértő Ellenőrzést végző szakértők képzésének és 

vizsgáztatásának adatai: 2017. november 30-ig 80 fő képzése és ebből 

73 fő vizsgáztatása zajlott le. A gyakorlati képzőhelyen ellenőrzést végző 

szakértők részére sikeres vizsgájukról igazoló"Tanúsítvány" került 

kiállításra.

gazdálkodó szervezetek, kamarai szakértők, szakképző iskolák

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások

Szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagok 

delegálás feladatainek ellátás, a delegáló program 

működtetése. - 2017

Szakmai záróvizsgák vizsgabizottságába 

vizsgáztatók (elnök, tag) delegálása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2016.12.01 2017.11.30 4 340 809 4 340 809

A beszámoló által lefedett időszakban, Csongrád megyében összesen 

696 záróvizsga került megszervezésre, 6375 fő vizsgázó részvételével. 

Moduláris vizsgák esetén iskolai rendszerben 11 szakmában, a komplex 

rendszer esetében iskolai rendszerben 78 szakmában, iskolarendszeren 

kívül 47 szakmában került vizsga lebonyolításra. Vizsgák száma iskolai 

rendszerben: 13 modulos és 266 komplex, iskolarendszeren kívül: 417 

komplex rendszerű, Vizsgázók létszáma: iskolai rendszerben: 91 

modulos és 2140 komplex, iskolarendszeren kívül: 4144 komplex 

rendszerű

vizsgabizottsági elnökök, tagok, vizsgaszervező intézmények

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
SZKTV-Szakma-Sztár-Fesztivál - 2017

Szakma Kiváló Tanulója versenyen tanulók 

részvételének szervezése pályaorientációs céllal

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2016.12.01 2017.11.30 3 547 498 3 547 498

A kamara finanszírozásával 1 napos szakmai kirándulás szervezése 

került megvalósításra a Szakma Sztár Fesztiválra (2017. április 24-25). 

Csongrád megyéből összesen 10 busszal, 6 szakközépiskolából, 5 

településről (Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes, Csongrád, Makó), 

valamint 23 általános iskolából összesen 469 tanuló utazott az országos 

szakmai verseny döntőjére. 

szakképző iskolák, általános iskolák, diákok, MKIK
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Támogatott projekt megnevezése  Támogatott projekt célja Támogatás forrása
Támogatási 

intenzitás (%)

Projekt 

kezdő 

dátum

Projekt 

befejezés 

dátum

Projekt összes 

költsége

(Ft)

Projekt várható 

összköltsége

(Ft)

 Kapott támogatás

(Ft)

Várható támogatás

(Ft)

Saját erő 

összege

(Ft)

Célcsoport 

saját erő 

befizetése

Eredmények Partnerek

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások

Pályaorientációs tanácsadói hálózat működtetése - 

2017

A pályaorientációs tanácsadói hálózat működtetése, 

a kapcsolódó tevékenység ellátása.

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2016.12.01 2017.11.30 13 272 310 13 272 310

2017-ben megvalósult események: Iskolai megkeresés: 57 alkalom 

Egyeztetés gazdálkodó szervezetekkel: 2 alkalom Osztályfőnöki órákon 

részvétel: 34 alkalom  Szülői értekezleten részvétel: 13 alkalom 

Üzemlátogatások száma: 63 alkalom  Iskolai tanműhely látogatások 

száma: 27 alkalom    2017-ben  összesen 3813 fő vett részt valamilyen 

pályaválasztáshoz kapcsolódó eseményen. Ebből 3539 fő diák, és 274 

fő szülő. Pályaorientációs rendezvények száma: 8.

általános iskolák, szakképző iskolák, szülők, gazdálkodó 

szervezetek, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Csongrád 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Szent-Györgyi 

Albert Agóra, trénerek, pszichológusok tanácsadók, MKIK, 

közlekedési szolgáltató

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság - 2017 MFKB munkájában való részvétel

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2016.12.01 2017.11.30 5 599 873 5 599 873

Vállalatok szakképzett munkaerő iránti keresletének és a fiatal 

pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzetének megismerését 

célzó kutatás: 319 db kérdőíves lekérdezés, MFKB ülés: 3;  MFKB 

Roadshow 3 helyszínen, Kiemelt feladat: MFKB szakmaszerkezeti 

javaslatok munkaanyagának összeállítása a Bizottság számára, 

Cég/közintézmény látogatás, interjúkészítés munkaerő-piaci terveikről: 

35,          Rendszeres kapcsolat az állami (NGM) és egyházi 

fenntartókkal, az agráriskolákkal (beiskolázási tervek, dokumentum és 

iskolai profilmódosítások)                   

szakképzésben résztvevő intézmények, gazdálkodók, Csongrád 

Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Agrárkamara, érdekképviseleti 

szervezetek, Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Mesterképzés NFA Projekt - 2017.

az iskolai rendszerű képzés keretében külső 

képzőhelyen gyakorlati oktatást végző 

szakemeberek első mesterré válásának elősegítése, 

valamint ennek érdekében a mesterképzésük és 

mestervizsgáztatásuk teljes körő lebonyolítása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)

80 %

(fennmaradó 

20 % a 

résztvevő 

mesterjelöltek 

önerő 

befizetéséből)

2016.12.01 2017.11.30 19 784 500 16 226 500 3 558 000

8 szakmát érintve 74 fő jelentkezett a induló mestervizsga felkészítő 

képzésekre.  47 fő tett sikeres vizsgát, ebből  39 fő támogatott keretek 

között vett részt a felkészítő képzéseken. 8 fő önköltséges formában 

vállalta a részvételt. A mesterlevél átadásokra 2017. november 9-én  

került sor.                     

mesterjelöltek,szakképző iskolák, gazdálkodó szervezetek, 

Intézményi fenntartók, MKIK

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
ISZIIR működtetése, továbbfejlesztése - 2017.

a programmal kapcsolatban ellátandó nyilvántartási, 

adatkezelési és adminisztrációs tevékenységek 

megfelelő informatikai fejlesztésekkel és 

támogatással történő segítése támogatási 

szerződés szerint

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2016.12.01 2017.11.30 1 714 500 1 714 500 MKIK

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Stratégia- és koncepcióalkotás - 2017.

a különféle programfeladatok összefogása, 

összekapcsolása, koordinálása, irányítása és 

felügyelete  támogatási szerződés szerint

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2016.12.01 2017.11.30 6 384 000 6 384 000

MKIK, megyei szakképző intézmények, gazdálkodó szervezetek, 

gyakorlati képzők

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Szakképzési tanácsadói hálózat működtetése - 2018 tanulószerződések kötése, ellenőrzése

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2017.12.01 2018.11.30 38 329 308 38 329 308

A tanulót foglalkoztató gazdálkodó szervezetek, képzőhelyek és 

tanulószerződések valamint együttműködési megállapodások száma 

2018. november 30‑i állapot szerint: Képzőhely látogatás: 198 

Potenciális képzőhely látogatása: 160 Tanácsadás személyesen 

helyszínen: 529 Iskolalátogatás: 69 Tanácsadás telefonon, e-mailen: 

