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1. PROGRAMSTRATÉGIA: FŐ FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK ÉS SZAKPOLITIKAI VÁLASZOK 

Hivatkozás: az (EU) 2021/1060 rendelet (CPR) 22. cikk (3) bekezdése a) pontjának i–viii. és x. 

alpontja és a 22. cikk (3) bekezdésének b) pontja 

A fő kihívások összefoglalása  

 

Az Európai Unió kohéziós politikájának alapvető célja, hogy csökkentse a régiók 

fejlettségbeli különbségeit és megteremtse a hosszú távú gazdasági növekedés feltételeit 

valamennyi tagállamában. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP 

Plusz) célja – a Partnerségi Megállapodás „Szociális Európa” szakpolitikai célkitűzésével 

összefüggésben – a szociális felzárkózás támogatása Magyarországon. 

 

Az EFOP Plusz a humán szakterületek fejlesztéseit foglalja magában, így elsősorban a 2021-

2027 közötti időszakra meghatározott negyedik szakpolitikai célkitűzéshez (PO4 – 

szociálisabb Európa) járul hozzá.  

 

Az OP prioritási tengely struktúrája támogatja az egyes szakterületek fókuszált, hatékony és 

átfogó fejlesztését azáltal, hogy az egy ágazathoz tartozó beavatkozások ugyanazon a 

prioritási tengelyen jelennek meg.  

 

Egészségügy 

 

Bár a magyar lakosság egészségi állapota fokozatosan javul, több egészségmutató 

tekintetében továbbra is elmarad az európai átlagtól. 2018-ban a születéskor várható 

élettartam 4,8 évvel, az egészségben eltöltött életévek száma 2,9 évvel maradt el a közösségi 

átlagtól. Mindezek figyelembe vételével kiemelt szakpolitikai cél az egészségben eltöltött 

életévek számának növelése, melynek kapcsán kiemelt fontosságú: 

 az egészségügyi humánerőforrás-hiány kezelése, ezen belül kiemelten az 

egészségügyi szakdolgozók munkafeltételeinek javítása, és a megfelelő számú és 

tudású szakember-utánpótlás feltételeinek megteremtése;  

 az egészségi állapotban tapasztalható területi eltérések csökkentése, 

 az otthoni szakápolás megerősítése. 

E célkitűzések összhangban állnak a nemzetközi ajánlásokkal – beleértve az elmúlt évek 

országspecifikus ajánlásait is –, melyek hangsúlyos tényezőként említik az egészségügyi 

dolgozók hiányát és eloszlásuk területi különbségeit, a tartós ápolás-gondozási szolgáltatások 

iránt növekvő igényeket, valamint a megelőző és alapellátásban rejlő kihasználatlan 

lehetőségeket. 

Az otthoni szakápolás 

A magyar lakosság átlagéletkora 2022-ben 42,9 év, 2012-höz viszonyítva 1,5 évvel 

magasabb. A születéskor várható élettartam növekedése mellett a 65 éves életkorban még 

várható élettartam is mindkét nem vonatkozásában (férfiak esetén 0,4 évvel, nőknél 0,2 

évvel) emelkedett az elmúlt évtizedben. Az „őszülő társadalom” problémája, az ápolás-

gondozás iránti folyamatosan növekvő kereslet komoly kihívások elé állítja a társadalmat. 

Az ápolási szolgáltatások hozzáférhetősége jelentősen befolyásolja a hozzátartozók – 

különösen a nők – munkaerőpiaci helyzetét.  

 

Az otthoni szakápolás elérhetőségét többek között a szolgáltatók által foglalkoztatott 

személyi állomány határozza meg.  
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Az egészségügyi humánerőforrás-hiány 

Az ellátás és a szolgáltatások hatékony működtetése nem lehetséges megbecsült, jól képzett, 

elkötelezett egészségügyi dolgozók nélkül. A bevezetett intézkedéseknek– pl. 

ösztöndíjrendszer, orvosok jövedelemrendezése, hálapénz kivezetése – köszönhetően nőtt a 

fiatal orvosok (25-34 év) száma, azonban a középkorúak (45-59 év) továbbvonulásával nőtt 

az aktív 60 év felettiek száma, míg a középkorú orvosok tekintetében még nem érkezett meg 

a szükséges utánpótlás.  

A magyar egészségügyi humánerőforrás összlétszámát tekintve a szakdolgozóké a 

legnagyobb létszámban reprezentált foglalkozási csoport. Esetükben az elmúlt 10 évben a 

30-39 éves korosztály létszámában (26 ezer főről 17 ezer főre) történt csökkenés hívja fel a 

figyelmet a középtávon kialakuló jelentős szakemberhiányra, amelyben az utánpótlás hiánya 

és a pályaelhagyás is szerepet játszik. Az egészségügyi szakdolgozók közül jelentős a 

következő 5 évben nyugdíjba vonulók létszáma.  

Az 1000 lakosra jutó orvosok (3,5) és ápolók (6,6) alacsony, az uniós átlagtól (3,9, ill. 8,4) 

elmaradó száma az egész országban humánerőforrás hiányt jelez.  

Az egészségügy nem csak az egyik legnagyobb foglalkoztató, de egészségvédelmi és 

munkabiztonsági szempontból a legveszélyesebb ágazatok közé is tartozik, az egészségügyi 

ellátás a dolgozók számára mentálisan (stressz, kiégés) és fizikailag (megbetegedések, 

sérülések) egyaránt rendkívüli terhelést jelent, melyet a COVID-19 járvány csak tovább 

súlyosbított. A nem megfelelő munkafeltételek ezáltal az egészségügyi dolgozók számára 

közvetlen kockázatot jelentenek. 

Az egészségi állapotban tapasztalható területi eltérések 

Magyarországon problémát jelentenek az egészségi állapotban tapasztalható területi 

eltérések, melyek követik atársadalmi-gazdasági különbségeket. A közép-magyarországi és 

észak-magyarországi lakosság születéskor várható élettartamában tapasztalható eltérés 

férfiaknál 3,07 év, nőknél 2 év. Közép-Magyarország férfi és női lakossága 6,6, ill. 8,4 évvel 

hosszabb egészséges élettartamra számíthat, mint az Észak-Alföldé.A területi különbségeket 

az egészségügyi szolgáltatások hozzáférésének hiánya is befolyásolja. 

A magyar egészségügyi ellátórendszer továbbra is kórházközpontú, így az alapellátás szerepe 

sem kellően hangsúlyos a minél alacsonyabb szinten történő definitív ellátás arányának 

növelésében. A betöltetlen háziorvosi körzetek számának emelkedése az elmúlt 10 évben 

látványosan felgyorsult. 2021 decemberében 647 betöltetlen háziorvosi praxis volt, 

amelyekből 474 egy éven túl volt betöltetlen. Az alapellátásban hasonló tendenciák 

figyelhetőek meg a fogorvosi és a védőnői ellátásban is. 

A betöltetlen körzetek problémája a hátrányos helyzetű területeket különösen érzékenyen 

érinti, mivel egészségügyi szempontból pont ezeken a területeken lenne a legnagyobb 

szükség a jól működő alapellátásra, hiszen a hátrányos helyzetű családok esetében az 

egészségügyi ellátási események döntő többsége az alapellátás szintjén valósul meg.  

 

Köznevelés és pedagógus életpálya 

 

A tanulók többsége a magyar köznevelésben minimum 12 évet tölt el a középfokú 

tanulmányai befejezéséig, mely alatt mind a viselkedési mintái, mind kompetenciái, mind 

lexikális tudása főbb alapjait a pedagógusok segítségével sajátítja el. Ezen időszak a tanulók 

felnőttkori munkaerő-piaci sikerességére, viselkedésére, pályaválasztására, jövőjére is kihat.   

A 2019. és 2020. évi országjelentés felhívja Magyarország figyelmét arra, hogy a korai 

iskolaelhagyás és a lemorzsolódás csökkentése érdekében személyre szabottabb 

támogatást kell nyújtani, csökkenteni kell a társadalmi-gazdasági háttér iskolai 
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teljesítményre gyakorolt hatását. Mindezekhez elengedhetetlen az oktatási intézményekben 

szakmailag felkészült, több hivatás képviselőiből álló segítők biztosítása.  

 

Hazánkban – ahogyan arra a 2022. évi országjelentés is rámutat az oktatási eredmények 

a PISA mérés szerint még mindig az uniós átlag alatt vannak (nagyjából 1-2 %-kal).  

A családi szociális háttér szerepe még mindig erőteljesen determinálja a tanulási 

eredményeket, bár a szövegértés területén egyértelmű a javulás a korábbi mérésekhez képest: 

2018: 19%, 2015: 21,6%, 2012: 23%, 2009: 26% (PISA mérés). A 2016. évi „Progressin 

International ReadingLiteracyStudy” szerint a negyedikesek olvasási készségei terén javulás 

tapasztalható, de továbbra is nagyok a teljesítménybeli különbségek az iskolák és az 

iskolatípusok között. 

Ahogy a 2022. évi országspecifikus ajánlás is rámutat – nagy kihívást jelent a széttagolt 

iskolarendszerben a megfelelő felkészültségű pedagógusok biztosítása, különösen a kis 

létszámú általános iskolai felső tagozatok esetében.  

Az oktatási eredmények javítása érdekében, valamint a hátrányos helyzetű csoportok, 

különösen a romák részvétele a minőségi oktatásban célkitűzéseként több ösztönző 

intézkedés bevezetését tervezzük. 

 

A korai iskolaelhagyók aránya Magyarországon az elmúlt években 11-12 % körül ingadozott. 

Az európai trendekkel ellentétben az elmúlt évtizedben nem sikerült csökkenteni a korai 

iskolaelhagyók arányát a 2022. évi országspecifikus ajánlás megállapítása szerint. Az 

elsősorban a 18 év felettiek és a szakképzésben lévők esetében releváns mutató mellett a 

köznevelés esetében még objektívebb a lemorzsolódási veszélyt jelölő mutató, amelynek 

alapja 2016-ban bevezetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer. Ezzel a rendszerrel 

létrejött egy országos szintű adatbázis, amely pontos és naprakész információt nyújt a 

végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók számáról, arányáról és a 

lemorzsolódást kiváltó főbb tényezők alakulásáról. A lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók aránya a köznevelési rendszerben (beleértve az általános iskolát és a középiskolát) 

2017: 10,85%, 2018: 8,86%, 2019: 7,46%. A lemorzsolódási arány szintén csökkent az 

elmúlt években (2018: 6,76%, 2019: 6,66%, 2020: 6,12%). 

 

A jövő kihívásainak való megfelelés a változó munkaerőpiac és külső környezet adta 

keretben akkor lehetséges, ha az iskolákban a nevelő-oktató munka az ismeretátadás mellett 

megfelelő figyelmet fordít a tanult ismeretek alkalmazására, alkalmazhatóságára, a 

kreativitás, problémamegoldás, mérlegelő gondolkodás, fenntarthatóság iránt 

elkötelezett magatartás fejlesztésére.  

A tervezett intézkedések egyrészt hozzájárulnak a korai iskolaelhagyás arányának 

csökkentéséhez, a magasabb végzettség megszerzésének javításához, különösen a 

hátrányos helyzetű tanulók körében, másrészt elősegítik, hogy a társadalmi-gazdasági státusz 

iskolai előrehaladásra gyakorolt kedvezőtlen hatása csökkenjen a köznevelési rendszerben. 

A kapcsolódó, szabályozási jellegű intézkedések elősegítik a szegregációs kockázatok 

csökkenését, és hozzájárulnak a többintézményes településeken a hátrányos helyzetű tanulók 

nem állami és az állami fenntartású köznevelési intézmények közötti egyenletesebb 

megoszlásához. 

 

A tervezett beavatkozások a XXI. század elvárásainak megfelelő köznevelési rendszer 

működéséhez járulnak hozzá, melynek eredményeképp a munkaerőpiac és a külső 

környezet változásaihoz rugalmasan alkalmazkodni képes, a környezetvédelmi és 
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fenntarthatósági célokat szem előtt tartó fiatalok kerülnek ki az oktatási rendszerből, a 

pedagógusszakma megújul, és újra vonzóvá válik. 

 

Hazánkban egy pedagógusra átlagosan 12 gyermek, tanuló jut, mely nagyjából megfelel az 

OECD átlagnak. Ugyanakkor az egy tanulóra jutó kiadásokat tekintve Magyarország az 

OECD-átlag alatt van. 

A pedagógus-ellátottság tekintetében az egyenetlen területi megoszlás (amely a 

hátrányosabb régiókat, ennek következtében a hátrányos helyzetű tanulókat 

súlyosabban érintik), a korfa, valamint a hiányterületek elemzése alapján látható, hogy 

strukturális kihívásokkal áll szemben a köznevelés.  

 

A magyar pedagógusok relatív kereseti helyzete az alap és középfokú oktatási területen 

számottevőenelmarad az európai átlagtól, ahogyan arra mind a 2019. évi, mind a 2020. évi 

országjelentés is rámutat. Idősödik a pedagógusállomány: 2019-ben a tanárok 45 %-a 50 

éves vagy annál idősebb volt.Az elmaradó pedagógus utánpótlás egyik oka a versenyképes 

fizetés hiánya: a tanárok kezdő fizetése az egyik legalacsonyabb az EU-ban. Az elmúlt 

években megvalósított béremelések ellenére Magyarország egyike annak a négy országnak, 

ahol jelenleg a legalacsonyabb a jogszabály szerint meghatározott pedagógusbér és a 

tényleges átlagbér is. Magyarország a pedagógusbérek életkor szerinti növekedését tekintve 

azon országok közé tartozik, ahol a teljes százalékos növekedés viszonylag magas, de a 

növekedés kevésbé releváns a tanári pálya elején és általában jelentős szolgálati időre van 

szükség a legmagasabb fizetési tartomány eléréséhez (42 év szolgálati idővel átlagosan 84%-

os béremelkedés érhető el). Ez azt eredményezi, hogy a tanárok gyakran csak rövid ideig 

kapják meg a lehetséges legmagasabb fizetést, és nem is minden tanárnak sikerül egyáltalán 

ezt elérnie. 

 

Mind a 2022. évi országjelentés, mind az országspecifikus ajánlások hosszabb ideje 

visszatérő eleme a pedagógusbér-emelés szükségessége. A pedagógusok átlagbére a KSH 

adatai alapján 2020-ban a diplomás átlagbér 63,6%-a volt, miközben az Európai Unió és az 

OECD országok esetében a 80-90%-a [Csehország 66%, Lengyelország 73%, Szlovénia 

78%, EU23 átlag 84% (EducationataGlance2021)]. Az idős tanárok aránya 2003 óta 

folyamatosan nő a magyar oktatási rendszerben, ezen túlmenően a fiatal pályamódosítók és 

-elhagyók aránya is egyre növekszik.  

 

A pedagógusszakma területén célunk egy stabil és kiszámítható jövőkép biztosítása. Növelni 

szükséges a köznevelésben dolgozó pedagógusok munkájának szakmai és társadalmi 

elismertségét, biztosítani kell a minőségi teljesítmény differenciált elismerését, mely által a 

pedagóguspálya vonzóbbá válik, elősegítve ezzel a pedagógusok fenntartható utánpótlását, 

a fiatal, illetve hiányterületeken (például matematika, természettudományos tárgyak) 

dolgozó pedagógusok pályán maradását, javítva ezzel a strukturális hiányosságokon. 

 

Társadalmi felzárkózás 

 

Az elmúlt 10 évben, de ezen belül jellemzően 2019-ig, jelentősen javultak a Magyarország 

társadalmát átfogóan jellemző statisztikai adatok. A szegénység vagy társadalmi 

kirekesztődés kockázatának kitettek aránya jelentősen csökkent (2010: 31,5%, 2020: 18,2%). 

A gyermekes háztartásokban élők körében a csökkenés jóval átlag feletti, és alacsonyabb a 

gyermektelen háztartásokénál (16,1/19,0%). 2020-ra az EU 2020 Stratégiához tett nemzeti 
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vállalás,a szegénységben élők számának 450 ezer fős csökkentéséhez képest 1041 ezer fős 

csökkenés valósult meg. A koronavírus járvány 2020-ra több mutató esetében is a pozitív 

folyamatok megtörését okozta.  

Bár a súlyos anyagi nélkülözésben élők száma közel 63%-kal csökkent 2010 óta, az anyagi 

és szociális nélkülözés további csökkentéséhez az eddigi beavatkozások folytatása és újak 

indítása szükséges. 

2030-ig Magyarország legfontosabb, a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

2030-ban (MNTFS 2030) is lefektetett fő szegénységi célja, s egyben Magyarországnak a 

Szociális Jogok Európai Pillére 2030-ig tartó cselekvési terve szegénységi céljához 

kapcsolódó nemzeti célvállalása az anyagi és szociális nélkülözés arányának csökkentése 

22,9%-ról 13%-ra a gyermekes családok esetében.  

 

A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya a 0-59 éves lakosságban 

csökkent, de így is mintegy ötszöröse az országos átlagnak. 

 

Az alacsonyan iskolázottak és a romák munkaerő-piaci hátrányaijelentősek. A 

legfeljebb 8 osztályt végzett nyilvántartott álláskeresők 2021. évi havi átlagos száma 110 102 

fő, ebből az általános iskolát el nem végzettek száma 15 568 fő. 

2021-ben a 15-64 éves legfeljebb 8 osztályt végzettek 39,2%-a, a romák 45,9%-a, a roma 

nők 34,3%-a volt foglalkoztatott. A romák körében: az országos átlagnál (19,5%) 4-szer 

magasabb (79,5%) a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségűek aránya; 60,8% a korai 

iskolaelhagyóké (nem romák: 9,3%). A középfokú oktatásban részt vevő 15-24 évesek 

aránya a romák esetében 24,6% (nem romák: 42,9%). Növekedett, de továbbra is elenyésző 

a roma felsőfokú végzettségűek aránya. Elhelyezkedésüket a számukra elérhető 

munkalehetőségek, képzettségük és az egyénre szabott szolgáltatások hiánya nehezíti.A 

potenciális munkaerő-tartalék az ország hátrányos helyzetű területein koncentrálódik, ahol 

a munka világából tartósan kiszorultak nem, vagy nehezen tudnak elhelyezkedni a nyílt 

munkaerőpiacon, mert beszűkült a helyi piaci/gazdasági és foglalkoztatási környezet.  

A tartós munkanélküliségi ráta 2021-ben 1,3%, ezen belül a romákra vonatkozóan– alacsony 

mintaelemszám– 6,7%. A nem dolgozó, nem tanuló (NEET) 15-24 éves fiatalok aránya a 

teljes népességben 2021-ben 10,6%, a roma fiatalok esetében 40,4%. 

A hazai finanszírozású közfoglalkoztatásban dolgozók átlagos létszáma 2021-ben 88 ezer 

fő volt, ez 4,9%-al alacsonyabb, mint 2020-ban. 2021-ben a közfoglalkoztatottak 60,9%-a 

nő, 93,8%-a 25 év feletti volt, 61,7%-a legfeljebb általános iskolai, 37,2%-uk középfokú 

végzettséggel rendelkezett. 2021 első félévében a programokból kilépők közül 11% állt 

alkalmazásban az elsődleges munkaerőpiacon a kilépést követő 180. napon. A területi 

különbségek e tekinteten is jelentősek: míg Budapesten 16,2%, addig Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében 9,3% volt az elhelyezkedési arány. Zömmel azok maradtak a 

közfoglalkoztatásban, akik kimozdítása egyre nehezebb feladat személyre szabott 

segítségnyújtás nélkül. A pandémiás helyzet sem kedvezett a közfoglalkoztatásból történő 

nyílt munkaerőpiaci munkavállalásnak. 

 

A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak csaknem fele első bűntényes volt 

(45%), a visszaesési arány 41% körüli. A börtönnépesség a társadalom átlagához képest 

zömében aluliskolázott, kevés munkaerőpiaci tapasztalattal rendelkezik.  

 

A társadalmi-gazdasági problémák területileg koncentrálódnak (különösen az észak-

keleti, dél-nyugati országrészekben) és korrelálnak a településtípusokkal: a szegénységben 
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vagy társadalmi kirekesztettség kockázatában élők aránya Budapesten az átlag alatti (2020: 

13,6%), a városokban átlag körüli (17,3%), a községekben, ahol a romák több mint fele él, 

átlag feletti (24,5%). A leszakadás veszélyével érintett településeken a gazdasági 

elmaradottság és szakemberhiány a társadalmi problémák sűrűsödésével és magas 

gyermekvállalási hajlandósággal párosul.  

 

A lakosság mintegy 3%-a él az ország 1384 szegregátumában, olyan településrészeken, ahol 

rendkívül rosszak az életkörülmények, több mint 1/3-uk 15 év alatti gyermek.  

 

A 18 év alattiak körében aszegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázata átlag 

körüli, 20,2%, átlagon felüli köztük a súlyos anyagi nélkülözés aránya. A 2020-as adatok 

alapján a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 25 évnél fiatalabbak havi 

átlagos száma 242 ezer fő. 

A korábbi időszak fejlesztéseinek tanulságai megerősítik, hogy: 

- a kevésbé támogató környezetből induló gyermekek iskolai sikerességét akadályozó 

szociális hátrányok kompenzálását már az iskoláskort megelőzően meg kell kezdeni. 

az országosan meghirdetésre kerülő intézkedések mellett erősíteni kell egyes 

fejlesztések területi fókuszát. A szegregátumok esetében erősíteni kell a mobilitást 

a deszegregáció érdekében. 

- az MNTFS II. érvényesülésének értékelési jelentése értelmében koordinált, 

partnerségre alapozott, szakmailag támogatott, komplex szemléletű beavatkozások 

vezetnek eredményre. Ezért szakpolitika fejlesztésekkel képessé kell tenni a 

szolgáltatásokat a szükségletek hatékonyabb kezelésére, és biztosítani kell a 

célcsoportok helyzetének nyomonkövetését. 

 

Az MNTFS 2011-től folyamatosan célul tűzte ki a rászoruló gyermekeket 

támogató/segítő/fejlesztő, helyben elérhető minőségi szolgáltatások biztosítását, ami nem 

csak az akkor meglévő szolgáltatások fejlesztését, de új szolgáltatások kidolgozását és 

rendszerbe illesztését is jelenti. Mára három olyan szolgáltatással (Biztos Kezdet Gyerekház, 

Tanoda, Roma Szakkollégium) rendelkezik a hazai ellátórendszer, amely korábban e 

rendszernek nem volt része.  

 

Szociális fejlesztések  

 

A 2016. évi mikrocenzus adatai szerint a népesség 4,3%-a vallotta magát fogyatékossággal 

élő személynek, a tartósan beteg emberek aránya 23% fölötti. A lakosság átlagosan 10%-a él 

valamilyen fogyatékossággal, 42%-uk 65 év feletti.  

A 2019. évi Országjelentés is kiemeli, hogy a fogyatékossággal élő személyek tartós 

ápolása-gondozása javuló tendenciát mutat ugyan, de további beavatkozást igényel. A 

közösségi ellátást és az otthoni ápolást-gondozást támogató szolgáltatások köre korlátozott a 

szükségletekhez képest, az önálló életvitel feltételei tovább javítandóak. 

 

2027-ig a hetven év felettiek száma várhatóan 24%-kal fog nőni a 2019-es adatokhoz képest. 

Az időskoregyik súlyos betegsége a demencia, melynek fokozottabb mértékű 

növekedésével kell számolni (Magyarországon a becslések szerint 200-250 ezer ember él 

demenciával). A demográfiai változások hatására növekszik a szükséglet, különösen az 

idősek saját lakókörnyezetében nyújtott szolgáltatások iránt. 
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A 2019. december 31-én nyilvántartott adatok alapján 28.830 családjában nevelkedő, 

védelembe vett gyermek volt, közel 37%-a (10.651 fő) a szülőnek felróható magatartási 

okból, további 1,5%-a (450 fő) pedig bántalmazás miatt lett védelembe véve. Ugyanezen 

évben 3.745 gyermeket emelt ki családjából a gyámhatóság, közülük 2.652 főt (70,8%) szülői 

elhanyagolás illetve a szülő szenvedélybetegsége, 260 főt pedig bántalmazás miatt. 

Magyarország célul tűzte ki a zsúfolt, nagy létszámú gyermekotthonok 

megszüntetését,acsaládjukból kiemelt gyermekek - beleértve a különleges szükségletű 

gyermekeket is - elsődlegesen nevelőszülőnél történő elhelyezését. A nevelőszülők száma 

nem nőtt szignifikánsan, ugyanakkor az egy nevelőre jutó gyerekek száma emelkedett,ezérta 

nevelőszülői elhelyezés aránya nagymértékben javult.  

A gyermekvédelemben nevelkedő gyermekek egy része olyan súlyos pszichiátriai kórképpel 

és kettős szükséglettel rendelkezik, amelyek kezelése kihívást jelent az átlagos feltételekkel 

rendelkező ellátórendszer számára.  

 

A 2022. évi országjelentés szerint a fogyatékossággal élők körében magasabb az inaktívak 

aránya, és a különböző kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok – többek között a 

fogyatékossággal élők – munkaerőpiaci eredményei javultak, de jóval a magyar 

munkaerőpiaci átlag alatt maradtak. 

 

A munkaképes korú megváltozott munkaképességűszemélyekfoglalkoztatási szintje 2011-

től jelentősen emelkedett, melynek további növelése és a munkáltatói oldalon jelentkező 

munkaerőigények kielégítése a cél.  

Az eredmények mellett ma mintegy 150-180 ezer aktív korú megváltozott munkaképességű 

személy nem dolgozik, jelentős hányaduk tartósan inaktív, alapvetően a rehabilitációs, vagy 

rokkantsági ellátás az egyedüli bevételük. A jobb egészségi állapotú megváltozott 

munkaképességű személyek jelentős hányada dolgozik, így arosszabb egészségi állapotúés 

egyéb szociális körülményeik miatt nehezen elhelyezhető személyeket kell elérni.  

Évente átlagban 6000 fő pályakezdő fogyatékossággal élő, vagy sajátos nevelési igényű 

fiatal fejezi be tanulmányait, akiknek a jelentős hányada munkatapasztalat hiányában 

nehezen tud elhelyezkedni, az álláskeresés több évig is eredménytelenül telik el.  

 

A hajléktalanok átlagéletkora az utóbbi 20 évben 46-ról 54 évre emelkedett, ezzel együtt 

fizikai és pszichés egészségi állapotuk is romlott. Egy részüknél életvitelük, alapvető 

életkörülményeik hatására olyan mentális betegségek alakultak ki, melyek a jelenleg 

biztosított szociális munka és mentális gondozás keretében már nem kezelhetőek 

megfelelően. Mindemellett azon hajléktalan személyek számára, akik kevés személyes 

támogatás mellett sikeres reintegráció eredményeként önállóan tudnának élni, de jövedelmük 

nem elegendő a piaci lakhatáshoz, az önálló életvitel támogatását célzószolgáltatás bővítése 

szükséges. Jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő külső férőhely, így indokolatlanul 

intézményi ellátást vesznek igénybe a célcsoport tagjai.  

 

Az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-0000 kiemelt projekt keretében végzett kutatás 

tapasztalatai alapján elmondható, hogy a szociális szakdolgozók 8,3%-a hiányzik a 

rendszerből. A szociális ellátásokban 2019-ben13,8% volt az üres álláshelyek aránya, az 

alkalmazásból kilépők aránya mindkét évben magasabb volt, mint a belépőké.  

Célunk a szociális ágazat magas minőségű humánerőforrásának megteremtése, valamint 

a stabil, elkötelezett, korszerű szakmai kompetenciákkal rendelkező, elegendő létszámú 

szakember állomány biztosítása, az ágazatban dolgozók fluktuációjának csökkentésével. 
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Szegénység és anyagi nélkülözés 

 

A súlyos anyagi nélkülözésben élők és az alacsony munkaintenzitású háztartások aránya 

2013 óta csökken, a statisztikai adatok alapján azonban továbbra is szükség van olyan 

intézkedésekre, amelyek hozzájárulnak a szegénységi mutatók további csökkentéséhez. Az 

életkor mellett a háztartások összetétele is jelentős hatással van a nélkülözés szintjére. A KSH 

adatai alapján 2020-ban a súlyos anyagi nélkülözés továbbra is érintette az egyszülős 

háztartásokat (16,8%) és a három vagy több gyermeket nevelő kétszülős háztartásokat 

(14,4%) egyaránt. A 18 év alattiak körében a súlyos anyagi deprivációban élők aránya 11,3% 

(az átlag 8,3%) . 

 

A lakosság életkörülményeiről többek között a szegénység, társadalmi kirekesztettség, a 

háztartások jövedelmi, fogyasztási adatai, illetve a családok nagysága, összetétele alapján is 

képet kaphatunk. A KSH 2020. évi adatai alapján a relatív jövedelmi szegénység aránya 

12,7%, a súlyos anyagi deprivációban élők aránya 8,3%, a nagyon alacsony 

munkaintenzitású háztartásban élőké 5,0%, a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés 

kockázatának kitettek aránya pedig 18,2%. Az egyes háztartástípusok közül továbbra is az 

egyedülállóak jövedelme volt a legmagasabb, ettől jelentősen elmarad a három vagy annál 

több gyermekes háztartások egy főre jutó bruttó éves jövedelme (2020: 18,3%-kal, 2019: 

29,1%-kal marad el az országos átlagtól). Az egyszülős háztartásokat 2020-ban is érinti az 

anyagi nélkülözés. Összességében is megállapítható, hogy a gyermekes háztartások 

jövedelmét érintő elmaradás továbbra is megoldandó probléma.  

2020-ban a Covid19-járvány következtében kismértékben nőtt a szegénység vagy társadalmi 

kirekesztődés kockázatának kitettek aránya. Az egyes szegénységi dimenziókat tekintve 727 

ezer fő tartozott a kizárólag jövedelmi szegények, 390 ezer a kizárólag súlyosan depriváltak 

és 113 ezer fő a kizárólag munkaszegények közé. A szegénység mélységét az mutatja, hogy 

a szegénység kockázatának kitettek egyszerre hány szegénységi dimenzióban érintettek. Az 

egyszerre egy dimenzióban érintettek aránya 70,2% volt, az egyszerre két dimenzióban 

érintetteké 24,5%, azoké pedig, akik mindhárom szegénységi dimenzióban egyszerre 

érintettek, 5,3% (a teljes népességnek pedig 1,0%-át tették ki). 

 

A járvány a lakossági fogyasztási kiadások szerkezetét is megváltoztatta, nőtt a kötött 

kiadások aránya az összkiadáson belül. 2020-ban a háztartások kötött kiadásainak aránya az 

összfogyasztásból 55,5%-ra nőtt. Az egyes kiadási csoportok közül a legnagyobb arányt az 

élelmiszerek és a lakásfenntartással és háztartási energiával kapcsolatos kiadások 

képviselik (26,1 % és 18,6%). 

 

Az Európai számvevőszék 2019. évi Különjelentésében vizsgálta a FEAD programok 

megvalósítását, amely megállapítja, hogy a leginkább rászoruló személyeket támogató 

európai segítségnyújtási alap alapvetően hasznos támogatásokat nyújt. A Bizottság 

megítélése szerint a támogatás magas arányának élelmiszersegély formájában való 

rendelkezésre bocsátása teljes mértékben összhangban áll a FEAD célkitűzéseivel. 

Magyarországon a konkrét beavatkozások tartós élelmiszerek, melegétel és alapvető anyagi 

támogatás biztosítását jelentették szigorú és objektív kritériumok mentén meghatározott 

célcsoportok részére, emellett pedig felzárkózási célú kísérő szolgáltatásokat (pszichológiai, 

addiktológiai, mentálhigiénés és életvezetési tanácsadásokat) nyújtottak a célcsoport részére. 

A források a probléma felszámolására értelemszerűen nem voltak elegendők, ugyanakkor 
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jelentős segítséget nyújtottak az érintett célcsoportoknak a mindennapi élet olyan 

nehézségeinek enyhítésében, mint az élelmiszerekhez és/vagy alapvető fogyasztási 

cikkekhez való hozzájutás. Ezért és a 2019. évi országjelentés vonatkozó pontjaival 

összhangban folytatni kell és – többek között a költséghatékonyságra, az elosztás 

módszerére, valamint az igényekhez minél jobban illeszkedő termékpalettára figyelemmel – 

tovább kell fejleszteni a 2021–2027-es programozási időszakban a 2014–2020-as időszakban 

végrehajtott FEAD-programokat. 

 

Család- és ifjúságügy 

 

Hazánkban – ahogyan arra mind a 2019. évi, mind a 2020. évi országjelentések is 

rámutatnak - a nők foglalkoztatásirátája a KSH munkaerő-felmérés 2019 alapján még 

mindig elmarad a férfiakétól,a leginkább érintett csoport a 30 és 50 év közötti kisgyermekes 

szülők, köztük is kiugró értéket mutat a 30-34 évesek közötti különbség. Ennek egyik 

legfontosabb oka, hogy a nők szülés után az európai átlagnál lényegesen később térnek vissza 

a munkaerőpiacra.Szükséges olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek támogatják a nők 

foglalkoztatási esélyeinek javítását, foglalkoztatási arányuk növelését és a munkaerő-piacra 

történő visszatérésük lehetőségének megteremtését. 

Az Európai Bizottság 2019. és 2020. évi országjelentése alapján bár a 3 évesnél fiatalabb, 

gyermekgondozási ellátásban részesülő gyermekekaránya növekszik (2018: 16,5%), de 

továbbra is elmarad az uniós átlagtól (2018: 35,1%) és a barcelonai célkitűzéstől (33%). 

2019-es országjelentés D melléklete beruházási szükségletként nevesíti a megfizethető, 

fenntartható és minőségi gyermekgondozáshoz való hozzáférés előmozdítását.  

A nemek közötti egyenlőség megteremtése és a nők munkaerőpiaci részvételének 

előmozdítása érdekébenindokolta munka és a családi élet összeegyeztetését ösztönző 

intézkedések bevezetése, a bölcsődei ellátás fejlesztése, beleértve a magasan kvalifikált 

szakemberállomány biztosítását, illetve a munkahelyhez közeli gyermekgondozási 

kapacitások megteremtését. A foglalkoztatók motiválása érdekében országos workshop 

kezdeményezés zajlott le, a munkahelyi bölcsőde működéséhez igénybevehető költségvetési 

támogatás a 2017-es évi összeghez képest közel tizenháromszorosára emelkedett (103.800 

Ft-ról 2022-re 1.391.150 Ft-ra). 

Az országos területi lefedettséget biztosító komplex bölcsődefejlesztés több forrás 

összehangolásával valósul meg. Mindezek (RRF: új bölcsődei férőhelyek létrehozása a 3000 

lakos vagy afeletti településeken; TOP Plusz: új bölcsődei férőhelyek létrehozása a 3000 

lakos alatti településeken; EFOP Plusz: bölcsődei dolgozók képzése, munkahelyi bölcsődék 

létrehozása; DIMOP Plusz: bölcsődei dokumentáció digitalizálása; valamint a hazai 

forrásbevonás) eredményeként létrejövő új férőhelyek a szakszerű ellátáshoz 

megnövekedett kisgyermeknevelői létszámot igényelnek. Mivel a kora gyermekkori 

nevelés-gondozás (3 év alatti gyermekek esetében) meghatározó a gyermek későbbi 

életútjára, fontos, hogy a gyermekekkel magasan kvalifikált szakemberek foglalkozzanak. 

 

Komoly problémát jelent, hogy becsült adatok alapján a 0-7 éves kis- és kora gyermekkori 

intervenciós ellátást igénylők több mint 1/3-a nem kapja meg a szükségleteinek 

megfelelő ellátást, kihívás elé állítva és elvonva a szülőket a munkaerőoiacról, így szükséges 

növelni az ellátás hatékonyságát, bővíteni a szakember-ellátottságot, és kezelni a korai 

integrált ellátási formákkal összefüggő hiányosságokat. 
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A családok valamennyi tagját érintő, sok esetben életet, testi épséget közvetlenül 

veszélyeztető súlyos probléma a kapcsolati erőszak. Az áldozattá válás és akapcsolati 

erőszak a nők és gyerekek elleni erőszak legelterjedtebb formája a tagállamokban. Az 

áldozatokat segítő ellátórendszer részeként 2018-ban jöttek létre a kríziskezelő 

ambulanciák az ország 7 régiójában. A több mint 3.000 áldozatot támogató ellátó-helyek 

túlterheltek, kapacitásbővítésük szükséges, lakosság és esetszám alapján, a főváros területén 

is.  

 

A KSH adatai alapján, Magyarországon a várható élettartam 2020-ban a férfiak esetében 

72,21 év, a nők esetében pedig 78,74 év volt, a 70 év felettiek száma 2027-ig várhatóan 24%-

kal nő a 2019-es adatokhoz képest, sőt 2016-ra még a 80 év felettiek száma 58%-kal, közel 

152.000 fővel nőtt 1990-hez képest. A várható élettartam folyamatos növekedése miatt 

szükséges az időskori aktivitás fenntartása, bővítése, melynek a prevencióra, a felkészülés 

fontosságára kell fókuszálnia. 

 

A legkevésbé fejlett régiókban lévő háztartásokra háruló terheket jelentősen befolyásolja a 

család idős tagjainak helyzete. A nehezebb körülmények között élő családokban különösen 

nagy szerepe van a generációk közötti együttműködésnek. Az időskori aktivitás 

fenntartásával lehetőség nyílik a célcsoport munkaerőpiaci aktivitásának minél 

hosszabb ideig történő megőrzése mellett segíteni az aktív korú családtagok munkaerő-

piacra történő visszatérését is.  

 

Felzárkózó települések 

 

Többnyire az ország észak-keleti és dél-nyugati részein kerültek kiválasztásra a KSH-val 

együttműködésben a leghátrányosabb helyzetű települések, amelyek többlépcsős 

bevonásával a Kormány 2019-ben „Felzárkózó települések” néven hosszú távú felzárkózási 

programot indított.  

 

A jövedelmi, képzettségi, lakhatási adatokat is magában foglaló összetett mutató alapján 

kiválasztott 300 településen (a 1057/2021. Korm.határozatban kijelölt települések) 312 ezer 

ember él (KSH), és csaknem 5000 gyerek születik évente, többségében roma családokba, 

kedvezőtlen jövedelmi viszonyok közé (a gyerekek több mint fele részesül rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben). A program célzott intézkedésekkel járul hozzá a 

gyermekszegénység elleni küzdelemhez, a gyermekgarancia céljainak megvalósulásához. A 

marginalizált, sokszor szegregált településeken, településrészeken élők többszörös hátrányt 

szenvednek a közszolgáltatásokhoz, munkaerőpiachoz való hozzáférés, lakhatási 

körülményeik terén. Az infrastrukturális adottságok elmaradottak, a szakemberhiány 

jelentős, így a helyi lakosság (minőségi) közszolgáltatásokhoz való hozzáférése is 

akadályozott. A településeken élők javarészt alacsony iskolai végzettségűek és 

szakképzetlenek. Többnyire az egyetlen helyben található elhelyezkedési lehetőség a 

közfoglalkoztatás, valamint idénymunkák, de jelentős a nem bejelentett munkák jelenléte is. 

A falvakban jellemzőek a rendezetlen ingatlanviszonyok, a túlzsúfolt, komfort nélküli 

lakások, rossz higiénés viszonyok, a lakhatási körülményekből adódó fertőzések, 

egészségügyi problémák, közműtartozások. A komfort nélküli, szükséglakások aránya 

23,7%, ami az országos átlag közel ötszöröse. 
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A program tapasztalt nem-kormányzati szervezetek részvételével, a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat koordinálásában valósul meg (1404/2019. Korm.határozat). A legnehezebb 

helyzetű települések és térségek bekapcsolása a társadalmi, gazdasági fejlődésbe olyan 

hosszú távú, célzott és integrált település-felzárkózási program megvalósítását igényli, amely 

folyamatos szakmai jelenléten, a helyi adottságok feltárásán (diagnózis), valamint arra épülő 

cselekvési terven alapul. A megvalósítás helyi közszolgáltatásnyújtók, helyi társadalmi, 

gazdasági szereplők bevonásával, együttműködésben zajlik. 
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A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzésre vonatkozóan: 

1. táblázat 

Szakpolitikai 

célkitűzés 

vagy 

Igazságos 

Átmenet 

egyedi 

célkitűzés 

Egyedi 

célkitűzés 

vagy egyedi 

prioritás 

Indokolás (összefoglalás) 

   

PO4 ESZA+ c) Hazánkban – ahogyan arra mind a 2019. évi, mind a 2020. évi 

országjelentések is rámutatnak - a nők foglalkoztatási rátája még mindig 

elmarad a férfiakétól, a leginkább érintett csoport a 30 és 50 év közötti 

kisgyermekes szülők, köztük is kiugró értéket mutat a 30-34 évesek közötti 

különbség. Ennek egyik legfontosabb oka, hogy a nők szülés után az európai 

átlagnál lényegesen később térnek vissza a munkaerőpiacra. Szükséges olyan 

intézkedéseket bevezetni, amelyek támogatják a nők foglalkoztatási 

esélyeinek javítását, foglalkoztatási arányuk növelését és a munkaerő-piacra 

történő visszatérésük lehetőségének megteremtését. 

Kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a CPR 25. cikk szerinti 

keresztfinanszírozás révén. 

A család- és ifjúságügyi fejlesztéseket tartalmazó prioritási tengely a 

minőségi szakemberállomány (végzettséggel rendelkező 

kisgyermeknevelők) biztosításával és a megfizethető, fenntartható és 

minőségi gyermekgondozáshoz való hozzáférés előmozdításával, segíti elő a 

munkaerőpiaci részvétel nemek közötti egyensúlyát. A beavatkozások 

támogatják a munka és magánélet összeegyeztethetőségét 

Az otthoni szakápolás fejlesztése révén a betegek kórházban eltöltött 

napjainak száma csökken, a fekvőbeteg-ellátás rendszere tehermentesül, 

valamint a gyógyulás is gyorsabban történhet az otthoni környezetben. 

Az otthoni szakápolás fejlesztése az eltartott gondozásra szorulók ellátáshoz 

való hozzájutásának biztosítása révén a munka és magánélet közötti jobb 

egyensúly előmozdítását, valamint a munkaerőpiaci részvételt tekintve a 

nemek közötti egyensúly előmozdítását egyaránt szolgálja azáltal, hogy a 

családtagok – és különösen az ápolási feladatot általában ellátó nők – 

munkaerőpiaci részvételét elősegíti, mivel ennek hiányában a rászoruló 

hozzátartozó ápolási szükségletei mellett a munkaerőpiaci részvételre nem 

vagy csak korlátozott mértékben van lehetőség. 

A tervezett intézkedések kiterjednek az otthoni szakápolás 

humánerőforrásának, az intézményrendszernek, valamint a kapcsolódó 

szolgáltatásoknak a fejlesztésére, az otthon ápolást segítő intézkedésekre. 

PO4 ESZA+ d) Hazánkban a várható élettartam jelentős növekedése miatt szükséges az 

időskori aktivitás fenntartása, bővítése, az idősek fizikai, szellemi aktivitást 

segítő programokba történő bevonása. Az Idősügyi Nemzeti Stratégia 

megfogalmazza, hogyfejlesztendő terület a sikeres idősödés 

kulcskomponenseinek erősítése, azaz a fizikai és szellemi aktivitás, mentális 

egészség, helyes táplálkozás és társas támogatás. 
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A család- és ifjúságügyi fejlesztéseket tartalmazó prioritási tengely az idősek 

aktív és egészséges idősödését fizikai, szellemi aktivitást segítő programokba 

történő bevonásával támogatja, ezáltal hozzájárul mind az idősek, mind a 

hozzátartozók munkaerőpiaci helyzetének javításához, valamint a szociális 

és egészségügyi ellátórendszert érintő terhek csökkentéséhez. 

Az egészségügyi fejlesztések prioritástengelyen tervezett intézkedések az 

egészséges, az egészségügyi kockázatokat megfelelően kezelő 

munkakörnyezet megteremtése révén hozzájárulnak az egészségügyi 

dolgozók mentális és fizikai terheinek, a munkavégzés kockázatainak 

mérsékléséhez a leginkább érintett járó- és fekvőbeteg 

szakellátásban.Körükbenezáltal csökkenhet a munkából való kiesés, ill. a 

pályaelhagyás, lehetővé válik számukra az egészséges, aktív idősödés. Az új 

belépők számára vonzóbbá válhat az egészségügyi pálya.A munkafeltételek 

javítása és a humánerőforrás-hiány mérséklése révén a tervezett intézkedések 

ezen túlmenően hozzájárulnak az ellátás színvonalának és a betegek 

gyógyulási esélyeinek növekedéséhez. 