5.666 Rendezvényen történő

részvétel: 67 Tájékoztató anyagok összeállítása: 58 Gazdálkodók 

száma:  388 Képzőhelyek száma:  495 Tanulószerződések száma:  

2970 A 2018-ban hatályba léptetett együttműködési megállapodások 

száma: 605 2018.11.30-án hatályos saját

kezelésű együttműködési megállapodások száma:  58

szakképző iskolák, gazdálkodó szervezetek, diákok, szintvizsga 

elnökök, tagok, segítő tanárok, jegyző

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Szintvizsgák rendszerének működtetése - 2018

Szintvizsgák szervezése, dokumentálása, 

vizsgabizottságába elnök valamint jegyző delegálása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2017.12.01 2018.11.30 8 246 348 8 246 348

Szakma: 28 Támogatási szerződés szerinti létszám: 757 Jelentkezési 

lapot beadott tanulók: 660 Vizsgán megjelent: 612 Sikeresen vizsgázott: 

608 Sikertelenül vizsgázók: 37 Nem értékelhető: 3

szakképző iskolák, gazdálkodó szervezetek, diákok, szintvizsga 

elnökök, tagok, segítő tanárok, jegyző

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Gyakorlati képzőhely ellenőrzés - 2018 gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2017.12.01 2018.11.30 12 911 600 12 911 600

Szerződés szerinti ellenőrzési keret: 460 Lebonyolított ellenőrzések 

száma: 460 Bevezető ellenőrzések száma: 288 Köztes ellenőrzések 

száma: 172 Ellenőrzést végző szakértők száma: 83 fő szakértő. 2018. 

november 30-ig a Könyvelőkkel a duális képzésért felkészítő rendezvény 

keretében 30 fő képzését bonyolítottuk le.

gazdálkodó szervezetek, kamarai szakértők, szakképző iskolák

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások

Szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagok 

delegálás feladatainek ellátás, a delegáló program 

működtetése. - 2018

Szakmai záróvizsgák vizsgabizottságába 

vizsgáztatók (elnök, tag) delegálása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2017.12.01 2018.11.30 4 281 900 4 281 900

A beszámoló által lefedett időszakban, Csongrád megyében összesen 

878 záróvizsga került megszervezésre, 7859 fő vizsgázó részvételével. 

Komplex rendszer esetében iskolai rendszerben 73 szakmában, 

iskolarendszeren kívül 61 szakmában került vizsga lebonyolításra. 

Vizsgák száma iskolai rendszerben:  334 komplex, iskolarendszeren 

kívül: 544 komplex rendszerű, Vizsgázók létszáma: iskolai rendszerben:  

2747 komplex, iskolarendszeren kívül: 5112 komplex rendszerű

vizsgabizottsági elnökök, tagok, vizsgaszervező intézmények

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
SZKTV-Szakma-Sztár-Fesztivál - 2018

Szakma Kiváló Tanulója versenyen tanulók 

részvételének szervezése pályaorientációs céllal

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2017.12.01 2018.11.30 4 127 500 4 127 500

A kamara finanszírozásával 1 napos szakmai kirándulás szervezése 

került megvalósításra a Szakma Sztár Fesztiválra (2018. április 23-24). 

Csongrád megyéből összesen 10 busszal, 8 szakközépiskolából, 5 

településről (Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes, Csongrád, Makó, 

Mórahalom), valamint 10 általános iskolából összesen 429 tanuló utazott 

az országos szakmai verseny döntőjére. 

szakképző iskolák, általános iskolák, diákok, MKIK

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások

Pályaorientációs tanácsadói hálózat működtetése - 

2018

A pályaorientációs tanácsadói hálózat működtetése, 

a kapcsolódó tevékenység ellátása.

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2017.12.01 2018.11.30 19 474 304 19 474 304

2018-ban megvalósult események: Iskolai megkeresés: 46 alkalom 

Egyeztetés gazdálkodó szervezetekkel: 76 alkalom Osztályfőnöki órákon 

részvétel: 63 alkalom  Szülői értekezleten részvétel: 17 alkalom Cég-

,üzemlátogatások száma: 44 alkalom  Iskolai tanműhely látogatások 

száma: 27 alkalom    2018-ban  összesen 3895 fő vett részt valamilyen 

pályaválasztáshoz kapcsolódó eseményen. Ebből 3537 fő diák, és 358 

fő szülő. Pályaorientációs rendezvények száma: 16

általános iskolák, szakképző iskolák, szülők, gazdálkodó 

szervezetek, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Csongrád 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Szent-Györgyi 

Albert Agóra, trénerek, pszichológusok tanácsadók, MKIK, 

közlekedési szolgáltató

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság - 2018 MFKB munkájában való részvétel

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2017.12.01 2018.11.30 3 426 093 3 426 093

 MFKB ülés: 2;  MFKB Rendezvény 2, Kiemelt feladat: MFKB 

szakmaszerkezeti javaslatok munkaanyagának összeállítása a Bizottság 

számára, Rendszeres kapcsolat az állami (NGM) és egyházi 

fenntartókkal, az agráriskolákkal (beiskolázási tervek, dokumentum és 

iskolai profilmódosítások)                   

szakképzésben résztvevő intézmények, gazdálkodók, Csongrád 

Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Agrárkamara, érdekképviseleti 

szervezetek, Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Mesterképzés NFA Projekt - 2018.

az iskolai rendszerű képzés keretében külső 

képzőhelyen gyakorlati oktatást végző 

szakemeberek első mesterré válásának elősegítése, 

valamint ennek érdekében a mesterképzésük és 

mestervizsgáztatásuk teljes körő lebonyolítása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)

80 %

(fennmaradó 

20 % a 

résztvevő 

mesterjelöltek 

önerő 

befizetéséből)

2017.12.01 2018.11.30 12 395 525 10 475 525 1 920 000

4 szakmát érintve 33 fő jelentkezett a induló mestervizsga felkészítő 

képzésekre, 32 fő támogatott keretek között vehetett részt a képzésben. 

30 fő tett sikeres vizsgát, ebből  29 fő támogatott keretek között kapott 

mesterlevelet. 1 fő önköltséges formában vállalta a részvételt a képzésen 

és a vizsgán. A mesterlevél átadásokra 2018. november 7-én  került sor.                     

mesterjelöltek,szakképző iskolák, gazdálkodó szervezetek, 

Intézményi fenntartók, MKIK

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
ISZIIR működtetése, továbbfejlesztése - 2018.

a programmal kapcsolatban ellátandó nyilvántartási, 

adatkezelési és adminisztrációs tevékenységek 

megfelelő informatikai fejlesztésekkel és 

támogatással történő segítése támogatási 

szerződés szerint

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2017.12.01 2018.11.30 2 724 640 2 724 640 MKIK

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Stratégia- és koncepcióalkotás - 2018.

a különféle programfeladatok összefogása, 

összekapcsolása, koordinálása, irányítása és 

felügyelete  támogatási szerződés szerint

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2017.12.01 2018.11.30 7 095 627 7 095 627

MKIK, megyei szakképző intézmények, gazdálkodó szervezetek, 

gyakorlati képzők
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Támogatott projekt megnevezése  Támogatott projekt célja Támogatás forrása
Támogatási 

intenzitás (%)