PO4 ESZA+ e) A köznevelési fejlesztéseket tartalmazó prioritási tengely többek között a 

minőségi és befogadó oktatási környezet megteremtésével, az 

eszközrendszer megújításával, a pedagógus-életpálya vonzóvá tételével és 

ezeken keresztül a tanulók tanulási eredményeinek javításával, a tanulók és 

pedagógusok kompetenciafejlesztésével járulhat hozzá az egyedi 

célkitűzésben foglaltak teljesüléséhez. A formális, valamint a tanórai oktatást 

kiegészítő nem formális és informális tanulási lehetőségekhez való 

hozzáférés javítása segíthetik az iskolai eredményesség növelését, 

mindenekelőtt a hátrányos helyzetűek esetében. Az intézkedések révén 

megvalósulhat az oktatás eredményességének, minőségének 

ésmunkaerőpiaci relevanciájának javítása, a pedagógusok és az oktatási és 

nevelő munkát végzők bérszínvonalának javulása. 

Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések a köznevelési 

fejlesztéseket, valamint a pedagógus életpálya modellt tartalmazó prioritási 

tengelyeken jelennek meg, és komplex beavatkozásokat foglalnak magukba, 

egyes intézkedések az ESZA+ f) egyedi célkitűzés megvalósítását is 

szolgálják. 

PO4 ESZA+ f) A családi szociális háttér szerepe még mindig erőteljesen determinálja a 

tanulási eredményeket. Az európai trendekkel ellentétben az elmúlt 

évtizedben nem sikerült csökkenteni a korai iskolaelhagyók arányát a 2022. 

évi országspecifikus ajánlás megállapítása szerint. Az intézkedések 

hozzájárulnak az alulteljesítő iskolák célzott fejlesztéséhez, a korai 

iskolaelhagyás mértékének csökkentéséhez, a sérülékeny tanulói csoportok 

iskolai eredményességének javításához pedagógiai-szakmai és 

módszertani támogatás biztosításával, valamint a méltányos oktatáshoz 

történő hozzáférést erősítő, esélyteremtő, illetve deszegregációs célú 

oktatásszervezés támogatásához. 

PO4 ESZA+ g) Az egészségügyi dolgozók hiánya kiemelt problémaként jelentkezik az 

ellátórendszer minden szintjén, így a járó- és fekvőbeteg szakellátásban is. 

A tervezett intézkedések az egész életen át tartó tanulás feltételeinek 

megteremtését célozzák az egészségügyi képzésben, valamint a 

továbbképzés és a betegellátás területein, ezáltal elősegítve az egészségügyi 

ellátórendszerben jelentkező mindenkori keresletnek megfelelő 

humánkapacitás biztosításának lehetőségét. 

Az egészségügyi szolgáltatások hatékony működtetéséhez elengedhetetlen a 

megfelelő létszámú és tudású utánpótlás biztosítása, melynek érdekében a 
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pályaorientáció erősítésére, a szakmai fejlődés lehetőségeinek támogatására, 

a képzési és továbbképzési rendszer fejlesztésére, ill. az intézményi szinten 

jelentkező hiányok kezelésére is sor kerül. 

PO4 ESZA+ h) Bár hazánkban a foglalkoztatási ráta jelentős mértékben javult, de nem 

egyenlő mértékben érintette az egyes társadalmi csoportokat, legfőképp a 

különböző sérülékeny csoportokat.Mintegy 150-180 ezer aktív korú 

megváltozott munkaképességű személy nem dolgozik, jelentős hányaduk 

tartósan inaktív, alapvetően a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás az 

egyedüli bevételük. 

Az aktív befogadás, a diszkrimináció-mentesség, az esélyegyenlőség és az 

aktív részvétel érdekében komplex módon kell elősegíteni a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportok (kiemelten a fogyatékossággal 

élők és a megváltozott munkaképességűek) felzárkózását. Ezt a célt 

szolgálják a munkatapasztalat szerzésre, a foglalkoztathatóság növelésére, az 

alacsony képzettségűek tanulási lehetőségeinek biztosítására irányuló 

intézkedések, továbbá a romák (kiemelten roma nők) foglalkoztatásba 

ágyazott képzése is. 

A foglalkoztatásba való bejutást és a munkaerőpiacon való bennmaradást 

segíti elő a közfoglalkoztatottak integrációjára irányuló képzési és 

szolgáltatási elemeket tartalmazó intézkedés. A nyílt munkaerőpiacon az 

elhelyezkedési esélyek növelése a közfoglalkoztatottaknál az egyén szintjén 

összehangolt programok biztosítása révén valósulhat meg.  

A fogvatartottak társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának erősítése és 

az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése a társadalmi kohéziót 

erősítő, komplex bűnmegelőzési és reintegrációs szolgáltatás csomag 

nyújtásával valósul meg. A kapcsolódó resztoratív programok erősítik a helyi 

közösségek befogadó képességét és növelik a fogvatartottak közösségi 

értékek iránti elköteleződését. 

Az egész életen át tartó tanulás hátránykompenzációs szerepét erősítik azon 

nem formális tanulási programok, melyek nem szakképzettség 

megszerzésére irányulnak, de az egyéni kompetenciák fejlesztésén túl a 

társadalmi befogadás elősegítéséhez is hozzájárulnak.  

Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések a család- és ifjúságügyi, a 

szociális, valamint a felzárkózási fejlesztéseket tartalmazó prioritási 

tengelyeken jelennek meg. 

PO4 ESZA+ j) A területileg koncentrálódó társadalmi kihívásokat csak komplex, a helyi 

sajátosságokon alapuló válaszok adásával lehet kezelni. Ezen összehangolt 

(humán és infrastrukturális) tevékenységek segítségével – a legkorábbi 

életkortól a foglalkoztatásig – érhető el a településeken élők helyzetének 

javulása, egyben a település fejlesztése. 

Az egyedi célkitűzésben foglaltak megvalósítása érdekében a telepszerű 

körülmények felszámolására irányuló beavatkozások folytatása indokolt, 

mely hozzájárul a társadalmi lecsúszást okozó tényezők csökkentéséhez. A 

fejlesztések alapját a célterületen megvalósuló folyamatos szakmai jelenlét 

biztosítja, amely segítségével megakadályozható a szocioökonómiai 

elmaradottság újratermelődése. A fejlesztésekhez kapcsolódó ERFA iii) 

egyedi célkitűzésen megvalósuló infrastrukturális fejlesztések lehetővé 

teszik a telepszerű lakhatási körülmények között élők mobilizációját, 

szolgáltatási és lakhatási körülményeinek javítását. Az összetett 

intézkedések révén nyílhatnak meg azok a mobilitási pályák, melyek 

megakadályozhatják a korai iskolaelhagyást, a munkahely elvesztését, 
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továbbá hozzásegíthetik és felkészítik ezen célcsoportot a sikeres társadalmi-

gazdasági integrációhoz.  

Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések a társadalmi felzárkózási 

fejlesztéseket tartalmazó, valamint a Felzárkózó Települések c. prioritási 

tengelyeken jelennek meg. Intézkedések célterülete eltérő településkört érint. 

PO4 ESZA+ k) A minőségi, fenntartható és megfizethető közszolgáltatások egyenlő és 

megfelelő időben történő hozzáférésének biztosítása az egyén és ez által a 

társadalom jólétének biztosítéka.  

A közösségi ellátást és az otthoni ápolást-gondozást támogató szolgáltatások 

köre korlátozott a szükségletekhez képest, az önálló életvitel feltételei 

javítandóak. 

A demográfiai változások hatására növekszik a gondozási szükséglet, 

különösen az idősek saját lakókörnyezetében nyújtott szolgáltatások ápolás-

gondozás , illetve demens ellátás iránt. 

Indokolt a hajléktalan személyek az önálló életvitelét támogató lakhatási 

férőhelyek számának bővítése, valamint életkörülményeikre tekintettel a 

mentális támogatás. 

A hátrányos társadalmi-gazdasági helyzet a rossz egészségi állapot egyik 

meghatározója, ugyanakkor annak következménye is lehet. Az egészségügyi 

ellátás színvonalában és hozzáférhetőségében tapasztalható területi 

egyenlőtlenségek mérséklése révén lehetővé válik a hátrányos helyzet 

szempontjából meghatározó jelentőségű egészségegyenlőtlenségek 

csökkentése. 

Becsült adatok alapján a 0-7 éves kis- és kora gyermekkori intervenciós 

ellátást igénylők több mint 1/3-a nem kapja meg a szükségleteinek megfelelő 

ellátást. 

A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatait segítő-, valamint a 

szociális, a gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási 

ellátórendszer fókuszában lévő sérülékeny csoportok számára a 

személyközpontú és egyéni szükséglet alapú szolgáltatások biztosítása, 

valamint az intézményrendszer támogató funkciójának erősítése (beleértve a 

CPR 25. cikk szerinti keresztfinanszírozás révén a minőségi infrastrukturális 

fejlesztést, eszköz és humán erőforrás fejlesztést egyaránt), közvetlenül járul 

hozzá az egyedi célkitűzésben foglaltak megvalósulásához. Az egyedi 

célkitűzés keretében kerül sor az összehangolt koragyermekkori 

ellátórendszer továbbfejlesztésére is.  

Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések a szociális, az 

egészségügyi, valamint a család- és ifjúságügyi fejlesztéseket tartalmazó 

prioritási tengelyeken jelennek meg. 

PO4 ESZA+ l) 

 

A tervezett intézkedések egyaránt célozzák a nélkülözés és a szociális 

hátrányok újratermelődésének megakadályozását és csökkentését, 

hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításához.  

A szegénység újratermelődésének megakadályozását szolgálják azok a 

beavatkozások, amelyek a legkorábbi életkortól kezdve a szülők bevonásával 

segítik a lakókörnyezeti és szociokulturális hátrányokkal induló gyermekek 

felzárkózását a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos településeken és 

településrészeken részben új, részben a korábbi programok 

továbbfejlesztésével, melyek a gyermekek életútját végigkísérő esélyteremtő 

szolgáltatásokat, programokat nyújtanak.  
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A célcsoportok eléréséhez szükséges továbbá a felzárkózási programok 

országos és területi szintű szakmai támogatása és koordinációja annak 

érdekében, hogy a programok megvalósítása hatékonyan tudja szolgálni a 

leginkább rászorulók elérését. 

Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések a Társadalmi felzárkózás, 

valamint a Felzárkózó Települések c. prioritási tengelyeken jelennek meg. 

PO4 A leginkább 

rászorulók 

támogatása az 

ESZA+-

rendelet 4. 

cikke (1) 

bekezdésének 

m) pontjában 

meghatározott 

egyedi 

célkitűzés 

keretében  

Az anyagi nélkülözésnek kitett leginkább rászoruló személyek 

életkörülményeinek javításához járul hozzá a részükre biztosított 

élelmiszerek és/vagy alapvető anyagi támogatások rendszeres juttatása. A 

szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának leginkább kitett – a 

mediánjövedelem 60%-át sem elérő, ún. szegénységi küszöb alatt élő – több 

mint 1,2 millió ember [KSH - A háztartások életszínvonala, 2020 (átfogó 

elemzés, 2021.11.04.)] életminőségén az ESZA+ m) célkitűzés szerinti 

alapvető támogatási formákkal lényegesen lehet javítani, hiszen számukra az 

élelmiszerekhez és/vagy alapvető fogyasztási cikkekhez való hozzájutás is 

nehézséget jelent a mindennapi életben. 

A gyermekszegénység elleni küzdelmet segíti a mindennapi megélhetés 

során tapasztalható nehézségek enyhítésére szolgáló, az életkori igényekhez 

is igazodó termékek biztosítása. Emellett a további sérülékeny csoportok (a 

szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességűek és időskorú 

személyek, illetve a különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő hajléktalanok) 

életminőségének javítása és társadalmi befogadásuk előmozdítása is a 

méltóságteljes élethez elengedhetetlen feltételek biztosításával alapozható 

meg, ezért az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó valamennyi intézkedési forma 

tervezett az anyagi nélkülözéssel foglalkozó prioritás keretében. 

Az anyagi deprivációnak leginkább kitettek – kiemelten a gyermekek – 

részére történő alapvető élelmiszerekből összeállított csomagok nyújtása, a 

hajléktalanok számára biztosított étkezés, az alapvető anyagi javak 

rendszeres juttatása, valamint a mindennapi megélhetésben tapasztalt 

nehézségeiket enyhítő, a társadalmi befogadásukat elősegítő kísérő 

intézkedések biztosítása együttesen járul hozzá a célcsoportok mindennapi 

megélhetésben tapasztalt nehézségeinek enyhítéséhez, életminőségbeli 

javulásához, mely utat nyit sikeres társadalmi integrációjukhoz.  

Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések az anyagi nélkülözés 

kezelését célzó prioritási tengelyen jelennek meg. 

PO4 Társadalmi 

innovatív 

intézkedések 

A területileg koncentrálódó társadalmi kihívásokat csak komplex, a helyi 

sajátosságokon alapuló válaszok adásával lehet kezelni. Ezen összehangolt 

(humán és a kapcsolódó ERFA források segítségével infrastrukturális) 

tevékenységek segítségével – a legkorábbi életkortól a foglalkoztatásig – 

érhető el a településeken élők helyzetének javulása, egyben a település 

fejlesztése. 

Az egyedi célkitűzésben foglaltak megvalósítása érdekében a telepszerű 

körülmények felszámolására irányuló beavatkozások folytatása indokolt, 

mely hozzájárul a társadalmi lecsúszást okozó tényezők csökkentéséhez. A 

fejlesztések alapját a célterületen megvalósuló folyamatos szakmai jelenlét 

biztosítja, amely segítségével megakadályozható a szocioökonómiai 

elmaradottság újratermelődése. Az összetett intézkedések révén nyílhatnak 

meg azok a mobilitási pályák, melyek megakadályozhatják a korai 

iskolaelhagyást, a munkahely elvesztését, továbbá hozzásegíthetik és 

felkészítik ezen célcsoportot a sikeres társadalmi-gazdasági integrációhoz.  

PO4 ERFA iii Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó beavatkozások a szegénységgel, 

társadalmi kirekesztéssel fenyegetett személyek és közösségek társadalmi és 
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gazdasági integrációjának előmozdítását szolgálják (különösen a 

„Felzárkózó települések” kormányzati programban részt vevő települések 

esetében) a lakhatási körülmények javítását célzó fejlesztésekkel. A 

célkitűzés alatt tervezett intézkedések komplex megközelítésű 

beavatkozásokat képeznek az, ESZA+ h) ESZA+ j) és ESZA+ l) 

célkitűzéshez kapcsolódó intézkedésekkel. 

Az elmaradott települések, településrészek, periférikus élethelyzetek, 

telepszerű lakhatási körülmények felszámolását segítő infrastrukturális 

fejlesztések (például életveszély-elhárítás, kisebb, nagyobb felújítási munka, 

komfortosítás, építés, lakhatási körülmények javítása) célja a többféle 

tevékenységre épülő komplex programokon belül a hátrányos helyzetben 

élők, ezen belül a marginalizált csoportok mobilizációjának és lakhatási 

körülményeinek javítása, a deszegregációs folyamatok elindítása, 

megerősítése, és a környezeti infrastruktúra fejlesztése, valamint a „jelenlét” 

programelem hátterének biztosítása szolgáltató, illetve közösségi helyek 

kialakításával. 

A szegénység csökkentéséhez és újratermelődésének megakadályozásához 

továbbá munkaerőpiaci-, valamint a gyermekek esélynövelését, oktatási 

esélyteremtését szolgáló beavatkozások infrastrukturális feltételeinek 

megteremtése is hozzájárul. 

Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések a társadalmi felzárkózást 

szolgáló fejlesztéseket tartalmazó, valamint a Felzárkózó Települések c. 

prioritási tengelyeken jelennek meg. 
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2. PRIORITÁSOK 

Hivatkozás: a CPR 22. cikkének (2) bekezdése és a 22. cikk (3) bekezdésének c) pontja 

2.1. A prioritás címe: Egészségügyi fejlesztések  

 Az ifjúsági foglalkoztatáshoz kapcsolódó prioritás 

 Az innovatív fellépésekhez kapcsolódó prioritás 

 A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet* 4. cikke 

(1) bekezdésének m. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében 

 A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet1 4. cikke 

(1) bekezdésének l. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében 

 Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának 

viii. alpontjában meghatározott, városi mobilitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt 

prioritás 

 Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának v. 

alpontjában meghatározott, digitális-konnektivitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt 

prioritás 
* Jelölés esetén lépjen a 2.A.1.1.a szakaszhoz 

 

 

2.1.1. Egyedi célkitűzés: ESZA+c) a nemek közötti egyensúly előmozdítása a munkaerőpiaci 

részvétel tekintetében, egyenlő munkafeltételek, valamint a munka és a magánélet közötti jobb 

egyensúly elősegítése többek között a megfizethető gyermekgondozási szolgáltatásokhoz és az 

eltartott gondozásra szorulók ellátásához való hozzájutás biztosítása révén 

2.1.1.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii.,iv., v. vi. és vii. alpontja; 

 

A vonatkozó intézkedéstípusok – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az 

ESZA+ rendelet 6. cikke: 

A tartós ápolás-gondozásra vonatkozó feljogosító feltétel teljesítésével összhangban a 

Kormány elfogadta a „Tartós ápolás-gondozásra vonatkozó stratégia 2030” című 

tervdokumentumot, mely a terület komplex jellegére való tekintettel minden érintett ágazat 

bevonásával került összeállításra. A stratégia nem csak a releváns ellátások - szociális 

alapszolgáltatások (házi segítségnyújtás), szociális szakszolgáltatások (idősek otthona, 

időskorúak gondozóháza), egészségügyi alapellátás (háziorvosi ellátás), egészségügyi 

szakellátás (krónikus belgyógyászati ellátás, ápolás, otthoni szakápolás) –, de az ágazatközi 

együttműködés erősítése vonatkozásában is fogalmaz meg célkitűzéseket. 

A tervezett beavatkozások e komplex célrendszeren belül az otthoni szakápolás fejlesztését 

célozzák meg, melynek eredményeként a gondozásra szorulók egészségügyi ellátásának 

javítása révén hozzájárulnak a betegek gyógyulásához, a megnövekedett gondozási igény 

társadalmi terheinek csökkentéséhez, a munka és magánélet közötti jobb egyensúly, ill. a 

munkaerőpiaci részvétel tekintetében a nemek közötti egyensúly előmozdításához, a 

családtagok – különösen a nők – munkaerőpiaci részvételéhez. 

                                                 
1 Amennyiben az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének l) pontjában meghatározott egyedi célkitűzéshez 

rendelt forrásokat figyelembe veszik az ESZA+ rendelet 7. cikke (4) bekezdésének céljából. 
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Az ápolási feladat az egészségügyi ellátáson belül a háziorvosi ápolók munkájában, az 

otthoni szakápolásban, valamint az aktív és krónikus kórházi ellátásban is megjelenik. Az 

otthoni szakápolás a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosa rendelésére, 

szakképzett ápoló által végzett tevékenység, melynek célja, hogy a beteg otthoni 

környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön. Abban az 

esetben vehető igénybe, ha a beteg egészségi állapota – orvosi végzettséghez nem kötött – 

komplex kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni lehet az otthoni szakápolás körében 

nyújtható ellátásokból összeállított kezeléssel. 

A tervezett beavatkozások a tartós ápolás-gondozás fejlesztésével összhangban kiterjednek 

az otthoni szakápolás humánerőforrásának, intézményrendszerének, és szolgáltatásainak a 

fejlesztésére, a hiányzó, jól képzett szakemberek pótlása, munkafeltételeik javítása, valamint 

a hatékony ellátás feltételeinek megteremtése révén egyszerre szolgálják a fekvőbeteg 

szakellátás tehermentesítését és a megnövekedett gondozási igények társadalmi terheinek, 

negatív munkaerőpiaci következményeinek csökkentését. 

A szükséges humánerőforrás biztosítása érdekében sor kerül képzések, 

továbbképzésekmegvalósítáásra, magasabb színvonalú vagy többlet-feladatellátást szolgáló 

foglalkoztatás támogatására. 

Az ellátás színvonalának és a munkavégzés feltételeinek javítása, a humánerőforrás 

megtartásának elősegítése érdekében sor kerül a betegek gyógyulását és a hatékony 

munkavégzést elősegítő megoldások, eljárások – pl. eszközkölcsönzés – bevezetésére, az 

ehhez szükséges eszközök beszerzésére, a kiégés megelőzésére. 

A különböző ellátási rendszerek közti átláthatóság és átjárhatóság javítása érdekében sor 

kerül az ellátásszervezés és a különböző szereplők – az ellátás különböző szintjei, más 

ágazatok, érintett családtagok, stb. – közti együttműködések erősítésére. 

A fő célcsoportok – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpontja 

Egészségügyi dolgozók, otthoni szakápolási szolgálatok, otthoni szakápolásban részesülő 

személyek. 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet biztosító intézkedések – 

CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke 

A tervezett támogatásokban a célcsoport tagjai egységesen, megkülönböztetés nélkül 

részesülnek. 

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását 

is– a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja 

Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai 

kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi 

megközelítési szabályok alkalmazásával. 

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések – a CPR 22. cikke (3) 

bekezdése d) pontjának vi. alpontja 

Nem releváns. 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont vii. alpontja 
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Nem releváns. 
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2.1.1.2. Mutatók 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA-rendelet 8. cikke, ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap 
Régiókategóri

a 

Azonosító 

[5] 
Mutató [255] 

Mértékegy

ség 

Mérföldkő 

(2024) 

Cél 

(2029) 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ c) ESZA+ kevésbé fejlett EPO01 

Programokba bevont 

egészségügyben 

dolgozók száma 

fő 244 812 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ c) ESZA+ fejlett EPO01 

Programokba bevont 

egészségügyben 

dolgozók száma 

fő 56 188 

 

Hivatkozás:22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont és az ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

3. táblázat: Eredménymutatók 

Prioritás 
Egyedi 

célkitűzés 
Alap 

Régiókate

gória 

Azonosít

ó [5] 

Mutató 

[255] 

Mérték 

egység 

Alapvonal 

vagy 

referencia-

érték 

Tárgyév 
Célérték 

(2029) 

Adatforrás 

[200] 

Megjegyzé-

sek [200] 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ c) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 
EPR01 

Fejlesztéssel 

érintett 

szolgáltatáso

k által 

ellátandó 

lakosság 

fő 0 2020 203 119 
Projektbeszámo

ló 
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Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ c) ESZA+ fejlett EPR01 

Fejlesztéssel 

érintett 

szolgáltatáso

k által 

ellátandó 

lakosság 

fő 0 2020 46 881 
Projektbeszámo

ló 
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2.1.1.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem 

alkalmazandó az ETHAA-ra) 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont viii. alpontja 

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi 

célkitűzés 

Kód Összeg 

(EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett 

 

ESZA+ c) 143 Intézekdések 

a munka és a 

magánélet közötti 

egyensúly 

előmozdítására, 

ideértve a 

gyermekgondozás 

és az eltartott 

személyek 

gondozásának 

igénybevételét is 

18 196 542 

Egészségügyi 

fejlesztések 

ESZA+ fejlett ESZA+ c) 143 Intézekdések 

a munka és a 

magánélet közötti 

egyensúly 

előmozdítására, 

ideértve a 

gyermekgondozás 

és az eltartott 

személyek 

gondozásának 

igénybevételét is 

4 199 813 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi 

célkitűzés 

Kód Összeg 

(EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ 

kevésbé fejlett 

fejlett 
ESZA+ c) 

01 Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

22 396 355 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly 

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi 

célkitűzés 

Kód Összeg 

(EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ 

kevésbé fejlett 

fejlett 
ESZA+ c) 

33 Nincs 

területi 

célzottság 

22 396 355 
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7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi 

célkitűzés 

Kód Összeg 

(EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ 

kevésbé fejlett 

fejlett 
ESZA+ c) 

09 Nem 

alkalmazható 
22 396 355 

 

8. táblázat: 7. dimenzió – Az ESZA+ (*3), az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója 

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi 

célkitűzés 

Kód Összeg (EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ 

kevésbé fejlett 

fejlett 
ESZA+ c) 

02 A nemek 

közötti 

egyenlőség 

általános 

érvényesítése 

22 396 355 

 

2.1.2. Egyedi célkitűzés: ESZA+d) a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók 

megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásának, az aktív és egészséges idősödésnek, 

valamint az egészséges, az egészségügyi kockázatokat megfelelően kezelő és az igényekhez 

megfelelően igazodó munkakörnyezetnek az előmozdítása 

2.1.2.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii.,iv., v. vi. és vii. alpontja; 

 

A vonatkozó intézkedéstípusok – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az 

ESZA+ rendelet 6. cikke: 

Az egészségügyi dolgozók munkafeltételeinek fejlesztését célzó beavatkozások elősegítik az 

egészségügyi dolgozók terheinek csökkentését, ezáltal nem csak a munkából való kiesés és 

a pályaelhagyás mérsékléséhez, az új belépők számára vonzóbb körülmények megteremtése 

és a meglévő munkaerő megtartása révén az ágazati munkaerő-hiány kezeléséhez, de az 

ellátás színvonalának és a betegek gyógyulási esélyeinek növeléséhez is hozzájárulnak. 

A tervezett beavatkozások illeszkednek a más ellátási területek – pl. alapellátás, otthoni 

szakápolás – körülményeinek javítását célzó fejlesztésekhez, valamint a korában megvalósult 

hasonló fejlesztésekhez, beruházásokhoz, így pl. a betegbiztonság javítását, az ápolási 

eszközpark betegbiztonsági szemléletű megújítását célzó fejlesztésekhez vagy a COVID-19 

járvány elleni védekezéssel összefüggő jelentős védőeszköz-beszerzésekhez is. 

Mindezek figyelembe vételével a humánerőforrás megtartása, túlterheltségének csökkentése 

és a feladatellátás biztonságosságának növelése érdekében sor kerül az egészségügyi 

szakdolgozók mindennapi betegellátó munkáját segítő, a munkakörülményeket javító, a 
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hatékony és biztonságos munkavégzést támogató és a betegek gyógyulását elősegítő 

megoldások, eljárások bevezetésére, az ehhez szükséges eszközök – pl. ápolási eszközpark – 

beszerzésére, kiégés megelőzési programok megvalósítására. 

A fő célcsoportok – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpontja 

Egészségügyi dolgozók, betegek. 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet biztosító intézkedések – 

CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke 

A tervezett támogatásokban a célcsoport tagjai egységesen, megkülönböztetés nélkül 

részesülnek. 

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását 

is– a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja 

Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai 

kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi 

megközelítési szabályok alkalmazásával. 

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések – a CPR 22. cikke (3) 

bekezdése d) pontjának vi. alpontja 

Nem releváns. 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont vii. alpontja 

Nem releváns. 
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2.1.2.2. Mutatók 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA-rendelet 8. cikke, ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap 
Régiókategóri

a 

Azonosító 

[5] 
Mutató [255] 

Mértékegy

ség 

Mérföldkő 

(2024) 

Cél 

(2029) 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ d) ESZA+ kevésbé fejlett EPO01 

Programokba bevont 

egészségügyben 

dolgozók száma 

fő 4000 10 000 

 

Hivatkozás:22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont és az ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

3. táblázat: Eredménymutatók 

Prioritás 
Egyedi 

célkitűzés 
Alap 

Régiókate

gória 

Azonosít

ó [5] 

Mutató 

[255] 

Mérték 

egység 

Alapvonal 

vagy 

referencia-

érték 

Tárgyév 
Célérték 

(2029) 

Adatforrás 

[200] 

Megjegyzé-

sek [200] 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ d) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 
EPR01 

Fejlesztéssel 

érintett 

szolgáltatáso

k által 

ellátandó 

lakosság 

fő 0 2020 250.000 
Projektbeszámo

ló 
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2.1.2.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem 

alkalmazandó az ETHAA-ra) 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont viii. alpontja 

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi 

célkitűzés 

Kód Összeg 

(EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ d) 140. Támogatás 

a munkaerőpiaci 

kereslet és 

kínálat 

egyeztetéséhez 

és az átálláshoz 

19 423 022 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi 

célkitűzés 

Kód Összeg 

(EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ d) 

01 Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

19 423 022 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly 

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi 

célkitűzés 

Kód Összeg 

(EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ d) 

33 Nincs 

területi 

célzottság 

19 423 022 

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi 

célkitűzés 

Kód Összeg 

(EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ d) 

09 Nem 

alkalmazható 
19 423 022 

 

8. táblázat: 7. dimenzió – Az ESZA+ (*3), az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója 

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi 

célkitűzés 

Kód Összeg (EUR) 



 

30 

 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ d) 

02 A nemek 

közötti 

egyenlőség 

általános 

érvényesítése 

19 423 022 

 

2.1.3. Egyedi célkitűzés: ESZA+g)az egész életen át tartó tanulás, különösen a rugalmas 

továbbképzési és átképzési lehetőségek elősegítése mindenki számára, figyelembe véve a 

vállalkozói és digitális készségeket, a munkaerőpiaci igényekre alapozva megfelelőbben előre 

jelezve a változásokat és az új készségek iránti igényeket, megkönnyítve a pályamódosítást és 

elősegítve a foglalkozási mobilitást 

2.1.3.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii.,iv., v. vi. és vii. alpontja; 

 

A vonatkozó intézkedéstípusok – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az 

ESZA+ rendelet 6. cikke: 

Az egészségügyi humánerőforrás fejlesztését célzó beavatkozások a jól képzett utánpótlás 

biztosításához, valamint ezáltal az ágazati munkaerő-hiány mérsékléséhez járulnak hozzá. A 

hatékony egészségügyi szolgáltatások egyik legfontosabb feltételének biztosításával az 

egészségben eltöltött életévek számának növekedéséhez hozzájárulva a munkavégzésre 

alkalmas egészségügyi állapot fenntartása révén közvetve a lakosság munkaerőpiaci 

érvényesülését is elősegítik. 

A beavatkozások illeszkednek a jól működő egészségügyi ellátórendszer humánerőforrás-

feltételeinek fejlesztését szolgáló egyéb kormányzati intézkedésekhez, így pl. a 

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve keretében megvalósuló 

infrastrukturális beruházásokhoz, vagy az orvosok jövedelemviszonyainak rendezését és a 

hálapénz kivezetését szolgáló intézkedéshez. Összhangban a más ellátási szinteket és 

formákat – így kiemelten az alapellátást és az otthoni szakápolást – célzó egyéb 

humánerőforrás-fejlesztési intézkedésekkel, a tervezett beavatkozások elsődlegesen a járó- 

és fekvőbeteg szakellátás igényeire fókuszálnak. 

A korszerű szaktudás elérhetővé tétele révén a tervezett beavatkozások hozzájárulnak a 

modern ellátási formák (pl. egynapos sebészet) elterjedéséhez és az átalakuló ellátórendszeri 

struktúra humánerőforrás-igényeinek biztosításához. 

Az ágazati humánerőforrás – kiemelten az egészségügyi szakdolgozók – megtartásához és a 

megfelelő utánpótlás biztosításához olyan intézkedések kialakítására kerül sor, amelyek 

szakmailag, erkölcsileg és anyagilag egyaránt segítik a pályaválasztást és az egészségügyi 

pálya felé történő elköteleződést. 

Az egészségügyi dolgozók életpályájának tervezhetővé tétele, a folyamatos szakmai fejlődés 

lehetőségének megteremtése érdekében sor kerül a képzések és továbbképzések 

rendszerének korszerűsítésére, tananyagfejlesztésre, az országos skill hálózat 

továbbfejlesztésére, tankórtermi rendszer kialakítására. 



 

31 

 

A munkavállalók egészségügyi ellátórendszerbe történő beléptetése és a humánerőforrás 

fejlesztése érdekében sor kerül a pályaorientációt elősegítő intézkedésekre, ösztöndíjprogram 

bevezetésére, az intézményi szinten azonosítható szakemberhiány mérséklését szolgáló 

képzések, továbbképzések és foglalkoztatás támogatására. 

A fő célcsoportok – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpontja 

Egészségügyi dolgozók, egészségügyi képzésben részt vevők, pályaválasztás előtt állók. 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet biztosító intézkedések – 

CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke 

A tervezett támogatásokban a célcsoport tagjai egységesen, megkülönböztetés nélkül 

részesülnek. 

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását 

is– a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja 

Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai 

kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi 

megközelítési szabályok alkalmazásával. 

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések – a CPR 22. cikke (3) 

bekezdése d) pontjának vi. alpontja 

Nem releváns. 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont vii. alpontja 

Nem releváns. 
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2.1.3.2. Mutatók 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA-rendelet 8. cikke, ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap 
Régiókategóri

a 

Azonosító 

[5] 
Mutató [255] 

Mértékegy

ség 

Mérföldkő 

(2024) 

Cél 

(2029) 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ g) ESZA+ kevésbé fejlett EPO01 

Programokba bevont 

egészségügyben 

dolgozók száma 

fő 14 449 36 122 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ g) ESZA+ fejlett EPO01 

Programokba bevont 

egészségügyben 

dolgozók száma 

fő 1 551 3 878 

 

Hivatkozás:22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont és az ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

3. táblázat: Eredménymutatók 

Prioritás 
Egyedi 

célkitűzés 
Alap 

Régiókate

gória 

Azonosít

ó [5] 

Mutató 

[255] 

Mérték 

egység 

Alapvonal 

vagy 

referencia-

érték 

Tárgyév 
Célérték 

(2029) 

Adatforrás 

[200] 

Megjegyzé-

sek [200] 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ g) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 
EPR01 

Fejlesztéssel 

érintett 

szolgáltatáso

k által 

ellátandó 

lakosság 

fő 0 2020 225 764 
Projektbeszámo

ló 
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Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ g) ESZA+ fejlett EPR01 

Fejlesztéssel 

érintett 

szolgáltatáso

k által 

ellátandó 

lakosság 

fő 0 2020 24 236 
Projektbeszámo

ló 

 



 

34 

2.1.3.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem 

alkalmazandó az ETHAA-ra) 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont viii. alpontja 

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi 

célkitűzés 

Kód Összeg 

(EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ g) 140. Támogatás 

a munkaerőpiaci 

kereslet és 

kínálat 

egyeztetéséhez 

és az átálláshoz 

52 199372 

Egészségügyi 

fejlesztések 

ESZA+ fejlett ESZA+ g) 140. Támogatás 

a munkaerőpiaci 

kereslet és 

kínálat 

egyeztetéséhez 

és az átálláshoz 

5 603 611 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi 

célkitűzés 

Kód Összeg 

(EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ 

kevésbé fejlett 

fejlett 
ESZA+ g) 

01 Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

57 802 982 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly 

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi 

célkitűzés 

Kód Összeg 

(EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ 

kevésbé fejlett 

fejlett 
ESZA+ g) 

33 Nincs 

területi 

célzottság 

57 802 982 

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi 

célkitűzés 

Kód Összeg 

(EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ 

kevésbé fejlett 

fejlett 
ESZA+ g) 

09 Nem 

alkalmazható 
57 802 982 
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8. táblázat: 7. dimenzió – Az ESZA+ (*3), az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója 

Prioritásszám Alap Régiókategória Egyedi 

célkitűzés 

Kód Összeg (EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ 

kevésbé fejlett 

fejlett 
ESZA+ g) 

02 A nemek 

közötti 

egyenlőség 

általános 

érvényesítése 

57 802 982 

 

2.1.4. Egyedi célkitűzés: ESZA+k) a minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz 

való egyenlő és időben történő hozzáférés fokozása, ideértve a lakhatáshoz és a 

személyközpontú ellátáshoz, többek között az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést 

elősegítő szolgáltatásokat; a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése, ideértve a szociális 

védelemhez való hozzáférés előmozdítását is, különös tekintettel a gyermekekre és a hátrányos 

helyzetű csoportokra; az egészségügyi rendszerek és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások 

fogyatékossággal élők számára is biztosított hozzáférhetőségének, hatékonyságának és 

rezilienciájának javítása 

2.1.4.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii.,iv., v. vi. és vii. alpontja; 

 

A vonatkozó intézkedéstípusok – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az 

ESZA+ rendelet 6. cikke: 

Az egészségegyenlőtlenségek csökkentése, a hátrányos helyzetű területek lakosságának 

közel azonos színvonalú egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésének 

erősítése érdekében kiemelt fontosságú az alapellátásban tapasztalható területi 

egyenlőtlenségek mérséklése, a humánerőforrás-eloszlás kiegyenlítése, a betöltetlen 

körzetekellátásának megerősítése. 

Ennek érdekében a tervezett beavatkozások központi eleme egy olyan pénzügyi ösztönző 

eszköz, mely elősegítheti, hogy az egészségügyi alapellátás szereplői (háziorvos, fogorvos, 

védőnő)a nehezebb körülmények ellenére nagyobb arányban vállaljanak feladatellátást 

hátrányos helyzetű területeken, ezáltal lehetővé válik az érintett területeken további magasan 

képzett szakemberek bevonása az ellátásba. A tervezett beavatkozások emellett támogatják 

olyan szolgáltatási formák bevezetését, amelyek eredményeként – pl. az egészségértés 

fejlesztése, a prevenció, az ellátás igénybe vételének ösztönzése révén– javulhatnak a 

hátrányos helyzetű területek egészségmutatói. 

E beavatkozások az alapellátás megerősítését, rendszerszintű átalakítását szolgáló országos 

kormányzati intézkedéscsomagba illeszkednek, melynek megvalósítása során kiemelt szerep 

jut a különböző fejlesztési programoknak. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) megkezdett munkát folytatva az 
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önkormányzati egészségügyi feladatellátás – így kiemelten az alapellátás – körébe tartozó, 

meglévő feladatok ellátásához szükséges infrastrukturális feltételek korszerűsítésére (új 

építésre, épületek felújítására, átalakítására és bővítésére, valamint eszközbeszerzésre) kerül 

sor.  

A 2019-ben hazai költségvetési forrásból elindított Magyar Falu Program a kistelepülések 

megerősítése és fejlesztése, a helyi életminőség javítása és a lakosság elvándorlásának 

megállítása érdekében az 5000 fő alatti kistelepülések hátrányainak enyhítését, így pl. a 

(köz)szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását szolgálja. A program évről-évre 

meghirdetett felhívásai keretében települési önkormányzatok pályázhatnak orvosi 

feladatvégzéshez szükséges eszközbeszerzés, orvosi rendelő épületét érintő infrastrukturális 

fejlesztések és szolgálati lakás építés, ill. felújítás támogatására. A Magyar Falu Program 

ezáltal a meglévő feladatok infrastrukturális feltételeinek korszerűsítésére biztosít kiegészítő 

lehetőséget célzottan a kistelepülések részére. 

Az alapellátás fejlesztése már a 2014-2020-as programozási időszakban hangsúlyos 

szerephez jutott. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében 

megvalósult módszertani fejlesztések alapozzák meg az alapellátás feladat-, finanszírozási és 

képzési rendszerének átalakítását. Szintén az EFOP keretében kerül sor a többlet-feladatot 

jelentő prevenciós és krónikus betegségmenedzsmentprogramok eszközfeltételeinek 

megteremtésére a konvergencia régiókban. Emellett az EFOP, a Versenyképes Közép-

Magyarország Operatív Program (VEKOP), valamint a hazai költségvetésből finanszírozott 

Három Generációval az Egészségért Program keretében került sor az első praxisközösségek 

létrehozására is. 

Az alapellátás megerősítése, a lakóhelyközeli szolgáltatások bővítése és a szakellátás 

tehermentesítése érdekében – az EFOP keretében létrejött módszertani alapokra építve – 

aHET keretében az alapellátás egységes szakmai támogatásának kialakítására és a 

praxisközösségi hálózat országos kiterjesztését, valamint a járási alapellátási központok és a 

praxisközösségek kapacitásának és szolgáltatásainak fejlesztésére, krónikus 

betegségmenedzsment és prevenciós egészségfejlesztési programok megvalósítására – ill. az 

EFOP konvergencia régiós fejlesztéseit kiegészítve ezek Pest megyei és budapesti 

eszközszükségletének biztosítására – kerül sor. 

A HET alapellátás-fejlesztési programjának keretében hangsúlyos szerepet kapnak az 

alapellátás humánerőforrás-igényeinek kielégítésére irányuló intézkedések. A fejlesztések 

nem csak a projekttevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó képzési elemeket tartalmaznak, 

de magukban foglalják egy országos alapellátási képzési rendszer kialakítását, az 

orvosképzésben az alapellátás hangsúlyának növelését, a rezidensképzésben alapellátási 

gyakorlóhelyek, skill-központok kialakítását, a szakdolgozókra is kiterjedő 

kompetenciabővítő képzések és továbbképzések lebonyolítását, az alapellátás 

szakembereinek képzését lebonyolító intézmények közti együttműködés erősítését, ill. 

további egészségügyi dolgozók (így pl. gyógytornászok, dietetikusok, pszichológusok) 

bevonását. 

E komplex intézkedéscsomag alkalmas arra is, hogy az alapellátás humánerőforrás-

utánpótlásának biztosítása révén az EFOP Plusz keretében megvalósuló pénzügyi ösztönző 

beavatkozások rövid távon esetlegesen jelentkező, a nem hátrányos helyzetű területek 

szakember-állományát érintő elszívó hatását ellensúlyozza. 
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A fő célcsoportok – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpontja 

Egészségügyi dolgozók, hátrányos helyzetű települések lakossága. 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet biztosító intézkedések – 

CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke 

A tervezett támogatásokban a célcsoport tagjai egységesen, megkülönböztetés nélkül 

részesülnek.  

Az intézkedésekre allokált források továbbá 100%-ban hátrányos helyzetű településeken (a 

kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. 

(IV. 23.) Korm. rendelet, valamint a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. 

(XI. 26.) Korm. rendelet szerinti települések) kerülnek felhasználásra, ezzel is elősegítve az 

egyenlőség, a befogadás és a megkülönböztetés mentesség biztosítását. 

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását 

is – a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja 

Hátrányos helyzetű települések 

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések – a CPR 22. cikke (3) 

bekezdése d) pontjának vi. alpontja 

Nem releváns. 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont vii. alpontja 

Nem releváns. 
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2.1.4.2. Mutatók 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA-rendelet 8. cikke, ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap 
Régiókategóri

a 

Azonosító 

[5] 
Mutató [255] 

Mértékegy

ség 

Mérföldkő 

(2024) 

Cél 

(2029) 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ k) ESZA+ kevésbé fejlett EPO01 

Programokba bevont 

egészségügyben 

dolgozók száma 

fő 800 2500 

 

Hivatkozás:22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont és az ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

3. táblázat: Eredménymutatók 

Prioritás 
Egyedi 

célkitűzés 
Alap 

Régiókateg

ória 

Azonosí-

tó [5] 

Mutató 

[255] 

Mérték 

egység 

Alapvonal 

vagy 

referencia-

érték 

Tárgyév 
Célérték 

(2029) 

Adatforrás 

[200] 

Megjegyzé-

sek [200] 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ k) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 
EPR01 

Fejlesztéssel 

érintett 

szolgáltatá-

sok által 

ellátandó 

lakosság 

fő 0 2020 300 000 
Projektbeszá-

moló, KSH 

Fejlesztéssel 

érintett 

szolgáltatások

hoz tartozó 

területi 

ellátási 

kötelezettség 

által lefedett 

lakosság 
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2.1.4.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem 

alkalmazandó az ETHAA-ra) 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont viii. alpontja 

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ k) 
160 Az egészségügyi 

rendszerek 

hozzáférhetőségének, 

hatékonyságának és 

rezilienciájának 

megerősítését célzó 

intézkedések (az 

infrastruktúra 

kivételével) 

206 369 609 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód Összeg (EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ k) 01 Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

206 369 609 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ k) 33 Nincs 

területi 

célzottság 

206 369 609 

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ k) 10 Az európai 

szemeszter 

során 

azonosított 

kihívások 

kezelése 

206 369 609 



 

40 

 

 

8. táblázat: 7. dimenzió – Az ESZA+*, az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód Összeg (EUR) 

Egészségügyi 

fejlesztések 
ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ k) 

02 A nemek 

közötti 

egyenlőség 

általános 

érvényesítése 

206 369 609 

* Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 

100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt. 
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2.2. A prioritás címe: XXI. századi köznevelés 

 Az ifjúsági foglalkoztatáshoz kapcsolódó prioritás 

 Az innovatív fellépésekhez kapcsolódó prioritás 

 A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet* 4. cikke 

(1) bekezdésének m. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében 

 A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet2 4. cikke 

(1) bekezdésének l. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében 

 Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának 

viii. alpontjában meghatározott, városi mobilitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt 

prioritás 

 Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának v. 

alpontjában meghatározott, digitális-konnektivitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt 

prioritás 

* Jelölés esetén lépjen a 2.A.1.1.a szakaszhoz 

 

2.2.1. Egyedi célkitűzés: ESZA+ e) az oktatási és képzési rendszerek színvonalának, 

befogadókészségének, eredményességének és munkaerőpiaci relevanciájának javítása, többek 

között a nem formális és az informális tanulás érvényesítése révén, a kulcskompetenciák – 

többek között a vállalkozói és digitális készségek – elsajátításának támogatása céljából, 

valamint a duális képzési rendszerek és a tanulószerződéses gyakorlati képzések bevezetésének 

előmozdítása által 

2.2.1.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii.,iv., v. vi. és vii. alpontja; 

 

A vonatkozó intézkedéstípusok – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az 

ESZA+ rendelet 6. cikke: 

Olyan fejlesztéseket kívánunk támogatni, amelyek hozzájárulnak a tanulók és pedagógusok 

kompetencia-fejlesztéséhez, munkaerő-piaci sikerességéhez és motiváltságához. 