Projekt 

kezdő 

dátum

Projekt 

befejezés 

dátum

Projekt összes 

költsége

(Ft)

Projekt várható 

összköltsége

(Ft)

 Kapott támogatás

(Ft)

Várható támogatás

(Ft)

Saját erő 

összege

(Ft)

Célcsoport 

saját erő 

befizetése

Eredmények Partnerek

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Szakképzési tanácsadói hálózat működtetése - 2019 tanulószerződések kötése, ellenőrzése

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2018.12.01 2019.12.31 43 112 640 43 112 640

A tanulót foglalkoztató gazdálkodó szervezetek, képzőhelyek és 

tanulószerződések valamint együttműködési megállapodások száma 

2019. december 31‑i állapot szerint: Képzőhely látogatás: 75 

Potenciális képzőhely látogatása: 173 Tanácsadás személyesen 

helyszínen: 343 Iskolalátogatás: 115 Tanácsadás telefonon, e-mailen: 

5972 Rendezvényen történő

részvétel: 72 Tájékoztató anyagok összeállítása: 1 Gazdálkodók száma: 

409 Képzőhelyek száma: 488 Tanulószerződések száma:  3038 A 2019-

ban hatályba léptetett együttműködési megállapodások száma:570 

2019.12.31-én hatályos saját

kezelésű együttműködési megállapodások száma: 242

szakképző iskolák, gazdálkodó szervezetek, diákok, 

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Szintvizsgák rendszerének működtetése - 2019

Szintvizsgák szervezése, dokumentálása, 

vizsgabizottságába elnök valamint jegyző delegálása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2018.12.01 2019.12.31 9 017 005 9 017 005

Szakma: 23 Támogatási szerződés szerinti létszám: 674 Jelentkezési 

lapot beadott tanulók: 639 Vizsgán megjelent: 600 Sikeresen vizsgázott: 

594 Sikertelenül vizsgázók: 28 Nem értékelhető: 4

szakképző iskolák, gazdálkodó szervezetek, diákok, szintvizsga 

elnökök, tagok, segítő tanárok, jegyző

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások

A gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés 

ellenőrzése - 2019.
gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2018.12.01 2019.12.31 13 676 550 13 676 550

Szerződés szerinti ellenőrzési keret: 460 Lebonyolított ellenőrzések 

száma: 460 Bevezető ellenőrzések száma: 211 Köztes ellenőrzések 

száma: 230 Megújító köztes ellenőrzések száma: 19 Ellenőrzést végző 

szakértők száma: 54 fő kamarai és 23 iskolai szakértő Ellenőrzést végző 

szakértők képzésének és vizsgáztatásának adatai: 2019. december 31-

ig 20 fő képzése és ebből 20 fő vizsgáztatása zajlott le. A gyakorlati 

képzőhelyen ellenőrzést végző szakértők részére sikeres vizsgájukról 

igazoló"Tanúsítvány" került kiállításra. 2019. december 31-ig a 

Könyvelőkkel a duális képzésért felkészítő rendezvény keretében 30 fő 

képzését bonyolítottuk le.

gazdálkodó szervezetek, kamarai szakértők, szakképző iskolák

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások

Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok 

működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása - 

2019 MFKB munkájában való részvétel

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2018.12.01 2019.12.31 3 062 275 3 062 275

4 rendezvény, ebből 2 a robotika jegyében (Robotika éve megnyitó 

rendezvény, decemberben: robotépítő verseny az általános iskolák 

alsótagozatosainak; fiatalok helyben tartása a multikultúrában kihelyezett 

ülés a BP Business Service Centre Kft-nél; Cikluszáró értékelő MFKB 

ülés az elmúlt 3 év munkájának áttekintésére; Szakképzés 4.0 

stratégiából eredő jövőbeli feladatok meghatározása; javaslattétel az 

átalakuló szakképzést érintő témákban az MKIK számára; javaslattétel 

munkaerőpiaci egyeztető kerekasztal létrehozására. 

általános iskolák, szakképzésben résztvevő intézmények, 

gazdálkodók, Csongrád Megyei Kormányhivatal, Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Igazgatósága, 

érdekképviseleti szervezetek, Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara, polgármesterek, egyetemi dékán, KSH szakértő, HR 

szakértők, 

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Szakmai vizsgadelegálás - 2019.

Szakmai záróvizsgák vizsgabizottságába 

vizsgáztatók (elnök, tag) delegálása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2018.12.01 2019.12.31 5 110 890 5 110 890

A beszámoló által lefedett időszakban, Csongrád megyében összesen 

850 záróvizsga került megszervezésre, 7819 fő vizsgázó részvételével. 

Komplex rendszer esetében iskolai rendszerben 80 szakmában, 

iskolarendszeren kívül 63 szakmában került vizsga lebonyolításra. 

Vizsgák száma iskolai rendszerben: 282 komplex, iskolarendszeren 

kívül: 568 komplex rendszerű, Vizsgázók létszáma: iskolai rendszerben: 

2356 komplex, iskolarendszeren kívül: 5463 komplex rendszerű

vizsgabizottsági elnökök, tagok, vizsgaszervező intézmények

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások

A 2018/2019. tanév országos szakmai versenyek 

(OSZTV, SZKTV) elődöntőinek szervezése, 

lebonyolítása, valamint vidéki diákok utaztatása az 

országos döntőre

Szakma Kiváló Tanulója versenyen tanulók 

részvételének szervezése pályaorientációs céllal

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2018.12.01 2019.03.01 3 892 125 3 892 125

Csongrád megyében a Szakma Kiváló Tanulója Verseny elődöntőjén 

17középiskolából, 38 szakmában összesen 339-en vettek részt.                                                    

Az elődöntőkön nyújtott teljesítményük alapján 11 különböző szakmában 

16 tanuló jutott be a válogatókra Csongrád megyéből.                                                                          

A döntőben 11 tanuló képviselte megyénket, közülük 6 tanuló ért el 

dobogós helyezést.                                                                                                 

A kamara finanszírozásával szakmai és pályaválasztási kirándulás 

szervezése került megvalósításra a Szakma Sztár Fesztiválra 2019. 

március 12-13-a között.Összesen 10 busszal, 8 szakképző iskolából, 

valamint 6 általános iskolából, 10 településről (Szeged, 

Hódmezővásárhely, Szentes, Csongrád, Makó, Mórahalom, Ásotthalom, 

Baks, Ópusztaszer, Deszk), összesen 556 tanuló utazott. A támogatási 

szerződésben foglaltakon túl is utaztattunk érdeklődő diákokat a 

rendezvényre. Így az utazók teljes létszáma 756 fő volt, melyet a 

pályaválasztási rendezvényekből finanszíroztunk

Szakképzési centrumok,szakképző iskolák, általános iskolák, 

diákok, MKIK

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Pályaválasztás, pályaorientáció

A pályaorientációs tanácsadói hálózat működtetése, 

a kapcsolódó tevékenység ellátása.