 

Az intézkedések egyik eleme a pedagógus továbbképzések rendszerének megújítása, az 

alapvető kulcskompetenciák fejlesztése és a pályán maradás ösztönzése érdekében. A 

beavatkozás keretében kiemelt cél egy új továbbképzési rendszer kialakítása, új, illetve 

hiányzó képzések kifejlesztése, a koordinációs és támogató kapacitás kiépítése, valamint az 

új struktúra szerinti továbbképzési tevékenység pilot jellegű elindítása. A továbbképzések 

alapvetően a külső és belső értékelésekre (pedagógiai-szakmai ellenőrzés, 

teljesítményértékelés) épülve tudják fejleszteni az adott pedagógus esetében releváns 

kompetenciákat, különös tekintettel a speciális integrációs módszertanok (különösen a 

különböző társadalmi-gazdasági hátterű gyermekek fejlesztése érdekében), a stresszkezelés 

támogatására, a bullying és cyberbullying megelőzését, felismerését segítő képzések 

megvalósítására. Az intézkedés keretében előtérbe kerülnek a hálózati tudásmegosztás 

                                                 
2 Amennyiben az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének l) pontjában meghatározott egyedi célkitűzéshez 

rendelt forrásokat figyelembe veszik az ESZA+ rendelet 7. cikke (4) bekezdésének céljából. 
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intézményi formái, a korszerű online és blendedlearning képzési megoldások, a pedagógusok 

kompetenciaszintjéhez igazodó adaptív módszerek, illetve a helyben megvalósuló képzési 

formák. (A DIMOP Plusz keretében nem valósul meg köznevelési tárgyú továbbképzés-

fejlesztés). 

 

A beavatkozások további célja – igazodva az e) célkitűzés alapvető irányaihoz – a 

köznevelési rendszer eredményességének, munkaerőpiaci relevanciájának növelése, 

minőségirányítási lehetőségeinek bővítése az országos mérési feladatok eredményei alapján 

formális, továbbá nonformális keretek között a pedagógusok aktív részvételével végzett 

nevelés-oktatást kiegészítő tevékenységek megvalósításával (pl. foglalkozások, 

kirándulások, táborok, oktatáshoz kapcsolható események, kiállítóterek látogatása) azon 

intézmények esetében, ahol magas a hátrányos helyzetű tanulók aránya. Az intézkedés 

hozzájárul a tanulói kompetenciák és a tanulási teljesítmény fejlesztéséhez, a tanulók 

személyiségfejlesztéséhez, egészségtudatos életvezetéséhez, a tanulói motiváció személyes 

kitörési pontjainak azonosításához, és ezen keresztül az iskolai lemorzsolódás 

csökkentéséhez, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítéséhez.  

A fő célcsoportok – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpontja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7.§ (1) bekezdésében szereplő 

köznevelési intézmények (általános iskolák, középfokú iskolák, kivétel a szakképzés) tanulói 

(különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulókra), pedagógusai, a nevelő-oktató munkát 

segítő munkatársai, továbbá a programok megvalósításában résztvevő szakemberek. 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet biztosító intézkedések – 

CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke 

Az oktatás eredményességének javítását, az esélyteremtő oktatás erősítését szolgáló, a 

kapcsolódó intézkedéseknél megjelenített valamennyi beavatkozás hozzájárul az egyenlőség, a 

befogadás és a megkülönböztetés-mentesség érvényesítéséhez. A fejlesztések elősegítik a 

gyermekek, tanulók hátránykompenzációját. 

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását 

is – a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja 

Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai 

kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi 

megközelítés alkalmazásával.  

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések – a CPR 22. cikke (3) 

bekezdése d) pontjának vi. alpontja 

Nem releváns. 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont vii. alpontja 

Nem releváns. 
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2.2.1.2. Mutatók 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA-rendelet 8. cikke, ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap 
Régiókategóri

a 

Azonosító 

[5] 
Mutató [255] 

Mértékegy

ség 

Mérföldkő 

(2024) 

Cél 

(2029) 

XXI. századi 

köznevelés 
ESZA+ e) ESZA+ kevésbé fejlett EECO06 

18 éven aluli 

gyermekek száma 
fő 27 000 81 000 

XXI. századi 

köznevelés 
ESZA+ e) ESZA+ fejlett EECO06 

18 éven aluli 

gyermekek száma 
fő 3 000 9 000 

XXI. századi 

köznevelés 
ESZA+ e) ESZA+ kevésbé fejlett EPO02 

Továbbképzésbe 

bevont pedagógusok 

száma 

fő 48 000 96 000 

XXI. századi 

köznevelés 
ESZA+ e) ESZA+ fejlett EPO02 

Továbbképzésbe 

bevont pedagógusok 

száma 

fő 12 000 24 000 

Hivatkozás:22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont és az ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

3. táblázat: Eredménymutatók 

Prioritás 
Egyedi 

célkitűzés 
Alap 

Régiókateg

ória 

Azonosí-

tó [5] 

Mutató 

[255] 

Mérték 

egység 

Alapvonal 

vagy 

referencia-

érték 

Tárgyév 
Célérték 

(2029) 

Adatforrás 

[200] 

Megjegyzé-

sek [200] 

XXI. századi 

köznevelés 
ESZA+ e) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 
EPR02 

Országos 

kompetencia

-mérésben az 

alapszintet 

(4. szint) 

elérő 8. 

évfolyamos 

% 

szövegértés: 

71,1 

matematika: 

58,4 

 

2019 

 

szövegért

és: 75,0 

matemati

ka: 65,0 

 

 

országos 

kompetencia-

mérés 

eredményei 

Az indikátor 

országos 

vállalás, nem 

kerül 

régiókategóri

ák szerint 

megbontásra. 
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tanulók 

aránya 

XXI. századi 

köznevelés 
ESZA+ e) ESZA+ fejlett EPR02 

Országos 

kompetencia

-mérésben az 

alapszintet 

(4. szint) 

elérő 8. 

évfolyamos 

tanulók 

aránya 

% 

szövegértés: 

71,1 

matematika: 

58,4 

 

2019 

 

szövegért

és: 75,0 

matemati

ka: 65,0 

 

 

országos 

kompetencia-

mérés 

eredményei 

Az indikátor 

országos 

vállalás, nem 

kerül 

régiókategóri

ák szerint 

megbontásra. 
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2.2.1.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem 

alkalmazandó az ETHAA-ra) 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont viii. alpontja 

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód Összeg (EUR) 

XXI. századi 

köznevelés 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ e) 149 Az alap- és 

középfokú 

oktatás 

támogatása (az 

infrastruktúra 

kivételével) 

45 593 479,90 

XXI. századi 

köznevelés 

ESZA+ fejlett ESZA+ e) 149 Az alap- és 

középfokú 

oktatás 

támogatása (az 

infrastruktúra 

kivételével) 

715 745 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

XXI. századi 

köznevelés 

ESZA+ kevésbé fejlett 

 

fejlett 

 

ESZA+ e) 01 vissza nem 

térítendő 

támogatás 

46 309 224,90 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

XXI. századi 

köznevelés 

ESZA+ kevésbé fejlett 

 

fejlett 

 

ESZA+ e) 33 Nincs 

területi 

célzottság 

46 309 224,90 

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

XXI. századi 

köznevelés 

ESZA+ kevésbé fejlett 

 

fejlett 

 

ESZA+ e) 10 Az európai 

szemeszter 

során 

azonosított 

46 309 224,90 
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kihívások 

kezelése 

 

8. táblázat: 7. dimenzió – Az ESZA+*, az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód Összeg (EUR) 

XXI. századi 

köznevelés 

ESZA+ kevésbé fejlett 

 

fejlett 

 

ESZA+ e) 02 a nemek 

közötti 

egyenlőség 

általános 

érvényesítése 

46 309 224,90 

* Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 

100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt. 

2.2.2. Egyedi célkitűzés: ESZA+ f) a minőségi és befogadó oktatáshoz és képzéshez való 

egyenlő hozzáférés és ezek elvégzésének elősegítése, különösen a hátrányos helyzetű csoportok 

számára, a kisgyermekkori neveléstől és gondozástól az általános oktatáson és a szakoktatáson 

és szakképzésen keresztül a felsőoktatásig, valamint a felnőttoktatásig és a felnőttkori tanulásig, 

ideértve többek között a tanulási célú mobilitás megkönnyítését mindenki számára és a 

hozzáférhetőség előmozdítását a fogyatékossággal élő személyek számára; 

2.2.2.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii.,iv., v. vi. és vii. alpontja; 

 

A vonatkozó intézkedéstípusok – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az 

ESZA+ rendelet 6. cikke: 

Kiemelt cél, hogy a minőségi és méltányos oktatás fejlesztése területén az előző 

fejlesztési ciklusban megkezdett rendszerszintű, valamint helyi oktatásszervezési és 

intézményi szintű fejlesztések összehangolásával és kiterjesztésével tovább erősödjenek 

a pedagógusokat és a tanulókat támogató rendszerek, javuljon a tanulói eredményesség 

és csökkenjen a lemorzsolódás, a deszegregációs kockázat. 

Az oktatás esélyteremtő funkciójának erősítése, az alulteljesítő iskolák célzott fejlesztése 

hosszú távon a legbiztosabb módja a versenyképesség növelésének. Ennek alkalmas eszköze 

az alapkompetenciák fejlesztése, amely elvezet a tanulási eredményesség javulásához, 

elősegíti a lemorzsolódás megelőzését, a végzettséget szerzők arányának növelését. Az 

oktatás eredményességének erősítése, a sérülékeny tanulói csoportok minőségi oktatáshoz 

való hozzáférésének javítása az országspecifikus ajánlásoknak is kulcseleme, abból a célból, 

hogy csökkenjen a tanulók családi hátterének hatása a tanulási eredményekre. 

Az előzménynek tekinthető EFOP-3.1.5-16-2016-00001 projekt módszertani támogatásával 

a bevont intézményekben a tanulók teljesítményében az objektív mérési adatok alapján 

szignifikáns javulás volt tapasztalható. A megszerzett tapasztalatokra építve célunk az 
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intézkedések továbbvitele kibővített intézményi körben (összesen 700 feladat-ellátási 

helyen), a különböző korábbi konstrukciókban kialakított integrációs módszertanok (így 

például az integrációs pedagógiai modell, a Komplex Alapprogram) helyi diagnózis alapján 

történő, differenciált alkalmazásával, célzott pedagógiai-szakmai és módszertani 

támogatás biztosításával az adott intézményekben. A beavatkozás során nagyszámú 

pedagógus bevonásával a módszertani keretekhez igazodó pedagógiai jógyakorlatok 

kidolgozása és megosztása is megvalósul, amely ösztönzőként fog hatni az újszerű, 

élményalapú pedagógiai megoldások alkalmazására. A tanulási eredmények javulása 

hozzájárul majd, hogy a hátrányos helyzetű, alacsonyan teljesítő intézmények tanulói 

nagyobb arányban tudjanak továbblépni a középfokú oktatás későbbi szakaszába, ISCED 3, 

vagy annál magasabb szintre.  

Az előzményprojekt mintegy 300 intézményéből nagyjából 200 a program indulását 

követően azonnal képes folytatni a munkát. A további intézmények ezt követően kerülnek 

bevonásra, vagyis az első intézmények gyakorlatilag modellként szolgálnak a többi számára, 

amit a hálózatos tudásmegosztás változatos formái segítenek.  

A beavatkozás alapvető eleme a méltányos oktatáshoz történő hozzáférést erősítő, 

esélyteremtő, illetve deszegregációs célú oktatásszervezés támogatása a korábban már 

kidolgozott tankerületi esélyegyenlőségi intézkedési tervek végrehajtásával. Emellett 

szabályozási eszközzel ösztönözzük az iskolák fenntartóit arra, hogy több hátrányos helyzetű 

tanulót fogadjanak az intézményeikben. (Ez az intézkedés ESZA+ forrást nem igényel, az 

EFOP+-ban és az RRF-ben vállalt elemként, pénzügyi támogatás nélkül valósul meg).  

Az intézkedés összehangolásra kerül a komplex fejlesztésekkel érintett, leghátrányosabb 

helyzetű településekre fókuszáló társadalmi felzárkózási intézkedésekkel, a fokozottabb 

hatások elérése érdekében. A tevékenységek és eredmények szakmai nyomon követésének, 

értékelésének céljából bevonásra kerülnek felsőoktatási és egyéb szakmai műhelyek is. 

 

A fő célcsoportok – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpontja 

Fő célcsoport a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók, oktatási mutatók alapján fejlesztést 

igénylő (lemorzsolódással veszélyeztetett, alacsonyan teljesítő tanulók által érintett) iskolák 

pedagógusai és a pedagógiai munkát segítő munkatársai.  

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet biztosító intézkedések – 

CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke 

Az oktatás eredményességének javítását, az esélyteremtő oktatás erősítését szolgáló, a 

kapcsolódó intézkedéseknél megjelenített valamennyi beavatkozás az egyenlőség, a befogadás 

és a megkülönböztetés mentesség érvényesítéséhez járulnak hozzá. A fejlesztések elősegítik a 

gyermekek, tanulók hátránykompenzációját, és csökkentik a szegregációs kockázatokat. 

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását 

is – a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja 

A célkitűzés alatt a források legalább 70 %-ának felhasználása a 4 legkevésbé fejlett régióban 

történik.  

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések – a CPR 22. cikke (3) 

bekezdése d) pontjának vi. alpontja 
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Nem releváns. 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont vii. alpontja 

Nem releváns. 
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2.2.2.2. Mutatók 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA-rendelet 8. cikke, ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap 
Régiókategóri

a 

Azonosító 

[5] 
Mutató [255] 

Mértékegy

ség 

Mérföldkő 

(2024) 

Cél 

(2029) 

XXI. századi 

köznevelés 
ESZA+ f) ESZA+ kevésbé fejlett EPO03 

A tanulói 

lemorzsolódás 

mérséklését támogató 

komplex 

intézményfejlesztési 

programban részt vevő 

feladatellátási helyek 

száma 

db 700 700 

XXI. századi 

köznevelés 
ESZA+ f) ESZA+ kevésbé fejlett EPO04 

Újonnan bevont 

nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítők 

száma 

fő 200 700 

XXI. századi 

köznevelés 
ESZA+ f) ESZA+ kevésbé fejlett EPO05 

A műveletekbe 

bevont, pedagógusok 

és nevelő-oktató 

munkát közvetlenül 

segítők száma 

fő 3 000 15 000 

 

Hivatkozás:22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont és az ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

3. táblázat: Eredménymutatók 
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Prioritás 
Egyedi 

célkitűzés 
Alap 

Régiókateg

ória 

Azonosí-

tó [5] 

Mutató 

[255] 

Mérték 

egység 

Alapvonal 

vagy 

referencia-

érték 

Tárgyév 
Célérték 

(2029) 

Adatforrás 

[200] 

Megjegyzé-

sek [200] 

XXI. századi 

köznevelés 
ESZA+ f) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 
EPR03 

Korai 

iskolaelhagy

ással 

(lemorzsolód

ással) 

veszélyeztete

tt tanulók 

aránya 

% 6,30% 2021 5,90% 

Oktatási 

Hivatal 

jelzőrendszere 

 

 



 

51 

2.2.2.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem 

alkalmazandó az ETHAA-ra) 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont viii. alpontja 

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

XXI. századi 

köznevelés 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ f) 149 Az alap- és 

középfokú 

oktatás 

támogatása (az 

infrastruktúra 

kivételével) 

76 549 053,10 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

XXI. századi 

köznevelés 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ f) 01 Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

76 549 053,10 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

XXI. századi 

köznevelés 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ f) 33 Nincs 

területi 

célzottság 

76 549 053,10 

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

XXI. századi 

köznevelés 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ f) 10 Az európai 

szemeszter 

során 

azonosított 

kihívások 

kezelése 

76 549 053,10 

 

8. táblázat: 7. dimenzió – Az ESZA+*, az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód Összeg (EUR) 
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XXI. századi 

köznevelés 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ f) 02 a nemek 

közötti 

egyenlőség 

általános 

érvényesítése 

76 549 053,10 

* Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 

100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt. 

 

 

2.3. A prioritás címe: Pedagógus életpálya modell 

 Az ifjúsági foglalkoztatáshoz kapcsolódó prioritás 

 Az innovatív fellépésekhez kapcsolódó prioritás 

 A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet* 4. cikke 

(1) bekezdésének m. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében 

 A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet3 4. cikke 

(1) bekezdésének l. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében 

 Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának 

viii. alpontjában meghatározott, városi mobilitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt 

prioritás 

 Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának v. 

alpontjában meghatározott, digitális-konnektivitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt 

prioritás 

* Jelölés esetén lépjen a 2.A.1.1.a szakaszhoz 

 

2.3.1. Egyedi célkitűzés: ESZA+ e) az oktatási és képzési rendszerek színvonalának, 

befogadókészségének, eredményességének és munkaerőpiaci relevanciájának javítása, többek 

között a nem formális és az informális tanulás érvényesítése révén, a kulcskompetenciák – 

többek között a vállalkozói és digitális készségek – elsajátításának támogatása céljából, 

valamint a duális képzési rendszerek és a tanulószerződéses gyakorlati képzések bevezetésének 

előmozdítása által 

2.3.1.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii.,iv., v. vi. és vii. alpontja; 

 

A vonatkozó intézkedéstípusok – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az 

ESZA+ rendelet 6. cikke: 

A XXI. század kihívásaira reagáló köznevelés megteremtésének elengedhetetlen feltétele a 

pedagógusok bérszínvonalának tartós rendezése.  

                                                 
3 Amennyiben az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének l) pontjában meghatározott egyedi célkitűzéshez 

rendelt forrásokat figyelembe veszik az ESZA+ rendelet 7. cikke (4) bekezdésének céljából. 
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Az intézkedés keretében a méltányos oktatást támogató pedagógiai rendszerek 

alkalmazásához egységes, illetve differenciált bérösztönzést kapcsolunk a pedagógiai 

feladatok eredményes ellátása érdekében.  

Stratégiai célunk, hogy a magyar köznevelésben dolgozó pedagógusok átlagbére fokozatosan 

megközelítse az OECD országok diplomás átlagbérhez viszonyított arányát. Konkrét célunk 

az, hogy a pedagógus átlagbér 2028-ra elérje a magyarországi diplomás átlagbérnek a 80 %-

át, a kedvezményezett településeken dolgozó, hátrányos helyzetűekkel foglalkozó 

pedagógusok esetében pedig (többletjuttatás biztosításával) még magasabb legyen. 

A nehéz körülmények között végzett nevelő-oktató munkát ellátó pedagógusok és nevelő-

oktató munkát segítő alkalmazottak részére, akik a kedvezményezett településeken lévő 

köznevelési intézményekben dolgoznak vagy azon kívül, nem szegregált intézményben, 

magas arányban foglalkoznak hátrányos helyzetű tanulókkal, az iskolai hátrányok 

kompenzációjában végzett többletmunka elismeréseként többletjuttatást biztosítunk.  

Utóbbi intézkedés döntően a négy leghátrányosabb régióban lévő települések pedagógusait 

és NOKS munkatársait érinti, ezáltal kiemelten segíti a hátrányos helyzetű tanulók 

integrációját.  

A bevezetendő teljesítményértékeléshez igazodva differenciált minőségi juttatást kívánunk 

alkalmazni annak érdekében, hogy ösztönözzük a pedagógusokat a magas színvonalú 

munkavégzésre. A beavatkozás érdemben hozzájárul a pedagógus- és szakember-ellátottság 

(beleértve a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőket) javításához, a bérszínvonal 

növeléséhez, a pedagógiai szakemberek elismertségének emeléséhez.  

Összességében a beavatkozás közvetlen célja elérni a bérszínvonal rendezésével a 

pedagógusok életpályájának vonzóbbá és kiszámíthatóbbá tételét, a strukturális 

hiányosságok megszüntetését, közvetetten pedig a tanulói eredményesség javulását. 

A bérfejlesztés eredményeként elért bérszínvonal megőrzése érdekében 2029-ig az infláció 

mértékének megfelelő indexálást vállalunk. 

A vállalt bérszint és indexálási metódus a kiszámíthatatlan gazdasági környezetre tekintettel, 

a mindenkori gazdasági helyzet függvényében felülvizsgálható, a Bizottság és a szakmai 

szervezetek bevonásával. 

A pedagógushivatás vonzerejének növelése érdekében, támaszkodva az Országos 

Köznevelési Tanács (OKNT) által tett javaslatokra, további intézkedéseket is végrehajtunk, 

és a jövőben is egyeztetünk mind ebben a szervezetben, mind a pedagógus 

szakszervezetekkel ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Ilyen ösztönző megoldás a 

pedagógusok számára egy, a hivatás presztízsét is jelző pedagógus igazolvány bevezetése a 

hozzá kapcsolódó kedvezményrendszerrel, az adományozható pedagógus elismerések 

körének kibővítése, valamint a lakhatásuk elősegítése – különösen pályakezdők és pedagógus 

házaspárok számára – szolgálati lakások kialakításával. 

A fő célcsoportok – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpontja 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet alá tartozó pedagógusok (a köznevelésben dolgozó pedagógusok).. 
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Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet biztosító intézkedések – 

CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke 

Az oktatás eredményességének javítását, az esélyteremtő oktatás erősítését szolgáló, a 

kapcsolódó beavatkozás hozzájárul az egyenlőség, a befogadás és a megkülönböztetés-

mentesség érvényesítéséhez, azáltal, hogy a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alá tartozó 

pedagógusok egységes, illetve differenciált bérösztönzésben részesülnek. A fejlesztések 

elősegítik a gyermekek, tanulók hátránykompenzációját.  

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását 

is – a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja 

Országos lefedettség. 

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések – a CPR 22. cikke (3) 

bekezdése d) pontjának vi. alpontja 

Nem releváns. 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont vii. alpontja 

Nem releváns. 
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2.3.1.2. Mutatók 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA-rendelet 8. cikke, ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap Régiókategória 
Azonosító 

[5] 
Mutató [255] 

Mértékegy

ség 

Mérföldkő 

(2024) 

Célérték 

(2029) 

Pedagógus életpálya 

modell 
ESZA+ e) ESZA+ 

kevésbé fejlett 

 

fejlett 

EPO06 

A beavatkozás hatására 

emelt juttatásban 

részesülő pedagógusok 

kumulált száma 

fő 140 000 140 000 

Pedagógus életpálya 

modell 
ESZA+ e) ESZA+ 

kevésbé fejlett 

 

fejlett 

EPO07 

A beavatkozás hatására 

emelt bérezéssel 

elhelyezkedő pályakezdő 

pedagógusok kummulált 

száma 

fő 6 000 17 000 

 

 

 

 

Hivatkozás:22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont és az ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

3. táblázat: Eredménymutatók 

Prioritás 
Egyedi 

célkitűzés 
Alap 

Régiókate

gória 

Azonosít

ó [5] 
Mutató [255] 

Mértéke

gység 

Alapvonal 

vagy 

referenciaérté

k 

Tárgyé

v 

Célérté

k 

(2029) 

 

Adatforrá

s [200] 

Megjegyzése

k [200] 
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Pedagógus 

életpálya 

modell 

ESZA+ e) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 

fejlett 

 

EPR04 

A pedagógusok 

átlagfizetése a 

diplomás átlagbér 

arányában 

% 60 2021 80 KSH 
 

Pedagógus 

életpálya 

modell 

ESZA+ e) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 

fejlett 

 

EPR05 

Pedagógusképzésbe 

jelentkező hallgatók 

számának aránya a 

megelőző 3 év (2027-

2029) átlagát tekintve 

a tárgyévhez képest 

% 100 2022 105 FIR 
 

Pedagógus 

életpálya 

modell 

ESZA+ e) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 

fejlett 

 

EPR06 

Pályakezdőként 

elhelyezkedő 

pedagógusok 

számának aránya a 

megelőző 3 év (2027-

2029) átlagát tekintve 

a tárgyévhez képest 

% 100 
2017-

2022 
105 KIR 
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2.3.1.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem 

alkalmazandó az ETHAA-ra) 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont viii. alpontja 

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Pedagógus 

életpálya 

modell 

ESZA+ kevésbé fejlett 

 

 

ESZA+ e) 149 Az alap- és 

középfokú oktatás 

támogatása (az 

infrastruktúra 

kivételével) 

973012520 

Pedagógus 

életpálya 

modell 

ESZA+ fejlett ESZA+ e) 149 Az alap- és 

középfokú oktatás 

támogatása (az 

infrastruktúra 

kivételével) 

5 701767 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Pedagógus 

életpálya 

modell 

ESZA+ kevésbé fejlett 

 

ESZA+ e) 01 Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

973012520 

Pedagógus 

életpálya 

modell 

ESZA+ fejlett ESZA+ e) 01 Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

5701767 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Pedagógus 

életpálya 

modell 

ESZA+ kevésbé fejlett 

 

ESZA+ e) 
33 Nincs területi 

célzottság 

  

973012520 

Pedagógus 

életpálya 

modell 

ESZA+ fejlett ESZA+ e) 
33 Nincs területi 

célzottság 

5701767 

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 



 

58 

 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Pedagógus 

életpálya 

modell 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ e) 
10 Az európai 

szemeszter során 

azonosított 

kihívások 

kezelése 

973012520 

Pedagógus 

életpálya 

modell 

ESZA+ fejlett ESZA+ e) 
10 Az európai 

szemeszter során 

azonosított 

kihívások 

kezelése 

5701767 

 

8. táblázat: 7. dimenzió – Az ESZA+*, az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Pedagógus 

életpálya 

modell 

ESZA+ kevésbé fejlett 

 

ESZA+ e) 
02 a nemek 

közötti 

egyenlőség 

általános 

érvényesítése 

973012520 

Pedagógus 

életpálya 

modell 

ESZA+ fejlett ESZA+ e) 
02 a nemek 

közötti 

egyenlőség 

általános 

érvényesítése 

5701767 

* Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 

100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt. 
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2.4. A prioritás címe: Társadalmi felzárkózási fejlesztések 

 Az ifjúsági foglalkoztatáshoz kapcsolódó prioritás 

 Az innovatív fellépésekhez kapcsolódó prioritás 

 A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet* 4. cikke 

(1) bekezdésének m. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében 

 A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet4 4. cikke 

(1) bekezdésének l. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében 

 Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának 

viii. alpontjában meghatározott, városi mobilitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt 

prioritás 

 Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának v. 

alpontjában meghatározott, digitális-konnektivitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt 

prioritás 

* Jelölés esetén lépjen a 2.A.1.1.a szakaszhoz 

 

2.4.1. Egyedi célkitűzés: ESZA+ h) az aktív befogadás ösztönzése, többek között az 

esélyegyenlőség, a megkülönböztetésmentesség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a 

foglalkoztathatóság javítása érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára 

2.4.1.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii.,iv., v. vi. és vii. alpontja; 

 

A vonatkozó intézkedéstípusok – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az 

ESZA+ rendelet 6. cikke: 

Az aktív befogadás, a diszkrimináció-mentesség, az esélyegyenlőség és az aktív részvétel 

erősítése érdekében komplex, az egyén élethelyzetéhez igazított, több ágazat 

eszközrendszerét magában foglaló módon kell elősegíteni a hátrányos helyzetű célcsoportok 

felzárkózását.E célt szolgálják a foglalkoztathatóság növelésére, az alacsony 

képzettségűek tanulási lehetőségeinek biztosítására, a közfoglalkoztatási jogviszonnyal 

érintettek munkerőpiaci integrációjára, valamint a fogvatartottak társadalmi 

reintegrációjának elősegítésére irányuló intézkedések. A munka világából tartósan 

kiszoruló személyek foglalkoztathatóságának javítása érdekében a szokásos munkaerőpiaci 

szolgáltatásokon túl szükség van olyan szociális, oktatási/képzési, egészségügyi, mentori 

szolgáltatásokra, amelyek személyreszabottan segítik az egyén felzárkózását és 

megalapozzák munkaerőpiaci programokba kapcsolódásuk lehetőségét. 

A közfoglalkoztatási jogviszonnyal érintett célcsoport meghatározásakor a tervezés során 

biztosítjuk a komplementaritást az EFOP Plusz és a GINOP Plusz keretében megvalósuló 

munkaerőpiaci programok között. Az EFOP Plusz keretében szolgáltatásban és/vagy 

képzésben résztvevők, akik ennek eredményeként alkalmasak az elsődleges munkaerőpiacra, 

átirányításra kerülnek a GINOP Plusz programba, hogy pl. a képzésüket követően, piaci 

körülmények között tudjanak munkatapasztalatot, munkagyakorlatot szerezni. 

 

                                                 
4 Amennyiben az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének l) pontjában meghatározott egyedi célkitűzéshez 

rendelt forrásokat figyelembe veszik az ESZA+ rendelet 7. cikke (4) bekezdésének céljából. 
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Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának erősítése 

Az elsődleges munkaerő-piactól legtávolabb lévő, hátrányos helyzetűek és alacsony iskolai 

végzettségűek részéretámogatott tanulási lehetőségeket nyújtunk az alapfokú iskolai 

végzettség megszerzésének segítésével, a funkcionális analfabetizmus csökkentésével, 

tanuláshoz és munkavállaláshoz szükéges kompetenciák fejlesztésével, az egész életen át 

tartó tanulás támogatásával, valamint pandémia tapasztalataira is reagálva – a DIMOP 

Pluszból megvalósuló képzéseket megalapozó bevezető szintű digitális eszközhasználati 

fejlesztéssel, valamint a helyi munkaerő-piaci igényekhez is illeszkedő, a 

foglalkoztathatóságot megalapozó tanulási programok, felnőttképzések megvalósításával, 

munkagyakorlat biztosításával, a nyílt munkaerőpiacra átvezető aktív munkaerő-piaci 

programokba történő belépés segítésével, valamint az egyéb kompetencia-fejlesztő, az egész 

életen át tartó tanulást támogató programokkal. Az EFOP Plusz képzésekből kikerülő 

személyek a GINOP Plusz célcsoportját is képezhetik, amennyiben alkalmasak GINOP Plusz 

releváns beavatkozásokban való részvételre. A végrehajtás során a felzárkózási és a 

foglalkoztatási szakterület együttműködést alakít ki a célcsoport EFOP Plusz – GINOP 

Pluszban való részvétele kapcsán. Az intézkedés keretében megvalósuló fejlesztés a 

közfoglalkoztatással érintett célcsoport kivételével, a komplex felzárkózási képzésekre 

vonatkozó 311/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet alapján kerül megvalósításra. A rendelet 

módszertani és minőségbiztosítási elemeket is tartalmaz. 

A hazai forrásból finanszírozott közfoglalkoztatásból az elsődleges munkerőpiacra történő 

kilépést személyre szabott programcsomagokkal támogatjuk, amely hozzájárul a különböző 

képzettségi, mentális és egészségi szinten lévő közfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiacon 

történő elhelyezkedési esélyeinek növeléséhez. A közfoglalkoztatottak egyéni 

szükségleteihez igazodóan, egy programon belül felnőttképzési támogatást és humán 

szolgáltatásokat tervezünk nyújtani.  

A közfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiaci integrációját az EFOP Plusz és GINOP Plusz 

keretében nyújtott, egymásra épülő szolgáltatások és támogatások segítik elő. A 

közfoglalkoztatási jogviszonnyal érintettek képzését, a nyílt munkaerőpiaci kilépést 

megalapozó humán szolgáltatásokat az EFOP Plusz tervezett intézkedései nyújtják. Az 

elsődleges munkaerőpiaci integrációt közvetlenül célzó foglalkoztatást elősegítő 

szolgáltatásokat a GINOP Plusz keretében tervezett beavatkozások biztosítják. A két 

beavatkozás egységes, egymásra épülő rendszerben, a fokozatosság elvét szem előtt tartva 

nyújt lehetőséget az egyes programok megvalósítására. 

 

Hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának támogatása 

A romák foglalkoztatásba ágyazott képzése keretében a foglalkoztatási szempontból 

különösen hátrányos helyzetűek átmeneti jelleggel támogatott foglalkoztatására és 

támogatott képzésére, valamint egyénre szabott személyes segítésükre, mentorálásukra 

kerül sor. Az intézkedés növeli többek között a közszolgáltatásokban dolgozó romák számát, 

segítve ezzel társadalmi integrációjukat, valamint hozzájárul ahhoz is, hogy ezek a 

közszolgáltatások jobban elérhetővé (elfogadhatóbbá) váljanak a roma közösségek számára.  

A társadalmilag és gazdaságilag elmaradott területeken élő hátrányos helyzetű aktív korú 

népesség munkaerőpiaci esélyeit és foglalkoztatását komplex (képzést, foglalkoztatást és 

termelést egyaránt magába foglaló) humán és infrastrukturális fejlesztéseket megvalósító 
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pilot programok indításával támogatjuk. Az intézkedés infrastrukturális célú fejlesztései az 

ERFA iii) egyedi célkitűzés alatt kerültek komplementer módon meghatározásra. 

Társadalmi reintegráció erősítése 

A fogvatartottat, majd szabadultat és hozzátartozót egyaránt segítő társadalmi kohéziót 

erősítő, személyre szabott bűnmegelőzési és reintegrációs szolgáltatás csomag nyújtásával 

erősítjük a fogvatartottak társadalmi és munkaerő-piaci integrációját, csökkentjük az 

elkövetők bűnismétlési kockázatát. Mivel a fogvatartottak körében is jelentős a legfeljebb 

alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya, így a munkaerő-piacra történő belépést pl: 

képzéssel, munkaerőpiaci és motivációs szolgáltatásokkal támogatjuk. Sikeres újrakezdésük 

segítése csökkenti a bűnismétlés kockázatát és erősíti társadalmi integrációjukat. A 

resztoratív programok egyaránt növelik a helyi közösségek befogadó képességét és a 

fogvatartottak közösségi értékek iránti elköteleződését.  

Települési önkormányzatok által végrehajtott programok esetében a beavatkozásoknak 

összhangban kell lenniük a település Helyi Esélyegyenlőségi Programjával. 

A fő célcsoportok – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpontja 

„Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának erősítése fejlesztések esetében: többszörös 

munkaerőpiaci hátránnyal rendelkező (1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és 

a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 57.B § (4) bekezdése és/vagy a 2021-2027-es időszak 

elszámolási útmutatójának 4.5.3. pontja alapján legalább két dimenzióban érintett) személyek, 

továbbá az egész életen át tartó tanulást segítő projektek esetében kedvezményezett járások és 

települések, településrészek lakói, valamint oktatási programokat végrehajtó (pl. kulturális) 

intézmények és szakembereik.  

A „közfoglalkoztatottak munkaerőpiaci integrációja” fejlesztés esetében közfoglalkoztatási 

jogviszonnyal érintett személyek.  

„Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása” fejlesztés esetében: legfeljebb alapfokú 

végzettséggel rendelkezők, romák és/vagy többszörös munkaerőpiaci hátránnyal rendelkezők; 

„A társadalmi reintegráció erősítése” fejlesztés esetében: fogvatartottak/szabadultak és 

engedélyezett kapcsolattartóik, hozzátartozóik, szakemberek. 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet biztosító intézkedések – 

CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke 

„Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának erősítése és foglalkoztatásának támogatása” 

fejlesztések esetében az intézkedések egyik célcsoportját a foglalkoztatási szempontból 

leginkább hátrányos helyzetű romák jelentik. A célkitűzés keretében tervezett foglalkoztatást, 

valamint foglalkoztathatóságot erősítő intézkedések hozzájárulnak az Európai Roma 

Keretstratégiában foglalt cigányellenességgel szembeni küzdelemhez, a foglalkoztatás 

(munkavállalás) terén meglévő hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez és a 

munkáltatók érzékenyítéséhez. 

A közfoglalkoztatási jogviszonnyal érintettek részére tervezett intézkedés hozzájárul a humán 

szolgáltatásokhoz, képzésekhez történő hozzáférés javításához, biztosítva az 

esélyegyenlőséget, befogadást és megkülönböztetés-mentességet, amely elősegíti a 

közfoglalkoztatottak elhelyezkedési esélyeinek növelését.  
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„A társadalmi reintegráció erősítése” fejlesztés esetében:  

Az intézkedések, melyek a fogvatartottak és a hozzátartozóik részére személyre szabott 

szolgáltatást nyújtanak– a fogvatartási idő alatt és szabadulás után - a foglalkoztathatósági 

készségeik és társadalmi integrációjuk erősítésével biztosítják az esélyegyenlőséget és a 

befogadást. Az elítéltek részvételével zajló resztoratív programok hozzájárulnak a helyi 

társadalom érzékenyítéséhez, a diszkrimináció elleni küzdelemhez. 

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását 

is – a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja 

Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai 

kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi 

megközelítés alkalmazásával, figyelemmel a célcsoport által sűrűbben lakott földrajzi 

területekre.  

A „hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának erősítése” beavatkozás intézkedései esetében 

Magyarország egész területe, elsősorban a kedvezményezett járásokban és kezdvezményezett 

településeken élők. A „hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának támogatása” 

beavatkozás intézkedései esetében Magyarország egész területe, elsősorban a kevésbé fejlett 

régiók és a kedvezményzett járások, települések. Az egész életen át tartó tanulást segítő 

projektek esetében kedvezményezett járások és települések, településrészek.  

A társadalmi reintegrációs programok esetében Magyarország egész területe.  

A közfoglalkoztatottak integrációs programja esetében a NUTS 2. szerinti régiók: Dél-

Dunántúl, Pest, Észak-Magyarország, Dél-Alföld, Közép-Dunántúli, Észak-Alföld, Nyugat-

Dunántúl, kiemelten a 4 leghátrányosabb helyzetű régió (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, 

Dél-Dunántúl, Dél-Alföld). 

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések – a CPR 22. cikke (3) 

bekezdése d) pontjának vi. alpontja 

Nem releváns. 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont vii. alpontja 

Nem releváns. 
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2.4.1.2. Mutatók 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA-rendelet 8. cikke, ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap 
Régiókategóri

a 

Azonosító 

[5] 
Mutató [255] 

Mértékegy

ség 

Mérföldkő 

(2024) 
Célérték (2029) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ h) ESZA+ kevésbé fejlett EPO08 

Munkaerőpiaci 

integráló programba 

bevont személyek 

száma 

fő 2 750 27 500 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ h). ESZA+ kevésbé fejlett EPO9 

Közfoglalkoztatási 

jogviszonnyal érintett 

személyek 

fő 6 000 25 000 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ h) ESZA+ kevésbé fejlett EECO15 

Kisebbségek (ideértve 

a marginalizált 

közösségeket, például 

a romákat) 

fő 920 9 200 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ h) ESZA+ kevésbé fejlett EECO09 

Legfeljebb alsó 

középfokú 

végzettséggel 

rendelkezők (ISCED 

0-2) 

fő 1 870 18 700 

 

 

 

 

Hivatkozás:22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont és az ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 
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3. táblázat: Eredménymutatók 

Prioritás  
Egyedi 

célkitűzés  
Alap 

Régióka

tegória 

Azonosító 

[5] 
Mutató [255] 

Mért

ékeg

ység 

Alapvonal 

vagy 

referencia

érték 

Tárgyé

v  

Célérté

k 

(2029) 

 

Adatforrás 

[200] 

Megjegyzések 

[200] 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ h) ESZA+ 
kevésbé 

fejlett 
EECR04 

A program 

elhagyásának 

időpontjában 

foglalkoztatásban – 

beleértve az 

önfoglalkoztatást – 

levő résztvevők 

fő 0 n.r. 2 350 
Kedvezményeze

tti adatforrás 

A kimeneti 

indikátorokba

n szereplő 

bevont 

célcsoport egy 

része kerül 

közvetlenül 

foglalkoztatás

ba, ezért 

alacsonyabb a 

tervezett 

célérték. 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ h) ESZA+ 
kevésbé 

fejlett 
EPR07 

Képzést sikeresen 

elvégző személyek 

száma 

fő 0 n.r. 19 850 
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2.4.1.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem 

alkalmazandó az ETHAA-ra) 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont viii. alpontja 

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ h) 154 A 

marginalizált 

csoportok – 

például a romák – 

oktatáshoz való 

hozzáférésének, 

munkavállalásának 

és társadalmi 

befogadásának 

javítását célzó 

intézkedések 

194 183 

714 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ h) 01 Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

194 183 

714 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ h) 
33 Nincs területi 

célzottság 

194 183 714 

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ h) 
09 Nem 

alkalmazható 

103 598 

000 
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Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ h) 
10 Az európai 

szemeszter során 

azonosított 

kihívások 

kezelése 

90 585 714 

 

8. táblázat: 7. dimenzió – Az ESZA+*, az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ h) 
02 a nemek 

közötti 

egyenlőség 

általános 

érvényesítése 

194 183 

714 

* Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 

100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt. 

 

2.4.2. Egyedi célkitűzés: ESZA+ j) marginalizált közösségek, így például a romák társadalmi-

gazdasági integrációjának előmozdítása; 

2.4.2.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii.,iv., v. vi. és vii. alpontja; 

 

A vonatkozó intézkedéstípusok – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az 

ESZA+ rendelet 6. cikke: 

Összhangban a 2022. évi országajánlással: szükséges az alapvető ellátásokhoz és a megfelelő 

lakhatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára. , A marginalizálódott közösségek 

integrációja, a lakhatási kirekesztettség és a szegregáció elkerülése, a deszegregáció 

erősítése,, valamint a leromlott vidéki területek rehabilitációja kapcsán az alábbi 

intézkedések szükségességesek: 

 

Szegregált élethelyzetben élők helyzetének javítása komplex programokkal 

A telepszerű körülmények között élők társadalmi integrációját, lakhatási helyzetük 

javítását célzó intézkedés a periférikus élethelyzetek felszámolására irányul, támaszkodva 

az elmúlt időszak fejlesztéseinek tapasztalataira.  

A program komplexitását az adja, hogy a periférikus élethelyzetek felszámolása a 

generációkon át mélyülő (foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, közösségi, lakhatási, 

közlekedési és más szolgáltatásokhoz való hozzáférési) hátrányok felszámolását jelenti 
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humán és infrastrukturális jellegű beavatkozások összehangolt, integrált módon 

történő biztosításával, valamint az érintettek, a helyi közösségek, az önkormányzatok, 

nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak aktív részvételével. Az 

infrastrukturális beruházások támogatását a prioritás ERFA iii) célkitűzése biztosítja. 

A korai iskolaelhagyás, a munkahely elvesztése, a megfizethetőségi problémák 

kezelhetetlenné válása szorosan összefüggenek azokkal a hátrányos környezeti 

adottságokkal, szociális és lakhatási körülményekkel, amelyek között a nehéz helyzetű 

települések, valamint a szegregátumok lakossága él. Az összetett (több ágazat eszköztárát 

alkalmazó) intézkedések révén megnyílnak a deszegregációt elősegítő mobilitási pályák, 

amelyek az elköltözést és az ahhoz szükséges életmódot érintő változásokat 

(munkalehetőség, oktatásban való részvétel stb.) egyaránt szolgálják. A megfizethetőségi 

problémák kezelése jelentheti szolgáltatások (pl. közüzemi díjak kifizetése) finanszírozását 

is. 

A célkitűzés alatt megvalósuló intézkedések nem támogatnak olyan beruházásokat, amelyek 

növelik  vagy újratermelik a szegregációt. A beruházások hozzájárulnak a deszegregációhoz, 

a szegregáció aktív csökkentésével, megelőzésével..  