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2018.12.01 2019.12.31 20 373 289 20 373 289

2019-ben megvalósult események: Iskolai megkeresés: 58 alkalom 

Egyeztetés gazdálkodó szervezetekkel: 68 alkalom Osztályfőnöki órákon 

részvétel: 47 alkalom  Szülői értekezleten részvétel: 21 alkalom Cég-

,üzemátogatások száma: : 41 alkalom  Iskolai tanműhely látogatások 

száma: 25 alkalom    2019-ben  összesen 6025 fő vett részt valamilyen 

pályaválasztáshoz kapcsolódó eseményen. Ebből 5675 fő diák, és 350 

fő szülő. Pályaorientációs rendezvények száma: 25.

általános iskolák, szakképző iskolák, szülők, gazdálkodó 

szervezetek, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Csongrád 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Szent-Györgyi 

Albert Agóra, trénerek, pszichológusok tanácsadók, MKIK, 

közlekedési szolgáltató

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Mesterképzés NFA Projekt - 2019.

az iskolai rendszerű képzés keretében külső 

képzőhelyen gyakorlati oktatást végző 

szakemeberek első mesterré válásának elősegítése, 

valamint ennek érdekében a mesterképzésük és 

mestervizsgáztatásuk teljes körő lebonyolítása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)

80 %

(fennmaradó 

20 % a 

résztvevő 

mesterjelöltek 

önerő 

befizetéséből)

2018.12.01 2019.12.31 14 734 809 12 334 809 2 400 000

6 szakmát érintve 40 fő jelentkezett a induló mestervizsga felkészítő 

képzésekre.  10 fő tett sikeres vizsgát, ebből  36 fő támogatott keretek 

között vett részt a felkészítő képzéseken. 4 fő önköltséges formában 

vállalta a részvételt. A mesterlevél átadásokra 2019. december 2-án  

került sor.                     

mesterjelöltek,szakképző iskolák, gazdálkodó szervezetek, 

Intézményi fenntartók, MKIK

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Kamarai Gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás

az iskolai rendszerű képzés keretében külső 

gyakorlati képzőhelyen gyakorlati oktatást végző 

szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 

megszervezése és lebonyolítása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)

81 %

(fennmaradó 

20 % a 

résztvevő 

mesterjelöltek 

önerő 

befizetéséből)

2018.12.01 2019.12.31 32 216 630 27 824 630 4 392 000

250 fő támogatott keret, 11 csoportot tudtunk elindítani. Így összesen 

244 fő gyakorlati oktatót vontuk be a képzésbe, akik mind sikeres vizsgát 

tettek.

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
ISZIIR működtetése, továbbfejlesztése - 2019

a programmal kapcsolatban ellátandó nyilvántartási, 

adatkezelési és adminisztrációs tevékenységek 

megfelelő informatikai fejlesztésekkel és 

támogatással történő segítése támogatási 

szerződés szerint

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2018.12.01 2019.12.31 2 813 905 2 813 905 MKIK

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Stratégia- és koncepcióalkotás - 2019.

a különféle programfeladatok összefogása, 

összekapcsolása, koordinálása, irányítása és 

felügyelete  támogatási szerződés szerint

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2018.12.01 2019.12.31 8 152 200 8 152 200

MKIK, Szakképzési centrumok, tankerületeke, megyei szakképző 

intézmények, gazdálkodó szervezetek, gyakorlati képzők

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Szakképzési tanácsadói hálózat működtetése - 2020 tanulószerződések kötése, ellenőrzése

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2020.01.01 2020.12.31 44 611 196 44 611 196 szakképző iskolák, gazdálkodó szervezetek, diákok, 

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Szintvizsgák rendszerének működtetése - 2020

Szintvizsgák szervezése, dokumentálása, 

vizsgabizottságába elnök valamint jegyző delegálása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2020.01.01 2020.12.31 10 512 100 10 512 100

szakképző iskolák, gazdálkodó szervezetek, diákok, szintvizsga 

elnökök, tagok, segítő tanárok, jegyző

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások

A gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés 

ellenőrzése - 2020
gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2020.01.01 2020.12.31 15 343 400 15 343 400 gazdálkodó szervezetek, kamarai szakértők, szakképző iskolák

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Szakmai vizsgadelegálás - 2020.

Szakmai záróvizsgák vizsgabizottságába 

vizsgáztatók (elnök, tag) delegálása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2020.01.01 2020.12.31 4 662 400 4 662 400 vizsgabizottsági elnökök, tagok, vizsgaszervező intézmények

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások

Megyei Munkaerőpiaci egyeztető kerekasztalok 

kialakítása és működtetése - 2020.

A megyei munkaerőpiaci egyeztető kerekasztal 

műkdötetése a szakképzésről szóló 2019. LXXX. 

Törvény 100. § (1) bekezdés a) és b) pontjában 

meghatározott kamarai feladatok teljesítése 

érdekében

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2020.01.01 2020.12.31 5 155 200 5 155 200

Csongrád megye oktatási helyzetképének összeállítása, a megye 

húzóágazatainak (gépészet, elektronika, elektrotechnika, élelmiszeripar, 

informatika és távközlés, turisztika, vendéglátás) munkaerőpiaci 

elemzése; ágazati munkacsoportok megalakítása és működtetése fenti 

ágazatokban, 2 tanulmány készítése (informatika, gépészet); A Megyei 

Munkaerőpiaci Egyeztető Kerekasztal megalakítása; képzétávú 

szakmaszerkezetre vonatkozó javslattétel fenntartói megállapodás 

megkötéséhez; 

SZTE, szakképzési centrumok (SZSZC, HSZC, 

ASZC)szakképzésben résztvevő intézmények, gazdálkodók, 

Csongrád Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Agrárkamara, 

érdekképviseleti szervezetek,  Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara megyei és MJV önkormányzatok képviselői, 
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Támogatott projekt megnevezése  Támogatott projekt célja Támogatás forrása
Támogatási 

intenzitás (%)

Projekt 

kezdő 

dátum

Projekt 

befejezés 

dátum

Projekt összes 

költsége

(Ft)

Projekt várható 

összköltsége

(Ft)

 Kapott támogatás

(Ft)

Várható támogatás

(Ft)

Saját erő 

összege

(Ft)

Célcsoport 

saját erő 

befizetése

Eredmények Partnerek

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások

A 2019/2020. tanév országos szakmai versenyek 

(OSZTV, SZKTV) elődöntőinek szervezése, 

lebonyolítása, valamint vidéki diákok utaztatása az 

országos döntőre

Szakma Kiváló Tanulója versenyen tanulók 

részvételének szervezése pályaorientációs céllal

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2020.01.01 2020.12.31 4 479 481 4 479 481

Csongrád megyében a Szakma Kiváló Tanulója Verseny elődöntőjén 15 

középiskolából, 41 szakmában összesen 382-en vettek részt. Az 

elődöntőkön nyújtott teljesítményük alapján 20 különböző szakmában 30 

tanuló jutott be a válogatókra Csongrád megyéből. 2020. április 20-22-

ére meghirdetett Szakma Sztár Fesztivált, illetve a fesztiválon 

megrendezésre kerülő SZKTV és OSZTV döntőket, a világszerte 

fokozódó koronavírus járványra tekintettel az MKIK lemondta.

A döntést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az egészségügyi 

kockázatokat és a hatóságok ajánlásait mérlegelve hozta meg.