A Társadalmi felzárkózási fejlesztések és a Felzárkózó Települések c. prioritási tengely 

intézkedéseinek célterülete eltérő településkört érint e célkitűzés tekintetében.  

A települési önkormányzatok által végrehajtott programok esetében a beavatkozásoknak 

összhangban kell lenniük a település Helyi Esélyegyenlőségi Programjával. 

Az ESZA+ j) egyedi célkitűzés keretében megvalósításra kerülő lakhatási körülmények 

javítását célzó ESZA típusú fejlesztések esetén a hátrányos helyzetűek tulajdonában lévő, 

vagy az ő integrációjukat szolgáló magántulajdonú ingatlanokat érintő beavatkozásokra is 

sor kerülhet. 

A fő célcsoportok – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpontja 

A nem városi jogállású települések szegregátumaiban élő romák, hátrányos helyzetű 

személyek, illetve a programok végrehajtását segítő, abban résztvevő szakemberek. 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet biztosító intézkedések – 

CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke 

Az intézkedés célcsoportját a periférikus élethelyzetben (területi, lakhatási hátrányban, 

megélhetési nehézséggel, illetve kirekesztődési kockázattal) élő személyek jelentik. A 

beruházások a szegregáció csökkentését, újra termelődésének megakadályozását szolgálják. A 

célkitűzés keretében tervezett intézkedések hozzájárulnak az Európai Roma Keretstratégiában 

foglalt környezeti igazságosság biztosításához, kezelik a hátrányos megkülönböztetést, 

különösen a tekintetben, ahogyan a szegregált térségekben élő, marginalizált roma 

közösségeket érintik, valamint küzdenek a tartós területi szegregáció, mint a lakhatás és az 

alapvető szolgáltatások terén meglévő környezeti hátrányos megkülönböztetés ellen. 

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását 

is – a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja 

Szegregátumok, illetve szegregátummal rendelkező nem városi jogállású települések a kevésbé 

fejlett régiókban, a Felzárkózó települések (Társadalmi innovációs tengely) prioritáson bevont 
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települések kivételével. A szegregáció megszüntetése és az integráció elősegítése érdekében a 

célcsoport a szegregált városrészeken kívül is támogatható. 

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések – a CPR 22. cikke (3) 

bekezdése d) pontjának vi. alpontja 

Nem releváns. 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont vii. alpontja 

Nem releváns. 
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2.4.2.2. Mutatók 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA-rendelet 8. cikke, ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás  Egyedi célkitűzés  Alap Régiókate

gória 

Azonosító [5] Mutató [255]  Mértékegy

ség 

Mérföldkő 

(2024) 

Célérték 

(2029) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ j) ESZA+ 
kevésbé 

fejlett 
EECO15 

Kisebbségek (ideértve a 

marginalizált 

közösségeket, például a 

romákat) 

fő 500 5 000 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ j) ESZA+ 
kevésbé 

fejlett 
EPO10 

Komplex programmal 

elért szegregátumok 

száma 

db 8 80 

 

Hivatkozás:22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont és az ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

3. táblázat: Eredménymutatók 

Prioritás 
Egyedi 

célkitűzés 
Alap 

Régiókategór

ia 

Azonosít

ó [5] 
Mutató [255] 

Mérté

kegysé

g 

Alapvon

al vagy 

referenci

aérték 

Tárgyé

v 

Célérté

k 

(2029) 

 

Adatforrás [200] 

Megjegyz

ések 

[200] 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ j) ESZA+ kevésbé fejlett EPR08 

Képzést sikeresen 

elvégző személyek 

száma 

fő 0 n.r. 3 000 
Kedvezményezetti 

adatforrás 
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Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ j) ESZA+ kevésbé fejlett EPR09 

A program 

eredményeként 

elérhetővé vált 

munkaerő-piaci, 

képzési, szociális, 

gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi és 

egészségügyi 

szolgáltatások 

száma 

db 0 n.r. 240 
Kedvezményezetti 

adatforrás 

 

2.1.3 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ j) ESZA+ 
kevésbé fejlett 

 
EPR10 

A programban 

résztvevők közül 

foglalkoztatásba 

bevontak száma 

fő 0 n.r. 1 000 
Kedvezményezetti 

adatforrás 
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2.4.2.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem 

alkalmazandó az ETHAA-ra) 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont viii. alpontja 

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ j) 154 A marginalizált 

csoportok – például 

a romák – 

oktatáshoz való 

hozzáférésének, 

munkavállalásának 

és társadalmi 

befogadásának 

javítását célzó 

intézkedések 

 75 106 747 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ j) 01 Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

75 106 747 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ j) 
32 A célzott 

területek egyéb 

típusai 

65 392 461 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ j) 
33 Nincs területi 

célzottság 

9 714 286 

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ j) 
05 

Megkülönböztetés-

mentesség 

65 392 

461 
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Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ j) 
09 Nem 

alkalmazható 

9 714 286 

 

8. táblázat: 7. dimenzió – Az ESZA+*, az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ j) 
02 a nemek 

közötti 

egyenlőség 

általános 

érvényesítése 

75 106 747 

* Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 

100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt. 

 

2.4.3. Egyedi célkitűzés: ESZA+ l) a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés 

kockázatának kitettek – többek között a leginkább rászoruló személyek és a gyermekek – 

társadalmi integrációjának előmozdítása; 

2.4.3.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii.,iv., v. vi. és vii. alpontja; 

 

A vonatkozó intézkedéstípusok – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az 

ESZA+ rendelet 6. cikke: 

Gyermekes családok szegénységének csökkentése 

A fejlesztések a gyermekek esélyeinek növelését az őket sújtó nélkülözés és szociális 

hátrányok újratermelődésének megakadályozását szolgálják. A beavatkozások hozzájárulnak 

a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzéséhez, továbbá a gyermekek és szüleik 

egészséges életmódjának kialakulásához is. Az intézkedések a legkorábbi életkortól kezdve 

a szülők bevonásával segítik a lakókörnyezeti és szociokulturális hátrányokkal induló 

gyermekek felzárkózását részben a korábbi programok továbbfejlesztésével, a Felzárkózó 

Települések Programmal összehangolt módon.  

- Az előző időszak EFOP 1.4.2. programjának tapasztalatai alapján - integrált járási 

gyermekprogramok keretében megerősítésre kerülnek a szakemberek közötti szakmai 

hálózatok és a járási szintről biztosítandó hiánypótló szolgáltatások (amely szolgáltatás a 

járás legtöbb településen nem elérhető, és megszervezése járási szinten indokolt) az érintett 

településeken élő családok számára. 
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 - A koragyermekkori felzárkózást segítő újBiztos Kezdet Gyerekházak létrehozásával a 

gyermek legkorábbi életkorától, a szülő bevonásával biztosítják a szolgáltatásokat, hiszen a 

gyermekek fejlődésében különösen meghatározó az első három életév. Az intézkedés 

infrastruktruális fejlesztéseit a piroritás ERFA iii) célkitűzése biztosítja.  

- A „gyermekes családok szegénységének csökkentését” célzó beavatkozások 

infrastrukturális hátterének megerősítését az ERFA iii) célkitűzése alatt tervezzük. 

Oktatási esélyteremtés 

A társadalmi felzárkózás elősegítésében kulcsfontosságú az iskolai végzettség növelése, a 

végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelési rendszer hátránykompenzáló 

képességének támogatása, valamint esélyteremtő, iskolán kívüli programok megvalósítása. 

Ennek érdekében a gyermek-életút minden szakaszát végigkísérő, egymást erősítő és 

egymásra épülő programokat indítunk, amelyek a hátrányos helyzetű gyermekek számára 

megteremtik a felzárkózás lehetőségét, és jobb életminőség megteremtéséhez vezetnek.  

- Folytatjuk az óvodai esélyteremtő programokat (előzményprogram: EFOP-

3.1.3),amelyek az oktatási hátrányok megelőzését, a minél korábbi életkorban megkezdett 

képesség kibontakoztatását segítik pl: szakmai támogatással, eszközfejlesztéssel.  

- Területi alapon, új tanodák létrehozásával kerülnek továbbfejlesztésre a tanoda-

szolgáltatások, melyek a továbbtanulási esélyek növelése érdekében köznevelésen kívüli 

intézményként egyházi és civil szervezetek bevonásával járulnak hozzá az iskolai sikeresség 

előmozdításához, a végzettségi szint növeléséhez, az életpálya-építés segítéséhez, valamint a 

családi helyzetükből származó szocializációs hiányok és szociális hátrányok 

kompenzálásához. Az intézkedés infrastruktruális fejlesztéseit a piroritás ERFA iii) 

célkitűzése biztosítja.  

- A halmozott hátrányokkal küzdő roma nők/lányok jellemzője az alacsony iskolai végzettség 

és az ebből fakadó hátrányos munkaerő-piaci pozíciók, melyet a támogatásra kerülő roma 

lányok végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkentésére irányuló fejlesztések 

kompenzálhatnak a tanulási motiváció erősítésével és ennek részeként adott esetben 

ösztöndíj biztosításával, a továbbtanulási esélyek növelésével, a családjuk bevonásával 

egyetemben.  

- Támogatjuk a kollégiumi körülmények között megvalósuló prevenciós programot, 

amely a nehéz családi körülményekből adódó – tanulást nehezítő – gondok kezelését segíti 

felzárkózást és az iskolai integrációt erősítő többletszolgáltatásokkal (pl. szociális munka, 

egyénre szabott fejlesztés, ágazatközi együttműködések, szülők bevonása), a gyermek 

családban történő nevelésének megerősítése mellett. A beavatkozás a kollégiumok 
szocializációs szerepét erősíti meg, a különböző társadalmi csoportokból érkező 
gyermekek közt, integrált közegben – jellemzően nagyobb településeken, városokban - 
nyújt mintákat a társadalmi befogadás és integráció megvalósulásához. Az intézkedés 

infrastruktruális fejlesztéseit a piroritás ERFA iii) célkitűzése biztosítja.  

- Testvériskolai programok lehetőséget biztosítanak a gyermekek közötti társadalmi 

különbségek enyhítésére, az egyéni és iskolai szinten történő egymástól való tanulásra, amely 

a tanulás motivációját és a társadalmi felelősségvállalást erősíti. Ezekben a programokban 

mentori támogatásra és ösztöndíj nyújtására is lehetőség lehet. 
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- A roma fiatalok felsőoktatásba való belépésének támogatása, egyetemi sikeressége, 

diplomaszerzése valamint társadalmi, közösségi aktivitásuk erősítése érdekében 

továbbfejlesztjük a roma szakkollégiumi szolgáltatások minőségét, a középiskolai tanulók 

felsőoktatásra való felkészítésével, az utánpótlás biztosítsával, az egyetemek külföldi 

felsőoktatási kapcsolatrendszerének bővítésével, a szakkollégiumi hallgatók külföldi 

tapasztalatszerzésének támogatásával. 

- Továbbfejlesztjük a korábbi időszakokban - TÁMOP és EFOP támogatással – létrejött 

különféle típusú felzárkózási célúközösségi szolgáltató tereket az egységes szakmai 

szempontokon alapuló szolgáltatások biztosítása érdekében. A helyi felzárkózási igényekre 

célzottan és rugalmasan reagálni képes szolgáltató terek lehetővé teszik más ágazatok 

szolgáltatásainak rendszeres megjelenését szolgáltatáshiányos településeken. Hosszabb 

távon cél, hogy a fejlesztésekkel kialakított szolgáltatások az állami ellátórendszerbe épülve 

hozzájáruljanak a települések hátrányenyhítő képességének, fejlesztéséhez, és a meglévő 

intézményi funkciók kiegészítéséhez ami egyúttal a fenntarthatóságukat is megalapozza. 

 

Társadalmi felzárkózást megerősítő együttműködések, valamint szakpolitikai 

fejlesztések  

A felzárkózást szolgáló erőforrások növelése érdekében szükséges a különböző területi 

szinteken lévő együttműködésekfejlesztése, az önkormányzatok és a nem állami 

szervezetek közötti helyi szintű kapcsolatépítés erősítése civil szervezetek támogatásával.  

Személyes mentorálással és az érintettek bevonásával kell segíteni, hogy a leginkább 

rászoruló emberek, romák minél nagyobb arányban tudjanak bekapcsolódni a különféle 

fejlesztésekbe. 

Szakpolitikai fejlesztésekkel kell biztosítani a prioritástengely egyedi célkitűzéseiből 

támogatott felzárkózási intézkedések hatékonyabb és eredményesebb megvalósítását és 

nyomonkövetését. 

- A felzárkózási szakterületen azok a fejlesztések bizonyultak a leghatékonyabbaknak, 

amelyeket szakmai és módszertani támogatást, nyomonkövetést és az értékelés feltételeit is 

biztosító kiemelt projekt kísért. Ezért szükséges a felzárkózási intézkedések országos és 

területi szintű koordinációja, egységes szakmai, módszertani támogatása, 

nyomonkövetése; a helyi szintű esélyegyenlőségi tervezési és partnerségi folyamatok 

megerősítése.  

- Támogatni kell az ágazatok felzárkózást szolgáló intézkedéseit magában foglaló, a 2021-

27-es időszakban feljogosító feltételként is szereplő MNTFS2030végrehajtásának 

nyomonkövetését, valamint hazai és regionális partnerségi hálójának kiszélesítését segítő 

fejlesztések megvalósítását. 

Szakpolitikai fejlesztésekre a társadalmi felzárkózási prioritástengely forrásainak legfeljebb 

a 7%-a fordítható. 

Települési önkormányzatok által végrehajtott programok esetében a beavatkozásoknak 

összhangban kell lenniük a település Helyi Esélyegyenlőségi Programjával. 

Az egyedi célkitűzés keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekre is sor kerülhet az 

átjárhatóság mértékéig. 
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A fő célcsoportok – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpontja 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és szüleik, valamint a velük 

foglalkozó szakemberek, továbbá az integráció erősítése érdekében támogatott szolgáltatást 

kapó gyermekek, fiatalok. Óvodai nevelésben, az alap-, közép- és felsőfokú oktatásban részt 

vevő (a pályázati felhívásokban meghatározott arányú) rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő tanulók, hallgatók, valamint a velük foglalkozó pedagógusok és 

egyéb szakemberek; roma szakkollégiumi hallgatók és középiskolai tanulók. A Felzárkózási 

célú közösségi terek szolgáltatásait igénybe vevő hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek. 

A társadalmi felzárkózást megerősítő együttműködések és szakpolitikai fejlesztések esetében: 

hátrányos helyzetű emberek, romák, kedvezményezett járásokban, településeken élők valamint 

a felzárkózási programokat végrehajtó szervezetek (területi, települési önkormányzatok és 

nemzetiségi önkormányzatok; civil és nonprofit szervezetek, egyházak, központi közigazgatás, 

kutatóintézetek, regionális szervezetek). 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet biztosító intézkedések – 

CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke 

A célkitűzés keretében tervezett intézkedések hozzájárulnak az Európai Roma 

Keretstratégiában foglalt többgenerációs szegénység elleni küzdelem célkitűzéshez azzal, hogy 

mind a gyermekes családok szegénységének csökkentése, mind az oktatási esélyteremtési 

beavatkozások keretében tervezett intézkedések esetében a hangsúly a hátrányos helyzetű, roma 

gyermekeken, tanulókon, valamint a velük foglalkozó szakemberek fejlesztésén van. A 

beavatkozások a roma és nem roma gyermekek, fiatalok közös tevékenységein keresztül 

hozzájárulnak a diszkrimináció megelőzéséhez, szélesítik a romák kapcsolati hálóját ezzel is 

csökkentve a szegregációt. 

A társadalmi felzárkózást megerősítő együttműködések és szakpolitikai fejlesztések 

hozzájárulnak a romák társadalomban való részvételének előmozdításához,lehetőségeket 

teremtenek a romák fejlesztési programokban való részvételére. Hozzájárulnak továbbá az 

Európai Roma Keretstratégiában megfogalmazott általános és célzott megközelítések 

kombinálása alapelvhez.  

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását 

is – a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja 

Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai 

kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi 

megközelítés alkalmazásával.  

A gyermekes családok szegénységének csökkentése beavatkozáshoz kapcsolódó intézkedések 

esetében Magyarország kevésbé fejlett régiói, ezen belül a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 

2. melléklet besorolása alapján kedvezményezett járások. Az integrált területi járási 

gyerekprogramok esetében a fejlesztendőjárások, ahol a 25 év alatti lakosok körében a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya a legmagasabb..Az oktatási 

esélyteremtés és a társadalmi felzárkózást megerősítő szakpolitikai fejlesztések és koordináció 

beavatkozások esetében Magyarország egész területe, kiemelten a célcsoport által sűrűbben 

lakott területek. 

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések – a CPR 22. cikke (3) 

bekezdése d) pontjának vi. alpontja 
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Ebbe a körbe a „szakpolitikai fejlesztések” tartoznak. A Kárpát-medencei országok 

szegénységet, illetve a társadalmi felzárkózási területet illető problémái számos hasonlóságot 

mutatnak. A közös határok mentén elhelyezkedő egyes térségekben e problémák nem 

kezelhetők hatékonyan az országok közötti szakpolitikai együttműködések nélkül. A V4-es 

országokra, illetve a szomszédos országokra tekintettel a problémák, a társadalomszerkezet és 

az intézményi megoldások hasonlósága számos szak- és fejlesztéspolitikai területen ad 

lehetőséget a kölcsönösen hasznos, hatékony tapasztalatcserékre. A beavatkozások célja a 

többoldalú együttműködések, tapasztalatcsere, tudástranszfer előmozdítása a társadalmi 

felzárkózás területén, különös tekintettel a programok, beavatkozások tervezését, végrehajtását, 

valamint nyomonkövetését, értékelését illető szakpolitikai tapasztalatokra. A meglévő 

keretekre támaszkodó regionális együttműködések tapasztalatai más, jelentősebb roma 

népességgel bíró országok körében (Bulgária, Románia, Szlovákia) is hasznosulhatnak.  

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont vii. alpontja 

Nem releváns. 
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2.4.3.2. Mutatók 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA-rendelet 8. cikke, ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap 
Régiókategóri

a 

Azonosító 

[5] 
Mutató [255] 

Mértékegy

ség 

Mérföldkő 

(2024) 

Célérték 

(2029) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ l) ESZA+ kevésbé fejlett EECO06 
18 év alatti gyermekek 

száma 
fő 4 083 40 830 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ l) ESZA+ fejlett EECO06 
18 év alatti gyermekek 

száma 
fő 61 610 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ l) ESZA+ kevésbé fejlett EECO07 
18 és 29 év közötti 

fiatalok 
fő 109 1 087 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ l) ESZA+ fejlett EECO07 
18 és 29 év közötti 

fiatalok 
fő 6 63 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ l) ESZA+ kevésbé fejlett EECO15 

Kisebbségek (ideértve 

a marginalizált 

közösségeket, például 

a romákat) 

fő 689 6 889 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ l) ESZA+ fejlett EECO15 

Kisebbségek (ideértve 

a marginalizált 

közösségeket, például 

a romákat) 

fő 24 236 
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Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ l) ESZA+ kevésbé fejlett EPO11 

A beavatkozások 

társadalmi 

környezetének és 

hatásainak vizsgálatát 

szolgáló nagymintás 

társadalomtudományi 

kutatások száma 

db 0 3 

 

 

Hivatkozás:22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont és az ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

3. táblázat: Eredménymutatók 

Prioritás 
Egyedi 

célkitűzés 
Alap 

Régiókate

gória 

Azono

sító [5] 
Mutató [255] 

Mérték

egység 

Alapvonal 

vagy 

referenciaérté

k 

Tárgyé

v 

Célérték 

(2029) 

 

Adatforrás 

[200] 

Megjegyzés

ek [200] 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ l) ESZA+ 
kevésbé 

fejlett 
EPR11 

A programok 

eredményeként az 

oktatási rendszeren 

kívül, a sikeres iskolai 

előmenetel érdekében 

támogatott gyermekek 

száma 

fő 0 n.r. 17 370 

Kedvezmén

yezetti 

adatforrás 

 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ l) ESZA+ fejlett EPR11 

A programok 

eredményeként az 

oktatási rendszeren 

kívül, a sikeres iskolai 

fő 0 n.r. 530 

Kedvezmén

yezetti 

adatforrás 
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előmenetel érdekében 

támogatott gyermekek 

száma 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ l) ESZA+ 
kevésbé 

fejlett 
EPR12 

Társadalmi hátrányok 

kezelésében módszertani 

támogatással elért 

oktatási 

intézmények/feladatellát

ási helyek száma 

db 0 n.r. 327 

Kedvezmén

yezetti 

adatforrás 

 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ l) ESZA+ fejlett EPR12 

Társadalmi hátrányok 

kezelésében módszertani 

támogatással elért 

oktatási 

intézmények/feladatellát

ási helyek száma 

db 0 n.r. 4 

Kedvezmén

yezetti 

adatforrás 

 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ l) ESZA+ 
kevésbé 

fejlett 
EPR13 

A programok 

eredményeként, annak 

időtartama alatt 

rendszeres természetbeni 

juttatásokban részesülő 

gyermekek száma 

fő 0 n.r. 9 000 

Kedvezmén

yezetti 

adatforrás 

 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ l) ESZA+ fejlett EPR13 

A programok 

eredményeként, annak 

időtartama alatt 

rendszeres természetbeni 

juttatásokban részesülő 

gyermekek száma 

fő 0 n.r. 500 

Kedvezmén

yezetti 

adatforrás 
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Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ l) ESZA+ 
kevésbé 

fejlett 
EPR14 

Szakmai támogatással 

elért társadalmi 

felzárkózási projektek 

száma 

db 0 n.r. 200 

Kedvezmén

yezetti 

adatforrás 

 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ l) ESZA+ 
kevésbé 

fejlett 
EPR15 

Képzést sikeresen 

elvégző szakemberek, 

szakmai munkatársak 

száma 

fő 0 n.r. 1 400 

Kedvezmén

yezetti 

adatforrás 
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2.4.3.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem 

alkalmazandó az ETHAA-ra) 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont viii. alpontja 

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ l) 154 A marginalizált 

csoportok – például 

a romák – 

oktatáshoz való 

hozzáférésének, 

munkavállalásának 

és társadalmi 

befogadásának 

javítását célzó 

intézkedések 

37 278 572 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ fejlett ESZA+ l) 154 A marginalizált 

csoportok – például 

a romák – 

oktatáshoz való 

hozzáférésének, 

munkavállalásának 

és társadalmi 

befogadásának 

javítását célzó 

intézkedések 

1 520 000 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ l) 163 A szegénység 

vagy a társadalmi 

kirekesztődés 

kockázatának kitett 

személyek – 

ideértve a 

leginkább 

rászorulókat és a 

gyerekeket is – 

társadalmi 

integrációjának 

előmozdítása 

132 114 287 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ l) 01 Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

169392 859 
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Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ fejlett ESZA+ l) 01 Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

1 520 000 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ l) 
33 Nincs területi 

célzottság 

1 69392 859 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ fejlett ESZA+ l) 
33 Nincs területi 

célzottság 

1 520 000 

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ l) 06 A 

gyermekszegénység 

kezelése 

58 771 429 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ l) 09 Nem 

alkalmazható 

30 199 287 

 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ fejlett ESZA+ l) 09 Nem 

alkalmazható 

302 857 

 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ l) 10 Az európai 

szemeszter során 

azonosított 

kihívások kezelése 

80 422 143 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ fejlett ESZA+ l) 10 Az európai 

szemeszter során 

azonosított 

kihívások kezelése 

1 217 143 
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8. táblázat: 7. dimenzió – Az ESZA+*, az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ l) 
02 a nemek 

közötti 

egyenlőség 

általános 

érvényesítése 

1 69392 859 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ESZA+ fejlett ESZA+l) 
02 a nemek 

közötti 

egyenlőség 

általános 

érvényesítése 

1 520 000 

* Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 

100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt. 

 

2.4.4. Egyedi célkitűzés: ERFA iii. marginalizált közösségek, az alacsony jövedelmű 

háztartások és a hátrányos helyzetű csoportok – többek között a speciális szükségletű 

személyek – társadalmi-gazdasági befogadásának előmozdítása integrált intézkedések, többek 

között lakhatási és szociális szolgáltatások révén; 

2.4.4.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii.,iv., v. vi. és vii. alpontja; 

 

A vonatkozó intézkedéstípusok – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az 

ESZA+ rendelet 6. cikke: 

Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó beavatkozások a szegénységgel, társadalmi 

kirekesztődéssel fenyegetett személyek és közösségek társadalmi integrációjának 

előmozdítását szolgálják. Az ESZA+ h), j) és l) célkitűzésekhez kapcsolódóan 

infrastrukturális beruházásokkal támogatják a foglalkoztathatóságot erősítő, a gyermekes 

családok szegénységének csökkentését és az oktatási esélyteremtést célzó fejlesztéseket,  

valamint a szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítását, és integrált 

környezetbe való továbblépésüket. 

Foglalkoztatási helyzet javítását célzó infrastrukturális fejlesztések: 

Támogatjuk a prioritás ESZA+ h) célkitűzés alatt tervezett hátrányos helyzetű aktív korú 

népesség munkaerő-piacra történő belépését és foglalkoztatását segítő pilot program 

infrastrukturális fejlesztéseit. 

Szegregált élethelyzetekben élők életkörülményeinek komplex fejlesztését szolgáló 

infrastrukturális intézkedések tekintetében (az ESZA+ j) célkitűzéshez kapcsolódóan):  
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- kiemelt feladat az elmaradott településrészből kifelé történő lakhatási mobilizáció 

támogatása, a deszegregáció elősegítése, szegregáció megelőzése: ennek érdekében 

szociális bérlakások vásárlása, építése, ingatlan-felújítás, ingatlanbérlés (az 

energiahatékonyság figyelembevételével); továbbá a vadtelepek felszámolása; 

- az integrált program megvalósításához szükséges szolgáltató, illetve közösségi terek 

kialakítása, a „jelenlét” programelem infrastrukturális hátterének biztosítása; 

- az integrációt segítő lépcsőzetesség biztosítása érdekében a szegregátumokbana 

lakhatáshoz kapcsolódó legalapvetőbb feltételek biztosítása, így például az életveszélyes 

lakhatási körülmények és a gyermekek lakhatási veszélyeztetettségi okainak megszüntetése, 

az elmaradott településrészen belüli mobilizáció támogatása, közművek minimum 

feltételeinek biztosítása, élhető lakókörnyezet megteremtése, energiahatékonyság növelése, 

valamint az integrációt szolgáló közterület rendezési munkák és közlekedési lehetőségek 

fejlesztésének támogatása;   

A lakhatási körülmények javítását szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, 

foglalkoztatási, egészségügyi programok és szolgáltatások egészítik ki (az ESZA+ j. 

célkitűzésben megfogalmazottak szerint).  

Az ERFA iii. egyedi célkitűzés keretében megvalósításra kerülő lakhatási beruházási célú 

fejlesztések esetén a hátrányos helyzetűek tulajdonában lévő, vagy az ő integrációjukat 

szolgálómagántulajdonú ingatlanokat érintő beavatkozásokra is sor kerülhet. 

 

Gyermekes családok szegénységének csökkentését, valamint az oktatási esélyteremtést 

szolgáló infrastrukruális intézkedések (az ESZA+ l) célkitűzéshez kapcsolódóan): 

A gyermekek esélyteremtő szolgáltatásainak infrastrukturális támogatása hozzájárul a 

már működő kora gyerekkori felzárkózást segítő Biztos Kezdet Gyerekházak , valamint a 

továbbtanulási esélyek növelését célzó Tanodák szolgáltatási környezetének fejlesztéséhez 

(pl. ingatlanfelújítás, korszerűsítés, építés, vásárlás, berendezések, eszközök beszerzésének 

támogatásával). 

Az integrált járási gyermekprogramok (előzményprogram: EFOP 2.1.2., EFOP-1.4.2), 

valamint megerősítése érdekében az újonnan bevonásra kerülő járások/települések számára 

infrastrukturális fejlesztési lehetőséget biztosítunk. 

Támogatjuk az újonnan létrejövő Biztos Kezdet Gyerekházak és Tanodák szolgáltatási és 

tárgyi környezetének kialakítását, valamint a kollégiumi körülmények között megvalósuló 

prevenciós programok ESZA+ programokat kiegészítőinfrastruktuális fejlesztéseit.  

A megfelelő infrastrukturális környezet növeli a szolgáltatások minőségét és hozzájárul a 

szegregációs folyamatok megelőzéséhez, a deszegregáció erősítéséhez. 

A fő célcsoportok – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpontja 

A jogszabályban definiált kedvezményezett járások, települések, településrészek lakói, 

hátrányos helyzetű személyek,gyermekek, fiatalok és szüleik, a velük foglalkozó szakemberek; 

óvodai nevelésben, az alap-, közép- és felsőfokú oktatásban (beleértve a nemzetiségi oktatást 

is) részt vevő (a pályázati felhívásokban meghatározott arányban) rendszeres gyermekvédelmi 
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kedvezményben részesülő, tanulók, hallgatók, és a velük foglalkozó pedagógusok és egyéb 

szakemberek. 

Nem városi jogállású települések szegregátumaiban élő romák, hátrányos helyzetű személyek, 

illetve a programok végrehajtását segítő, abban résztvevő szakemberek. 

A beavatkozásokhoz kapcsolódó egyes pályázati felhívásokban kerülnek rögzítésre a 

támogatott fejlesztés kapcsán releváns célcsoportok. 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet biztosító intézkedések – 

CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke 

A célkitűzés keretében tervezett intézkedések küzdenek a tartós területi szegregáció, a lakhatás 

és az alapvető szolgáltatások terén előforduló hátrányos megkülönböztetés ellen, valamint 

hozzájárulnak a Keretstratégiában foglalt környezeti igazságosság biztosításához 

A gyermekes családok szegénységének csökkentését, valamint az oktatási esélyteremtést 

szolgáló infrastrukturális intézkedések hozzájárulnak továbbá a többgenerációs szegénység 

elleni küzdelem Keretstratégiában foglalt célkitűzéséhez. 

A célkitűzés alatt megvalósuló intézkedések nem támogatnak olyan beruházásokat, amelyek 

növelik, vagy újratermelik a szegregációt. A beruházások a szegregáció aktív csökkentését 

szolgálják.  

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását 

is – a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja 

Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai 

kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi 

megközelítés alkalmazásával.  

Magyarország kevésbé fejlett régiói, komplex (ESZA+ és ERFA) intézkedések esetében azok 

ESZA+ területi célzása szerint. 

A szegregáció megszüntetése és az integráció elősegítése érdekében a célcsoport a szegregált 

városrészeken kívül is támogatható. 

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések – a CPR 22. cikke (3) 

bekezdése d) pontjának vi. alpontja 

Nem releváns. 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont vii. alpontja 

Nem releváns. 
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2.4.4.2. Mutatók 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA-rendelet 8. cikke, ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás  Egyedi célkitűzés  Alap Régiókate

gória 

Azonosító [5] Mutató [255]  Mértékegy

ség 

Mérföldkő 

(2024) 

Célérték 

(2029) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ERFA iii. ERFA 
kevésbé 

fejlett 
EPO12 

Lakhatási programba 

bevont személyek száma 
fő 200 2 000 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ERFA iii. ERFA 
kevésbé 

fejlett 
EPO13 

Infrastrukturális 

beruházással érintett 

gyermekek esélyeit 

növelő szolgáltatások 

száma 

db 37 370 

Hivatkozás:22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont és az ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

3. táblázat: Eredménymutatók 

Prioritás 
Egyedi 

célkitűzés 
Alap 

Régiókategór

ia 

Azonosít

ó [5] 
Mutató [255] 

Mérté

kegysé

g 

Alapvon

al vagy 

referenci

aérték 

Tárgyé

v 

Célérté

k 

(2029) 

 

Adatforrás [200] 

Megjegyzés

ek [200] 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ERFA iii. ERFA kevésbé fejlett EPR16 

Kiköltözéssel 

érintett személyek 

száma 

fő 0 n.r. 1 600 
Kedvezményezetti 

adatforrás 

 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ERFA iii. ERFA kevésbé fejlett RCR70 

Az új vagy 

korszerűsített 

gyermekgondozási 

infrastruktúrát 

fő/év 0 n.r. 9 095 
Kedvezményezetti 

adatforrás 
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igénybe vevők 

száma éves szinten 
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2.4.4.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem 

alkalmazandó az ETHAA-ra) 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont viii. alpontja 

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód Összeg (EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ERFA kevésbé fejlett ERFA iii 126 Lakhatási 

infrastruktúra 

(nem migránsok, 

menekültek és 

nemzetközi 

védelemben 

részesülő/nemzetk

özi védelmet 

kérelmező 

személyek 

számára) 

69 234 343 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ERFA kevésbé fejlett ERFA iii 154 A 

marginalizált 

csoportok – 

például a romák – 

oktatáshoz való 

hozzáférésének, 

munkavállalásána

k és társadalmi 

befogadásának 

javítását célzó 

intézkedések 

53 695 714 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ERFA kevésbé fejlett ERFA iii 01 Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

122 930 057 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ERFA kevésbé fejlett ERFA iii 
32 A célzott 

területek egyéb 

típusai 

59 520 057 
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Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ERFA kevésbé fejlett ERFA iii 
33 Nincs területi 

célzottság 

63 410 000 

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ERFA kevésbé fejlett ERFA iii 
05 

Megkülönböztetés-

mentesség 

59 520 057 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ERFA kevésbé fejlett ERFA iii 
09 Nem 

alkalmazható 
21 857 143 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ERFA kevésbé fejlett ERFA iii 
10 Az európai 

szemeszter során 

azonosított 

kihívások kezelése 

41 552 857 

 

8. táblázat: 7. dimenzió – Az ESZA+*, az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

ERFA kevésbé fejlett ERFA iii 
03 Nemi 

szempontból 

semleges 

122 930 

057 

* Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 

100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt 
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2.5. A prioritás címe: Szociális fejlesztések  

 Az ifjúsági foglalkoztatáshoz kapcsolódó prioritás 

 Az innovatív fellépésekhez kapcsolódó prioritás 

 A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet* 4. cikke 

(1) bekezdésének m. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében 

 A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet5 4. cikke 

(1) bekezdésének l. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében 

 Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának 

viii. alpontjában meghatározott, városi mobilitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt 

prioritás 

 Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának v. 

alpontjában meghatározott, digitális-konnektivitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt 

prioritás 
* Jelölés esetén lépjen a 2.A.1.1.a szakaszhoz 

 

2.5.1. Egyedi célkitűzés: ESZA+ h) az aktív befogadás ösztönzése, többek között az 

esélyegyenlőség, a megkülönböztetésmentesség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a 

foglalkoztathatóság javítása érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára; 

2.5.1.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii.,iv., v. vi. és vii. alpontja; 

 

A vonatkozó intézkedéstípusok – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az 

ESZA+ rendelet 6. cikke: 

Jelen beavatkozás célja azon megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő 

személyek – ide értve atartósan inaktívakat és a fogyatékossággal élő pályakezdőket –, nyílt 

munkaerőpiaci foglalkoztatási szintjének növelése, akik munkaerő-piaci integrációja csak 

hosszabb folyamat révén valósulhat meg, másrészt pályakezdő fogyatékossággal élő, vagy 

sajátos nevelési igényű fiatalok gyakorlati képzésének, munkatapasztalat szerzésének 

biztosítása. 

Inaktívak munkavállalásra való felkészítése: 

A beavatkozások fókuszában az inaktív (pl. szociális, mentális problémával küzdő) 

megváltozott munkaképességű személyek elérése és folyamatos segítése áll az egyéni 

szükségletekhez igazodó rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával, annak érdekében, hogy 

alkalmassá váljanak a nyílt munkaerőpiaci álláskeresésre, munkavégzésre.  

Az összehangolt beavatkozások elősegítik a munkavállalói célcsoport részvételi 

hajlandóságát a programba való bekapcsolódásra és a támogatás melletti munkavégzésre. A 

megváltozott munkaképességű személyek számára a foglalkozási rehabilitációs 

szolgáltatások nyújtását tervezzük biztosítani.  

A beavatkozások megvalósításához kapcsolódóan szükséges a foglalkozási rehabilitációs 

szolgáltatások fejlesztése a tartósan inaktív személyek számára, valamint a rehabilitációs 

                                                 
5 Amennyiben az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének l) pontjában meghatározott egyedi célkitűzéshez 

rendelt forrásokat figyelembe veszik az ESZA+ rendelet 7. cikke (4) bekezdésének céljából. 
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országos szolgátatói hálózat kialakítása, a mentorok, segítők képzése, a tevékenységük 

koordinálása, szakmai munkacsoportok működtetése. 

Pályakezdők gyakorlati képzése: 

Pályakezdő fogyatékossággal élő, vagy sajátos nevelési igényű fiatalok esetében a 

beavatkozások a munkatapasztalat megszerzését célozzák akkreditált munkáltatóknál, akik 

feladata a célcsoport kiválasztása, és bevonása, az egyéni készségek és képességek felmérése, 

amely alapján kiválasztható a megfelelő gyakorlati képzési álláshely a pályakezdők részére. 

 

A GINOP Plusz az aktív munkaerőpiaci részvételre fókuszál, míg az EFOP Plusz keretében 

tervezett intézkedések az ezt megelőző felkészítést illetve tapasztalatszerzést célozzák, 

ezáltal biztosított a programok közötti szinergia és lehatárolás. A két program közötti átlépési 

lehetőséget az biztosítja, hogy az EFOP Plusz program keretében a munkavállalásra való 

felkészítésben, rehabilitációs szolgáltatásban igazoltan résztvevő személyek, az erről szóló 

dokumentum birtokában kerülhetnek be a GINOP Plusz aktív programjaiba, a program 

közötti átjárhatóságot biztosító koordinációs tevékenység az EFOP Plusz keretében valósul 

meg. 

A fő célcsoportok – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpontja 

16-65 év közötti fogyatékossággal élő, vagy megváltozott munkaképességű személyek, 

közöttük a pályakezdő fogyatékossággal élő, vagy sajátos nevelési igényű, állást kereső 

személyek, valamint a velük foglalkozó szakemberek.  

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet biztosító intézkedések – 

CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke 

A műveletek keretében fogyatékossággal élő, vagy megváltozott munkaképességű 

személyek képzésére, kompetencia-fejlesztésére, foglalkoztatásra való felkészítésére kerül sor, 

melynek megvalósítása során kiemelt szempont a befogadó, az esélyegyenlőséget biztosító és 

a diszkriminációmentes beavatkozások megvalósulása. Az intézkedés bármilyen 

fogyatékossággal élő, vagy megváltozott munkaképességű személy számára biztosítja a 

bevonás és részvétel lehetőségét, aki az 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékos 

személynek minősül, vagy aki az 2011. évi CXCI. törvény szerint megváltozott 

munkaképességű személynek tekintendő. 

Az esélyegyenlőség elősegítésének célja a hátrányos megkülönböztetésből fakadó hátrányok 

társadalmi szintű csökkentése, a társadalmi szintű esélyteremtés. Valamennyi tervezett 

intézkedés hozzájárul az egyenlőség, a befogadás és a megkülönböztetésmentesség 

biztosításához. A beavatkozások kifejezetten azon célcsoportok (fogyatékossággal élők, 

megváltozott munkaképességűek) munkára való felkészítését, valamint a munkahelyi 

integrációjukat segítik, akik fokozottan ki vannak téve a hátrányos megkülönböztetés 

veszélyének. 

A célcsoportok megkülönböztetés mentes befogadását a megváltozott munkaképességű, 

fogyatékossággal élők esetében a munkáltatók számára biztosított foglalkozási rehabilitációs 

szolgáltatásoksegítik elő, amelyek aktív részét képezik a beavatkozásnak.  

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását 

is– a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja 
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A Partnerségi Megállapodás „Integrált beavatkozások a demográfiai kihívások és/vagy a 

térségi, regionális különbségek kezelésére” fejezetében rögzített területi megközelítési 

szabályok kerülnek alkalmazásra. A célkitűzés alatt a források legalább 65 %-ának 

felhasználása a 4 legkevésbé fejlett régióban történik. 

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések – a CPR 22. cikke (3) 

bekezdése d) pontjának vi. alpontja 

Nem releváns. 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont vii. alpontja 

Nem releváns 
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2.5.1.2. Mutatók 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA-rendelet 8. cikke, ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap 
Régiókategóri

a 

Azonosító 

[5] 
Mutató [255] 

Mértékegy

ség 

Mérföldkő 

(2024) 

Célérték 

(2029) 

Szociális 

fejlesztések 
ESZA+ h) ESZA+ kevésbé fejlett EPO14 

Bevont 

fogyatékossággal élő 

vagy megváltozott 

munkaképességű 

személyek száma 

fő 1 650 5 600 

 

Hivatkozás:22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont és az ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

3. táblázat: Eredménymutatók 

Prioritás 
Egyedi 

célkitűzés 
Alap 

Régiókate-

gória 

Azonosí-

tó [5] 

Mutató 

[255] 

Mérték 

egység 

Alapvonal 

vagy 

referencia-

érték 

Tárgyév 

Célérték 

(2029) 

 

Adatforrás 

[200] 

Megjegyzé-

sek [200] 

Szociális 

fejlesztések 
ESZA+ h) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 
EPR17 

Kilépéskor 

munkát 

kereső 

résztvevők 

fő 0 n.r. 4 000 
Kedvezményez

etti adatforrás 
-  
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2.5.1.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem 

alkalmazandó az ETHAA-ra) 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont viii. alpontja 

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Szociális 

fejlesztések 
ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ h) 

153 A hátrányos 

helyzetű 

személyek 

munkaerőpiacra 

való 

belépésének és 

visszatérésének 

támogatása 

16 995 145 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Szociális 

fejlesztések 
ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ h) 

01 Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

16 995 145 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Szociális 

fejlesztések 
ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ h) 

33 Nincs 

területi 

célzottság 

16 995 145 

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Szociális 

fejlesztések 
ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ h) 

10 Az európai 

szemeszter 

során 

azonosított 

kihívások 

kezelése 

16 995 145 
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8. táblázat: 7. dimenzió – Az ESZA+*, az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Szociális 

fejlesztések 
ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ h) 

02 A nemek 

közötti 

egyenlőség 

általános 

érvényesítése 

16 995 145 

* Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 

100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt. 

 

2.5.2. Egyedi célkitűzés: ESZA+ k) a minőségi, fenntartható és megfizethető 

szolgáltatásokhoz való egyenlő és időben történő hozzáférés fokozása, ideértve a lakhatáshoz 

és a személyközpontú ellátáshoz, többek között az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést 

elősegítő szolgáltatásokat; a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése, ideértve a szociális 

védelemhez való hozzáférés előmozdítását is, különös tekintettel a gyermekekre és a hátrányos 

helyzetű csoportokra; az egészségügyi rendszerek és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások 

fogyatékossággal élők számára is biztosított hozzáférhetőségének, hatékonyságának és 

rezilienciájának javítása; 

2.5.2.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii.,iv., v. vi. és vii. alpontja; 

 

A vonatkozó intézkedéstípusok – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az 

ESZA+ rendelet 6. cikke: 

1. Fogyatékos személyeknek és, pszichiátriai betegeknek nyújtott közösségi 

szolgáltatások fejlesztése  

Az önálló életvitel támogatása, továbbá a gondozó családtag munkavállalásának elősegítése, 

valamint a fogyatékossággal élő személy közösségi életének javítása érdekében a következő 

intézkedéseket tervezzük: 

- szociális alapszolgáltatások hosszított és hétvégi nyitva tartásának ösztönzése, 

- személyi asszisztencia szolgáltatás nyújtása, 

- családok tehermentesítését biztosító szolgáltatások fejlesztése, 

- fogyatékossággal élő személyek egyenlő esélyű hozzáférését biztosító szolgáltatások 

fejlesztése, 

- fogyatékossággal élő személyek, családjuk és közvetlen környezetük számára nyújtott 

életvezetési, kríziskezelési tanácsadás megvalósítása, önálló életvitelt segítő képzések, 

felkészítések biztosítása, társadalmi részvételt támogató programok megvalósítása. 

A saját otthonukban fogyatékossággal élő személyeknek nyújtott szolgáltatásfejlesztés 

mellett - összhangban a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó 
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szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019-2036. évekre vonatkozó hosszú távú 

koncepcióval -, kiemelt cél a közösségi alapú szolgáltatások fejlesztésének folytatása, a 

támogatott lakhatás bővítése és korszerűsítése, fogyatékos személyeknek és pszichiátriai 

betegeknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése.  

A fogyatékos gyeremeket nevelő családok tehermentesítése érdekében tervezzük a jelenlegi 

szolgáltatási kapacitás bővítését. 