Szakképzési centrumok, szakképző iskolák, általános iskolák, 

diákok, MKIK

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Pályaválasztás, pályaorientáció

A pályaorientációs tanácsadói hálózat működtetése, 

a kapcsolódó tevékenység ellátása.

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2020.01.01 2020.12.31 21 342 325 21 342 325

általános iskolák, szakképző iskolák, szülők, gazdálkodó 

szervezetek, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Csongrád 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Szent-Györgyi 

Albert Agóra, trénerek, pszichológusok tanácsadók, MKIK, 

közlekedési szolgáltató

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások

Mesterképzés és vizsgáztatás korszerűsítése és 

lebonyolítása gyakorlati oktatók részére

az iskolai rendszerű képzés keretében külső 

képzőhelyen gyakorlati oktatást végző 

szakemeberek első mesterré válásának elősegítése, 

valamint ennek érdekében a mesterképzésük és 

mestervizsgáztatásuk teljes körő lebonyolítása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2020.01.01 2020.12.31 14 871 200 14 871 200

mesterjelöltek,szakképző iskolák, gazdálkodó szervezetek, 

Intézményi fenntartók, MKIK

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Kamarai Gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás

az iskolai rendszerű képzés keretében külső 

gyakorlati képzőhelyen gyakorlati oktatást végző 

szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 

megszervezése és lebonyolítása

NGM/MKIK (NFA 

terhére)

81 %

(fennmaradó 

20 % a 

résztvevő 

mesterjelöltek 

önerő 

befizetéséből)

2020.01.01 2020.12.31 13 806 400 13 806 400
100 fő támogatott keret, a koronavírus helyzet miatt 2 csoportot tudtunk 

elindítani 48 fővel.

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
ISZIIR működtetése, továbbfejlesztése - 2020

a programmal kapcsolatban ellátandó nyilvántartási, 

adatkezelési és adminisztrációs tevékenységek 

megfelelő informatikai fejlesztésekkel és 

támogatással történő segítése támogatási 

szerződés szerint

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2020.01.01 2020.12.31 2 331 200 2 331 200 MKIK

Szakképzéssel, oktatással

 kapcsolatos támogatások
Stratégia- és koncepcióalkotás - 2020

a különféle programfeladatok összefogása, 

összekapcsolása, koordinálása, irányítása és 

felügyelete  támogatási szerződés szerint

NGM/MKIK (NFA 

terhére)
100 2020.01.01 2020.12.31 8 238 400 8 238 400

MKIK, Szakképzési centrumok, tankerületeke, megyei szakképző 

intézmények, gazdálkodó szervezetek, gyakorlati képzők

Szakképzéssel, oktatással kapcsolatos támogatások összesen: 633 170 606 145 353 302 606 193 163 145 353 302 0 26 977 443

Az Európai Unió  által 

finanszírozott nemzetközi 

projektek

ConstructEU - Európai Uniós projektmenedzsment 

az építőiparban

Egy innovatív képzési koncepció kidolgozása 

„Európai projektek az építőipari szektorban“ címmel, 

mely az építőipar területén dolgozó 

projektmenedzsereknek szól

Projektmenedzseri képesítés kialakítása az építőipar 

területén EU által finanszírozott projektekben való 

sikeres részvételhez 

Az európai tapasztalatcsere és együttműködés 

előmozdítása az építőipar területén.

Leonardo 

Innovációtranszfer
75 2013.10.01 2015.09.30 3 395 885 2 546 065 849 820

Építőipari projektmenedzser képzés hazai adaptálása, tesztképzések 

lebonyolítása (10 fő)

Európai Uniós építőipari projektmenedzser képzés magyarországi 

akkreditálása 

Emcra GmbH, Németország

EU Fundraising Association e.V. Németország

Kontakte für Europa e. V. Németország

Decroly SL Spanyolország

Institution Fundación Laboral de la Construcción Spanyolország

Humán Erőforrásért Egyesület Dél-Alföldi Régio, Magyarország

Az Európai Unió  által 

finanszírozott nemzetközi 

projektek

Europanizáció - Online Önértékelési Kérdőív a képző 

intézmények és KKV-k európanizációs szintjének 

mérésére

A projekt célja egy olyan online önértékelő kérdőív 

létrehozása, melynek segítségével az oktatási 

intézmények, valamint a KKV-k mérni tudják saját 

európanizációs szintjüket. A kérdőív kitöltését 

követően az online felületen személyre szabott 

stratégiák, javaslatok kerülnek megfogalmazásra, 

melyek segítségével a szervezet növelni tudja saját 

európanizációs szintjét.

Erasmus+ 100 2014.09.01 2016.08.31. 11 031 667 8 440 323 2 591 344

Kérdőív kialakításához szükséges előzetes európai szintű felmérésben 

több, mint 400-an vettek részt az EU összes tagállamából.

Az eredmények alapján a kérdőív kialakítása és tesztelése a jövőben fog 

megtörténni.

Emcra GmbH, Németország

EU Fundraising Association e.V. Németország

Humán Erőforrásért Egyesület Dél-Alföldi Régio, Magyarország

Cyprus Project management Society, Ciprus

European Center for Quality, Bulgária

IPS, Bulgária

German Association, Horvátország

Az Európai Unió  által 

finanszírozott nemzetközi 

projektek

EEN 2015-2016 Nemzetközi kapcsolatok kialakítása KKV-k számára COSME 60 2015.01.01 2016.12.30 111 319 089 66 791 453 44 527 636

Eredmények: 

- 28 esemény közel 1200 vállalkozó/cég részvételével

- 14 nemzetközi üzletember találkozóba kapcsolódtunk be, melyeken 56 

dél-alföldi cég 240 potenciális partnerrel találkozott

- 73 magyar partnerkereső profil került fel a nemzetközi adatbázisba, 

melyekre 164 külföldi érdeklődés érkezett

- 178 esetben továbbítottunk magyar érdeklődést külföldi üzleti ajánlatok 

iránt

- 250 személyre szabott tanácsadást nyújtottunk külpiacra jutással, 

finanszírozással, iparjogvédelemmel kapcsolatban

- 50 vállalkozói visszajelzést továbbítottunk az Európai Bizottság 

jogszabály-véleményezéseire

Jelenleg 63 országban működik a Hálózat.

A magyar konzorcium tagjai:

- Magyar Kereskedelemfejlesztési nonprofit Kft.

- ATEKNEA Solutions Kft.

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

- Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- PRIMOM 

- ZMVA

Az Európai Unió  által 

finanszírozott nemzetközi 

projektek

EEN 2017-2018 Nemzetközi kapcsolatok kialakítása KKV-k számára COSME 60 2017.01.01 2018.12.31 112 312 479 67 387 487 44 924 992

Eredmények: 

- eseményeinken több mint 1300 vállalkozó/cég részvételével

- 219 magyar vállalkozás üzleti partnerkeresését secítettük 

szolgáltatásainkkal

- 24 nemzetközi üzletember találkozóba kapcsolódtunk be, melyeken a 

dél-alföldi cégek képviselői közel 250 találkozót bonyolítottak le

- nemzetközi adatbázisunkon keresztül több mint 100 külföldi érdeklődés 

érkezett dáél-alföldi vállalkozók profiljaira

- közel 130 esetben továbbítottunk magyar érdeklődést külföldi üzleti 

ajánlatok iránt

- 229 személyre szabott tanácsadást nyújtottunk külpiacra jutással, 

finanszírozással, iparjogvédelemmel kapcsolatban

- 71 vállalkozói visszajelzést továbbítottunk az Európai Bizottság 

jogszabály-véleményezéseire

A Hálózat több mint 60 országban van jelen.

A magyar konzorcium tagjai:

- Magyar Kereskedelemfejlesztési nonprofit Kft.

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

- Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- PRIMOM 

- ZMVA

Az Európai Unió  által 

finanszírozott nemzetközi 

projektek

EEN 2019 Nemzetközi kapcsolatok kialakítása KKV-k számára COSME 60 2019.01.01 2019.12.31 61 793 026 37 075 815 24 717 211

Eredmények: 

- eseményeinken több mint 600 vállalkozó/cég részvételével

- 145 magyar vállalkozás üzleti partnerkeresését secítettük 

szolgáltatásainkkal

- 16 nemzetközi üzletember találkozóba kapcsolódtunk be, melyeken a 

dél-alföldi cégek képviselői 158 találkozót bonyolítottak le

- nemzetközi adatbázisunkon keresztül 34 külföldi érdeklődés érkezett 

dél-alföldi vállalkozók profiljaira

- közel 75 esetben továbbítottunk magyar érdeklődést külföldi üzleti 

ajánlatok iránt

- 102 személyre szabott tanácsadást nyújtottunk külpiacra jutással, 

finanszírozással, iparjogvédelemmel kapcsolatban

- 25 vállalkozói visszajelzést továbbítottunk az Európai Bizottság 

jogszabály-véleményezéseire

A Hálózat több mint 60 országban van jelen.

A magyar konzorcium tagjai:

- Magyar Kereskedelemfejlesztési nonprofit Kft.

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

- Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- PRIMOM 

- ZMVA



Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Támogatások 2015-2020.

Támogatott projekt megnevezése  Támogatott projekt célja Támogatás forrása
Támogatási 

intenzitás (%)

Projekt 

kezdő 

dátum

Projekt 

befejezés 

dátum

Projekt összes 

költsége

(Ft)

Projekt várható 

összköltsége

(Ft)

 Kapott támogatás

(Ft)

Várható támogatás

(Ft)

Saját erő 

összege

(Ft)

Célcsoport 

saját erő 

befizetése

Eredmények Partnerek

Az Európai Unió  által 

finanszírozott nemzetközi 

projektek

EEN 2020-2021 Nemzetközi kapcsolatok kialakítása KKV-k számára COSME 60 2020.01.01 2021.12.31 132 871 500 79 722 900

Eddigi eredmények: 

- eseményeinken közel 350 vállalkozó/cég részvételével

- 100 magyar vállalkozás üzleti partnerkeresését secítettük 

szolgáltatásainkkal

- nemzetközi üzletember találkozók keretében közel 50 dél-alföldi cég 

képviselője 100 találkozót bonyolítottak le

- nemzetközi adatbázisunkon keresztül 59 külföldi érdeklődés érkezett 

dél-alföldi vállalkozók profiljaira

- több mint 70 esetben továbbítottunk magyar érdeklődést külföldi üzleti 

ajánlatok iránt

- 88 személyre szabott tanácsadást nyújtottunk külpiacra jutással, 

finanszírozással, iparjogvédelemmel kapcsolatban

- 55 vállalkozói visszajelzést továbbítottunk az Európai Bizottság 

jogszabály-véleményezéseire

A Hálózat több mint 60 országban van jelen.

A magyar konzorcium tagjai:

- Magyar Kereskedelemfejlesztési nonprofit Kft.

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

- Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- PRIMOM 

- ZMVA

Az Európai Unió  által 

finanszírozott nemzetközi 

projektek

Inno-Hun 2019 Horizon2020 100 2019.01.01 2019.12.31 2 321 484 2 321 484

Eredmények: 

7 dél-alföldi vállalkozás számára készült innovációs teljesítmény 

felmérés és benchmark összehasonlító jelentés IMP3rove módszertannal

A Hálózat több mint 60 országban van jelen.

A magyar konzorcium tagjai:

- Magyar Kereskedelemfejlesztési nonprofit Kft.

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

- Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- PRIMOM 

- ZMVA

Az Európai Unió  által 

finanszírozott nemzetközi 

projektek

Inno-Hun 2020-2021 Horizon2020 100 2020.01.01 2021.12.31 6 017 865 6 017 865

Eddigi eredmények: 

4 dél-alföldi vállalkozás számára készült innovációs teljesítmény 

felmérés és benchmark összehasonlító jelentés IMP3rove módszertannal

További 2 cég felmérése kezdődött meg.

A Hálózat több mint 60 országban van jelen.

A magyar konzorcium tagjai:

- Magyar Kereskedelemfejlesztési nonprofit Kft.

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

- Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- PRIMOM 

- ZMVA

Az Európai Unió  által 

finanszírozott nemzetközi 

projektek

INNOSPARK

ICT cégek számára egy olyan megbízható eszköz 

létrehozása, amellyel mérni tudják a kreativitási 

szintjüket, illetve megállapíthatóak a fejlesztésre 

szoruló területek. A projekt továbbá megoldást 

nyújt a cégeknek arra, hogy hogyan tudják kreatív 

ötleteiket innovatív kapacitásuk bővítésére 

fordítani.

Erasmus+ 100 2015.10.01. 2017.09.30. 12 956 199 9 568 256 3 387 943
Kreativitási és innovációs gyakorlat helyzetfelmérése az ICT szektorban, 

kézikönyv elkészítése, workshopok, jógyakorlat cseréje  

Europa Training Ltd. Anglia

Fundacion Tecnalia Research & Innovation, Spanyolország

Tallina Tehnikaulikool, Észtország

European Center for Quality, Bulgária

Promimpresa SRL, Olaszország

Az Európai Unió  által 

finanszírozott nemzetközi 

projektek

INNCOMMERCE

Fiatal kis-és középvállalkozások innovatív termékei 

és szolgáltatásai piacra jutásának segítése 

játékosított on line képzés segítségével.

Erasmus+ 100 2016.09.01 2018.08.31 10 968 087 9 742 385 1 225 702

 - Játékosított e-tananyag

- On line interaktív képzési platform

- Vállalkozói jó gyakorlatok gyűjteménye

EuroPartnership Agency Ltd. , Anglia

Fundación Tecnalia Research & Innovation, Spanyolország

European Center for Quality, Bulgária

Społeczna Akademia Nauk, Lengyelország

Vaasa University of Applied Sciences, Finnország

Az Európai Unió  által 

finanszírozott nemzetközi 

projektek

Sustain-T

A turisztikai mikro-és kisvállalkozások 

fenntarthatósági teljesítményének növelése a 

networking és együttműködési készségek 

fejlesztésének segítségével.