Az önálló életvitel támogatását szolgáló, intézményi kereteken kívüli rendszerek 

kapacitásbővítése érdekében Speciális Kommunikációs Központok fejlesztésére kerül sor a 

korábban megvalósult modellszolgáltatások eredményeinek felhasználásával.Az EFOP 

1.9.2. MONTÁZS projektben megvalósult eredményei alapján, multidiszciplináris 

szolgáltató központ regionális hálózatának létrehozását célozzuk. A szolgáltató központ célja 

az egyes szakterületeket egyaránt jellemző szakemberhiány feloldása, továbbá, hogy a 

fogyatékos emberek a számukra elengedhetetlen és szükséges szolgáltatásokat egy 

helyszínen tudják igénybevenni. 

 

2. Időseknek nyújtott szolgáltatásfejlesztés  

Az idősödő társadalom kihívásait, a demenciában szenvedők életminőségének javítását 

célzó intézkedések: 

- a demenciával élő személyek speciális szállítási szolgáltatásának megszervezése a nappali 

ellátás igénybevételének segítése céljából, ehhez kapcsolódóan gépjármű beszerzés az 

ERFA átjárhatóság terhére, 

- a segítségre szoruló idős, demens személyeket ellátó házi segítségnyújtás, nappali ellátás 

hosszított és hétvégi nyitvatartásának támogatása,  

- demens tanácsadó hálózat kiépítése. 

A demenciával élő személyek szállításának megszervezése lehetővé teszi a saját otthonukban 

élő demens személyek napközbeni ellátását, továbbá a családtagok tehermentesítése a 

munkaerő-piaci helyzetének javítását is szolgálja. 

A család- és gyermekjóléti központok bázisán tervezettdemencia tanácsadó tevékenység 

modellprogramban a tanácsadó képzésére, foglalkoztatására nyílik lehetőség A demencia 

tanácsadó fő feladata, hogy komplex rendszerben pótolja a demens emberekre vonatkozó, 

hiányzó célcsoport-specifikus ismereteket. A tanácsadói tevékenység olyan személyes 

szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek felhasználásával támogatja a 

hozzájuk forduló egyéneket, családokat, közösségeket. 

3. Hajléktalan személyeknek nyújtott szolgáltatásfejlesztés  

A hajléktalan személyek szociális segítése, kísérő intézkedésekkel történő mentális 

támogatása mellett a célcsoport társadalmi reintegrációja érdekében szükséges az intézményi 

lét helyett intézménytől független helyszínen lévő,átmeneti ideig igénybe vehető 

lakásokban, valódi közösségi részvételt és minél előbbi önálló életvitelt lehetővé tevő 

lakhatási szolgáltatások, példáulkülső férőhelyek kialakítása. A hajléktalan személyeket 

érintő fejlesztések esetében infrastruktúrális fejlesztéseket is tervezünk a ERFA-átjárhatóság 

mértékéig. 
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4. Gyermekek és az őket segítő szakemberek, családok támogatása 

A gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése érdekében a család- és 

gyermekjóléti központok/szolgáltatások hosszított és hétvégi nyitvatartását ösztönzzük. A 

prevenciós csoportok működtetésén keresztül valósul meg az emberkereskedelem célú 

kizsákmányolás megelőzése, a családon belüli erőszak, a gyermekbántalmazás megelőzése. 

Tervezünkszülői kompetenciafejlesztést, a szülők edukációját célzó programok 

megvalósítását is. 

A családjából hatósági intézkedéssel kiemelt gyermek hazagondozása érdekében szükséges 

a kapcsolattartások kialakítását és erősítését szolgáló szakmai tevékenység 

továbbfejlesztése. Amennyiben a hazagondozás és örökbefogadás sem lehetséges, úgy a 

gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek felnőttkori önálló életvitelre való felkészítése 

érdekében szükséges a sikeres felnőtté válás elősegítése. 

A gyermekvédelmi szakellátásba került gyermekek esetén prioritás a nevelőszülőnél történő 

elhelyezés, ugyanakkor egyes gyermek szükségletei csak egyéb ellátási formákban 

biztosíthatóak.  

A tervezett intézkedések elősegítik a gyermekvédelemben nevelkedő súlyos pszichiátriai 

kórképpel és a kettős szükséglettel rendelkező gyermekek gondozás-neveléséhez 

szükséges humánerőforrási, szolgáltatási és ezekhez kapcsolódó tárgyi feltételrendszer 

biztosítását. A tervezett intézkedés célcsoportját olyan állapotú gyermekek képezik, akik napi 

24 órás, gyermekenként legalább egyszemélyes szakemberi felügyeletet igényelnek, ennek 

következtében nevelőszülői családban nem biztosítható a szükségletüknek megfelelő 

gondozásuk. A speciális gyermekotthoni ellátás két év időtartamra állapítható meg, csak 

kivételesen indokolt esetben, a szakértői bizottság véleménye alapján haladhatja meg a 2 évet 

főszabály szerint legfeljebb 1 évvel, a gyermek terápiájának, a tanítási évnek vagy a gyermek 

képzésben való részvételének a befejezésére tekintettel, illetve ha a gyermek érdekében 

szükséges, akkor a speciális szükséglete fennállásáig meghosszabbítható. A központi 

speciális gyermekotthonban elhelyezett – legsúlyosabb állapotú – gyermekek esetében az 

Országos Szakértői Bizottság 2021-es beszámolójában foglalt adatok szerint a felülvizsgálat 

eredményeként a gyermekek mintegy 50 %-ának szűnt meg a speciális gyermekotthoni 

ellátása. A fejlesztéssel a legsúlyosabb állapotú, kettős szükségletű gyermekek terápiás 

ellátását szeretnénk hatékonyabbá tenni és azt lerövidíteni, mivel jellemzően az ő esetükben 

szükséges a speciális gyermekotthoni ellátás 2 éven túli meghosszabbítása.Ezt a 

szolgáltatást nem tekintjük a tartós bentlakás kategóriába eső szolgáltatásnak 

tekintettel arra, hogy a hazai jogszabályok szerint speciális szükséglet csak a fent részletezett 

meghatározott időre és okból állapítható meg, a gyermek szükségleténekszakértői bizottság 

általi rendszeres felülvizsgálata mellett.Cél a gyermek sikeres rehabilitációját követően minél 

rövidebb időn belül a családba vagy eredeti gondozási helyére (pl. nevelőszülő) történő 

visszagondozás. Esetünkben infrastruktúrális fejlesztéseket is tervezünk az ERFA-

átjárhatóság mértékéig. 

 

5. Humánerőforrást érintő beavatkozások  
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A beavatkozások hozzájárulnak a szociális és gyermekvédelmi szakemberek számának 

növeléséhez, a fluktuáció csökkentéséhez és az ellátórendszer minőségi fejlesztéséhez az 

alábbi tervezett intézkedésekkel: 

- az ágazatot érintő képzések megerősítése, a képzések tartalmának az ágazati jogszabályi 

környezetnek, valamint a jelenleg is tartó pandémiás helyzetnek megfelelő fejlesztése; az 

ágazati képesítő képzési rendszer kialakítása; képzések, továbbképzések lebonyolítása; 

- ösztöndíjrendszer kialakítása nyújtása, továbbá a munkahelyi beilleszkedést 

segítőszolgáltatás kialakítása , az indézkedések során bevont új szakemberek, 

beilleszkedésének támogatása, a létszámhiány kezelése és a fluktuáció csökkentése 

érdekében. 

Az ágazati képesítő képzési rendszer kialakítása innovatív elem az előző időszakhoz képest, 

amely nagyobb célcsoport bevonását teszi lehetővé az ágazati képzésekbe. Az ágazati 

képesítő képzések éppen a szociális- és gyermekvédelmi képzési rendszerből hiányzó 

szakmák kialakítását és a hiányszakmákba főképpen középfokú végzettség nélküli 

célcsoportok bevonását célozzák. 

 

Az ágazat hosszú távú működését teszi lehetővé a dolgozók lakhatási programjainak 

támogatása, továbbá a kiégésüket megakadályozó programok. A lakhatási támogatást az 

ágazatban személyes gondoskodást nyújtó személyek részére közvetlen albérleti 

támogatásként tervezzük nyújtani a betöltetlen álláshelyek csökkentése érdekében. 

Elengedhetetlen a támogató munkahelyi kultúra és környezet, élményalapú és gyakorlatias, 

jól használható ismeret- és tapasztalatszerzés, a kiégést megelőző és a szakmai személyiség 

karbantartását szolgáló rekreációs keretek között biztosított szakmai személyiségfejlesztő 

foglalkozások elérhetősége.  

Az ágazati humánerőforrás fejlesztését célzó szolgáltatásokhoz kapcsolódóan kiegészítő 

elemként szükséges a meglévő nyilvántartási rendszer továbbfejlesztése. 

A fő célcsoportok – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpontja 

- fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek,  

- segítségre szoruló idős, demens személyek,  

- hajléktalan személyek,  

- védelembe vett, gyermekvédelmi szakellátásban részesülő illetve javítóintézeti nevelésben 

részesülő gyermekek, családjaik és nevelőszüleik, valamint gyermekjóléti alapellátásokat 

igénybe vevő, vagy potenciálisan igénybe vevő, rászoruló gyermekek és családjaik, 

- az előző célcsoportokkal dolgozó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek. 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet biztosító intézkedések – 

CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke 

A közösségi alapú szolgáltatások fejlesztése révén javul a sérülékeny célcsoportok 

társadalmi integrációja, önálló életvitelük támogatása. A fogyatékossággal élő személyeket 

és családjukat érintő intézkedések hozzájárulnak a kirekesztődés megelőzéséhez, az 

intézményi gondozás elkerüléséhez, a családi és közösségi alapú ellátásra való áttérés 

előmozdításához. A fejlesztések nem célozzák az intézményeken belüli kapacitások növelését, 

és intézményeken belüli új szolgáltatások létrehozását. 
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Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását 

is– a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja 

A Partnerségi Megállapodás „Integrált beavatkozások a demográfiai kihívások és/vagy a 

térségi, regionális különbségek kezelésére” fejezetében rögzített területi megközelítési 

szabályok kerülnek alkalmazásra. A célkitűzés alatt a források legalább 65 %-ának 

felhasználása a 4 legkevésbé fejlett régióban történik. 

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések – a CPR 22. cikke (3) 

bekezdése d) pontjának vi. alpontja 

Nem releváns. 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont vii. alpontja 

Nem releváns. 
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2.5.2.2. Mutatók 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA-rendelet 8. cikke, ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap 
Régiókategóri

a 

Azonosító 

[5] 
Mutató [255] 

Mértékegy

ség 

Mérföldkő 

(2024) 

Célérték 

(2029) 

Szociális fejlesztések ESZA+ k) ESZA+ kevésbé fejlett EPO15 

Továbbfejlesztett 

szolgáltatásokkal elért 

fogyatékossággal élő 

személyek száma 

fő 500 3 420 

Szociális 

fejlesztések 
ESZA+ k) ESZA+ kevésbé fejlett EPO16 

Humánfejlesztésekben 

résztvevő személyek 

száma 
fő 1 000 46 000 

Szociális 

fejlesztések 
ESZA+ k) ESZA+ kevésbé fejlett EPO17 

Gyermekek és fiatal 

felnőttek támogatása fő 1 500 19 860 

Szociális fejlesztések ESZA+ k) ESZA+ kevésbé fejlett EPO18 

Szolgáltatásban 

részesülő hajléktalan 

személyek száma 
fő 35 248 

Szociális fejlesztések ESZA+ k) ESZA+ fejlett EPO18 

Szolgáltatásban 

részesülő hajléktalan 

személyek száma 
fő 15 112 

Szociális fejlesztések ESZA+ k) ESZA+ kevésbé fejlett EPO19 

Idős személyek 

mobilitását segítő 

szolgáltatások száma 
db 0 19 
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Szociális fejlesztések ESZA+ k) ESZA+ fejlett EPO19 

Idős személyek 

mobilitását segítő 

szolgáltatások száma 
db 0 1 

 

 

Hivatkozás:22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont és az ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

3. táblázat: Eredménymutatók 

Prioritás  Egyedi 

célkitűzés  

Alap Régióka

tegória 

Azonosí

tó [5] 

Mutató [255] Mérték

egység 

Alapvonal 

vagy 

referenciaért

ék 

Tárgyé

v  

Célérték 

(2029) 

 

Adatforr

ás [200] 

Megjegyzés

ek [200] 

Szociális 

fejlesztések 
ESZA+ k) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 
EPR18 

A szolgáltatásokat 

igazoltan igénybevevő 

fogyatékos személyek 

vagy a velük együttélő 

személyek száma 

fő n.r. n.r. 2 200 

Kedvezm

ényezetti 

adatforrás 

 

Szociális 

fejlesztések 
ESZA+ k) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 
EPR19 

Humánfejlesztésekben 

résztvevő személyek 

közül a fejlesztés 

eredményéről igazolást 

szerzők száma 

fő n.r. n.r. 40 000 

Kedvezm

ényezetti 

adatforrás 

 

Szociális 

fejlesztések 
ESZA+ k) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 
EPR20 

Gyermekvédelmi 

szakembereket 

támogató 

szolgáltatásokban a 

fő n.r. n.r. 1 000 

Kedvezm

ényezetti 

adatforrás 
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részvételről igazolást 

szerző szakemberek 

száma 

Szociális 

fejlesztések 
ESZA+ k) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 
EPR21 

Nyújtott nyitvatartással 

legalább egyszer elért 

személyek száma 

fő n.r. n.r. 8640 

Kedvezm

ényezetti 

adatforrás 

 

Szociális 

fejlesztések 
ESZA+ k) ESZA+ fejlett EPR21 

Nyújtott nyitvatartással 

legalább egyszer elért 

személyek száma 

fő n.r. n.r. 360 

Kedvezm

ényezetti 

adatforrás 

 

Szociális 

fejlesztések 
ESZA+ k) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 
EPR22 

Kísérő intézkedésekkel 

támogatott hajléktalan 

személyek száma 

fő n.r. n.r. 69 

Kedvezm

ényezetti 

adatforrás 

 

Szociális 

fejlesztések 
ESZA+ k) ESZA+ fejlett EPR22 

Kísérő intézkedésekkel 

támogatott hajléktalan 

személyek száma 

fő n.r. n.r. 31 

Kedvezm

ényezetti 

adatforrás 

 

Szociális 

fejlesztések 
ESZA+ k) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 
EPR23 

Demenstanácsadóhalóz

atban résztvevő 

szakemberek száma 

fő n.r. n.r. 150 

Kedvezm

ényezetti 

adatforrás 
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2.5.2.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem 

alkalmazandó az ETHAA-ra) 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont viii. alpontja 

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritásszá

m 

Alap Régiókategóri

a 

Egyedi 

célkitűzés 

Kód Összeg (EUR) 

Szociális 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ k) 127 A 

közösségbe való 

társadalmi 

befogadáshoz 

hozzájáruló 

egyéb szociális 

infrastruktúra 

2 233 619 

Szociális 

fejlesztések 

ESZA+ fejlett ESZA+ k) 127 A 

közösségbe való 

társadalmi 

befogadáshoz 

hozzájáruló 

egyéb szociális 

infrastruktúra 

786 745 

Szociális 

fejlesztések 

ERFA kevésbé fejlett ESZA+ k) 127 A 

közösségbe való 

társadalmi 

befogadáshoz 

hozzájáruló 

egyéb szociális 

infrastruktúra 

382 391 

Szociális 

fejlesztések 

ERFA fejlett ESZA+ k) 127 A 

közösségbe való 

társadalmi 

befogadáshoz 

hozzájáruló 

egyéb szociális 

infrastruktúra 

382 390 

Szociális 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ k) 152 

Intézkedések az 

esélyegyenlőség 

és a 

társadalomban 

való aktív 

részvétel 

előmozdítására 

2 817 697 
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Szociális 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ k) 158 A minőségi, 

fenntartható és 

megfizethető 

szolgáltatásokh

oz való egyenlő 

és időben 

történő 

hozzáférés 

megerősítését 

célzó 

intézkedések 

53 480 737 

Szociális 

fejlesztések 

ESZA+ fejlett ESZA+ k) 158 A minőségi, 

fenntartható és 

megfizethető 

szolgáltatásokh

oz való egyenlő 

és időben 

történő 

hozzáférés 

megerősítését 

célzó 

intézkedések 

654 818 

Szociális 

fejlesztések 

ERFA kevésbé fejlett ESZA+ k) 158 A minőségi, 

fenntartható és 

megfizethető 

szolgáltatásokh

oz való egyenlő 

és időben 

történő 

hozzáférés 

megerősítését 

célzó 

intézkedések 

412 739 

Szociális 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ k) 159 A család- és 

közösségi alapú 

ápolásigondozás 

szolgáltatások 

biztosításának 

megerősítését 

célzó 

intézkedések 

32 939 029 

Szociális 

fejlesztések 

ESZA+ fejlett ESZA+ k) 159 A család- és 

közösségi alapú 

ápolásigondozás 

szolgáltatások 

1 555 591 
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biztosításának 

megerősítését 

célzó 

intézkedések 

Szociális 

fejlesztések 

ERFA kevésbé fejlett ESZA+ k) 159 A család- és 

közösségi alapú 

ápolásigondozás 

szolgáltatások 

biztosításának 

megerősítését 

célzó 

intézkedések 

3 505 856 

Szociális 

fejlesztések 

ERFA fejlett ESZA+ k) 159 A család- és 

közösségi alapú 

ápolásigondozás 

szolgáltatások 

biztosításának 

megerősítését 

célzó 

intézkedések 

1 204 227 

 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Szociális 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett 

 

fejlett 

ESZA+ k) 01 Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

100 355 839 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Szociális 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett 

 

fejlett 

ESZA+ k) 33 Nincs 

területi 

célzottság 

100 355 839 

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Szociális 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett 

 

fejlett 

ESZA+ k) 10 Az európai 

szemeszter 

során 

100 355 839 
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azonosított 

kihívások 

kezelése 

 

8. táblázat: 7. dimenzió – Az ESZA+*, az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Szociális 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett 

 

fejlett 

ESZA+ k) 02 A nemek 

közötti 

egyenlőség 

általános 

érvényesítése 

100 355 839 

* Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 

100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt. 

2.6. A prioritás címe: Rászoruló személyek támogatása 

 Az ifjúsági foglalkoztatáshoz kapcsolódó prioritás 

 Az innovatív fellépésekhez kapcsolódó prioritás 

 A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet* 4. cikke 

(1) bekezdésének m. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében 

 A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) 

bekezdésének l. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében  

 Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának 

viii. alpontjában meghatározott, városi mobilitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt 

prioritás 

 Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának v. 

alpontjában meghatározott, digitális-konnektivitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt 

prioritás 

*Ha ezt az opciót jelölte be, akkor lépjen a 2.1.1.2. szakaszhoz. 

 

2.6.1.  Az anyagi nélkülözés kezelésére vonatkozó egyedi célkitűzés: ESZA+ m) az anyagi 

nélkülözés kezelése élelmiszer és/vagy alapvető anyagi támogatás nyújtása révén a leginkább 

rászoruló személyeknek, köztük gyermekeknek, valamint az említettek társadalmi befogadását 

támogató kísérő intézkedések végrehajtása 

2.6.1.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikkének (3) bekezdése és az ESZA+ rendelet 20. cikke és 23. cikkének 

(1) és (2) bekezdése 

Támogatástípusok: 

Összhangban a Pillérrel, a 2014-2020-as programozási időszakban megvalósított FEAD 

programok folytatása és azok továbbfejlesztése szükséges. Az egyes beavatkozások a leginkább 
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rászoruló személyek élethelyzetének javítására irányulnak a megfelelő élelmiszerekhez, 

étkezéshez és alapvető anyagi javakhoz való hozzáférésben tapasztalható hiányosságok 

csökkentésével, valamint a mindennapi megélhetésben tapasztalt nehézségek enyhítésével. A 

rászorultsági helyzetből való kilépésre lehetőséget ad ezen felül a kísérő szolgáltatások 

biztosítása, vagy az ahhoz adott támogatás.  

A támogatások esetében alapvető elvárás, hogy tiszteletben tartsák a leginkább rászoruló 

személyek méltóságát.A karitatív szervezetek jelentős szerepet töltenek be ezen feladatok 

ellátásában.  

Partnerszervezetek bevonása esetén cél a gyakorlati tereptapasztalattal, megfelelő kapacitással 

és ahol releváns, a megvalósításban tapasztalattal rendelkező szervezetek kiválasztása. A 

partnerszervezeteket csak az interneten meghirdetett, bárki számára korlátozás nélkül elérhető 

nyílt pályázat alapján lehet kiválasztani. A pályázatokról értékelés alapján születik döntés. 

Az anyagi depriváció csökkentése érdekében tett közvetlen intézkedések mellett és ezek hatását 

erősítve a prevenciós, edukációs és szükséglet alapú kísérő szolgáltatások biztosítása továbbra 

is tervezett. 

 

Kapcsolódó intézkedések:  

1. Tartós élelmiszercsomagok rendszeres biztosítása a leginkább rászoruló célcsoportok 

számára; 

2. Melegétel és kiegészítő élelmiszer rendszeres biztosítása hajléktalan személyek számára; 

3. Olyan alapvető anyagi támogatások rendszeres juttatása, amelyek kielégítik egy személy 

méltóságteljes életvitelhez szükséges igényeit, illetve hozzájárulnak a mindennapi 

megélhetésben tapasztalt nehézségek enyhítéséhez (pl. utalványok, ruházat, higiéniai termékek, 

iskolai és óvodai felszerelések, tűzifa). 

4. Felzárkózási célú kísérő intézkedések biztosítása az élelmiszersegély és alapvető anyagi 

támogatás kedvezményezettjei részére, amelyek célja a kialakult rászorultsági helyzetből 

történő kitörés megalapozása (pl. az életvezetéshez, életvitelhez és a társadalmi felzárkózáshoz 

hozzájáruló intézkedések, stb.). 

 

Fő célcsoportok 

A támogatandó célcsoportok mindegyike a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés 

kockázatának fokozottan kitettek körébe tartozik, ezért az egyes célcsoportokat egyidejűleg 

több beavatkozás is érintheti. 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 

pénzbeli és természetbeni juttatásra – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre – jogosult 0-

18 éves gyermeket nevelő családok,  

- olyan háztartásban élő várandós anya, amelyben aktív korúak ellátására jogosult személy él 

(a magzat 3 hónapos korától) [1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról], 

- a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező szociálisan rászoruló megváltozott 

munkaképességű, valamint időskorú személyek, 



 

108 

 

- hajléktalan személyek (hajléktalanok átmeneti szállásán élők, éjjeli menedékhelyen alvók, 

nappali melegedőt használók, nem lakás céljára szolgáló helyen élők, az utcai szociális munkát 

nyújtó szolgálatok gondozásában állók, elsőként lakhatásban élők, külső férőhelyen lakhatási 

szolgáltatást igénybe vevők) [1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról], 

- a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) kormányrendelet alapján 

a kedvezményezett járásokban lévő településeken élő személyek a megadott célcsoport 

kategóriák figyelembevételével, 

- a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 

105/2015. (IV. 23.) kormányrendelet alapján a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező 

településeken,valamint Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség 

csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a „Felzárkózó települések” 

hosszú távú programjának kiterjesztéséről szóló 1057/2021. (II.19.) Korm. határozat 3. 

mellékletében meghatározott településeken élő óvodás korú gyermeket nevelő családok. 

 

A nemzeti vagy regionális támogatási program leírása 

A 2020-ra vonatkozó KSH adatok alapján a gyermekvédelmi törvény szerinti rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülő 25 évnél fiatalabbak havi átlagos száma 242.025 fő 

(KSH). 

A felnőttek körében az anyagi depriváció elsősorban azokat érinti, akik fizikai állapotuk vagy 

koruk miatt korlátozottan, vagy egyáltalán nem képesek jövedelemszerzésre. A szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti rokkantsági és rehabilitációs 

ellátásban részesülők száma mintegy 295.000 fő, az időskorúak járadékában részesülők száma 

közel 7.000 fő, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők havi 

átlagos száma megközelítőleg 20.000 fő (KSH). A megváltozott munkaképességűeknek járó 

ellátásban részesülők száma 2020-ban 293.755 fő, az öregségi nyugdíjasok száma pedig 

2.053.600 fő. 

A szegény családokban élő gyermekek napi szintű étkeztetését a nemzeti költségvetés 

támogatja. A bölcsődei ellátásban, óvodai és általános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve gyermekvédelmi szakellátásban 

élő gyermekek és tanulók étkeztetése ingyenes. 

A hajléktalan személyek a szociális törvény alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni 

ellátásokban, szociális szolgáltatásokban és egyéb hazai programokban részesülhetnek. 

A kereső tevékenységet nem folytató, aktív korú személyek részére a foglalkoztathatóságtól 

függően foglalkoztatást helyettesítő támogatás, vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatás nyújtható.  

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 

személyek részére nyújtott támogatás, a közgyógyellátás pedig a szociálisan rászorult személy 

részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához biztosított hozzájárulás.  

Ezek mellett az önkormányzatok a rendeletükben meghatározott jogcímeken települési 

támogatást nyújthatnak létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 

időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdők számára. 
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Említést érdemel továbbá, hogy az egyházi, karitatív, civil szervezetek, szolgálatok átfogó 

tevékenységük, valamint a legrászorultabbak részére is juttatott támogatásaik által a szociális 

egyensúly jelentős tényezői. 

 

A műveletek kiválasztásának kritériumai 

Az ESZA+ rendelet 17. cikkében megfogalmazotton túl az alábbi kritériumokat alkalmazzuk 

az élelmiszerosztásra és/vagy alapvető anyagi támogatás biztosítására irányuló műveletek 

kiválasztása során: 

1. A műveletek céljai, szakmai tartalma és kedvezményezettjei megfelelnek az operatív 

program jelen prioritásában meghatározott kritériumoknak; 

2. A célcsoport megfelel az operatív program jelen prioritásában meghatározott 

kritériumoknak; 

3. A műveletek során törekedni kell a költséghatékonyságra, ennek bemutatása teljeskörűen 

igazolt; 

4. A műveletek során támogatásban részesülő személyek rászorultságának adminisztrálása 

megoldott (kivéve a hajléktalan személyek esetében); 

5. Amennyiben a végrehajtásba partnerszervezetek bevonására kerül sor, a kiválasztás 

módszertana ismertetésre került. 

A műveleteket az interneten meghirdetett nyílt felhívás eredményeként kell kiválasztani.
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2.6.1.2. Mutatók 

 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás  Egyedi célkitűzés  Alap  Régiókategória  Azonosító [5]  Mutató [255]  Mértékegység 
Rászoruló személyek támogatása ESZA+ m) ESZA+ kevésbé fejlett EMCO02 Kiosztott élelmiszer támogatás értéke összesen Ft 
Rászoruló személyek támogatása ESZA+ m) ESZA+ kevésbé fejlett EMCO05 Kiosztott áruk értéke összesen Ft 
Rászoruló személyek támogatása ESZA+ m) ESZA+ kevésbé fejlett EMCO09 Kiosztott élelmiszer támogatás mennyisége összesen tonna 

Rászoruló személyek támogatása ESZA+ m) ESZA+ kevésbé fejlett EEPO20 
Kísérő intézkedésekhez kapcsolódó kezelésbevételek száma (a 

szolgáltatási alkalmakon való megjelenések száma összesen, a 

kedvezményezett adatszolgáltatása alapján) 
darab 

 

3. táblázat: Eredménymutatók 

Prioritás  
Egyedi 

célkitűzés 
Alap  

Régiókategóri

a  
Azonosító 

[5] 
Mutató 

[255] 
Mértékegys

ég  
Referencia

érték  
Tárgyév  

Adatforrás 

[200] 
Megjegyzés 

Rászoruló személyek 

támogatása 
ESZA+ m) ESZA+ kevésbé fejlett EMCR01 

Élelmiszertámogatásban részesülő 

végső kedveményezettek száma 
fő 165 000 2020  

Referenciaérték forrása: 2020. 

évi EUPR adatok (RSZTOP-

1.1.1 és RSZTOP-4.1.1. 

projektekben) 

Rászoruló személyek 

támogatása 
ESZA+ m) ESZA+ kevésbé fejlett EMCR10 

Alapvető anyagi támogatásban 

részesülő végső kedvezményezettek 

száma 
fő 128 000 2020  

Referenciaérték forrása: 2020. 

évi EUPR adatok (RSZTOP-

2.1.1 projektben) 
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2.7. A prioritás címe: Család- és ifjúságügyi fejlesztések 

 Az ifjúsági foglalkoztatáshoz kapcsolódó prioritás 

 Az innovatív fellépésekhez kapcsolódó prioritás 

 A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet* 4. cikke 

(1) bekezdésének m. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében 

 A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet6 4. cikke 

(1) bekezdésének l. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében 

 Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának 

viii. alpontjában meghatározott, városi mobilitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt 

prioritás 

 Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának v. 

alpontjában meghatározott, digitális-konnektivitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt 

prioritás 
* Jelölés esetén lépjen a 2.A.1.1.a szakaszhoz 

 

2.7.1. Egyedi célkitűzés: ESZA+ c)a nemek közötti egyensúly előmozdítása a munkaerőpiaci 

részvétel tekintetében, egyenlő munkafeltételek, valamint amunka és a magánélet közötti jobb 

egyensúly elősegítése többek között a megfizethető gyermekgondozási szolgáltatásokhoz és az 

eltartott gondozásra szorulók ellátásához való hozzájutás biztosítása révén; 

2.7.1.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii.,iv., v. vi. és vii. alpontja; 

 

A vonatkozó intézkedéstípusok – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az 

ESZA+ rendelet 6. cikke: 

A szülők munkaerőpiaci részvételének viszonylag alacsony aránya párosul a kora 

gyermekkori gyermekgondozási szolgáltatások korlátozott elérhetőségével, ezért olyan 

fejlesztéseket valósítunk meg, melyekkel elősegíthetjük mielőbbi munkaerőpiaci 

(re)integrációjukat. A munkaerőpiaci részvétel további ösztönzése érdekében céljainkat a 

munkahelyhez közeli, vagy azzal megegyező helyszínen létrehozott munkahelyi 

bölcsődei szolgáltatások biztosításával érhetjük el.(Infrastrukturális fejlesztés kizárólag a 

CPR 25. cikke szerint meghatározott keresztfinanszírozás terhére történik.) 

A kora gyermekkori nevelés-gondozás (7 év alatti gyermekek) kihatással van a gyermek 

későbbi életútjára, ezért meghatározó, hogy ebben az érzékeny életkorban a gyermekekkel 

magasan kvalifikált szakemberek foglalkozzanak, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a 

képzésre, és a továbbképzésre is.  

A 2021-27 közötti időszakban 5 forrásból (RRF: új bölcsődei férőhelyek létrehozása a 3000 

lakos vagy afeletti településeken; TOP Plusz: új bölcsődei férőhelyek létrehozása a 3000 

lakos alatti településeken; EFOP Plusz: bölcsődei dolgozók képzése, munkahelyi bölcsődék 

létrehozása; DIMOP Plusz: bölcsődei dokumentáció digitalizálása; valamint a mindezek 

mellett megjelenő hazai források) valósul meg a korai nevelés feltételeinek bővítése. Annak 

érdekében, hogy a létrejövő férőhelyeken képzett szakemberek dolgozzanak, további 

szakemberek képzésére és bevonására lesz szükség a létrejövő új intézményekben, 

szolgáltatásokban. A technikumi, vagy főiskolai képzésben tanulói vagy hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező kisgyermeknevelők számára a tanulmányi képzésük második 

szakaszában közvetlen, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtunk ösztönző 

                                                 
6 Amennyiben az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének l) pontjában meghatározott egyedi célkitűzéshez 

rendelt forrásokat figyelembe veszik az ESZA+ rendelet 7. cikke (4) bekezdésének céljából. 
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támogatást, ezzel is segítve, hogy a kora gyermekkori nevelés- gondozáshoz szükséges 

szakemberállomány rendelkezésre álljon. Az ösztöndíj támogatásban részesülő tanulók 

legalább a támogatással megegyező ideig vállalják, hogy bölcsődei 

kisgyermeknevelőként helyezkednek el a munkaerőpiacon. 

A fő célcsoportok – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpontja 

Kisgyermekes (0-7 éves gyermeket nevelő/gondozó) nők és férfiak, 0-7 éves gyermekek, 

kisgyermeknevelők, felsőoktatási intézményben kisgyermeknevelői képzésben részt vevő, 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők, kisgyermeknevelői technikumi képzésben tanulói 

jogviszonnyal rendelkezők. 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet biztosító intézkedések – 

CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke 

Valamennyi tervezett intézkedés hozzájárul az egyenlőség, a befogadás és a megkülönböztetés 

mentesség biztosításához azáltal, hogy olyan célcsoportokat céloz meg, akik a 

Programstratégiában foglaltak szerint hátrányos helyzetűek, különösen munkaerőpiaci 

szempontból. Az intézkedések révén - az ESZA+ rendelet 6. cikkében rögzítettekkel 

összhangban - növelhető a nők részvétele a foglalkoztatásban, javulhat a munka és a magánélet 

összeegyeztethetősége, továbbá azok hozzájárulnak a szegénység női problémává válása és a 

nemi alapú megkülönböztetés elleni küzdelemhez. Az intézkedésekre allokált források továbbá 

60%-ban a 4 legkevésbé fejlett régióban kerülnek felhasználásra, ezzel is elősegítve az 

egyenlőség, a befogadás és a megkülönböztetés mentesség biztosítását. 

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását 

is– a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja 

A tervezett intézkedések megvalósulása esetén a források legalább 60 %-ának felhasználása a 

4 legkevésbé fejlett régióban történik. 

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések – a CPR 22. cikke (3) 

bekezdése d) pontjának vi. alpontja 

Nem releváns. 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont vii. alpontja 

Nem releváns 
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2.7.1.2. Mutatók 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA-rendelet 8. cikke, ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap 
Régiókategóri

a 

Azonosító 

[5] 
Mutató [255] 

Mértékegy

ség 

Mérföldkő 

(2024) 

Cél 

(2029) 

Család- és ifjúságügyi 

fejlesztések 
ESZA+ c) ESZA+ kevésbé fejlett EPO20 

A program hatására az 

illetékes 

kormányhivatal 

általkiadott,munkahel

yi bölcsőde 

létrehozására 

vonatkozóműködési 

engedélyekben foglalt 

férőhelyek száma 

db 60 200 

 

Hivatkozás:22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont és az ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

3. táblázat: Eredménymutatók 

Prioritás 
Egyedi 

célkitűzés 
Alap 

Régiókateg

ória 

Azonosí-

tó [5] 

Mutató 

[255] 

Mérték 

egység 

Alapvonal 

vagy 

referencia-

érték 

Tárgyév 
Célérték 

(2029) 

Adatforrás 

[200] 

Megjegyzé-

sek [200] 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ c) ESZA+ 
kevésbé 

fejlett 
EPR24 

Ösztöndíjban 

részesülő, 

csecsemő- és 

kisgyermekn

evelő vagy 

kisgyermek-

fő 0 n.r. 1 500  

A szakmai 

végzettséget 

szerző 

kisgyermekn

evelők vagy 
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gondozó-

nevelővégzet

tséget 

megszerző 

személyek 

száma 

kisgyermekg

ondozó-

nevelőlegalá

bb az 

ösztönző 

folyósításáva

l megegyező 

időtartamig 

vállalják a 

foglalkoztatá

st 
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2.7.1.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem 

alkalmazandó az ETHAA-ra) 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont viii. alpontja 

 

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ c) 143 Intézkedések 

a munka és a 

magánélet közötti 

egyensúly 

előmozdítására, 

ideértve 

gyermekgondozás 

és az eltartott 

személyek 

gondozásának 

igénybevételét is 

8 257 143 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ c) 148 A 

kisgyermekkori 

nevelés és 

gondozás 

támogatása (az 

infrastruktúra 

kivételével) 

10 321 429 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ERFA 

 

kevésbé fejlett ESZA+ c) 121 A 

kisgyermekkori 

neveléshez és 

gondozáshoz 

kapcsolódó 

infrastruktúra 

3 278 571 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ c) 

01 Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

21 857 143 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ c) 
33 Nincs területi 

célzottság 
21 857 143 
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7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ c) 

10 Az európai 

szemeszter 

során 

azonosított 

kihívások 

kezelése 

21 857 143 

 

8. táblázat: 7. dimenzió – Az ESZA+*, az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ c) 

01 Nemekkel 

kapcsolatos 

célkiválasztás 

21 857 143 

* Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 

100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt. 

 

 

2.7.2. Egyedi célkitűzés: ESZA+ d)a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók 

megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásának, az aktív és egészséges idősödésnek, 

valamint az egészséges, az egészségügyi kockázatokat megfelelően kezelő, és az igényekhez 

megfelelően igazodó munkakörnyezetnek az előmozdítása; 

2.7.2.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii.,iv., v. vi. és vii. alpontja; 

 

A vonatkozó intézkedéstípusok – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az 

ESZA+ rendelet 6. cikke: 

Az idős társadalmi réteg egyre nagyobb arányt képvisel hazánkban. Az idősek fizikai és 

mentális egészségének védelme, a helyi önkormányzatok, civil társadalmi szervezetek, 

egyházak támogatásával, célzott eszközök (pl. aktív orvosi, sport- és egészségügyi 

segédeszközök, információs és kommunikációs eszközök: alapszintű, napi életvitelhez 

szükséges digitális képesség fejlesztéséhez szükséges táblagépek) biztosításával hozzájárul 

az aktív, méltóságteljes és egészséges idősödéshez, az alkalmazkodó munkakörnyezet 

előmozdításához, az aktív munkaerőpiaci részvételhez. Az idős társadalmi réteg támogatása 

elsődlegesen a helyi önkormányzatok idősügyi referens képzésének folytatásával és 

kiegészítésével történik. Az idősügyi referensek képzésével célunk az idősbarát szemlélet 

megerősítése az önkormányzatoknál és közvetlen módon a helyi közösségekben. Az idősek 
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támogatása többek között pl. prevenciós programok, kompetenciafejlesztés, a családtagok 

felkészítése az idősödéssel járó változó élethelyzetekre,illetve tematikus idősnapok 

megrendezése által valósul meg az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás és szellemi 

frissesség megőrzését szolgáló tevékenységek népszerűsítésével, az áldozattá válásuk 

megelőzését szolgáló érzékenyítés fontosságát is hangsúlyozva. A kortárs segítők képzésével 

célunk kettős: a munkaképes korú emberek válláról levenni az idős személyek napi szintű 

gondoskodásának a terhét, ezzel is segítve a munkaerőpiaci (újbóli) megjelenésüket, 

valamint a munkaerőpiac elhagyását követően a nyugdíjas korú személyek 

hasznosságtudatának és önértékelésének erősítése. 

A fő célcsoportok – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpontja 

Munkaképes korú, 55-75 év közötti személyek, kortárs segítők és mentorok, az idősügy 

területén dolgozó szakemberek, önkormányzati idősügyi referensek 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet biztosító intézkedések – 

CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke 

Valamennyi tervezett intézkedés az egyenlőség, a befogadás és a megkülönböztetés mentesség 

biztosítását segíti előazáltal, hogy a CPR 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően az életkoralapú 

hátrányos megkülönböztetés megelőzéséhez járul hozzá.  

Az intézkedésekre allokált források továbbá 100%-ban a 4 legkevésbé fejlett régióban kerülnek 

felhasználásra, ezzel is elősegítve az egyenlőség, a befogadás és a megkülönböztetés mentesség 

biztosítását. 

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását 

is– a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja 

Az egyedi célkitűzés alatti intézkedés kizárólag a 4 legkevésbé fejlett régióban valósulnak 

meg, így jelentősen hozzájárul a prioritás szintjén a legalább 65%-os arány eléréséhez. 

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések – a CPR 22. cikke (3) 

bekezdése d) pontjának vi. alpontja 

Nem releváns. 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont vii. alpontja 

Nem releváns 
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2.7.2.2. Mutatók 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA-rendelet 8. cikke, ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap 
Régiókategóri

a 

Azonosító 

[5] 
Mutató [255] 

Mértékegy

ség 

Mérföldkő 

(2024) 

Cél 

(2029) 

Család- és ifjúságügyi 

fejlesztések 
ESZA+ d) ESZA+ kevésbé fejlett EPO21 

55-75 év közötti 

résztvevők száma 
fő 2 000 5 000 

 

Hivatkozás:22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont és az ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

3. táblázat: Eredménymutatók 

Prioritás 
Egyedi 

célkitűzés 
Alap 

Régiókateg

ória 

Azonosí-

tó [5] 

Mutató 

[255] 

Mérték 

egység 

Alapvonal 

vagy 

referencia-

érték 

Tárgyév 
Célérték 

(2029) 

Adatforrás 

[200] 

Megjegyzé-

sek [200] 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ d) ESZA+ 
kevésbé 

fejlett 
EPR25 

A program 

során 

képesítést 

szerzett 

résztvevők 

száma  

fő 0 n.r. 580 - - 
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2.7.2.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem 

alkalmazandó az ETHAA-ra) 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont viii. alpontja 

 

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ d) 147 Intézkedések 

az aktív és 

egészséges 

időskör 

ösztönzéséhez 

6 192 857 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ERFA 

 

kevésbé fejlett ESZA+ d) 147 Intézkedések 

az aktív és 

egészséges 

időskör 

ösztönzéséhez 

1 092 857 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ d) 

01 Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

7 285 714 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ d) 

32 A célzott 

területek egyéb 

típusai 

7 285 714 

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ d) 
09 nem 

alkalmazandó 

7 285 

714 
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8. táblázat: 7. dimenzió – Az ESZA+*, az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ d) 

02 A nemek 

közötti 

egyenlőség 

általános 

érvényesítése 

7 285 714 

* Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 

100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt. 

 

2.7.3. Egyedi célkitűzés: ESZA+ k) a minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz 

való egyenlő és időben történő hozzáférés fokozása, ideértve a lakhatáshoz és a 

személyközpontú ellátáshoz, többek között az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést 

elősegítő szolgáltatásokat; a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése, ideértve a szociális 

védelemhez való hozzáférés előmozdítását is, különös tekintettel a gyermekekre és a hátrányos 

helyzetű csoportokra; az egészségügyi rendszerek és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások 

fogyatékossággal élők számára is biztosított hozzáférhetőségének, hatékonyságának és 

rezilienciájának javítása; 

 

2.7.3.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii.,iv., v. vi. és vii. alpontja; 

 

A vonatkozó intézkedéstípusok – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az 

ESZA+ rendelet 6. cikke: 
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A kora gyermekkori gondozás, fejlesztés megerősítése összehangolt ágazatközi 

(egészségügyi, szociális és oktatási ellátórendszer) feladatellátásban működő korai 

diagnosztikai és fejlesztési központok létrehozásával, illetve a hátrányos helyzetű 

területeken mozgó szolgálatok biztosításával járul hozzá az eltérő, vagy megkésett fejlődésű 

gyermekek fejlesztéséhez. (Infrastrukturális fejlesztés kizárólag a CPR 25. cikke szerint 

meghatározott 15% keresztfinanszírozás terhére történik.) 

A kora gyermekkori intervenciós központoka fejlődési zavarokban érintett gyermekekkel 

foglalkozó szakterületek munkáját integráló centrumok, amelyek egyúttal egészségügyi-

szociális tudásbázisként is működnek a fejlődési problémákkal küzdő gyermekek és 

családjaik ellátásában. A gyermekek a várandósságtól az iskolába lépésig tartó életkorban 

kaphatnak a diagnosztikához és a fejlesztéshez szükséges szakellátást, tanácsadást és 

segítséget a további ellátásba juttatás érdekében. A kialakításra kerülő központokban 

lehetőség nyílik a gyermekek kivizsgálására, képesség-felmérésére, a probléma 

azonosítására, illetve a fejlesztés, terápiás ellátás megszervezésére. Cél a fejlődési 

elmaradások, rendellenességek, sérülések korai életszakaszban és egy helyen, egy időben 

történő felismerése, majd az érintett gyermek készségeinek mielőbbi fejlesztése, 

beilleszkedésének elősegítése, ezáltal a jobb életminőség elérése. 

Fentieken túlmenően a központokban a várandósság ideje alatt feltárt és a születést követő 

eltérő fejlődés esetén is kaphatnak segítséget (többek között egészségügyi, jogi- 

mentálhigiénés és pszichológiai támogatást, tanácsadást) a problémával érintett szülők, 

családok. 