Erasmus+ 100 2017.11.01 2019.10.31 8 154 887 8 154 887
On line képzési csomag kialakítása

Interaktív eszközök létrehozása

Universitat Autonoma de Barcelona (Spanyolország)

LUISS Libera Universita Internazionali degli Studi Sociali Guido 

Carli (Olaszország)

AidLearn (Portugália)

Albea Transenergy SL (Spanyolország)

ECQ Ltd. (Bulgária)

Total Innovation EU Ltd. (Egyesült Királyság)

Confederacio do Turismo Portugues (Portugália)

Az Európai Unió  által 

finanszírozott nemzetközi 

projektek

Riliam

A projekt fő célja két innovatív kompetencia 

laboratórium létrehozása a határ két oldalán az 

automatizálási és a mechatronikai cégek számára. 

A projekt keretében megrendezett számos workshop 

és tréning hozzájárult a résztvevő vállalkozások 

versenyképességének növeléséhez.  

Interreg IPA-CBC 

Magyarország-Szerbia 

Program

95% 2018.07.01 2020.02.29 7 917 467 7 521 593 395 874

Vállalkozások automatizálási igényfelmérése a határmenti régióban

Robotokkal felszerelt két kompetencialaboratórium kialakítása a határ két 

oldalán

Összesen tíz tréning és workshop megtartása vállalkozásfejlesztési céllal 

(vezetői kommunikáció, stratégiai tervezés, digitális transzformáció stb.)

Szabadkai Műszaki Szakfőiskola (Szerbia)

Szegedi Tudományegyetem (Magyarország)

Szabadkai Üzleti Inkubátor (Szerbia)

Az Európai Unió  által 

finanszírozott nemzetközi 

projektek

The Sound of Business Erasmus+ 100 2018.10.01 2020.12.31 7 829 656 7 829 656

- vállalkozói és egyéb készségeket fejlesztő tananyag

- oktatási platform (tanulási modulok és tesztek)

- oktató videó (projekt ciklus menedzsment és a zenei világ 

összefüggései)

- tanúsítvány az elvégzett ismeretek megszerzéséről (folyamatban)

ICEP (Szlovákia)

PRISM (Olaszország)

Academy of Entrepreneurship Astiki Etaireia (Görögország)

European Center for Quality Ltd. (Bulgária)

Spoleczna Akademia Nauk (SAN University of Social Sciences) 

(Lengyelország)

Az Európai Unió  által 

finanszírozott nemzetközi 

projektek

Flourish

Európa szerte támogatni a szervezeti innováció 

elterjedését a KKV-k körében egy holisztikus 

innovációs coaching módszertan kidolgozása, 

kísérleti bevezetése és megvalósítása révén, 

többszintű megközelítést alkalmazva: egyéni, 

csoportos és szervezeti szinten.

Erasmus+ 100 2018.10.01 2020.10.31 9 043 531 9 043 531

Szervezeti innovációs coach a KKV-k számára - szakmai profil

FLOURISH tanterv, tanfolyam és kézikönyv a tanulók számára

Oktató videó

Útmutató a szakképzési szolgáltatók számára

European Center For Quality Ltd (Bulgária)

Apgico - Associação Portuguesa De Criatividade E Inovação 

(Portugália)

AidLearn (Portugália)

Spoleczna Akademia Nauk (Lengyelország)

Kauno Mokslo Ir Technologijų Parkas (Litvánia)
Az Európai Unió  által finanszírozott nemzetközi projektek összesen: 342 170 270 155 762 552 219 549 748 102 613 952 122 620 522 0

Testületek működtetésével 

kapcsolatos támogatások
Békéltető Testület működtetése - 2015 Fogyasztói panaszok békés rendezése

MKIK-NGM 

megállapodás
100 2015.01.01 2015.12.31 17 216 763 17 216 763 Ügyszám: 543 Dél-alföldi Fogyasztóvédelmi Egyesület

Testületek működtetésével 

kapcsolatos támogatások
Békéltető Testület működtetése - 2016 Fogyasztói panaszok békés rendezése

MKIK-NGM 

megállapodás
100 2016.01.01 2016.12.31 15 307 292 15 307 292 Ügyszám: 563 Dél-alföldi Fogyasztóvédelmi Egyesület

Testületek működtetésével 

kapcsolatos támogatások
Békéltető Testület működtetése - 2017 Fogyasztói panaszok békés rendezése

MKIK-NGM 

megállapodás
100 2017.01.01 2017.12.31 13 977 841 13 977 841 Ügyszám: 562 Dél-alföldi Fogyasztóvédelmi Egyesület

Testületek működtetésével 

kapcsolatos támogatások
Békéltető Testület működtetése - 2018 Fogyasztói panaszok békés rendezése

MKIK-NGM 

megállapodás
100 2018.01.01 2018.12.31 16 203 998 16 203 998 Ügyszám: 548 Dél-alföldi Fogyasztóvédelmi Egyesület

Testületek működtetésével 

kapcsolatos támogatások
Békéltető Testület működtetése - 2019 Fogyasztói panaszok békés rendezése

MKIK-NGM 

megállapodás
100 2019.01.01 2019.12.31 17 091 518 17 091 518 Ügyszám: 520 Dél-alföldi Fogyasztóvédelmi Egyesület

Testületek működtetésével 

kapcsolatos támogatások
Békéltető Testület működtetése - 2020 Fogyasztói panaszok békés rendezése

MKIK-NGM 

megállapodás
100 2020.01.01 2020.12.31 15 827 150 15 827 150 Dél-alföldi Fogyasztóvédelmi Egyesület

Testületek működtetésével 

kapcsolatos támogatások
Békéltető Testület - tanácsadási tevékenység  - 2016

Békéltető testületek tanácsadási tevékenységének 

támogatása

MKIK-NFM 

megállapodás
100 2016.01.01 2016.12.31 954 836 954 836 Dél-alföldi Fogyasztóvédelmi Egyesület

Testületek működtetésével 

kapcsolatos támogatások

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése - 

2015

A megye építőipari vállalataival a TSZSZ 

működésének megismertetése, információk, 

szolgáltatások nyújtása, beérkező kérelmek 

fogadása, továbbítása utánkövetés.

MKIK-NGM 

megállapodás

NGM/22350/2/2015

100
2015.01.01.

2015.12.31 2 230 000 2 230 000 Ft

2 tájékoztató rendezvény - Szeged (80 fő)

7 megkeresés megyei vállalkozóktól

13 megyei cég benyújott kérelme  (egy közös, CSMKIK 

közreműködéssel)

Testületek működtetésével 

kapcsolatos támogatások

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése - 

2016

A megye építőipari vállalataival a TSZSZ 

működésének megismertetése, információk, 

szolgáltatások nyújtása, beérkező kérelmek 

fogadása, továbbítása utánkövetés.