A kapcsolati erőszakban és az emberkereskedelemben érintett áldozatok segítésével 

kapcsolatos szolgáltatásokat elérhető közelségűvé kívánjuk tenni, ezért tervezzük a 

kríziskezelő ambulanciák számának növelését (korábbi pilot keretében elért 7 db-ról 21 db-

ra), a kapacitásaik bővítését és az érintett intézményi szereplők bevonásával történő 

hálózatfejlesztést. A már működő ambulanciák 1881 kapcsolati erőszak áldozatot segítettek 

valamilyen szolgáltatással, a két éves működés alatt 8165 alkalommal biztosítottak 

tanácsadást az áldozatoknak, a 7 ambulancia összesen 581 szakmai előadást tartott különböző 

konferenciákon, képzéseken, szakmai találkozókon. (Infrastrukturális fejlesztés kizárólag a 

CPR 25. cikke szerint meghatározott 15% keresztfinanszírozás terhére történik.) 

A kríziskezelő ambulanciák olyan összehangolt és specializált (jogi, pszichológiai, 

szociális), - csak a kapcsolati erőszak témájára koncentráló - szolgáltatást nyújtanak, amely 

egyedülálló intenzitással képes reagálni a felmerülő problémákra. Az intenzív munka 

részeként a bevont szakemberek (szociális munkás, pszichológus, jogász) folyamatosan 

kapcsolatban állnak a szolgáltatások biztosítása során. Az ambulanciák a kríziskezelésen túl 

a prevencióban és a társadalom érzékenyítésében is szerepet vállalnak. Az áldozatsegítés 

mellett erősítik a „fő célcsoportok” tekintetében rögzített, a kapcsolati erőszak áldozatait 

segítő jelzőrendszeri tagok együttműködését a kapcsolati erőszak áldozatainak hatékony 

segítése érdekében (rendszeresen előadásokat, képzéseket, esetmegbeszéléseket, szakmai 

fórumokat, továbbképzéseket tartanak). Az ambulanciák feladata a szakmai tanácsadás a 

célcsoport részére (jogi, pszichológiai, életvezetési tanácsadás valamint traumafeldolgozást, 

feszültségoldást célzó terápiák). Kiemelt jelentőséggel bír, hogy lehetőség nyílik olyan 

magas látenciában lévő csoportok elérésére és támogatására is, akik eddig nem jelentek meg 

a meglévő szociális ellátórendszerben, illetve a szolgáltatásokat anonim módon is igénybe 

lehet venni, így az áldozatok bátrabban fordulnak az ambulanciákhoz segítségért. 

A jelenleg működő ambulanciák felmérései azt mutatják, hogy jelentős az igény az ún. utazó 

szolgáltatások iránt is mind a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai, mind a kliensek részéről. 

Az utazó szolgáltatások biztosítása mellett prevenciós programok megvalósításával (pl.: 
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pszichológiai tanácsadás, társadalom érzékenyítése, potenciális áldozatok elérése prevenciós 

eszközök segítéségével, jogi érdekképviselet biztosítása, jelzőrendszeri tagok 

továbbképzése, szakemberek képzése) biztosítjuk a szociális védelmi rendszerek 

korszerűsítését. A fővárosban a lakosságszám alapján indokolt az ambulanciák működtetése, 

de a hangsúlyt a legkevésbé fejlett régiókban való megvalósításra helyezzük, hozzájárulva a 

helyi szintű áldozatsegítés megvalósításához. 

A fő célcsoportok – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpontja 

Kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak nyújtott szolgáltatások fejlesztése 

során célcsoport: Kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatai, potenciális áldozatok, 

áldozatokkal kapcsolatba kerülő, illetve krízistanácsadással foglalkozó szakemberek (újonnan 

bevont jelzőrendszeri tagok: pedagógusok, kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, valamint 

korábban bevont jelzőrendszeri tagok továbbképzése:pl. rendőrök, védőnők, családsegítő 

szolgálatok munkatársai, bírók). 

A korai gyermekkori intervenciós központok létrehozása során célcsoport: a kora gyermekkori 

intervencióban és a krízistanácsadásban dolgozó szakemberek, kora gyermekkori fejlődési 

problémákkal érintett (0-7 éves) gyermekek, fejlődési zavarral küzdő (0-7) éves gyermeket 

nevelő/gondozó nők és férfiak, várandós nők a graviditás ideje alatt feltárt eltérő fejlődés vagy 

gyanújának fennállása esetén. 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet biztosító intézkedések – 

CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke 

Valamennyi tervezett intézkedés hozzájárul az egyenlőség, a befogadás és a megkülönböztetés 

mentesség biztosításához azáltal, hogy a társadalmi kirekesztettség kockázatának leginkább 

kitett nők és gyermekek védelmét segítik elő, továbbá az ESZA+ Rendelet 6. cikkével 

összhangban küzdenek a szegénység női problémává válása és a nemi alapú megkülönböztetés 

ellen. 

Az intézkedésekre allokált források továbbá legalább 62%-ban a 4 legkevésbé fejlett régióban 

kerülnek felhasználásra, ezzel is elősegítve az egyenlőség, a befogadás és a megkülönböztetés 

mentesség biztosítását. 

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását 

is– a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja 

A célkitűzés alatt a családügyi prioritáson az egyes tevékenységek megvalósítása során 

összességében a források legalább 62 %-ának felhasználása a 4 legkevésbé fejlett régióban 

történik annak figyelembevételével, hogy az országos lefedettség érdekében függetlenül a 

régiókategória besorolásától a szolgáltatáshiányos területek lefedése az elsődleges szempont. 

Emellett az egységes szolgáltatásbiztosítás érdekében a Budapestre fordítható forrás is itt kerül 

felhasználásra.  

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések – a CPR 22. cikke (3) 

bekezdése d) pontjának vi. alpontja 

Nem releváns. 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont vii. alpontja 

Nem releváns 



 

123 

 

2.7.3.2. Mutatók 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA-rendelet 8. cikke, ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap 
Régiókategóri

a 

Azonosító 

[5] 
Mutató [255] 

Mértékegy

ség 

Mérföldkő 

(2024) 

Cél 

(2029) 

Család- és ifjúságügyi 

fejlesztések 
ESZA+ k) ESZA+ kevésbé fejlett EPO22 

Fejlesztéssel érintett 

kríziskezelő 

ambulanciák száma 

db 19 19 

Család- és ifjúságügyi 

fejlesztések 
ESZA+ k) ESZA+ fejlett EPO22 

Fejlesztéssel érintett 

kríziskezelő 

ambulanciák száma 

db 2 2 

 

Hivatkozás:22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont és az ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

3. táblázat: Eredménymutatók 

Prioritás 
Egyedi 

célkitűzés 
Alap 

Régiókateg

ória 

Azonosí-

tó [5] 

Mutató 

[255] 

Mérték 

egység 

Alapvonal 

vagy 

referencia-

érték 

Tárgyév 
Célérték 

(2029) 

Adatforrás 

[200] 

Megjegyzé-

sek [200] 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ k) ESZA+ 
kevésbé 

fejlett 
EPR26 

A kora 

gyermekkori 

intervenciós 

központok és 

a kapcsolati 

erőszak 

áldozatait 

segítő 

jelzőrendszer

fő 0 n.r. 4500 - 

A kapcsolati 

erőszak 

áldozatait 

segítő 

jelzőrendsze

ri képzésben 

a 2014-

2020-as 
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i képzésben 

részesülő 

szakemberek 

száma 

időszakban a 

jelzőrendsze

ri tagok egy 

részének a 

képzése 

történt meg 

(rendőrök, 

védőnők, 

családsegítő

k). Kora 

gyermekkori 

intervenciós 

program 

vonatkozásá

ban a 2014-

20-as 

időszakban 

megközelítől

eg 12.000 fő 

szakember 

került 

kiképzésre. 

(Az Efop-

1.9.5-

VEKOP-16-

os 

konstrukció 

vonatkozásá

ban.)  

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ k) ESZA+ fejlett EPR26 

A kora 

gyermekkori 

intervenciós 

központok és 

a kapcsolati 

erőszak 

áldozatait 

segítő 

jelzőrendszer

i képzésben 

fő 0 n.r. 1500 - 

A kapcsolati 

erőszak 

áldozatait 

segítő 

jelzőrendsze

ri képzésben 

a 2014-

2020-as 

időszakban a 
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részesülő 

szakemberek 

száma 

jelzőrendsze

ri tagok egy 

részének a 

képzése 

történt meg 

(rendőrök, 

védőnők, 

családsegítő

k). Kora 

gyermekkori 

intervenciós 

program 

vonatkozásá

ban a 2014-

20-as 

időszakban 

megközelítől

eg 12.000 fő 

szakember 

került 

kiképzésre. 

(Az Efop-

1.9.5-

VEKOP-16-

os 

konstrukció 

vonatkozásá

ban.)  

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ k) ESZA+ 
kevésbé 

fejlett 
EPR27 

A kora 

gyermekkori 

intervenciós 

központok és 

a kapcsolati 

erőszak 

áldozatait 

segítő 

ambulanciák 

által nyújtott 

szolgáltatáso

fő 0 n.r. 5 429 - 

A 2018-ban 

megnyílt 

ambulanciák 

a mai napig 

több mint, 

3000 főt 

értek el 3 

éves 

fennállásuk 

alatt 

(megjegyzés: 
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kban 

részesülő 

személyek 

száma 

a konkrét 

esetkezelések 

2019 -2020-

2021-re 

vonatkozó 

adatotokat 

tartalmaznak)

.  

A 2014-

2020 Efop-

1.9.5-

VEKOP-16-

os 

konstrukció 

vonatkozásá

ban a pilot 

jelleggel 

valósult meg 

a specifikus 

gyermekút, a 

jövőbeni 

regionális 

központokba

n a 

szolgáltatáso

kban 

részesülő 

személyek 

száma ennek 

többszörösér

e nő. 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ k) ESZA+ fejlett EPR27 

A kora 

gyermekkori 

intervenciós 

központok és 

a kapcsolati 

erőszak 

áldozatait 

fő 0 n.r. 571 - 

A 2018-ban 

megnyílt 

ambulanciák 

a mai napig 

több mint, 

3000 főt 

értek el 3 
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segítő 

ambulanciák 

által nyújtott 

szolgáltatáso

kban 

részesülő 

személyek 

száma 

éves 

fennállásuk 

alatt 

(megjegyzés: 

a konkrét 

esetkezelések 

2019 -2020-

2021-re 

vonatkozó 

adatotokat 

tartalmaznak)

.  

A 2014-

2020 Efop-

1.9.5-

VEKOP-16-

os 

konstrukció 

vonatkozásá

ban a pilot 

jelleggel 

valósult meg 

a specifikus 

gyermekút, a 

jövőbeni 

regionális 

központokba

n a 

szolgáltatáso

kban 

részesülő 

személyek 

száma ennek 

többszörösér

e nő. 
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2.7.3.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem 

alkalmazandó az ETHAA-ra) 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont viii. alpontja 

 

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ 
kevésbé fejlett 

ESZA+ k) 158 A minőségi, 

fenntartható és 

megfizethető 

szolgáltatásokhoz 

való egyenlő és 

időben történő 

hozzáférés 

megerősítését 

célzó 

intézkedések 

17 546 429 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett 
ESZA+ k) 162 A szociális 

védelmi 

rendszerek 

korszerűsítését 

célzó 

intézkedések, 

ideértve a 

szociális 

védelemhez való 

hozzáférés 

előmozdítását is 

19 401 917 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ 
fejlett ESZA+ k) 162 A szociális 

védelmi 

rendszerek 

korszerűsítését 

célzó 

intézkedések, 

ideértve a 

szociális 

védelemhez való 

hozzáférés 

előmozdítását is 

322 317 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ERFA 

 

kevésbé fejlett 

 

ESZA+ k) 127 A 

közösségbe való 

társadalmi 

befogadáshoz 

hozzájáruló 

egyéb szociális 

infrastruktúra 

6 520 295 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ERFA 
fejlett ESZA+ k) 127 A 

közösségbe való 

társadalmi 

56 880 
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kereszt-

finanszírozás 

befogadáshoz 

hozzájáruló 

egyéb szociális 

infrastruktúra 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ 
kevésbé fejlett 

ESZA+ k) 01 Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

43 468 641 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ 
fejlett 

ESZA+ k) 01 Vissza nem 

térítendő 

támogatás 

379 197 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ 
kevésbé fejlett 

 

ESZA+ k) 33 Nincs területi 

célzottság 

43 468 641 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ fejlett ESZA+ k) 33 Nincs területi 

célzottság 

379 197 

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ k) 

10 Az európai 

szemeszter 

során 

azonosított 

kihívások 

kezelése 

43 468 641 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ fejlett ESZA+ k) 10 Az európai 

szemeszter 

során 

azonosított 

kihívások 

kezelése 

379 197 

 

8. táblázat: 7. dimenzió – Az ESZA+*, az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója 
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Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ k) 

02 A nemek 

közötti 

egyenlőség 

általános 

érvényesítése 

43 468 641 

Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

ESZA+ fejlett ESZA+ k) 

02 A nemek 

közötti 

egyenlőség 

általános 

érvényesítése 

379 197 

* Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 

100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt. 

 

2.8. A prioritás címe: Felzárkózó települések  

 Az ifjúsági foglalkoztatáshoz kapcsolódó prioritás 

 Az innovatív fellépésekhez kapcsolódó prioritás 

 A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet* 4. cikke 

(1) bekezdésének m. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében 

 A leginkább rászorulók támogatásához kapcsolódó prioritás az ESZA+ rendelet7 4. cikke 

(1) bekezdésének l. pontjában meghatározott egyedi célkitűzés keretében 

 

 Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának 

viii. alpontjában meghatározott, városi mobilitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt 

prioritás 

 Ez az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának v. 

alpontjában meghatározott, digitális-konnektivitásra vonatkozó egyedi célkitűzésnek szentelt 

prioritás 
* Jelölés esetén lépjen a 2.A.1.1.a szakaszhoz 

 

2.8.1. Egyedi célkitűzés: ESZA+ l) a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés 

kockázatának kitettek – többek között a leginkább rászoruló személyek és a gyermekek – 

társadalmi integrációjának előmozdítása; 

2.8.1.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii.,iv., v. vi. és vii. alpontja; 

 

A vonatkozó intézkedéstípusok – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az 

ESZA+ rendelet 6. cikke: 

A 2021/1057 ESZA+ rendeletben meghatározott társadalmi innováció definícióval 

összhangban a program a tevékenységek szükségletek szerinti összetettségével, összehangolt 

                                                 
7 Amennyiben az ESZA+ rendelet 4. cikke (1) bekezdésének l) pontjában meghatározott egyedi célkitűzéshez 

rendelt forrásokat figyelembe veszik az ESZA+ rendelet 7. cikke (4) bekezdésének céljából. 
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beavatkozások útján egyrészt új szolgáltatásokat és modelleket kínál (pl. telemedicinán 

alapuló egészségügyi szolgáltatások), másrészt hiánypótló tevékenységeket lát el (pl. 3 éven 

aluliak intenzív ellátása). A program intézkedései alulról építkezve, a helyi igények mentén 

állnak össze, együttműködésben a helyi szereplőkkel, önkormányzattal, egyéb 

szolgáltatásnyújtókkal, társadalmi szervezetekkel. A 2019-ben elindult Felzárkózó 

települések program innovativitása - amely megkülönbözteti az egyedi, projektalapú 

fejlesztésektől - megközelítésmódjában áll.  

A program alapja az elszegényedett kistelepüléseken, helyben végzett állandó és intenzív 

szociális munka. A további programelemek erre alapozva, a helyiek segítségével, helyi 

szinten beazonosított szükségletek alapján felállított diagnózis mentén valósulnak meg. A 

diagnózisok elkészítésébe a helyben közszolgáltatást nyújtó szereplők, a település vezetése 

is bevonásra kerül, az azokon alapuló beavatkozásokra velük együttműködve, őket erősítve 

kerül sor, akár a programon keresztül számukra biztosítva eszközök, szolgáltatások 

használatát. Az így azonosított kihívásokra irányuló beavatkozások egy időben, egymásra 

épülve, összehangolt (humán és ezekhez kapcsolódó ERFA forrásból megvalósuló 

infrastrukturális) tevékenységekkel segítik a legkorábbi életkortól a településeken élők 

helyzetének javulását, a település fejlesztését. A fejlesztések elsősorban a gyermekekre 

fókuszálnak, a születés körüli időszakot – mind a család, mind az ellátórendszer oldaláról –, 

illetve az esélyek megtartását támogatják a későbbiekben a helyi szakembereket is célzó 

humán fejlesztésekkel, eszközbeszerzéssel. A program keretében a településeken a fentiek 

alapján ún. Jelenlét Pontok kerülnek működtetésre, amelyek a lehető legszélesebb 

eszközrendszerrel fókuszálnak a gyermekekre és fiatalokra, a fogantatástól megoldást 

kínálva a kora- és kisgyermekkori, az iskoláskori, foglalkoztatási beavatkozásoktól a 

szociális, egészségügyi és nem infrastrukturális beruházást igényő lakhatási elemekig. A 

fejlesztések révén a társadalom a telepeken lévők mellé tud állni, utóbbiak pedig idővel 

képessé válhatnak arra, hogy önállóan is szembenézzenek a kihívásokkal és felvállalják, 

kezeljék saját problémáikat, miként ezt a célt az ESZA+ rendelet is megfogalmazza a 

társadalmi innovációs projektek kapcsán.  

A program hiánypótló szolgáltatásokat nyújt azoknak a rászorulóknak, akiknek túlnyomó 

többsége munkavállalási és megélhetési gondokkal, valamint egészségi problémákkal küzd, 

és rossz lakhatási körülmények között él. A beavatkozások az alábbiak lehetnek: 

 segítik a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférésüket (pl. szociális 

szolgáltatásokhoz, egészségügyi szakellátáshoz juttatás, hivatali ügyintézésben 

nyújtott támogatás),  

 közösségfejlesztő szolgáltatásokkal, programokkal erősíti a helyi közösségeket (pl. 

szociális munkával összekötött zene és sport foglalkozások nyújtásával), a romák és 

nem romák közötti együttműködést, valamint a települések működőképességét,  

 egészségügyi szolgáltatásokat kínálnak (pl. gyermekszemészeti szűrőprogram, 

mobil rendelő),  

 egyéb prevenciós tevékenységeket nyújtanak (pl: bűnmegelőzés, drogprevenció),  

 az iskolai lemorzsolódás megelőzését és a foglalkoztathatóság növelését célzó, 

szociális munkával szorosan együttműködő humán fejlesztésekre, kora gyermekkori 

támogatásra irányulnak (pl. tanulást támogató kompetenciafejlesztések).  

 a lakhatási körülmények javítását támogató „szoft” beavatkozások, mint a pénzügyi 

tudatosságot elősegítő tevékenység, a felelős állattartás elősegítése révén,  

 valamint a krízishelyzetek kezelése érdekében valósulnak meg. 

A tevékenységeket kiegészítik az ERFA iii) célkitűzésen megvalósuló infrastrukturális 

beruházások.  
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A program megvalósításának első szakaszában szükséges a program monitoring és értékelési 

rendszerének kiépítése, annak érdekében, hogy a megvalósítási hibák kijavíthatók legyenek, 

továbbá a beavatkozások eredményei, hatásai a döntéshozók és a társadalmi nyilvánosság elé 

tárhatók legyenek, a program fenntarthatóságának elősegítése érdekében. A települési 

programok bemeneti méréséhez (diagnózis) a helyi közszolgáltatást nyújtókkal, 

településvezetőkkel folytatott interjúk mellett kapcsolódik egy reprezentatív mintán alapuló 

lakossági felmérés is, amely többek között kiterjed az esélyegyenlőség települési szintű 

vizsgálatára is (a lakossági felmérés rendszeres időközönként való megismétlése tervezett). 

A diagnózisokon alapulnak a helyi megvalósítók által készülő cselekvési tervek, amelyek 

beazonosítják azokat a hiányterületeket, amelyekre szükséges reagálni.  

 

A program intézkedései a társadalmi felzárkózási prioritástengely beavatkozásaihoz 

kapcsolódó pályázati felhívásokkal összehangolt, a párhuzamos finanszírozást kizáró módon 

valósulnak meg: a komplex telepprogramok, kistelepülési gyermekprogramok, roma lányok 

végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkentéséreirányuló fejlesztés, új Biztos Kezdet 

Gyerekházak, valamint tanodák létrehozására irányuló pályázatokon a Felzárkózó 

települések program helyszínei nem vehetnek részt. 

A „Felzárkózó települések” program az RRF keretében lakhatási, megújuló 

energiatermeléssel, gazdaságfejlesztéssel, pedagógiai fejlesztéssel kapcsolatos elemeket 

valósít meg. Az EFOP Plusz keretében a program működésének, koordinációjának, szociális, 

közösségfejlesztési, gyerekkori támogatással, valamint egészségügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos elemei valósulnak meg a HEE finanszírozási időszaka alatt, illetve azt követően, 

a kettős finanszírozás elkerülése érdekében. Az EFOP Plusz és RRF fejlesztések között 

szakmai (tématerület szerinti) vagy időbeli lehatárolás biztosított (munkaszocializációs és 

oktatási elemek az RRF időszakát követően valósulhatnak meg az EFOP Pluszban). 

A fő célcsoportok – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpontja 

A „felzárkózó településeken” élő lakosság, beleértve az innen elköltözőket, valamint a 

számukra közszolgáltatásokat nyújtó szakemberek. 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet biztosító intézkedések – 

CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke 

Az intézkedések során szoros az együttműködés a helyi családokkal, a többszörös hátrányban 

élő nők, anyák kompetenciáit, eszközrendszerét, bizalmi kapcsolatait erősítik a program 

beavatkozásai, tevékenyen bevonva őket a fejlesztésekbe. A fejlesztések a marginalizált 

élethelyzetet, szegregációt előidéző diszkriminációt, a humán közszolgáltatásokhoz, 

munkaerőpiachoz való hozzáférés akadályozottságát csökkentik, a hozzáférést javítják. Az 

intézkedések nem támogatják az iskolai szegregáció növelését, hiszen kora gyerekkortól 

támogatják a gyermekek fejlődését, az iskolai lemorzsolódás csökkentését, nem ösztönözve 

újonnan kialakuló szegregáló gyakorlatok elterjedését. Ennek érdekében többek között nem 

kerül megnyitásra azokon a településeken felső tagozat, ahol eddig nem volt, több párhuzamos 

osztály indítása kizárólag akkor kerülhet támogatásra, ha a demográfiai folyamatok azt 

alátámasztják. A szegregátumokban nem kerülnek létrehozásra új lakóegységek. 

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását 

is– a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja 

A „Felzárkózó települések” kapcsán a beavatkozás a Partnerségi Megállapodás Integrált 

beavatkozások a demográfiai kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére 
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fejezetében rögzített területi megközelítéssel összhangban kiemelten a következő területi 

lehatárolást célozza: 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozatban kijelölt településeken élőkre, 

valamint az onnan elköltözőkre irányuló fejlesztés. 

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések – a CPR 22. cikke (3) 

bekezdése d) pontjának vi. alpontja 

Nem releváns. 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont vii. alpontja 

Nem releváns 



 

134 

 

2.8.1.2. Mutatók 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA-rendelet 8. cikke, ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap Régiókategória Azonosító [5] Mutató [255] 
Mértékegy

ség 

Mérföldkő 

(2024) 

Cél 

(2029) 

Felzárkózó települések ESZA+ l) ESZA+ kevésbé fejlett EECO15 

Kisebbségek (ideértve 

a marginalizált 

közösségeket, például 

a romákat) 

fő 2 500 15 000 

Felzárkózó települések ESZA+ l) ESZA+ kevésbé fejlett EPO23 
3-18 év közötti 

gyermekek bevonása 
fő 2 000 15 000 

Felzárkózó települések ESZA+ l) ESZA+ kevésbé fejlett EPO24 

Szemészeti szűrésen 

vagy laborvizsgálaton 

való részvétel mobil 

egységek segítségével 

db 12 000 30 000 

Felzárkózó települések ESZA+ l) ESZA+ kevésbé fejlett EPO25 

A magzat és a 

kisgyermek 

egészséges fejlődését 

célzó kora 

gyermekkori 

beavatkozásokkal elért 

személyek 

fő 5 000 18 000 

 

Hivatkozás:22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont és az ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

3. táblázat: Eredménymutatók 
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Prioritás 
Egyedi 

célkitűzés 
Alap 

Régiókateg

ória 

Azonosí-

tó [5] 

Mutató 

[255] 

Mérték 

egység 

Alapvonal 

vagy 

referencia-

érték 

Tárgyév 
Célérték 

(2029) 

Adatforrás 

[200] 

Megjegyzé-

sek [200] 

Felzárkózó 

települések 
ESZA+ l) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 
EPR28 

Évfolyam 

ismétlők 

aránya az 

általános 

iskolákban a 

nappali 

oktatásban a 

bevont 

településeke

n 

% 4,56 2020 csökken KSH - 

Felzárkózó 

települések 
ESZA+ l) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 
EPR29 

A 

programban 

résztvevők 

szülők 

kompetenciái

nak javulása 

a bevont 

településeke

n 

% 

bemeneti 

érték 

átlagértéke 

 
10%-kal 

javul 

kérdőíves 

felmérés 
- 

Felzárkózó 

települések 
ESZA+ l) ESZA+ 

kevésbé 

fejlett 
EPR30 

2500 g alatti 

élveszületése

k az összes 

élveszületés 

%-ában 

% 17,98 2020 csökken KSH  
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2.8.1.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem 

alkalmazandó az ETHAA-ra) 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont viii. alpontja 

 

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód Összeg (EUR) 

Felzárkózó 

települések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ l) 163 A 

szegénység 

vagy a 

társadalmi 

kirekesztődés 

kockázatának 

kitett 

személyek – 

ideértve a 

leginkább 

rászorulókat és 

a gyerekeket is 

– társadalmi 

integrációjának 

előmozdítása 

178 977 279,03 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód Összeg (EUR) 

Felzárkózó 

települések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ l) 01 Vissza 

nem 

térítendő 

támogatás 

178 977 279,03 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód Összeg (EUR) 

Felzárkózó 

települések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ l) 32 A célzott 

területek 

egyéb 

típusai 

178 977 279,03 

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód Összeg (EUR) 
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Felzárkózó 

települések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ l) 

09 Nem 

alkalmazandó 
178 977 279,03 

 

8. táblázat: 7. dimenzió – Az ESZA+*, az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód Összeg (EUR) 

Felzárkózó 

települések 

ESZA+ kevésbé fejlett ESZA+ l) 02 A nemek 

közötti 

egyenlőség 

általános 

érvényesítése 

178 977 279,03 

* Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 

100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt. 

 

2.8.2. Egyedi célkitűzés: ERFA iii. – marginalizált közösségek, az alacsony jövedelmű 

háztartások és a hátrányos helyzetű csoportok – többek között a speciális szükségletű 

személyek – társadalmi-gazdasági befogadásának előmozdítása integrált intézkedések, többek 

között lakhatási és szociális szolgáltatások révén; 

2.8.2.1. Az alapok beavatkozásai 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i., iii.,iv., v. vi. és vii. alpontja; 

 

A vonatkozó intézkedéstípusok – a CPR 22. cikke (3) bekezdése d) pontjának i. alpontja; az 

ESZA+ rendelet 6. cikke: 

Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó beavatkozások a szegénységgel, társadalmi 

kirekesztődéssel fenyegetett személyek és közösségek társadalmi integrációjának 

előmozdítását szolgálják. A fejlesztések a marginalizált élethelyzetet, szegregációt előidéző 

diszkriminációt, a humán közszolgáltatásokhoz, munkaerőpiachoz való hozzáférés 

akadályozottságát csökkentik, a hozzáférést javítják a marginalizált élethelyzetet okozó 

hátrányok (pl. lakhatási) csökkentésével, akár a társadalmi mellett a földrajzi mobilitás 

elősegítése érdekében. Az ESZA+ l) célkitűzéshez kapcsolódóan a létrehozandó Jelenlét 

pontok, közösségi terek, illetve amennyiben a települési diagnózisok alapján indokolt, a 

közösségi szolgáltatások alapjául szolgáló infrastruktúra (pl. gyermekkori fejlesztést, 

kompetencianövelést, munkakészségek fejlesztését célzó tevékenységekhez szükséges 

helyiségek) fejlesztésére kerülhet sor. 

A „felzárkózó településeken” jellemzően rendezetlen a településkép és az ingatlanviszonyok, 

jelen vannak a lakhatási problémák különböző típusai, a túlzsúfolt, komfort nélküli lakások, 

rossz higiénés viszonyok, folyóvíz és fürdőszoba hiánya, életveszélyes, egészségre káros 

házak, közműtartozások – ezen problémák komplex kezelése szükséges. A lakhatási 

problémák, szegregált élethelyzet a közszolgáltatásokhoz, illetve a munkaerőpiachoz való 
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hozzáférést is beszűkítik. A lakhatási beavatkozások a lakhatási szegénység enyhítését 

célzó fejlesztésekhez, a lakókörnyezet és a lakások komfortfokozatának javításához is 

hozzájárulnak, továbbá a program más elemeivel együtt a közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférést javítják. Az RRF program keretében kerül sor új építéssel, felújítással létrejövő 

szociális bérlakások létrehozására, az EFOP Plusz keretében az életveszély elhárítást, a 

lakhatási körülmények javítását célzó beavatkozásokra, kisebb felújításokra fog sor kerülni, 

és nem hozunk létre új lakóegységeket a szegregáció elkerülése érdekében. A 

beavatkozásokra a földrajzi mobilizáció érdekében a felzárkózó településeken kívül is sor 

kerülhet. 

Az ERFA iii. egyedi célkitűzés keretében megvalósításra kerülő lakhatási beruházási célú 

fejlesztések esetén a hátrányos helyzetű személyek tulajdonában álló ingatlanokat érintő 

beavatkozásokra is sor kerülhet. 

A fő célcsoportok – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpontja 

A „felzárkózó településeken” élő lakosság, valamint a számukra közszolgáltatásokat nyújtó 

szakemberek. 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet biztosító intézkedések – 

CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpontja és az ESZA+ rendelet 6. cikke 

Az intézkedések esélyegyenlőség szempontjából alapvető célcsoportját a hátrányos helyzetű 

személyek jelentik. A célkitűzés keretében tervezett intézkedések hozzájárulnak az Európai 

Roma Keretstratégiában foglalt környezeti igazságosság biztosításához, küzdenek a tartós 

területi szegregáció mint a lakhatás és az alapvető szolgáltatások terén meglévő környezeti 

hátrányos megkülönböztetés ellen. 

A célkitűzés alatt megvalósuló intézkedések nem támogatnak olyan beruházásokat, amelyek 

növelik a szegregációs kockázatot, ugyanis a szegregációt, marginalizált élethelyzetet kiváltó 

tényezőkre, az abból adódó hátrányok csökkentésére irányulnak. A beavatkozások nem 

ösztönzik a szegregált területekre történő beköltözést, az életveszélyelhárítást és az ott élők 

lakhatási körülményeit kisebb léptékű beavatkozásokkal javítja. 

Konkrét célzott területek megjelölése, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását 

is– a 22. cikk (3) bekezdése d) pontjának v. alpontja 

A beavatkozás a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai kihívások 

és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi 

megközelítéssel összhangban kiemelten a következő területi lehatárolást célozza: a „felzárkózó 

településeket” kijelölő 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozatban kijelölt településekre irányuló 

fejlesztés.  

Interregionális, határon átnyúló és transznacionális intézkedések – a CPR 22. cikke (3) 

bekezdése d) pontjának vi. alpontja 

Nem releváns. 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 22. cikk (3) bekezdés d) pont vii. alpontja 

Nem releváns 
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2.8.2.2. Mutatók 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA-rendelet 8. cikke, ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás Egyedi célkitűzés Alap Régiókategória Azonosító [5] Mutató [255] 
Mértékegy

ség 

Mérföldkő 

(2024) 

Cél 

(2029) 

Felzárkózó települések ERFA iii ERFA kevésbé fejlett EPO26 

Jelenlét pontok 

létrehozása vagy 

fejlesztése (a 

hátrányos helyzetű 

lakosság számára 

elérhető, közösségi 

teret és 

ügyfélfogadásra 

alkalmas helyiséget is 

tartalmazó 

épület/épületrész) 

db 178 300 

Felzárkózó települések ERFA iii ERFA kevésbé fejlett EPO27 

Életveszélyelhárítás és 

kisebb mértékű 

felújítások száma 

db 250 2500 

 

Hivatkozás:22. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont és az ESZA+ rendelet 23. cikkének (2) bekezdése 

3. táblázat: Eredménymutatók 

Prioritás 
Egyedi 

célkitűzés 
Alap 

Régiókateg

ória 

Azonosí-

tó [5] 

Mutató 

[255] 

Mérték 

egység 

Alapvonal 

vagy 

referencia-

érték 

Tárgyév 
Célérték 

(2029) 

Adatforrás 

[200] 

Megjegyzé-

sek [200] 
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Felzárkózó 

települések 
ERFA iii ERFA 

kevésbé 

fejlett 
EPR31 

Életveszélyel

hárítással és 

kisebb 

mértékű 

felújítással 

elért 

személyek 

száma 

fő - - 6 000 
Kedvezményez

etti adatforrás 
- 

Felzárkózó 

települések 
ERFA iii ERFA 

kevésbé 

fejlett 
EPR32 

Jelenlét pont 

szolgáltatásai

hoz való 

hozzáférés 

lehetőségéve

l érintett 

lakosság 

fő    

felzárkóz

ó 

települése

ken élő 

lakosság 

KSH  
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2.8.2.3. A program (uniós) forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint (nem 

alkalmazandó az ETHAA-ra) 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés d) pont viii. alpontja 

 

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód 

Összeg 

(EUR) 

Felzárkózó 

települések 

ERFA kevésbé fejlett ERFA iii 127 A közösségbe 

való társadalmi 

befogadáshoz 

hozzájáruló egyéb 

szociális 

infrastruktúra 

10 399 386 

Felzárkózó 

települések 

ERFA kevésbé fejlett ERFA iii 126 Lakhatási 

infrastruktúra 

(nemmigránsok, 

menekültek és 

nemzetközi 

védelemben 

részesülő/nemzetközi 

védelmet kérelmező 

személyek számára) 

11 943 471 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód Összeg (EUR) 

Felzárkózó 

települések 

ERFA kevésbé fejlett ERFA iii 01 Vissza 

nem 

térítendő 

támogatás 

22 342 857,14 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód Összeg (EUR) 

Felzárkózó 

települések 

ERFA kevésbé fejlett ERFA iii 32 A célzott 

területek 

egyéb 

típusai 

22 342 857,14 
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7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód Összeg (EUR) 

Felzárkózó 

települések 

ERFA kevésbé fejlett ERFA iii 09 Nem 

alkalmazandó 

22 342 857,14 

 

8. táblázat: 7. dimenzió – Az ESZA+*, az ERFA, a Kohéziós Alap és az IÁA nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója 

Prioritásszám Alap Régiókategória 
Egyedi 

célkitűzés 
Kód Összeg (EUR) 

Felzárkózó 

települések 

ERFA kevésbé fejlett ERFA iii 03 Nemi 

szempontból 

semleges 

22 342 857,14 

* Elviekben az ESZA+-források 40 %-a járul hozzá a nemek közötti egyenlőség nyomon követéséhez. A 

100 %-ot akkor kell alkalmazni, ha a tagállam az ESZA+ rendelet 6. cikkének, valamint a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos programspecifikus fellépéseknek az alkalmazása mellett dönt. 
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3. FINANSZÍROZÁSI TERV 

 

3.5. Pénzügyi előirányzatok éves bontásban 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése g) pontjának i. alpontja és az IÁA-rendelet 3., 4. és 7. cikke 

10. táblázat: Pénzügyi előirányzatok éves bontásban 
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Alap Régiókategória 2021 2022 2023 2024 2025 

2026 2026 2027 2027 

Összesen 
Pénzügyi 

előirányzat 

rugalmassági 

összeg nélkül 

Rugalmasság

i összeg 

kizárólag 

az 

ETHAA 

esetében 

Pénzügyi 

előirányzat 

rugalmassági 

összeg nélkül 

Rugalmassági 

összeg 

kizárólag az 

ETHAA 

esetében 

ERFA  

Fejlettebb - - - - - - - - - - - - 

Átmeneti - - - - - - - - - - - - 

Kevésbé fejlett -  23 461 124    24 244 606  25 184 726    26 158 753    11 305 334      11 305 334  
                        

-    
        11 806 519        11 806 519  

                        

-    
    145 272 914  

Legkülső és 

ritkán lakott 

északi régiók 

- - - - - - - - - - - - 

Összesen   -   23 461 124    24 244 606  25 184 726   26 158 753  11 305 334      11 305 334  
                        

-    
         11 806 519        11 806 519  

                        

-    
   145 272 914  

ESZA+  

Fejlettebb -     3 735 073      3 838 078     3 958 008     4 082 004      1 740 686        1 740 686  
                        

-    
       1 804 684          1 804 684  

                        

-    
      22 703 904  

Átmeneti - - - - - - - - - - - - 

Kevésbé fejlett -  378 904 490  391 561 331  406 738 877  422 481 877  182 599 518    182 599 518  
                        

-    
      190 720 134       190 720 134  

                        

-    
 2 346 325 879  

Legkülső és 

ritkán lakott 

északi régiók 

- - - - - - - - - - - - 

Összesen  - 382 639 563  395 399 409  410 696 885  426 563 881   184 340 204    184 340 204  -        192 524 818      192 524 818  -  2 369 029 783  

IÁA  

Az IÁA-

rendelet 

3. cikke 

szerinti 

források 

- - - - - - - - - - - - - 

Az IÁA-

rendelet 

4. cikke 

szerinti 

források 

- - - - - - - - - - - - - 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060&qid=1658300877615#ntr*23-L_2021231HU.01034301-E0034
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(Az 

IÁA-

rendelet 

3. cikke 

szerinti 

források

hoz 

kapcsoló

dó,) az 

IÁA-

rendelet 

7. cikke 

szerinti 

források 

- - - - - - - - - - - - - 

(Az 

IÁA-

rendelet 

4. cikke 

szerinti 

források

hoz 

kapcsoló

dó,) az 

IÁA-

rendelet 

7. cikke 

szerinti 

források 

- - - 
                          

-    

                        

-    

                        

-    
- 

                        

-    

                        

-    
- 

                            

-    

                        

-    

                            

-    

Összesen    - - - - - - - - - - - - 

Kohéziós 

Alap 
  n.a. 

- - - - - - - - - - - - 

ETHAA   n.a. - - - - - - - - - - - - 

Összesen   - - - - - - - - - - - - 

Mindösszesen 
- - 

406 100 687 419 644 015  435 881 611  452 722 634  195 645 538  195 645 538  
                  

-    
 204 331 338       204 331 338                    -     2 514 302 697  
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3.6 Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás 

Hivatkozás: a CPR 22. cikke (3) bekezdése g) pontjának ii. alpontja, 22. cikkének (6) bekezdése és 36. cikke 

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alá tartozó olyan programok esetében, amelyeknél a partnerségi megállapodásban a 36. cikk (4) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtást választották. 

11. táblázat: Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás 

Szakpo-

litikaicélk

itű-zés 

vagy 

techni-kai 

segítségny

újtás 

Prioritási 

tengely 

Az uniós 

támogatás 

kiszámí-

tásának 

alapja 

(teljes vagy 

közpénzből 

nyújtott) 

Alap Régiókategória* 
Uniós 

hozzájárulás 

Uniós hozzájárulás indikatív 

bontása 

Nemzeti 

hozzájárulás 

A nemzeti 

hozzájárulás 

indikatív bontása 

Összesen 

Társ- 

finanszí- 

rozási 

arány 

Uniós 

hozzájárulás a 

rugalmassági 

összeg nélkül 

Rugalmassági 

összeg 

közkiadás ma

gán  

        (a)=(g)+(h) (g) (h) (b)=(c)+(d) (c) (d) (e)=(a)+(b)** (f)=(a)/(e

)** 

PO4 
Egészségügyi 

fejlesztések 
 teljes ESZA+ 

Fejlettebb 9 803 424,00 8 272 552,25     1 530 871,75     14 705 136,00     14 705 136,00     0 24 508 560,00 40,00% 

Átmeneti                 

Kevésbé fejlett 296 188 544,00 249 062 522,35     47 126 021,65     52 268 566,59     52 268 566,59     0 348 457 110,59 85,00% 

Legkülső és 

északi ritkán 

lakott területek 

                

PO4 
XXI. századi 

köznevelés 
teljes ESZA+ 

Fejlettebb 715 745,00 603 976,52     111 768,48     1 073 617,50     1 073 617,50     0 1 789 362,50 40,00% 

Átmeneti                 

Kevésbé fejlett 122 142 533,00  102 708 656,26     19 433 876,74     21 554 564,65     21 554 564,65     0 143 697 097,65 85,00% 

 Legkülső és 

északi ritkán 

lakott területek 

                

PO4 
Pedagógus 

életpályamodell 
teljes ESZA+ 

Fejlettebb 5 701 767,00 4 811 397,06     890 369,94     8 552 650,50      8 552 650,50     0 14 254 417,50 40,00% 

Átmeneti                 

Kevésbé fejlett 973 012 520,00 818 198 263,97     154 814 256,03     171 708 091,76     171 708 091,76     0 1 144 720 611,76 85,00% 

 Legkülső és 

északi ritkán 

lakott területek 

                

PO4 teljes ERFA 
Fejlettebb                 

Átmeneti                 
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Társadalmi 

felzárkózási 

fejlesztések 

Kevésbé fejlett 122 930 057 103 372 788,35     19 557 268,65     21 693 539,47     21 693 539,47     0 144 623 596,47 85,00% 

 Legkülső és 

északi ritkán 

lakott területek 

                

teljes ESZA+ 

Fejlettebb 1 520 000,00 1 282 641,60     237 358,40     2 280 000,00     2 280 000,00     0 3 800 000,00 40,00% 

Átmeneti                 

Kevésbé fejlett 438 683 320,00 368 885 213,17     69 798 106,83     77 414 703,53     77 414 703,53     0 516 098 023,53 85,00% 

 Legkülső és 

északi ritkán 

lakott területek 

                

PO4 
Szociális 

fejlesztések 
teljes ESZA+ 

Fejlettebb 4 583 771,00 3 867 983,79     715 787,21     6 875 656,50     6 875 656,50     0 11 459 427,50 40,00% 

Átmeneti                 

Kevésbé fejlett 112 767 213,00 94 825 026,41     17 942 186,59     19 900 096,41     19 900 096,41     0 132 667 309,41 85,00% 

 Legkülső és 

északi ritkán 

lakott területek 

                

PO4 

 Rászoruló 

személyek 

támogatása  

teljes ESZA+ 

Fejlettebb                 

Átmeneti                 

Kevésbé fejlett 151 942 972,00 127 767 601,50     24 175 370,50     16 882 552,44     16 882 552,44     0 168 825 524,44 90,00% 

 Legkülső és 

északi ritkán 

lakott területek 

                

PO4 

 Család- és 

ifjúságügyi 

fejlesztések 

teljes ESZA+ 

Fejlettebb 379 197,00 319 982,79     59 214,21     568 795,50     568 795,50     0 947 992,50 40,00% 

Átmeneti                 

Kevésbé fejlett 72 611 498,00 61 058 414,34     11 553 083,66     12 813 793,76     12 813 793,76     0 85 425 291,76 85,00% 

 Legkülső és 

északi ritkán 

lakott területek 

                

PO4 

8. Felzárkózó 

Települések 

(Társadalmi 

innováció) 

teljes ERFA 

Fejlettebb                 

Átmeneti                 

Kevésbé fejlett 22 342 857 18 788 272,65     3 554 584,35     3 942 857,12     3 942 857,12     0 26 285 714,12 85,00% 
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 Legkülső és 

északi ritkán 

lakott területek 

                

teljes ESZA+ 

Fejlettebb                 

Átmeneti                 

Kevésbé fejlett 178 977 279,00 150 500 528,98     28 476 750,02     9 419 856,79     9 419 856,79     0 188 397 135,79 95,00% 

 Legkülső és 

északi ritkán 

lakott területek 

                

Összes ERFA 

    Fejlettebb                 

    Átmeneti                 

    Kevésbé fejlett 145 272 914 122 161 061 23 111 853 25 636 397 25 636 397 0 170 909 311 85,00% 

    

Legkülső és 

északi ritkán 

lakott területek 

                

Összes ESZA+ 

    Fejlettebb 22 703 904,00 19 158 534,00 3 545 370,00 34 055 856,00 34 055 856,00 0 56 759 760,00 40,00% 

    Átmeneti                 

    Kevésbé fejlett 2 346 325 879,00 1 973 006 227,00 373 319 652,00 381 962 225,94 381 962 225,94 0 2 728 288 104,94 86,00% 

    

 Legkülső és 

északi ritkán 

lakott területek 

                

Összes KA   

 

                  

Mindösszesen       2 514 302 697,00 2 114 325 822,00 399 976 875,00 441 654 478,53 441 654 478,53 0 2 955 957 175,53 85,06% 
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4. FELJOGOSÍTÓ FELTÉTELEK 

Hivatkozás: 22. cikk (3) bekezdés i) pont 

12. táblázat: Feljogosító feltételek 

 

A közbeszerzési piac hatékony monitoringmechanizmusai 

Feljogosító feltételek Alap 
Egyedi 

célkitűzés 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumo

k 

teljesítése 

Hivatkozás a 

releváns 

dokumentumokra 

Indokolás 

A közbeszerzési piac 

hatékony 
monitoringmechanizmusai 

 

  igen 

 

Léteznek olyan monitoring 

mechanizmusok, amelyek az Alapok 

körébe tartozó valamennyi 

közbeszerzési szerződésre és azok 

odaítélési eljárásaira is kiterjednek, az 

uniós közbeszerzési joggal 

összhangban. Ez a követelmény a 
következőket foglalja magában: 

1. Intézkedések annak biztosítására, 

hogy valós és megbízható adatokat 

gyűjtsenek az uniós értékhatárokat 

meghaladó közbeszerzési eljárásokra 

vonatkozóan, a 2014/24/EU irányelv 83. 