MKIK-NGM 

megállapodás

NGM_SZERZ/200/2016

100 2016.01.01 2016.12.31 2 230 000 2 230 000 Ft

2 tájékoztató rendezvény - Szeged (129 fő)

Regionális  szakértői egyeztetés Szegeden

9 megkeresés megyei vállalkozóktól

9 megyei cég benyújott kérelme  

Rádió 88, Lánchíd rádió, Szeged TV - interjuk TSZSZ vezetjével, helyi 

vállalkozással
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Támogatott projekt megnevezése  Támogatott projekt célja Támogatás forrása
Támogatási 

intenzitás (%)

Projekt 

kezdő 

dátum

Projekt 

befejezés 

dátum

Projekt összes 

költsége

(Ft)

Projekt várható 

összköltsége

(Ft)

 Kapott támogatás

(Ft)

Várható támogatás

(Ft)

Saját erő 

összege

(Ft)

Célcsoport 

saját erő 

befizetése

Eredmények Partnerek

Testületek működtetésével 

kapcsolatos támogatások

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése - 

2017

A megye építőipari vállalataival a TSZSZ 

működésének megismertetése, információk, 

szolgáltatások nyújtása, beérkező kérelmek 

fogadása, továbbítása utánkövetés.

MKIK-NGM 

megállapodás

NGM_SZERZ/149/2017

100 2017.01.01 2017.12.31 2 230 000 2 230 000 Ft

2 tájékoztató rendezvény - Szeged (151 fő)

Regionális  szakértői egyeztetés Szegeden

7 megkeresés megyei vállalkozóktól

5 megyei cég benyújott kérelme  

Délmagyaroszágban hirdetések, Rádió 7 - interjuk TSZSZ vezetjével, 

helyi vállalkozással

Testületek működtetésével 

kapcsolatos támogatások

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése - 

2018

A megye építőipari vállalataival a TSZSZ 

működésének megismertetése, információk, 

szolgáltatások nyújtása, beérkező kérelmek 

fogadása, továbbítása utánkövetés.

MKIK-NGM 

megállapodás 

NGM_SZERZ/174/2018

100 2018.01.01 2018.12.31 2 230 000 2 230 000 Ft

1 nagy szakmai rendezvény - Szeged (100 fő) + építők napi megjelenés

5 alkalommal tájékoztatás az E-napló képzésen ( 68 Fő)

5 megyei cég nyújtott be kérelmet

Délmagyaroszágban hirdetések, cikkek Rádió 7 - interjuk TSZSZ 

vezetőjével

Testületek működtetésével 

kapcsolatos támogatások

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése - 

2019

A megye építőipari vállalataival a TSZSZ 

működésének megismertetése, információk, 

szolgáltatások nyújtása, beérkező kérelmek 

fogadása, továbbítása utánkövetés.

ÉIF/1149/2019-

ITM_SZERZ
100 2019.01.01 2019.12.31 2 230 000 2 230 000 Ft

1 nagy szakmai rendezvény - Szeged (83 fő)

6 alkalommal tájékoztatás az E-napló képzésen ( 72 Fő)

14 beadott kérelem 

Konferenciát megelőzően cikk a vitarendezésről és az esemény 

meghirdetése a Délmagyarországban, előadóval interjú a Rádió 7-ben, 

majd  a TSZSZ vezetőjével novemberben. 

A vállalkozások mellett egyre több magánszemély megkeresése érkezett 

hibás teljesítéssel kapcsolatban.

Testületek működtetésével 

kapcsolatos támogatások

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése - 

2020

A megye építőipari vállalataival a TSZSZ 

működésének megismertetése, információk, 

szolgáltatások nyújtása, beérkező kérelmek 

fogadása, továbbítása utánkövetés.

STFO/591/2019-

ITM_SZERZ
100 2020.01.01 2020.12.31 1500000 1500000

Nagy szakmai rendezvény a korábbi évektől eltérően a Covid19 

járványhelyzet miatt nem került megrendezésre.

A TSzSz tevékenységéről, a szervezet által nyújtott szakmai segítségről 

a saját kommunikációs csatornáinkon tájékoztattuk a vállalkozásokat.

Telefonon és személyesen adtunk információt a hozzánk forduló cégek 

és egyre több magánszemély számára, rámutatva milyen lehetőségei 

vannak a hibás vagy elmaradt teljesítés esetén illetve kifizetetlen 

számlákkal kapcsolatban.

Testületek működtetésével kapcsolatos támogatások összesen: 91 902 248 17 327 150 91 902 248 17 327 150 0 0

Egyéb támogatott projektek Tiéd a pálya program Regisztrált álláskeresők foglalkoztatása

Csongrád Megyei 

Kormányhivatal 

Foglalkoztatási 

Főosztály

100 2014.10.01 2015.06.30 50 516 358 50 516 358

25 munkanélküli 9 hónapos foglalkoztatása.  A programban Csongrád 

megyéből 43 általános iskola vett részt.  A programban megvalósult 

események, résztvevők száma:

Üzemlátogatás 248 alkalom, 2538 fő

Szülői értekezlet 65 alkalom 711 fő

Szakmaismertető előadás 319 alkalom 5039 fő

Nyílt napnon részvétel 67 alkalom 443 fő

Pályaválasztási portálok megismerése 210 alkalommal, 3235 fő.  

általános iskolák, szakképző iskolák, szülők, gazdálkodó 

szervezetek, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Csongrád 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, trénerek, 

pszichológusok tanácsadók

Egyéb támogatott projektek Út a munkaerőpiacra (GINOP-5.1.1-15-2015-00001) Nyilvántartott álláskereső foglalkoztatása

CSMKH 

Hódmezővásárhelyi 

Járási Hivatala

70 2016.11.10 2017.11.09 1 228 044 1 228 044 A programban résztvevő munkavállaló továbbfoglalkoztatása jelenleg is. CSMKH 

Egyéb támogatott projektek
Megváltozott munkaképességű emberek támogatása 

(EFOP-1.1.1-15-2015-00001)

Megváltozott munkképességű emberek 

foglalkoztatása

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság

100 

(2017.03.16-

2017.06.30.), 

70 

(2017.07.01-

2017.10.16.)

2017.03.16 2017.10.16 1 103 649 899 675 203 974 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (EFOP iroda)

Egyéb támogatott projektek
Megváltozott munkaképességű emberek támogatása 

(EFOP-1.1.1-15-2015-00001)

Megváltozott munkképességű emberek 

foglalkoztatása

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság

100 

(2017.06.08-

2017.10.04.) , 

70 

(2017.10.05-

2018.01.31. )

2017.06.08 2018.01.31 554 667 465 667 89 000 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (EFOP iroda)

Egyéb támogatott projektek
Megváltozott munkaképességű emberek 

támogatásán (EFOP-1.1.1-15-2015-00001) belül a 

programrésztvevő munkába járás támogatása

Megváltozott munkképességű emberek 

foglalkoztatásához kapcsolódó munkába járás 

támogatása

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság

100 2017.06.08 2018.01.31 104 950 104 950 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (EFOP iroda)

Egyéb támogatott projektek
Megváltozott munkaképességű emberek támogatása 

(EFOP-1.1.1-15-2015-00001)

Megváltozott munkképességű emberek 

foglalkoztatása

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság

100 2020.03.06 2020.09.11 685 000 644 500 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (EFOP iroda)

Egyéb támogatott projektek összesen: 54 192 668 0 53 859 194 0 292 974 0

Támogatott projektek (2015-2020)összesen: 1 121 435 792 318 443 004 971 504 353 265 294 404 122 913 496 26 977 443