és 84. cikke, valamint a 2014/25/EU 

irányelv 99. és 100. cikke szerinti 

jelentéstételi kötelezettségekkel 

összhangban. 

igen 

2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 194. 

§ (1)-(5) bekezdés, 

195. § (8) bekezdés 

https://njt.hu/eli/v0
1/TV/2015/143 

 

A Kbt. 194. § (1)-(5) bekezdései rendelkeznek a hivatkozott 

irányelvi rendelkezések szerinti monitoring tevékenység 

végrehajtásáról, illetve a Kbt. 195. § (8) bekezdése feladatkört 

határoz meg a közbeszerzésekért felelős miniszter részére az 

EKR üzemeltetése során statisztikai adatok gyűjtésére és 
rendszeres közzétételére vonatkozóan. 

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: 

EKR) üzleti intelligencia (business intelligence, a 

továbbiakban: BI) modulja 2021 tavaszán élesítésre került, 

biztosítva ezzel a monitoinghoz szükséges adatok gyűjtését és 

elemzését. 

https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/143
https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/143
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Feljogosító feltételek Alap 
Egyedi 

célkitűzés 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumo

k 

teljesítése 

Hivatkozás a 

releváns 

dokumentumokra 

Indokolás 

2. Intézkedések annak biztosítására, 

hogy az adatok legalább a következő 
elemekre kiterjedjenek: 

a) A verseny minősége és intenzitása: a 

nyertes ajánlattevők neve, a kezdeti 

ajánlattevők száma és a szerződés 
értéke; 

b) Információ a teljesítés utáni végső 

árról, valamint kkv-k közvetlen 

ajánlattevőként való részvételéről, 

amennyiben a nemzeti 

rendszerekben az ilyen információk 

rendelkezésre állnak. 

igen 

2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 195. 
§ (8) bekezdés 

https://njt.hu/eli/v0
1/TV/2015/143 

 

A Kbt. 195. § (8) bekezdése feladatkört határoz meg a 

közbeszerzésekért felelős miniszter részére az EKR 

üzemeltetése során statisztikai adatok gyűjtésére és rendszeres 

közzétételére vonatkozóan. 

Az EKR üzleti intelligencia BI modulja 2021 tavaszán 

élesítésre került. Az EKR BI moduljában a felsorolt adatok 

gyűjtése és elemzése biztosított. 

 

   

3. Intézkedések annak biztosítására, 

hogy az illetékes nemzeti hatóságok 

a 2014/24/EU irányelv 83. cikkének 

(2) bekezdésével, valamint a 

2014/25/EU irányelv 99. cikkének 

(2) bekezdésével összhangban 

elemezzék és nyomon kövessék az 

adatokat. 

igen 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 194. 

§ (1)-(5) bekezdés, 
195. § (8) bekezdés 

https://njt.hu/eli/v0
1/TV/2015/143 

5/2022. (VI. 17.) 

MvM utasítás a 

Miniszterelnökség 

Szervezeti és 

Működési 
Szabályzatáról 

https://njt.hu/jogsz

abaly/2022-5-B0-

6N 

A Kbt. 194. § (1)-(5) bekezdései rendelkeznek a hivatkozott 

irányelvi rendelkezések szerinti monitoring tevékenység 

végrehajtásáról, illetve a Kbt. 195. § (8) bekezdése feladatkört 

határoz meg a közbeszerzésekért felelős miniszter részére az 

EKR üzemeltetése során statisztikai adatok gyűjtésére és 
rendszeres közzétételére vonatkozóan 

EKR) BI modulja 2021 tavaszán élesítésre került. Az EKR BI 

moduljában a felsorolt adatok gyűjtése és elemzése biztosított. 

A Miniszterelnökség Közbeszerzési Monitoring Főosztálya 

2020-ban jött létre, a monitoring feladatok ellátásához, a 

statisztikai információk feldolgozásához, elemzéséhez 

szükséges szakmai kapacitásokat a főosztály jelenleg is 

biztosítja. 

 

https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/143
https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/143
https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/143
https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/143
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Feljogosító feltételek Alap 
Egyedi 

célkitűzés 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumo

k 

teljesítése 

Hivatkozás a 

releváns 

dokumentumokra 

Indokolás 

 

   

4. Intézkedések annak biztosítására, 

hogy az elemzések eredményeit a 

2014/24/EU irányelv 83.cikkének 

(3) bekezdésével és a 2014/25/EU 

irányelv 99. cikkének (3) 

bekezdésével összhangban a 

nyilvánosság számára elérhetővé 

tegyék. 

igen A Kbt. 194. § (1)-

(5) bekezdései 

rendelkeznek a 

hivatkozott 

irányelvi 

rendelkezések 

szerinti monitoring 

tevékenység 

végrehajtásáról, 

illetve a Kbt. 195. § 

(8) bekezdése 

feladatkört határoz 

meg a 

közbeszerzésekért 

felelős miniszter 

részére az EKR 

üzemeltetése során 

statisztikai adatok 

gyűjtésére és 

rendszeres 

közzétételére 
vonatkozóan 

EKR) BI modulja 

2021 tavaszán 

élesítésre került. Az 

EKR BI 

moduljában a 

felsorolt adatok 

gyűjtése és 

elemzése 
biztosított. 

A 

Miniszterelnökség 

Közbeszerzési 

Monitoring 

Főosztálya 2020-

A Kbt. 194. § (3) bekezdése rendelkezik monitoring 

eredményeinek nyilvánosságra hozataláról, illetve a Kbt. 195. 

§ (8) bekezdése rendelkezik az EKR üzemeltetése során 
gyűjtött statisztikai adatok rendszeres közzétételéről. 

Az EKR BI modulja segítségével készített kimutatások (az 

Egységes Piaci Eredménytábla indikátorai, valamint „A 

közbeszerzési piac hatékony monitoringmechanizmusai” 

feljogosító feltétel 2. pontjához kapcsolódó indikátorok) 

nyilvános közzétételét biztosító informatikai fejlesztés 

folyamatban van. 
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Feljogosító feltételek Alap 
Egyedi 

célkitűzés 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumo

k 

teljesítése 

Hivatkozás a 

releváns 

dokumentumokra 

Indokolás 

ban jött létre, a 

monitoring 

feladatok 

ellátásához.  

 

   

5. Intézkedések annak biztosítására, 

hogy az ajánlattétel során történő 

összejátszás gyanújára utaló minden 

információról tájékoztassák az 

illetékes nemzeti szerveket a 

2014/24/EU irányelv 83. cikkének 

(2) bekezdésével, valamint a 

2014/25/EU irányelv 99. cikkének 

(2) bekezdésével összhangban. 

igen 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 36. § 

(2)-(3) bekezdés, 

46. § (4b) 
bekezdés. 

https://njt.hu/eli/v0
1/TV/2015/143 

A 

Miniszterelnökség 

Közbeszerzési  

Felügyeletért 

Felelős Helyettes 

Államtitkársága és 

a Gazdasági 

Versenyhivatal 

(GVH) között 

létrejött 

együttműködési 

megállapodás.  

A Kbt. 36. § (2)-(3) bekezdése alapján az ajánlatkérők, illetve 

a közbeszerzésekért vagy az európai uniós források 

felhasználásáért felelős miniszter számára kötelező a GVH 

felé jelzést küldeniük, amennyiben versenyt korlátozó 
megállapodás gyanúját észlelik. 

A GVH-val 2014-ben kötött együttműködési megállapodás 

alapján a Miniszterelnökség az uiós forrású közbeszerzéseket 

ellenőrző Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) jelzést 

küld a GVH részére, amennyiben az ellenőrzések során 
versenyjogi jogsértés gyanúját észlelik.  

A megállapodás 2019. évi módosítása értelmében a GVH a 

KFF által küldött piaci jelzések eredményéről, illetve az 

esetleges intézkedésekről negyedévente tájékoztatást küld. 

2021-ben a megállapodás további módosítására került sor 

annak érdekében, hogy egyrészt adminisztrációs szempontból 

hatékonyabb legyen a KFF bejelentéseinek kezelése, nyomon 

követése, másrészt pedig a GVH az előtte folyamatban lévő 

hatósági eljárásokban adatszolgáltatást kérhessen az EKR-ből. 

 

https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/143
https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/143
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Eszközök és kapacitás az állami támogatásra vonatkozó szabályok hatékony alkalmazása céljából 

Feljogosító 

feltételek 
Alap 

Egyedi 

célkitűzés 

A feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 
A kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

Eszközök és 

kapacitás az 

állami 

támogatásra 

vonatkozó 

szabályok 

hatékony 

alkalmazása 

céljából 

  igen Az irányító hatóságok 

rendelkeznek az állami 

támogatásra vonatkozó 

szabályoknak való 

megfelelés ellenőrzését 

szolgáló eszközökkel és 
kapacitással: 

1. A nehézségekkel küzdő 

vállalkozások és a 

visszafizettetési 

követelmény alá vont 

vállalkozások tekintetében. 

igen Az európai uniós 

versenyjogi értelemben 

vett állami 

támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási 

térképről szóló 37/2011. 

(III. 22.) Korm. rendelet 

3.§ (4) bekezdés, valamint 
a 6.§ szakasz 

A 2014-2020 

programozási időszakra 

rendelt források 

felhasználására 

vonatkozó uniós 

versenyjogi értelemben 

vett állami támogatási 

szabályokról szóló 

255/2014. (X. 10.) Korm. 

rendelet 2.§ 77. pontja, 

valamint a 19.§ (1) 

bekezdés a) és b) pontja, 

továbbá az (1a) bekezdése 

(ez a kormányrendelet 

átmeneti szabályként 

alkalmazandó a 2021–27-

es programozási 

időszakra) 

Az IH-knak biztosítaniuk kell, hogy a nehéz helyzetben 

lévő vállalkozások ne részesüljenek támogatásban. Ebből 

a célból részletes nyilatkozatokat kérnek a potenciális 

kedvezményezettektől; ezek a nyilatkozatok a támogatási 

kérelem kötelező részei. Az IH-k a rendelkezésre álló 

pénzügyi és egyéb adatok áttekintésével ellenőrzik a 

kimutatások pontosságát (ily módon megbízhatóan 

ellenőrizhetik például a tőkeveszteséget, a pénzügyi 

mutatókat vagy a kollektív fizetésképtelenségi 
eljárásokat). 

A visszafizettetési kötelezettség vonatkozásában a 

határozat elfogadását követően a támogatások 

kedvezményezettekkel történő visszafizettetéséhez a 

támogatást nyújtóknak a központi koordinációs szervezet 

részére kell listát benyújtaniuk azokról a 

kedvezményezettekről, amelyek még nem fizették vissza 

a támogatást. A támogatást nyújtóknak ezt a listát 

rendszeresen frissíteniük kell a központi koordinációs 

szervezet felé, aki feltölti a listát és az összes frissítést az 

EUPR-be, így az IH-k ellenőrizni tudják, hogy a 

támogatás kérelmezőjének van-e fennálló visszafizetési 

kötelezettsége. 

2. A helyi vagy országos 

szervek állami 

támogatásokért felelős 

szakértői által nyújtott, az 

állami támogatásokkal 

kapcsolatos szakértői 

tanácsadás és útmutatás 

igen Miniszterelnökség 

szervezeti és működési 

szabályzata 2. 

függelékének 
27.8.1pontja, különösen: 

Magyarországon az állami támogatási szabályok 

betartását nemzeti szinten a Támogatásokat Vizsgáló 

Iroda (TVI) végzi. A TVI az Európai Strukturális és 

Beruházási (ESB) alapok felhasználásáért felelős 

minisztérium (a Miniszterelnökség) része. Jelentős 

hatáskörrel rendelkezik azon intézkedések 

engedélyezésével kapcsolatban, amelyek a Bizottság 
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Az Alapjogi Charta hatékony alkalmazása és végrehajtása 

igénybevételének 

lehetősége révén. 

n)alpont: A 

Támogatásokat Vizsgáló 

Iroda (TVI) az uniós 

állami támogatási 

joganyag és joggyakorlat 

folyamatos változására 

tekintettel tájékoztatja a 

támogatást nyújtókat a 

változásokról, ennek 

érdekében különböző 

ismeretterjesztő, 

tájékoztató anyagokat 

készít, honlapot működtet 

az uniós állami 
támogatási szabályokról 

o) alpont: A TVI segíti a 

támogatást nyújtókat az 

európai uniós állami 

támogatási szabályok 

értelmezésében és 

alkalmazásában 

állami támogatási határozata nélkül is végrehajthatók; 

segítséget nyújt a támogatást nyújtóknak, beleértve az IH-

kat is amennyiben kapcsolatba lépnek velük, azáltal, hogy 

állami támogatással kapcsolatos tanácsokat és jogi 

értelmezéseket nyújtanak számukra; 1999 óta működik, 

19 fős személyzettel rendelkezik, mely magas szakmai 

tapasztalattal és nagy munkabíró képességgel rendelkezik; 

továbbá külön-külön minőségbiztosítási protokoll alapján 

ellenőrzi, hogy az ESB alapok felhasználása megfelel-e az 

állami támogatási szabályoknak. A TVI rendelkezik egy 

tájékoztató honlappal is, amelyen keresztül bárki üzenetet 

küldhet a TVI-nek, ha állami támogatással kapcsolatos 

kérdése van. Ezen kívül rendszeres képzéseket tart az 

állami támogatásokról a támogatást nyújtóknak. 

Feljogosító 

feltételek 
Alap Egyedi célkitűzés 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

Az Alapjogi 

Charta 

hatékony 

alkalmazása és 

végrehajtása 

  igen Az Alapjogi Chartának való 

megfelelés biztosítására hatékony 

mechanizmusokat alkalmaznak, 

többek között az alábbiakat: 

1. Rendelkezések annak 

biztosítására, hogy az alapokból 

igen Általános Útmutató a 

Felhívásokhoz 

A központi koordináció: 

A központi honlapon az Alapjogi Chartát 

közzéteszi; 

A támogatási mechanizmus során 

alkalmazott sablondokumentumokat 
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támogatott programok és azok 

végrehajtása megfeleljen a Charta 

vonatkozó rendelkezéseinek. 

összhangba hozza a Charta elvárásaival 

(Felhívás sablon, Általános Útmutató a 

Felhívásokhoz) 

Képzéseket tart:  

- Az Alapképzésbe beépítésre 

kerül az Alapjogi Chartára 

(CPR 9. és 73. cikk).    

- „Az Alapjogi Charta uniós 

finanszírozásban való 

alkalmazásának biztosítása” 

című képzés  

Új felelősi rendszert vezet be az alábbiak 

szerint: 

A PM-ben rögzített OP-k IH-i alapjogi 

felelőst kötelesek alkalmazni, aki 

megfelelő szakmai képesítéssel 

rendelkezik. Feladatai:  

kivizsgálja az érintettek panaszait, 

megvizsgálja azok programra mért 

hatásait (panaszos beazonosítható módon 

a jogsértés elszenvedője, vagy annak 

képviseletre jogosultja, és a jogsértés 

tényét az arra jogosult hatóság/bíróság 

jogerősen megállapította) 

kezdeményezi a panasz orvoslásához 

szükséges intézkedések megtételét (ha 

releváns, szabálytalansági 

gyanúbejelentést tesz) 

nyilvántartást vezet a panaszok 

kivizsgálásáról és azok eredményeiről; 

meghatározott időközönként adatot 

szolgáltat a központi koordináció és a 

Bizottság részére. 

2. Rendelkezések a 

monitoringbizottság részére történő 

jelentéstételről az alapokból 

támogatott olyan műveletekre 

vonatkozóan, amelyek nem felelnek 

igen A 2021–2027 

programozási időszakban 

az egyes európai uniós 

alapokból származó 

A 2021–2027 programozási időszakban 

az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló kormányrendelet 33.§ (2) 
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A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtása és alkalmazása a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban 

meg a Chartának, valamint a CPR 

69. cikkének (7) bekezdése szerint 

benyújtott, a Chartát érintő 

panaszokra vonatkozóan. 

támogatások 

felhasználásának rendjéről 

szóló 256/2021. (V. 18.) 

Korm. rendelet  

https://njt.hu/jogszabaly/20

21-256-20-22 

alapján a monitoring bizottság 

megtárgyalja: 

a) az Európai Unió Alapjogi Chartáját 

érintően tett, valamely alapvető jog 

tekintetében meghozott határozaton vagy 

jelentésen alapuló bejelentésekkel 

kapcsolatosan megtett, uniós 

fejlesztéspolitikai tárgyú intézkedéseket. 

Feljogosító 

feltételek 
Alap 

Egyedi 

célkitűzés 

A feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 
A kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

A 

fogyatékosság

gal élő 

személyek 

jogairól szóló 

ENSZ-

egyezmény 

végrehajtása 

és alkalmazása 

a 2010/48/EK 

tanácsi 

határozattal 

összhangban 

  igen A fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló 

ENSZ-egyezmény 

végrehajtásának biztosítását 

szolgáló nemzeti keret van 

érvényben, amely a 
következőkre terjed ki: 

1. Célkitűzések mérhető 

célokkal, adatgyűjtéssel és 

monitoring 

mechanizmusokkal. 

igen 15/2015. (IV. 7.) OGY 

határozat az Országos 

Fogyatékosságügyi 

Programról (2015–2025.) 
(továbbiakban: OFP) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_d

oc.cgi?docid=174903.291
647 

1998. évi XXVI. törvény 

a fogyatékos személyek 

jogairól és 

esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_d

oc.cgi?docid=34535.3769

96 

Az Országos Fogyatékosságügyi Program és a 

végrehajtását elősegítő intézkedési tervek mérhető célokat 

határoznak meg, törvényben, országgyűlési határozatban, 

rendeletben, kormányhatározatban rögzített ellenőrzéssel:   

 időtávjának felénél közbenső értékelés,  

 befejezését követően a következő Program 

benyújtásával egyidejűleg, legkésőbb azt 

követő egy éven belül összegző értékelés az 

Országgyűlés számára,  

 végrehajtását intézkedési tervek támogatják, 

amik a Program céljai alapján kerülnek 

rögzítésre konkrét intézkedésekkel, felelős, 

határidő és forrásmegjelöléssel  

 a felelős miniszterek az Emberi Erőforrások 

Miniszterén keresztül – a Korm. határozatban 

meghatározottak szerint – beszámolnak a 
Kormány felé az intézkedések végrehajtásról 

A végrehajtás ellenőrzésnek több szereplője van: 

 Országgyűlés 

 CRPD Bizottság 

https://njt.hu/jogszabaly/2021-256-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2021-256-20-22
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174903.291647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174903.291647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174903.291647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34535.376996
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34535.376996
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34535.376996
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 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 

 Alapvető jogok Biztosa 

 Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT)  

 Fogyatékosságügyi Tárcaközi 

Bizottság (OFP, IT, fogyatékos embereket 

érintőtevékenységek, CRPD 33. cikk 1.) 

 Központi Statisztikai Hivatal  

2. Rendelkezések annak 

biztosítására, hogy az 

akadálymentességi politika, 

jogszabályok és standardok 

megfelelően tükröződjenek 

a programok 

kidolgozásában és 

végrehajtásában. 

igen Felhívás sablon 2.4 pontja 

Általános Útmutató a 

Felhívásokhoz 11.2 

pontja 

Általános Szerződési 
Feltételek  

A 2021–2027 

programozási időszakban 

az egyes európai uniós 

alapokból származó 

támogatások 

felhasználásának 

rendjéről szóló 256/2021. 
(V. 18.) Korm. rendelet  

256/2021 (V.18.)  

kormány rendelet 

 

A partnerség a magyarországi társadalmi egyeztetések 

során megvalósul, a releváns információk a központi 

honlapon kerülnek közzétételre, a nyilvánosság számára 

elérhető és akadálymentes verzióban is megtekinthető. 

467 partner szervezet külön levélben került felkérésre, 

közülük 12 releváns szakmai szervezet. A központi 

koordináció dolgozza ki az egységes felhívás sablont, 

általános útmutatót, általános szerződési feltételeket, 
melyek használata kötelező. 

A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló kormányrendelet alapján a 

fejlesztéspolitikai intézményrendszer szereplői egymásra 

épülő rendszert alkotnak, véleményező és jóváhagyó 
szerepkörrel rendelkeznek. 

Az irányító hatóság a végrehajtás során ellenőrző listába 

épített szempont alapján ellenőrzi a hotizontális 
szempontok, esélyegyenlőségi vállalások teljesítését. 

A képzési rendszerben több releváns képzés is elérhető 

    3. Rendelkezések a 

monitoringbizottság részére 

történő jelentéstételről az 

alapokból támogatott olyan 

műveletekre vonatkozóan, 

amelyek nem felelnek meg 

a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló 

egyezménynek, valamint a 

CPR 69. cikkének (7) 

igen 2011. évi CXI. törvény az 

alapvető jogok biztosáról 

https://njt.hu/eli/v01/TV/
2011/111 

2003. évi CXXV. törvény 

az egyenlő bánásmódról 

A panaszok a monitoring bizottság ülésének napirendjére 

kerülnek.  

Az irányító hatóság minden döntéséhez kapcsolódóan a 

támogatást igénylők/kedvezményezettek számára nyitva 

áll a lehetőség kifogás benyújtására, így biztosított a 

támogatást igénylők/kedvezményezettek által jelzett 
panaszok tagországi kivizsgálása. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100256.KOR&txtreferer=00000001.txt
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100256.KOR&txtreferer=00000001.txt
https://njt.hu/eli/v01/TV/2011/111
https://njt.hu/eli/v01/TV/2011/111
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4.1. Stratégiai szakpolitikai keret aktív munkaerőpiaci szakpolitikákhoz 

Feljogosító 

feltételek 
Alap Egyedi célkitűzés 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 
Indokolás 

Az aktív 

munkaerő-

piaci 

politikák 

stratégiai 

szakpolitika

i kerete 

ESZA+ ESZA: 

A foglalkoztatáshoz 

és az aktiválási 

intézkedésekhez 

való hozzáférés 

javítása minden 

álláskereső és 

különösen a fiatalok  

számára – 

elsősorban az 

ifjúsági garancia 

végrehajtása révén –, 

továbbá a tartósan 

Igen 

 

A foglalkoztatási iránymutatások 

alapján kialakított, aktív 

munkaerőpiaci szakpolitikákat 

célzó stratégiai szakpolitikai keret 

áll rendelkezésre, amely magában 

foglalja az alábbiakat: 

1. Rendelkezések az 

álláskeresőkről való 

profilalkotásnak és igényeik 

felmérésének elvégzéséről. 

 

Igen A foglalkoztatást elősegítő 

szolgáltatásokról és 

támogatásokról szóló 

100/2021. (II. 27.) Korm. 

rendelet 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=247813.42104

6 

 

Az egyéni cselekvési tervvel kapcsolatos 

előírásokat a 2021. március 1-jén 

hatályba lépett foglalkoztatást elősegítő 

szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 

100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 

tartalmazza. A kormányrendelet alapján 

továbbá a foglalkoztatási szerv az egyéni 

cselekvési terv elkészítésekor figyelembe 

vett szempontok alapján megállapítja, 

hogy az egyén várhatóan képes-e 

önállóan vagy az állami foglalkoztatási 

szerv által biztosított internetes 

alkalmazások önálló használatának 

bekezdése szerint 

benyújtott, az említett 

egyezményt érintő 

panaszokra vonatkozóan. 

és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról  

https://njt.hu/eli/v01/TV/

2003/125 

Amennyiben egy, irányító hatósággal szerződéses 

jogviszonnyal nem rendelkező (civil) kíván panasszal élni 

egyes eljárási cselekmények vagy egyéb előírásoknak 

való meg nem felelés miatt, úgy több fórumon is jelezheti 
panaszát/észrevételeit.  

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala vagy annak 

elkülönült szervezeti egysége, az Egyenlő Bánásmódért 

Felelős Főigazgatóság végzi a vizsgálatokat közigazgatási 

hatósági eljárás szerint. 

A biztos által vizsgált esetek nyilvánosan, bárki számára 

elérhetőek évek szerinti bontásban, így biztosított a 

transzparencia és nyomonkövethetőség a civil szféra 

résztvevői számára is. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=247813.421046
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=247813.421046
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=247813.421046
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300125.tv#lbj0id217c
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Feljogosító 

feltételek 
Alap Egyedi célkitűzés 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 
Indokolás 

munkanélküliek, a 

munkaerőpiacon  

jelen lévő hátrányos 

helyzetű csoportok, 

valamint az inaktív 

személyek számára, 

valamint az 

önfoglalkoztatás és a 

szociális gazdaság 

előmozdítása révén; 

 

segítségével elhelyezkedni a 

munkaerőpiacon, vagy munkahelyhez 

jutásához várhatóan szükséges és célszerű 

az állami foglalkoztatási szerv 

szolgáltatásának vagy támogatásának 

igénybevétele.  

Magyarországon jelenleg működik 

profiling rendszer, így a kritérium 

teljesült. A profiling rendszer a 2018-ban, 

a Munkaerőpiaci Reformprogram 

keretében kialakított új, szegmentálási 

rendszerrel együtt működik, 

összeillesztésük folyamatban van. 

2. Információk az üres 

álláshelyekről és foglalkoztatási 

lehetőségekről, a 

munkaerőpiaci igények 

figyelembevételével. 

 

Igen A foglalkoztatást elősegítő 

szolgáltatásokról és 

támogatásokról szóló 

100/2021. (II. 27.) Korm. 

rendelet 

A munkaerőigény bejelentéséről és 

nyilvántartásáról a 2021. március 1-jén 

hatályba lépett foglalkoztatást elősegítő 

szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 

100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 

rendelkezik.  A kormányrendelet alapján 

a nem természetes személy foglalkoztató 

köteles a munkaerőigényt elektronikus 

úton az állami foglalkoztatási szerv e 

célból létrehozott elektronikus felületén 

bejelenteni az állami foglalkoztatási szerv 

részére, aki a munkaerőigény 

nyilvántartásba vételéről tájékoztatja a 

foglalkoztatót.  

A munkáltatók és a munkavállalók minél 

könnyebb egymásra találását célozva 
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Feljogosító 

feltételek 
Alap Egyedi célkitűzés 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 
Indokolás 

2013 óta működik a Virtuális 

Munkaerőpiaci Portál a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat 

üzemeltetésében.  A GINOP 5.3.6 projekt 

keretében folyik a VMP 

továbbfejlesztése, de a jelenleg működő 

felület is teljesíti a kritériumot. 

3. Rendelkezések annak 

biztosítására, hogy a stratégia 

megtervezését, végrehajtását, 

monitoringját és felülvizsgálatát 

az érdekelt felekkel szoros 

együttműködésben végezzék. 

 

Igen A foglalkoztatást elősegítő 

szolgáltatásokról és 

támogatásokról szóló 

100/2021. (II. 27.) Korm. 

rendelet 

 

Foglalkoztatási célú 

együttműködések 

folytatása a TOP Plusz 

keretében 

 

A feltétel teljesítését biztosítja a 2021. 

március 1-jén hatályba lépett 

foglalkoztatást elősegítő 

szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 

100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet. A 

kormányrendelet többek között előírja, 

hogy az álláskeresők foglalkoztatásának 

elősegítését célzó munkaerőpiaci 

program kialakítását, nyomon követését 

és felülvizsgálatát az állami 

foglalkoztatási szerv országos szinten az 

érdekelt felekkel együttműködésben 

végzi. A rendelet szerint az 

együttműködés keretében az állami 

foglalkoztatási szerv által végrehajtott, az 

álláskeresők foglalkoztatásának 

elősegítését célzó munkaerőpiaci 

programok kialakítása, végrehajtása, 

nyomon követése és felülvizsgálata a 

munkavállalók és a munkáltatók 

érdekképviseleti szervezeteivel, mint 

érdekelt felekkel rendszeres 

időközönként egyeztetésre kerül. 
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Az egyeztetés megyei szintű 

megvalósulását a korábbi foglalkoztatási 

paktumok, és így a megyei szintű 

együttműködés folytatása biztosítja. 

4. Rendelkezések az aktív 

munkaerőpiaci szakpolitikák 

monitoringjáról, értékeléséről 

és felülvizsgálatáról. 

 

Igen ESZA finanszírozású 

munkaerőpiaci programok 

monitoringjához 

kapcsolódó módszertani 

dokumentumok  

 

Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat belső 

eljárásrendjei 

 

Az aktív munkaerőpiaci szakpolitikák 

nyomon követési rendszere működik. Az 

uniós finanszírozású aktív munkaerőpiaci 

programok monitoringja adminisztratív 

adatbázisokra épül, a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai 

kiegészítésre kerülnek a NAV-adatokkal 

és ezt követően még tisztítják és 

ellenőrzik a kollégák.  

Az NFSZ megyei szintű szereplőivel, a 

kormányhivatalok Foglalkoztatási 

Főosztályaival az eddigiekben is 

folyamatos konzultációt, egyeztetést 

folytattunk a foglalkoztatáspolitika 

országos szintű céljairól, illetve az adott 

megye aktuális munkaerőpiaci 

helyzetéről a Megegyezéses 

Eredménycélokkal való Vezetési 

rendszer (MEV-rendszer) keretében, 

melyet a jövőben is folytatunk. 

5. A fiatalok foglalkoztatásával 

kapcsolatos beavatkozásokat 

illetően tényeken alapuló és célzott 

tervek a nem foglalkoztatott, 

oktatásban és képzésben nem 

Igen Ifjúsági Garancia 

Akcióterv, 2013 

https://ngmszakmaiterulete

k.kormany.hu/download/8/

4c/c0000/Ifj%C3%BAs%

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

Ifjúsági Garancia (továbbiakban: IG) 

megvalósítói hálózata folyamatosan tartja 

a kapcsolatot a helyi szereplőkkel 

(oktatási intézmények, civil szereplők, 

https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/download/8/4c/c0000/Ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20Garancia%20Akci%C3%B3terv.pdf
https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/download/8/4c/c0000/Ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20Garancia%20Akci%C3%B3terv.pdf
https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/download/8/4c/c0000/Ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20Garancia%20Akci%C3%B3terv.pdf
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részesülő fiatalok megszólítására, 

ezen belül tájékoztató intézkedések, 

amelyek a színvonalas 

tanulószerződéses gyakorlati 

képzésekre és gyakornoki helyekre 

vonatkozó kritériumokat 

figyelembe vevő minőségi 

követelményeken alapulnak, többek 

között az ifjúsági 

garanciarendszerek végrehajtásával 

összefüggésben. 

C3%A1gi%20Garancia%2

0Akci%C3%B3terv.pdf 

Ifjúsági Garancia Program 

módszertani útmutató 

kisebbségi önkormányzatok, stb.) a 15-29 

év közötti NEET-fiatalok (nem tanuló, 

nem dolgozó fiatalok) felkutatása 

érdekében. 

Működik az IG weboldala, az 

https://ifjusagigarancia.gov.hu/ oldal, 

amely mind az érdeklődő fiatalok, mind a 

potenciális foglalkoztatók számára 

folyamatosan frissített információkat 

tartalmaz a programról, illetve a fiatalok 

számára a programba történő jelentkezés 

lehetőségét is biztosítja. 

 

 

4.2. A nemek közötti egyenlőséget célzó nemzeti stratégiai keret 

 

Feljogosító 

feltételek 
Alap 

Egyedi célkitűzés 

 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

A nemek 

közötti 

egyenlősége

t célzó 

nemzeti 

stratégiai 

keret 

ESZA+ ESZA: 

A munkavállalók, 

vállalkozások és 

vállalkozók 

megváltozott 

körülményekhez 

való 

alkalmazkodásának, 

az aktív és 

egészséges 

Igen A nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó nemzeti stratégiai 

szakpolitikai keret van érvényben, 

amely a következőket tartalmazza: 

1. A nemek közötti egyenlőség 

előtt álló kihívások tényeken 

alapuló meghatározása. 

 Igen Az Európai Unió számára 

készített, „A nők 

szerepének erősítése a 

családban és a 

társadalomban” (2021–

2030) akcióterv  

 

https://kormany.hu/dokum

entumtar/a-nok-

A nemek közötti egyenlőséggel 

kapcsolatos kihívások bizonyítékokon 

alapuló azonosítása az akcióterv 

kidolgozásáért felelős munkacsoportban 

különböző szakterületek bevonásával 

megtörtént -  többek között az alábbi 

tanulmányok következtetéseinek 

levonásával:  

• Munkaerőpiaci Tükör 2018 

(Szerkesztők: Fazekas Károly - Csillag 

https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/download/8/4c/c0000/Ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20Garancia%20Akci%C3%B3terv.pdf
https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/download/8/4c/c0000/Ifj%C3%BAs%C3%A1gi%20Garancia%20Akci%C3%B3terv.pdf
https://ifjusagigarancia.gov.hu/
https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
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idősödésnek, 

valamint az 

egészséges, az 

egészségügyi 

kockázatokat 

megfelelően kezelő 

és az igényekhez  

megfelelően igazodó 

munkakörnyezetnek 

az előmozdítása 

szerepenek-erositese-a-

csaladban-es-a-

tarsadalomban-20212030 

 

Márton - Hermann Zoltán -Scharle 

Ágota) 

• Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a 

Családokért: Baba-mama kutatás, 

Gyermeknevelés és munka (2019.) 

Az Akcióterv a III. fejezetben további 

kutatásokat céloz a jövőben meghozandó 

intézkedések megalapozására a 

következő témákban: 

• a nők és férfiak igényeinek, és az 

atipikus foglalkoztatási formák  alacsony 

volta okainak kutatással történő 

felmérése; 

• a nemek közötti foglalkoztatási és 

bérkülönbségek elemzése a strukturális 

reformprogramban megvalósításra kerülő 

kutatás keretében; 

• a nők és férfiak „fizetetlen” munkában 

való eltérő részvételének vizsgálata; 

 ápolási feladatok (beteg vagy idős 

hozzátartozó ápolása) kutatásban való 

vizsgálata; 

 a férfiak családi szerepének kutatása; 

  

    2. Intézkedések a foglalkoztatás, a 

fizetések és a nyugdíjak terén a 

nemek között fennálló különbségek 

kezelésére, valamint a munka és a 

magánélet közötti egyensúly 

előmozdítására a nők és a férfiak 

tekintetében, többek között a 

kisgyermekkori neveléshez és 

gondozáshoz való hozzáférés 

 Igen Az Európai Unió számára 

készített, „A nők 

szerepének erősítése a 

családban és a 

társadalomban” (2021–

2030) akcióterv  

https://kormany.hu/dokum

entumtar/a-nok-

A III/1. pont felsorolja a  családi élet és 

munkavállalás összehangolása érdekében 

teendő intézkedéseket: 

a) atipikus foglalkoztatási formák 

népszerűsítése,; 

b) a nők „láthatatlan”, „fizetetlen” 

munkájának  elismerése; 

https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
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javítása révén, célértékeket 

kijelölve, a szociális partnerek 

szerepének és autonómiájának 

tiszteletben tartásával. 

szerepenek-erositese-a-

csaladban-es-a-

tarsadalomban-20212030 

 

c) a munka és családi élet összehangolása 

a nők és férfiak között a 

gyermekgondozási szabadság terén; 

d) munkahelyi bölcsődék és óvodák 

számának növelése; 

e) foglalkoztatási különbségek elemzése;  

f) szemléletmód; 

g) család- és gyermekbarát környezet 

kialakítása. 

 

A III/2. pont felsorolja a nők 

részvételének elősegítését célzó 

intézkedéseket, ahol az jelenleg alacsony: 

a) vezetővé válás elősegítése; 

b) a tudomány terén az 

akadályozó tényezők lebontása; 

c) MTMI  pályák felé való 

irányultság támogatása; 

d) szakképzésben és 

felsőktatásban való 

érvényesülés előmozdítása. 

 

A III/3. pont felsorolja a nők és férfiak 

egyenlő mértékű gazdasági, egészségi és 

szociális védelmének megteremtése 

érdekében teendő intézkedéseket: 

 a)  a 6 év alatti gyermeket nevelő nők 

elhelyezkedésének b) a női vállalkozók 

támogatása; 

https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
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c) bérkülönbségek   

d) a nyugdíjak közötti különbségek; 

e) a nők speciális szegénységi 

kockázatának csökkentése. 

    3. Rendelkezések a stratégiai 

szakpolitikai keret nyomon 

követéséről, értékeléséről és 

felülvizsgálatáról, valamint 

nemek szerint bontott adatokon 

alapuló adatgyűjtési módszerek. 

 

 Igen Az Európai Unió számára 

készített „A nők 

szerepének erősítése a 

családban és a 

társadalomban” (2021–

2030)  akcióterv  

https://kormany.hu/dokum

entumtar/a-nok-

szerepenek-erositese-a-

csaladban-es-a-

tarsadalomban-20212030 

 

A nők szerepének erősítése a családban 

ésa társadalomban” akcióterv (2021-

2030) kidolgozásáért felelős 

munkacsoport fogja monitorozni a 

kétéves intézkedési tervek végrehajtását 

civil szervezetek bevonásával.  

 

Az akcióterv III. fejezet 3. pont d) 

alpontjának megfelelően nemekre bontott 

statisztikai adatgyűjtések és adat-

kiértékelések elvégzésére kerül sor, külön 

célzottan a speciális helyzetben lévő 

(egyszülős, fogyatékkal élő gyermeket 

nevelő, nagycsaládos, hátrányos 

helyzetű) csoportokra keresetszerkezeti 

felmérés, időmérleg adatok, háztartási 

szatellit számla módszereivel. 

    4. Rendelkezések annak 

biztosítására, hogy a stratégia 

megtervezését, végrehajtását, 

nyomonkövetését és 

felülvizsgálatát az érintett érdekelt 

felekkel szoros együttműködésben 

végezzék, ideértve az egyenlőség 

előmozdításával foglalkozó 

szerveket, a szociális partnereket és 

a civil társadalmi szervezeteket. 

Igen  Az Európai Unió számára 

készített „A nők 

szerepének erősítése a 

családban és a 

társadalomban” (2021–

2030) akcióterv  

https://kormany.hu/dokum

entumtar/a-nok-

szerepenek-erositese-a-

csaladban-es-a-

tarsadalomban-20212030 

"A nők szerepének erősítése a családban 

és a társadalomban” (2021-2030) 

akcióterv kidolgozásáért felelős 

munkacsoport ülésére 18 civil szervezet is 

meghívást kapott a felelős tárcák 

képviselői mellett. Az akcióterv V. 

fejezetében  foglaltaknak megfelelően az 

ahhoz kapcsolódó kétéves periódusra 

kidolgozott intézkedési tervet a 

Munkacsoport évente megtárgyalja és 

nyomon követi, civil szervezetek 

bevonásával.   

https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
https://kormany.hu/dokumentumtar/a-nok-szerepenek-erositese-a-csaladban-es-a-tarsadalomban-20212030
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Az Emberi Jogi Munkacsoporton belül 

működő Nők Jogaiért Felelős Tematikus 

Munkacsoport 2020. június 23-án 

napirendjére vette az Akciótervet. A 

Tematikus Munkacsoport 

tevékenységébe összesen 36 civil 

szervezet kapcsolódik be tagként, illetve 

meghívottként (minden nőjogi kérdésben 

érintett hazai civil szervezet). 

2020. október 22-én megjelent a Magyar 

Közlönyben a Kormány 1685/2020. 

(X.22.) Korm.határozata az Európai Unió 

számára készített, „A nők szerepének 

erősítése a családban és a társadalomban” 

(2021-2030) akcióterv elfogadásáról, 

valamint a végrehajtásának a 2021-2022. 

évekre szóló Intézkedési Tervéről. 

 

Az Akcióterv a kormányzati honlapon is 

elérhető. 

 

 

4.3. Az oktatási és képzési rendszer minden szintjét felölelő stratégiai szakpolitikai keret 

Feljogosító 
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A 
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Az oktatási 

és képzési 

rendszer 

minden 

ESZA+ ESZA:  

Az oktatási és 

képzési rendszerek 

Igen Az oktatási és képzési rendszerre 

vonatkozó nemzeti vagy regionális 

stratégiai szakpolitikai keret van 

Igen 2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

A tanulók alapkészségeinek mérése a 

köznevelésben a 6., 8. és 10. 

évfolyamokona CXC. törvény 80. §. (1) 

értelmében az országos 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741
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szintjét 

felölelő 

stratégiai 

szakpolitika

i keret 

színvonalának, 

befogadókészségén

ek, 

érvényben, amely tartalmazza a 

következőket: 

1. Tényeken alapuló rendszerek a 

készségek előrelátására és 

előrejelzésére. 

 

c.cgi?docid=139880.38374

1 

2018. évi LXXXIX. törvény 

az oktatási nyilvántartásról  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=211486.36131

0 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról; 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=154051.42039

3 

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban középtávú 

szakpolitikai stratégia, 

2016-2030 (1785/2016. 

(XII.16.) Korm. hat.) 

https://njt.hu/jogszabaly/20

16-1785-30-22 

2011. évi CCIV. törvény a 

nemzeti felsőoktatásról 

(Nftv.) 

https://njt.hu/jogszabaly/20

11-204-00-00 

1168/2019. (III. 28.) Korm. 

határozat: A szakképzés és 

felnőttképzés 

megújításának középtávú 

szakpolitikai stratégiája, 

kompetenciamérés keretében valósul 

meg, amely alkalmas a tanulók 

fejlődésének nyomon követésére is. 

 

A 2018-tól működő Ágazati 

Készségtanácsok által az egyes 

ágazatokban működő munkáltatók 

specifikus kompetenciaigényei 

közvetlenebbül jutnak érvényre a 

szakképzési döntésekben azáltal, hogy az 

ÁKT-k részt vesznek a szakképzés 

tartalmi szerkezetének fejlesztésében, a 

munkaerőpiaci igények és a képzési 

kínálat összehangolásában. A 

szakképzési rendszerből kikerülők 

szakmai életútját követő és a 

munkaerőpiac által elvárt készségeket 

előrejelző informatikai rendszerek 

tervezése és kialakítása (hazai és eu-s – 

GINOP-6.2.5 – forrásból) megtörtént. 

Diplomás Pályakövetési Rendszer 

készségek előrejelzésére való alkalmassá 

tétele folymatban van. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=211486.361310
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=211486.361310
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=211486.361310
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.420393
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.420393
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.420393
https://njt.hu/jogszabaly/2016-1785-30-22
https://njt.hu/jogszabaly/2016-1785-30-22
https://njt.hu/jogszabaly/2011-204-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-204-00-00
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eredményességének 

és munkaerőpiaci 

relevanciájának 

javítása, többek 

között a nem 

formális és az 

informális tanulás 

érvényesítése révén, 

a 

kulcskompetenciák 

– többek között a 

vállalkozói és 

digitális készségek 

– elsajátításának 

támogatása 

céljából, valamint  

a duális képzési 

rendszerek és a 

tanulószerződéses 

gyakorlati képzések 

bevezetésének 

előmozdítása által;; 

A minőségi és 

befogadó 

oktatáshoz és 

képzéshez való 

egyenlő hozzáférés 

és ezek 

elvégzésének 

elősegítése, 

különösen a 

hátrányos helyzetű 

csoportok számára, 

a kisgyermekkori 

neveléstől és 

gondozástól az 

általános oktatáson 

és a 

szakoktatáson és 

szakképzésen 

2020-2030 (Szakképzés 4.0 

stratégia) 

https://njt.hu/jogszabaly/20

19-1168-30-22 

 

2019. évi LXXX. törvény a 

szakképzésről (Szkt.) 

https://njt.hu/eli/v01/TV/20

19/80 

12/2020. (II. 7.) Korm. 

rendelet a szakképzésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

https://njt.hu/jogszabaly/20

20-12-20-22 

 

https://njt.hu/eli/v01/H/2019/KORM/1168
https://njt.hu/eli/v01/H/2019/KORM/1168
https://njt.hu/eli/v01/TV/2019/80
https://njt.hu/eli/v01/TV/2019/80
https://njt.hu/eli/v01/R/2020/KORM/12
https://njt.hu/eli/v01/R/2020/KORM/12
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Feljogosító 

feltételek 
Alap 

Egyedi célkitűzés 

 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

keresztül a 

felsőoktatásig, 

valamint a 

felnőttoktatásig és a 

felnőttkori 

tanulásig, ideértve  

többek között a 

tanulási célú 

mobilitás 

megkönnyítését 

mindenki számára 

és a 

hozzáférhetőség 

előmozdítását a 

fogyatékossággal 

élő személyek 

számára; 

    2. Pályakövetési mechanizmusok, 

valamint minőségi és hatékony 

iránymutatás a legkülönbözőbb 

életkorú tanulók számára. 

 

Igen A nevelési-oktatási 

intézmények működéséről, 

és a köznevelési 

intézmények 

névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=154155.37206

2 

Pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működéséről 

szóló 15/2013. (II. 26.) 

EMMI rendelet  

A tanulók életútjának nyomon követésére 

a KIR rendszer szolgál. Létrejön egy 

Pályakövetési Rendszer, megteremtve az 

eddigi különálló rendszerek 

összekapcsolásának lehetőségét - 2018. 

évi LXXXIX. tv. (4. § (1) a), i). 

Iránymutatás pályaorientációs tanácsadás 

keretében történik. A pályaorientációs 

mérés a CXC. törvény 80. §. (1a) 

értelmében minden nappali rendszerű 

oktatásban tanuló nyolcadik évfolyamos 

tanuló számára kötelező. (EFOP-3.2.13-

17 projekt - pályaorientációs módszertan,  

pályaorientációt segítő mérőeszköz 

kifejlesztése.  

A pályaválasztási tanácsadási feladatokat 

- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 26. § - 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.372062
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.372062
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.372062
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Feljogosító 

feltételek 
Alap 

Egyedi célkitűzés 

 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=159102.37207

0 

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban középtávú 

szakpolitikai stratégia, 

2016-2030 (1785/2016. 

(XII.16.) Korm. hat.) 

https://njt.hu/jogszabaly/20

16-1785-30-22 

2011. évi CCIV. törvény a 

nemzeti felsőoktatásról 

(Nftv.) 

https://njt.hu/jogszabaly/20

11-204-00-00 

2019. évi LXXX. törvény a 

szakképzésről (Szkt.) 

https://njt.hu/eli/v01/TV/20

19/80 

12/2020. (II. 7.) Korm. 

rendelet a szakképzésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

https://njt.hu/jogszabaly/20

20-12-20-22 

Pályaorientáviós portál – 

Módszertani központ 

https://palyaorientacio.nive.

hu/ 

az Intézmény székhelyintézménye, illetve 

megyei, fővárosi tagintézménye, megyei, 

fővárosi működési körzettel látja el. 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX 

törvény (97. § h) pontja) és végrehajtási 

rendelete (A szakképzési törvény 

végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) 

Kormányrendelet 305. § (4) b) pontja) az 

életpálya-tanácsadással és 

pályaorientációval kapcsolatos 

tevékenységek koordinálását a 

szakképzési államigazgatási szervhez 

rendeli és meghatározza e szolgáltatások 

nyújtásának eljárásait és az alapfokú 

iskolai oktatást nyújtó köznevelési 

intézmény tanulója, a szakképző 

intézményben tanuló, illetve képzésben 

részt vevő személyek egyenlő 

hozzáférésének biztosítására vonatkozó 

alapelvet. Az életpálya-tanácsadás és a 

pályaorientáció feladatainak ellátásában 

az alapfokú iskolai oktatást nyújtó 

köznevelési intézmény, a szakképző 

intézmény, a gazdasági kamara, valamint 

a munkaadói és munkavállalói 

érdekképviseletek vesznek részt. 

Kialakításra került továbbá a 

GINOP.6.2.4 projekt keretében egy 

módszertani- és tudásközpont, mely a 

pályaorientációs szakemberek számára 

szakmai kommunikációt biztosít a 

szakképzési rendszer szereplőivel, 

valamit online pályaorientációs 

események megvalósításával segítik a 

pályaválasztást.  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159102.372070
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159102.372070
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159102.372070
https://njt.hu/jogszabaly/2016-1785-30-22
https://njt.hu/jogszabaly/2016-1785-30-22
https://njt.hu/jogszabaly/2011-204-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-204-00-00
https://njt.hu/eli/v01/TV/2019/80
https://njt.hu/eli/v01/TV/2019/80
https://njt.hu/eli/v01/R/2020/KORM/12
https://njt.hu/eli/v01/R/2020/KORM/12
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Feljogosító 

feltételek 
Alap 

Egyedi célkitűzés 

 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

Az oktatási nyilvántartásról szóló törvény 

alapján a pályakövetést a Diplomás 

Pályakövetési Rendszer végzi.  

    3. Intézkedések a minőségi, 

megfizethető, releváns, 

szegregációtól mentes és inkluzív 

oktatáshoz és képzéshez való 

egyenlő hozzáférés, ilyen 

oktatásban és képzésben való 

részvétel és annak elvégzése, 

valamint a kulcskompetenciák 

megszerzése érdekében minden 

szinten, ideértve a felsőoktatást is. 

Igen A Kormány 1551/2020. 

(VIII. 25.) Korm. határozata 

az Európai Unió számára 

készített köznevelési 

stratégia 2021–2030 

elfogadásáról  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=221535.38854

8 

https://2015-

2019.kormany.hu/downloa

d/d/2e/d1000/K%C3%B6z

nevel%C3%A9si%20strat

%C3%A9gia.pdf 

Magyarország 

Alaptörvénye (XI. cikk (2)); 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=140968.41704

8 

2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről (2. 

§); 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=139880.38374

1 

A Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 

A köznevelés területén az intézkedések 

jogszabályi megalapozottsága biztosított 

a minőségi, ingyenes, befogadó 

oktatáshoz való egyenlő hozzáférés 2011. 

évi CXC. törvény 2. §-a alapján.. ez 

megjelenik  köznevelési stratégia 5.3.1 

fejezetének célrendsezrében is. 

A kulcskompetenciák elsajátítása a 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet II. 

részében került rögzítésre.  

Az Nftv. kimondja, hogy minden magyar 

állampolgárnak joga, hogy meghatározott 

feltételek szerint felsőoktatási 

intézményben tanulmányokat folytasson.  

A felsőoktatásra vonatkozó stratégia 

elvárja, hogy nőjön a területileg hátrányos 

helyzetű térségekből, a hátrányos családi 

helyzetből érkezők, a fogyatékos, illetve a 

roma hallgatók és végzettek száma.  

A korai és a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás veszélyére figyelmeztető 

nyomonkövető rendszer (KRÉTA ESL) 

bevezetése, illetve a tanulók tudás- és 

képességszintjének, fejlődésének mérését 

segítő, digitális környezetben működő 

mérés-értékelési keretrendszer kialakítása 

megtörtént (GINOP-6.2.2-VEKOP-15). 

A lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók célzott kompetenciafejlesztése és 

a mentorálási rendszer működtetése 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221535.388548
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221535.388548
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221535.388548
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.417048
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.417048
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.417048
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741
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Feljogosító 

feltételek 
Alap 

Egyedi célkitűzés 

 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

110/2012. (VI. 4.) Korm. 

rendelet (II. rész) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=149257.38861

6 

Digitális Nemzet Fejlesztési 

Program megvalósítása 

során elkészült 

Közgyűjteményi 

Digitalizálási Stratégiáról 

szóló 1404/2017. (VI. 28.) 

Korm. határozat 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=202763.34054

0 

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban középtávú 

szakpolitikai stratégia, 

2016-2030 (1785/2016. 

(XII.16.) Korm. hat.) 

https://njt.hu/jogszabaly/20

16-1785-30-22 

2011. évi CCIV. törvény a 

nemzeti felsőoktatásról 

(Nftv.) 

https://njt.hu/jogszabaly/20

11-204-00-00 

51/2007. (III. 26.) Korm. 

rendelet a felsőoktatásban 

részt vevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk 

fizetendő egyes térítésekről 

folyamatos (GINOP-6.2.3, VEKOP -

8.6.3). 

Két szakma és egy szakképesítés 

megszerzése ingyenes. 

Ezt a szakképzési és a tehetséggondozást 

támogatóösztöndíj (GINOP-6.2.9-

VEKOP-20), valamint egyéb juttatások 

segítik. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149257.388616
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149257.388616
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149257.388616
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202763.340540
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202763.340540
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202763.340540
https://njt.hu/jogszabaly/2016-1785-30-22
https://njt.hu/jogszabaly/2016-1785-30-22
https://njt.hu/jogszabaly/2011-204-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-204-00-00
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Feljogosító 

feltételek 
Alap 

Egyedi célkitűzés 

 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

https://njt.hu/jogszabaly/20

07-51-20-22 

18/2016. (VIII. 5.) EMMI 

rendelet a felsőoktatási 

szakképzések, az alap- és 

mesterképzések képzési és 

kimeneti követelményeiről, 

valamint a tanári felkészítés 

közös követelményeiről és 

az egyes tanárszakok 

képzési és kimeneti 

követelményeiről szóló 

8/2013. (I. 30.) EMMI 

rendelet módosításáról 

https://njt.hu/jogszabaly/20

16-18-20-5H 

1168/2019. (III. 28.) Korm. 

határozat: A szakképzés és 

felnőttképzés 

megújításának középtávú 

szakpolitikai stratégiája, 

2020-2030 (Szakképzés 4.0 

stratégia) 

https://njt.hu/jogszabaly/20

19-1168-30-22 

 

2019. évi LXXX. törvény a 

szakképzésről 

https://njt.hu/eli/v01/TV/20

19/80 

12/2020. (II. 7.) Korm. 

rendelet a szakképzésről 

https://njt.hu/jogszabaly/2007-51-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2007-51-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2016-18-20-5H
https://njt.hu/jogszabaly/2016-18-20-5H
https://njt.hu/eli/v01/H/2019/KORM/1168
https://njt.hu/eli/v01/H/2019/KORM/1168
https://njt.hu/eli/v01/TV/2019/80
https://njt.hu/eli/v01/TV/2019/80
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Feljogosító 

feltételek 
Alap 

Egyedi célkitűzés 

 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

https://njt.hu/jogszabaly/20

20-12-20-22 

 

    4. Koordinációs mechanizmusok 

az oktatás és képzés valamennyi 

szintjére kiterjedően, ideértve a 

felsőoktatást is, valamint a 

feladatok egyértelmű kiosztása 

az érintett nemzeti és/vagy 

regionális szervek között. 

 

Igen 2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről; 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=139880.38374

1 

94/2018. (V. 22.) Korm. 

rendelet a Kormány 

tagjainak feladat- és 

hatásköréről; 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=208417.42056

2 

Az Oktatási Hivatalról 

szóló 121/2013. (IV. 26.) 

Korm. rendelet; 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=160225.42039

5 

Az állami köznevelési 

közfeladatellátásban 

fenntartóként résztvevő 

szervekről, valamint a 

Klebelsberg Központról 

szóló 134/2016. (VI. 10.) 

Korm. rendelet 

A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 

egyértelműen kijelöli az oktatás és képzés 

különböző szintjein a releváns, felelős 

szerveket.  

A köznevelési rendszer szereplői - 

kiemelten az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, az Oktatási Hivatal és a 

Klebelsberg Központ - között a feladat- és 

hatáskörök megosztása jogszabályi 

szinten szabályozva van, a teljesítési 

kritérium teljesül. 

Oktatási és képzési munkacsoport került 

létrehozásra a köznevelés, a felsőoktatás, 

a szakképzés és a felnőttképzés 

részvételével annak érdekében, hogy 

biztosított legyen minden 

társfinanszírozott művelet összhangja az 

Európai Unió szakpolitikai keretével és a 

nemzeti oktatási-képzési stratégiai 

irányokkal. 

 .A felsőoktatás tekintetében a 

jogszabályok kijelölik az ITM, az 

Oktatási Hivatal, valamint a Tempus 

Közalapítvány felsőoktatási feladatait, 

valamint az együttműködés kereteit.  

A 2019. évi LXXX. törvény, valamint a 

12/2020 (II.7.) Korm. rendelet 

értelmében a szakképzés együttműködési 

https://njt.hu/eli/v01/R/2020/KORM/12
https://njt.hu/eli/v01/R/2020/KORM/12
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=208417.420562
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=208417.420562
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=208417.420562
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160225.420395
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160225.420395
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160225.420395


 

175 

Feljogosító 

feltételek 
Alap 

Egyedi célkitűzés 

 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=195850.38862

4 

209/2019. (VIII.27.) Korm. 

rendelet az oktatás ágazati 

irányításának 

módosításával kapcsolatban 

egyes kormányrendeletek 

módosításáról 

https://njt.hu/eli/v01/R/201

9/KORM/209 

Tempus Közalapítvány 

alapító okirata 

https://tka.hu/docs/palyazat

ok/tempus_kozalapitvany_

alapitoi_okirat_20200101.p

df 

4/2019. (II.28.) ITM 

utasítás az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium 

Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 

https://njt.hu/eli/v01/UT/20

19/ITM/4 

1168/2019. (III. 28.) Korm. 

határozat: A szakképzés és 

felnőttképzés 

megújításának középtávú 

szakmapolitikai 

stratégiája,2020-2030 

https://njt.hu/jogszabaly/20

19-1168-30-22 

rendszerét a Szakképzési Innovációs 

Tanács, az Ágazati Készségtanácsok, a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a 

képzési tanács alkotják. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195850.388624
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195850.388624
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195850.388624
https://njt.hu/eli/v01/R/2019/KORM/209
https://njt.hu/eli/v01/R/2019/KORM/209
https://tka.hu/docs/palyazatok/tempus_kozalapitvany_alapitoi_okirat_20200101.pdf
https://tka.hu/docs/palyazatok/tempus_kozalapitvany_alapitoi_okirat_20200101.pdf
https://tka.hu/docs/palyazatok/tempus_kozalapitvany_alapitoi_okirat_20200101.pdf
https://tka.hu/docs/palyazatok/tempus_kozalapitvany_alapitoi_okirat_20200101.pdf
https://njt.hu/eli/v01/UT/2019/ITM/4
https://njt.hu/eli/v01/UT/2019/ITM/4
https://njt.hu/eli/v01/H/2019/KORM/1168
https://njt.hu/eli/v01/H/2019/KORM/1168
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2019. évi LXXX. törvény a 

szakképzésről 

https://njt.hu/eli/v01/TV/20

19/80 

 

12/2020. (II. 7.) Korm. 

rendelet a szakképzésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

https://njt.hu/jogszabaly/20

20-12-20-22 

Oktatási-képzési 

koordinációs mechanizmust 

megvalósító munkacsoport 

ügyrendje (2020.11.02.) 

    5. Rendelkezések a stratégiai 

szakpolitikai keret nyomon 

követéséről, értékeléséről és 

felülvizsgálatáról. 

 

Igen 1551/2020. (VIII. 25.) 

Korm. Határozat  az 

Európai Unió számára 

készített köznevelési 

stratégia 2021-2030 

elfogadásáról  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=221535.38854

8 

https://2015-

2019.kormany.hu/downloa

d/d/2e/d1000/K%C3%B6z

nevel%C3%A9si%20strat

%C3%A9gia.pdf 

A köznevelésre vonatkozó stratégiai 

szakpolitikai keret nyomon követéséről, 

értékeléséről és felülvizsgálatáról az 

Európai Unió számára készített 

köznevelési stratégia 2021-2030 6.3 

Monitoring fejezete rendelkezik. 

A felsőoktatás tekintetében a 38/2012. 

(III. 12.) Korm. rendelet 20.§ (4) 

bekezdése rögzíti, hogy a stratégiai 

tervdokumentumban meghatározott 

rendszerességgel, ennek hiányában 

évente készül beszámoló a 

megvalósulásról. A cselekvési terv 

monitoring fejezete szerint a monitoring 

folyamat dokumentált módon 

jelentéstétellel zárul. A felsőoktatási 

intézmények intézményfejlesztési 

https://njt.hu/eli/v01/TV/2019/80
https://njt.hu/eli/v01/TV/2019/80
https://njt.hu/eli/v01/R/2020/KORM/12
https://njt.hu/eli/v01/R/2020/KORM/12
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221535.388548
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221535.388548
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221535.388548
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
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38/2012. (III. 12.) Korm. 

rendelet a kormányzati 

stratégiai irányításról 

https://njt.hu/jogszabaly/20

12-38-20-22 

1359/2017. (VI. 12.) Korm. 

határozat a „Fokozatváltás a 

felsőoktatásban középtávú 

szakpolitikai stratégia 

2016” 2016-2020 évekre 

vonatkozó cselekvési 

tervéről 

https://njt.hu/eli/v01/H/201

7/KORM/1359 

4/2019. (II.28.) ITM 

utasítás az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium 

Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 

https://njt.hu/eli/v01/UT/20

19/ITM/4 

1168/2019. (III. 28.) Korm. 

határozat: A szakképzés és 

felnőttképzés 

megújításának középtávú 

szakmapolitikai 

stratégiája,2020-

2030https://njt.hu/jogszabal

y/2019-1168-30-22 

tervének időtávjával (2016-2020) 

összhangban, a cselekvési terv 

megvalósításáról a jelentést a szakterület 

a Kormány részére benyújtja. Tartalma: 

célok és eredmények megvalósulásának 

mértéke, megtett intézkedések, 

felhasznált erőforrások. 

A Szakképzés 4.0 stratégia tekintetében a 

1168/2019. (III. 28.) Kormányhatározat 

1. pontjában rögzített feladat végrehajtása 

érdekében, a Szakképzésért Felelős 

Helyettes Államtitkárság a Kormány 

számára a szakképzési rendszer 

megújításának eredményeiről 

előterjesztést készített, melyben 

bemutatásra kerül a Stratégiában 

meghatározott intézkedések részletes, 

feladatszintű megvalósulása, eredményei. 

A Stratégiát elfogadó kormányhatározat 

óta eltelt két évben történt jogalkotási 

tevékenységnek megfelelően a stratégiai 

célrendszerhez igazodva felülvizsgálatra 

és aktualizálásra kerültek a 

megvalósítandó feladatok, az 

előterjesztésben bemutatott helyzetkép 

már az ennek megfelelően végrehajtott és 

tervezett tevékenységeket tartalmazza. 

Az előterjesztést a szakmai vezetői 

értekezlet tárgyalta, a 2021.12.02-i 

Miniszteri Értekezlet módosítási javaslat 

nélkül hagyta jóvá, államigazgatási 

egyeztetése elindult 

    6. Az alacsony 

képzettségű/végzettségű 

felnőttekre és a hátrányos 

társadalmi-gazdasági hátterű 

Igen 1551/2020. (VIII. 25.) 

Korm. Határozat  az 

Európai Unió számára 

készített köznevelési 

A magasabb végzettségi szint 

megszerzésének támogatása a hátrányos 

helyzetű tanulók körében az új 

köznevelési stratégia 5.1.1, 5.1.2, 5.3.1  és 

https://njt.hu/eli/v01/H/2017/KORM/1359
https://njt.hu/eli/v01/H/2017/KORM/1359
https://njt.hu/eli/v01/UT/2019/ITM/4
https://njt.hu/eli/v01/UT/2019/ITM/4
https://njt.hu/eli/v01/H/2019/KORM/1168
https://njt.hu/eli/v01/H/2019/KORM/1168
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személyekre irányuló 

intézkedések és 

kompetenciafejlesztési pályák. 

 

stratégia 2021-2030 

elfogadásáról  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=221535.38854

8 

https://2015-

2019.kormany.hu/downloa

d/d/2e/d1000/K%C3%B6z

nevel%C3%A9si%20strat

%C3%A9gia.pdf 

2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=139880.38374

1 

A  szakképzés és 

felnőttképzés 

megújításának középtávú 

szakmapolitikai stratégiája 

2020-2030 

https://www.nive.hu/Downl

oads/Hirek/DL.php?f=szak

kepzes-4.0.pdf 

Magyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia 2030 (MNTFS) 

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban középtávú 

szakpolitikai stratégia, 

2016-2030 

https://2015-

2019.kormany.hu/downloa

d/c/9c/e0000/Fokozatvaltas

5.3.3 fejezeteiben és célrendszerében is 

megjelenik.   

Az MNTFS B2 fejezete fogalmaz meg 

cselekvési irányokat.  

 

Az Nftv. 41. §-a értelmében a Kormány 

hátrányos helyzetű hallgatói csoport 

esélyegyenlőségét a felsőoktatási 

felvételi eljárás, illetve a felsőoktatási 

tanulmányai során biztosítja. 

A 423/2012. Korm. rendelet 24. §-a 

értelmében 40 többletpontra jogosult a 

jelentkező. 

Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 

rendelkezik a rászorultsági alapon adható 

támogatásokról. 

Két szakma és egy szakképesítés 

megszerzése ingyenes. 

Ezt a szakképzési és a tehetséggondozást  

támogató ösztöndíj (GINOP-6.2.9), 

valamint egyéb juttatások segítik. 

Az Szkt. lehetőséget nyújt rugalmas 

tanulási utak keretében a szakmai és 

kulcskompetenciák fejlesztésén alapuló 

modern szaktudás megszerzésére az 

alacsony iskolai végzettségű felnőttek 

számára a dobbantó és a műhelyiskolai 

programokba való bekapcsolódással, 

illetve a felnőttek számára nyújtott 

képzések idejének rövidítése által, így 

hamarabb kerülhetnek ki a felnőttek a 

munkaerőpiacra. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221535.388548
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221535.388548
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221535.388548
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741
https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/DL.php?f=szakkepzes-4.0.pdf
https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/DL.php?f=szakkepzes-4.0.pdf
https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/DL.php?f=szakkepzes-4.0.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF#!DocumentBrowse
https://2015-2019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF#!DocumentBrowse
https://2015-2019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF#!DocumentBrowse


 

179 

Feljogosító 

feltételek 
Alap 

Egyedi célkitűzés 

 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

_Felsooktatasban_HONLA

PRA.PDF#!DocumentBro

wse 

2011. évi CCIV. törvény a 

nemzeti felsőoktatásról  

https://njt.hu/eli/v01/TV/20

11/204 

87/2015. (IV. 9.) Korm. 

rendelet 

https://njt.hu/eli/v01/R/201

5/KORM/87 

51/2007. (III. 26.) Korm. 

rendelet a felsőoktatásban 

részt vevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk 

fizetendő egyes térítésekről 

https://njt.hu/eli/v01/R/200

7/KORM/51 

 

A felsőoktatási felvételi 

eljárásról szóló 423/2012. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 

https://njt.hu/eli/v01/R/201

2/KORM/423 

2019. évi LXXX. törvény a 

szakképzésről 

https://njt.hu/eli/v01/TV/20

19/80 

12/2020. (II. 7.) Korm. 

rendelet a szakképzésről 

A Nemzeti Alapkészség-fejlesztési 

Rendszer Módszertani Leírása a GINOP-

6.1.4 projekt keretében került 

kidolgozásra, a kapcsolódó validációs 

rendszerterv a GINOP-6.2.4-VEKOP-16 

projekt keretében készült el 

https://2015-2019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF#!DocumentBrowse
https://2015-2019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF#!DocumentBrowse
https://2015-2019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF#!DocumentBrowse
https://njt.hu/eli/v01/TV/2011/204
https://njt.hu/eli/v01/TV/2011/204
https://njt.hu/eli/v01/R/2015/KORM/87
https://njt.hu/eli/v01/R/2015/KORM/87
https://njt.hu/eli/v01/R/2007/KORM/51
https://njt.hu/eli/v01/R/2007/KORM/51
https://njt.hu/eli/v01/R/2012/KORM/423
https://njt.hu/eli/v01/R/2012/KORM/423
https://njt.hu/eli/v01/TV/2019/80
https://njt.hu/eli/v01/TV/2019/80
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szóló törvény 

végrehajtásáról 

https://njt.hu/jogszabaly/20

20-12-20-22 

    7. A tanárok, oktatók és 

tudományos dolgozók 

támogatását célzó intézkedések 

a megfelelő tanulási módszerek, 

valamint a kulcskompetenciák 

értékelése és tanúsítása 

tekintetében. 

 

Igen 2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről; 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=139880.38374

1 

8/2013. (I. 30.) EMMI 

rendelet 

a tanári felkészítés közös 

követelményeiről és az 

egyes tanárszakok képzési 

és kimeneti 

követelményeiről  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=158734.36460

4 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és 

a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

köznevelési 

intézményekben történő 

végrehajtásáról  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=162771.42039

6 

Megtörténik a pedagógiai értékelés és a 

pedagógusok képzésének, 

továbbképzésének és önképzésének 

segítése, szervezése. (277/1997. (XII. 

22.) Korm. rendelet 1. §) 

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet II 

fejezete rendelkezik a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről.  

Az Oktatási Hivatal kidolgozza a 

pedagógus minősítési eljárás során 

használt szempontrendszert és 

eljárásrendet. 

Az MRK akciótervében megfogalmazott 

javaslatok érintik az oktatók megfelelő 

támogatását célzó intézkedéseket. 

Az SRSP keretében megvalósuló „A 

magyar felsőoktatás digitális átállásnak 

stratégiai támogatása” projekt támogatja a 

felsőoktatás digitális átalakítását. 

A PROFFORMANCE projekt fő céljai az 

oktatás és a tanulás minőségének javítása 

a felsőoktatási intézményekben.  

 

Az Szkt. a szakképzésben dolgozók 

foglalkoztatási formáját is 

megreformálta, illetve tartalmaz 

rendelkezéseket az oktatók kötelező 

https://njt.hu/eli/v01/R/2020/KORM/12
https://njt.hu/eli/v01/R/2020/KORM/12
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158734.364604
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158734.364604
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158734.364604
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.420396
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.420396
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.420396
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A pedógus-

továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, 

valamint továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről szóló 

277/1997. (XII. 22.) Korm. 

rendelet  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=31239.388611 

Az Oktatási Hivatalról 

szóló 121/2013. (IV. 26.) 

Korm. rendelet 6. § (1) f), 

g),  15/B. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=160225.42039

5 

A pedagógiai szakmai 

szolgáltatásokról, a 

pedagógiai szakmai 

szolgáltatásokat allátó 

intézményekről és a  

pedagógiai szakmai 

szolgáltatásokban való 

közreműködés feltételeiről 

szóló 48/2012. (XII. 12.) 

EMMI rendelet 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=156837.38869

9 

Fokozatváltás a 

felsőoktatásban középtávú 

szakpolitikai stratégia, 

2016-2030 

továbbképzése és annak támogatása 

tekintetében is. 

 

A Nemzeti Alapkészség-fejlesztési 

Rendszer Módszertani Leírása a GINOP-

6.1.4 projekt keretében került 

kidolgozásra, a kapcsolódó validációs 

rendszerterv a GINOP-6.2.4-VEKOP-16 

projekt keretében készült el. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31239.388611
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31239.388611
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160225.420395
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160225.420395
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160225.420395
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156837.388699
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156837.388699
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156837.388699


 

182 

Feljogosító 

feltételek 
Alap 

Egyedi célkitűzés 

 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 
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https://2015-

2019.kormany.hu/downloa

d/c/9c/e0000/Fokozatvaltas

_Felsooktatasban_HONLA

PRA.PDF#!DocumentBro

wse 

Innovációs és Technológiai 

Minisztérium/ Magyar 

Rektori Konferencia 

(MRK): Összegzés és 

ajánlások a felsőoktatási 

kreditelismerésre (2019)  

http://www.mrk.hu/wp-

content/uploads/2019/05/Je

lentes_final_20190524.pdf 

Európai Bizottság 

Strukturálisreform-

támogató Program (SRSP): 

„A magyar felsőoktatás 

digitális átállásnak 

stratégiai támogatása” 

projekt 

https://ec.europa.eu/info/de

partments/structural-

reform-support_hu 

Erasmus EHEA: 

PROFFORMANCE – 

Mérési eszköz és ösztönző 

rendszer kidolgozása a 

felsőoktatásban dolgozó 

oktatók teljesítményének 

fejlesztéséhez projekt 

https://tka.hu/nemzetkozi/1

1954/ehea-2020-2022 

https://2015-2019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF#!DocumentBrowse
https://2015-2019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF#!DocumentBrowse
https://2015-2019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF#!DocumentBrowse
https://2015-2019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF#!DocumentBrowse
https://2015-2019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF#!DocumentBrowse
https://2015-2019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF#!DocumentBrowse
http://www.mrk.hu/wp-content/uploads/2019/05/Jelentes_final_20190524.pdf
http://www.mrk.hu/wp-content/uploads/2019/05/Jelentes_final_20190524.pdf
http://www.mrk.hu/wp-content/uploads/2019/05/Jelentes_final_20190524.pdf
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_hu
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_hu
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_hu
https://tka.hu/nemzetkozi/11954/ehea-2020-2022
https://tka.hu/nemzetkozi/11954/ehea-2020-2022
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1168/2019. (III. 28.) Korm. 

határozat: A szakképzés és 

felnőttképzés 

megújításának középtávú 

szakmapolitikai 

stratégiája,2020-2030 

https://njt.hu/jogszabaly/20

19-1168-30-22 

 

2019. évi LXXX. törvény a 

szakképzésről 

https://njt.hu/eli/v01/TV/20

19/80 

 

12/2020. (II. 7.) Korm. 

rendelet a szakképzésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

https://njt.hu/jogszabaly/20

20-12-20-22 

Nemzeti Alapkészség-

fejlesztési Rendszer 

Módszertani Leírása 

https://nyitok.hu/nemzeti_a

lapkeszsegfejlesztesi_rends

zer 

    8. A tanulók és a személyzet 

mobilitását és az oktatási és 

képzésszolgáltatók transznacionális 

együttműködését előmozdító 

intézkedések, többek között a 

Igen 2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=139880.38374

1 

A mobilitást elősegítendő a tanulmányok 

elismerése biztosított (2001. évi C. 

törvény 1. §).  

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia 

és Információs Központja a 

Magyarországon szerzett bizonyítványok 

https://njt.hu/eli/v01/TV/2019/80
https://njt.hu/eli/v01/TV/2019/80
https://njt.hu/eli/v01/R/2020/KORM/12
https://njt.hu/eli/v01/R/2020/KORM/12
https://nyitok.hu/nemzeti_alapkeszsegfejlesztesi_rendszer
https://nyitok.hu/nemzeti_alapkeszsegfejlesztesi_rendszer
https://nyitok.hu/nemzeti_alapkeszsegfejlesztesi_rendszer
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741
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tanulási eredmények és képesítések 

elismerése révén. 

A külföldi bizonyítványok 

és oklevelek elismeréséről 

szóló 2001. évi C. törvény 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=57474.416650 

 Az idegennyelv-tudást 

igazoló államilag elismert 

nyelvi vizsgáztatásról és a 

külföldön kiállított 

idegennyelv-tudást igazoló 

nyelvizsga bizonyítványok 

Magyaroraszágon történő 

honosításáról szóló 

137/2008. (V. 16.) Korm. 

rendelet  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=119127.41805

7 

1551/2020. (VIII. 25.) 

Korm. Határozat  az 

Európai Unió számára 

készített köznevelési 

stratégia 2021-2030 

elfogadásáról  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_do

c.cgi?docid=221535.38854

8 

https://2015-

2019.kormany.hu/downloa

d/d/2e/d1000/K%C3%B6z

nevel%C3%A9si%20strat

%C3%A9gia.pdf 

külföldön történő elismeréséért hatósági 

bizonyítványt állít ki. (137/2008. (V. 16.) 

Korm. rendelet 13-14. §). 

A tanulók és pedagógusok mobilitását 

többek között a tanulók és pedagógusok 

idegennyelv-tudásának fejlesztését (pl.: 

anyanyelvi környezetben történő 

kipróbálás) célzó programok is segítik 

(köznevelési startégia 5.4.3 fejezet). 

 Mobilitást segítő intézkedések 

• Campus Mundi program  

• Erasmus+ Program.  

• Stipendium Hungaricum Program 

• CEEPUS  

• Államközi ösztöndíjak 

• Diaszpóra Felsőoktatási 

Ösztöndíjprogram 

• Keresztény Fiataloknak szóló 

ösztöndíjprogram 

• Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 

A szakképzési mobilitást az Erasmus+ 

Program szakképzés szektorra vonatkozó 

pályázatai tmogatják.  

 

A Szakmajegyzékben (12/2020. (II. 7.) 

Korm. rendelet 1. melléklete) szerepelnek 

a korábbi Országos képzési jegyzékben 

bevezetésre került, a Magyar Képesítési 

Keretrendszernek (MKKR) megfelelően 

meghatározott, felülvizsgált MKKR-

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57474.416650
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57474.416650
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119127.418057
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119127.418057
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119127.418057
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221535.388548
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221535.388548
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221535.388548
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/d/2e/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf
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285/2013. (VII. 26.) Korm. 

rendelet a Stipendium 

Hungaricumról 

https://njt.hu/eli/v01/R/201

3/KORM/285 

EFOP-3.4.2-VEKOP-15-

2015-00001. Campus 

Mundi felsőoktatási 

mobilitási és 

nemzetköziesítési program 

https://tka.hu/campus-

mundi-projekt 

ERASMUS+ Szakképzés 

https://erasmusplusz.hu/era

smusplusz_szakkepzes 

 

1168/2019. (III. 28.) Korm. 

határozat: A szakképzés és 

felnőttképzés 

megújításának középtávú 

szakmapolitikai 

stratégiája,2020-2030 

https://njt.hu/jogszabaly/20

19-1168-30-22 

2019. évi LXXX. törvény a 

szakképzésről 

https://njt.hu/eli/v01/TV/20

19/80 

 

12/2020. (II. 7.) Korm. 

rendelet a szakképzésről 

szintek és a hazai Digitális Kompetencia 

Keretrendszer (DKKR) szerinti DKKR-

szintek. A szakmák képzési és kimeneti 

követelményei (KKK) tanulásieredmény-

alapon kerültek meghatározásra. Így 

könnyebben összehasonlíthatóvá válnak a 

megszerzett szakmák az unión belül, a 

fejlesztések elősegítik mind a 

munkaerőpiaci, mind a képzési mobilitást 

nemzetközi szinten is.  

https://njt.hu/eli/v01/R/2013/KORM/285
https://njt.hu/eli/v01/R/2013/KORM/285
https://tka.hu/campus-mundi-projekt
https://tka.hu/campus-mundi-projekt
https://erasmusplusz.hu/erasmusplusz_szakkepzes
https://erasmusplusz.hu/erasmusplusz_szakkepzes
https://njt.hu/eli/v01/TV/2019/80
https://njt.hu/eli/v01/TV/2019/80
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szóló törvény 

végrehajtásáról 

https://njt.hu/jogszabaly/20

20-12-20-22 

 

 

4.4. A társadalmi befogadásra és a szegénység csökkentésére irányuló nemzeti stratégiai szakpolitikai keret 
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A 
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Indokolás 

A 

társadalmi 

befogadásra 

és a 

szegénység 

csökkentésé

re irányuló 

nemzeti 

stratégiai 

szakpolitika

i keret 

ERFA, 

ESZA+ 

ERFA: 

A marginalizált 

közösségek, továbbá 

az alacsony 

jövedelmű 

háztartások, 

valamint a hátrányos 

helyzetű csoportok – 

többek között a 

speciális 

szükségletű 

személyek – 

társadalmi-

gazdasági 

befogadásának 

előmozdítása 

integrált 

intézkedések, 

többek között 

lakhatási és szociális 

Igen A társadalmi befogadásra és a 

szegénység csökkentésére irányuló 

nemzeti vagy regionális stratégiai 

szakpolitikai vagy jogszabályi 

keret van érvényben, amely 

tartalmazza az alábbiakat: 

1. A szegénység és a társadalmi 

kirekesztés tényeken alapuló 

felmérése, ideértve a 

gyermekszegénységet – 

különös tekintettel a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő 

gyermekek esetében a 

színvonalas szolgáltatásokhoz 

való egyenlő hozzáférésre –, a 

hajléktalanságot, a térbeli és 

iskolai szegregációt, az 

alapvető szolgáltatásokhoz és 

infrastruktúrához való 

korlátozott hozzáférést, 

valamint a kiszolgáltatott 

helyzetben lévő bármilyen 

Igen 47/2007. (V. 31.) OGY 

határozat) „Legyen jobb a 

gyermekeknek!” Nemzeti 

Stratégia, 2007-2032  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=110123.156139 

1605/2021. (VIII.18.) Korm. 

határozattal elfogadott 

Magyar Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia 2030  

https://cdn.kormany.hu/uplo

ads/document/2/2b/2b1/2b1

5b638f3e3d21331e90dc523

7574e539f2ae72.pdf 

 

1619/2021.(IX.3.) Korm. 

határozat a Magyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia 2030 

Az 1605/2021.(VIII.18.) Korm. 

határozatta elfogadottMagyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 

dokumentum a 2020-ig szóló, a Kormány 

1603/2014. (XI. 4.) számú határozatával 

elfogadott Magyar Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia II. folytatása. 

Helyzetértékelése a korábbi stratégia 

értékelésén, független kutatásokon és 

nyilvános adatokon alapul. 

 

A kritérium teljesítése az MNTFS 2030 

A2, illetve az egyes ágazati beavatkozási 

irányokról szóló B1-B6. fejezetek 

helyzetleírásábantalálható.  

 

A 47/2007. (V. 31.) OGY határozat) 

„Legyen jobb a gyermekeknek!” 

Nemzeti Stratégia, 2007-2032 a 

fejlesztési időszak egészére kiterjedő, 

https://njt.hu/eli/v01/R/2020/KORM/12
https://njt.hu/eli/v01/R/2020/KORM/12
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110123.156139
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110123.156139
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
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szolgáltatások 

révén; 

 

ESZA: 

Az aktív befogadás 

ösztönzése, többek 

között az 

esélyegyenlőség, a 

megkülönböztetésm

entesség és az aktív 

részvétel 

előmozdítása, 

valamint a 

foglalkoztathatóság 

javítása érdekében, 

különös tekintettel a 

hátrányos helyzetű 

csoportokra; 

korú személyek sajátos 

igényeit is. 

 

végrehatásának 2021-2024. 

évekre szóló kormányzati 

intézkedési tervéről 

https://njt.hu/jogszabaly/20

21-1619-30-22 

 

 

 

1404/2019. (VII. 5.) Korm. 

határozat a „Felzárkózó 

települések” hosszú távú 

programjának 

megalapozásáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=214944.370095 

 

érvényben lévő stratégia, az MNTFS 

előzmény stratégiája. Elvei, 

megállapításai beépültek az MNTFS-be 

és  az MNTFS 2030-ba. A stratégia 

végrehajtása az MNTFS 2030 keretében 

folytatódik. 

Az 1426/2019. (VII.26. Korm. 

határozattal elfogadott Új Roma 

Stratégia a Felzárkózó települések 

program alapeveit rögzíti, amelyek 

beépültek az MNTFS 2030-ba. 

 

    2. Intézkedések minden területen 

a szegregáció megelőzésére és 

kezelésére, beleértve a 

szociális védelmet, az inkluzív 

munkaerőpiacokat, valamint a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő 

személyeknek – ideértve a 

migránsokat és a menekülteket 

is – a színvonalas 

szolgáltatásokhoz való 

hozzáférését. 

 

Igen 47/2007. (V. 31.) OGY 

határozat) „Legyen jobb a 

gyermekeknek!” Nemzeti 

Stratégia, 2007-2032 

 

1605/2021. (VIII.18.) Korm. 

határozattal elfogadott 

Magyar Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia 2030  

https://cdn.kormany.hu/uplo

ads/document/2/2b/2b1/2b1

5b638f3e3d21331e90dc523

7574e539f2ae72.pdf 

 

1619/2021.(IX.3.) Korm. 

határozat a Magyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia 2030 

végrehatásának 2021-2024. 

Az MNTFS 2030 és első, 2021-től 2024-

ig érvényes intézkedési terve tartalmazza 

a szegregáció megelőzésére, leküzdésére 

tett vonatkozó intézkedéseket a releváns 

területeken.  

Az iskolai szegregáció rendszerszintű 

kezelése az oktatásfejlesztési stratégia 

része. 

A kritérium teljesülése az MNTFS 2030 

B1, B2, B4, B5 és B6 fejezetében 

található. 

A magyar jogrend a magyar 

állampolgárok megillető jogokat biztosít 

menekültek és oltalmazottak számára is.  

Az ágazati jogszabályok a letelepedettek, 

és bevándoroltak és az uniós polgárok 

számára egyenlő bánásmódot 

biztosítanak. 

https://njt.hu/jogszabaly/2021-1619-30-22
https://njt.hu/jogszabaly/2021-1619-30-22
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=214944.370095
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=214944.370095
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
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évekre szóló kormányzati 

intézkedési tervéről 

https://njt.hu/jogszabaly/20

21-1619-30-22 

 

 

1404/2019. (VII. 5.) Korm. 

határozat a „Felzárkózó 

települések” hosszú távú 

programjának 

megalapozásáról 

 

Migránsok és Menekültek: 

2007. évi LXXX. törvény a 

menedékjogról 10.§; 17.§ 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=110729.403634 

 

1991. évi IV. törvény a 

foglalkoztatás elősegítéséről 

és a munkanélküliek 

ellátásáról 2.§ 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=14929.403608 

 

1993. évi III. törvény a 

szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról 3.§ 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=18618.403610 

 

1998. évi LXXXIV. törvény 

a családok támogatásáról 2.§ 

A foglalkoztatás terén, valamint a 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 

szociális, családtámogatási és egyéb 

ellátásokat illetően a szabályozás a 

migránsok további kategóriáinál – az 

uniós jogszabályokkal összhangban – 

részben korlátozottabb juttatásokat 

biztosít, az idegenrendészeti státusz 

alapján differenciálva, kizárva az 

illegális bevándorlókat. A 

gyermekvédelmi szakellátásban 

elhelyezett kísérő nélküli kiskorúak a 

magyar állampolgárságú, családjukból 

kiemelt gyermekekkel azonos színvonalú 

– és a kulturális, vallási különbségeket 

figyelembe vevő tartalmú – ellátásban 

részesülnek. 

https://njt.hu/jogszabaly/2021-1619-30-22
https://njt.hu/jogszabaly/2021-1619-30-22
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110729.403634
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110729.403634
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=14929.403608
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=14929.403608
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.403610
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.403610


 

189 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=35344.377274 

1997. évi XXXI. törvény a 

gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról 4.§ 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=29687.403615 

    3. Intézkedések az intézményi 

ellátásról a családi és 

közösségi alapú ellátásra való 

áttérés céljából. 

 

Igen 15/2015. (IV. 7.) OGY 

határozat az Országos 

Fogyatékosságügyi 

Programról (2015–2025.) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=174903.291647 

1187/2020. (IV. 28.) Korm. 

határozat Az Országos 

Fogyatékosságügyi Program 

végrehajtásának 2022. évig 

tartó Intézkedési Tervéről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=219263.416790 

1295/2019. (V. 27.) Korm. 

határozat  

A fogyatékossággal élő 

személyek számára ápolást-

gondozást nyújtó szociális 

intézményi férőhelyek 

kiváltásáról szóló 2019-

2036. évekre vonatkozó 

hosszú távú koncepció 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=214270.368482 

https://tamogatoweb.hu/ind

ex.php/olvasnivalo1/szakma

i-szabalyozok/346-kivaltasi-

koncepcio-2019-2036 

A 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat 

rögzíti a kiváltás gondolatát, a lakhatás, 

szociális alapszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés kívánalmát. Cél a támogatott 

lakhatást (TL) szolgáló fejlesztések 

indítása, férőhelyek (FH) számának 

növelése, szükségletalapú 

szolgáltatásfejlesztés a családokban élők 

számára is. 

Folytatni kell a férőhely-kiváltást 

összhangban a 2019-ben felülvizsgált 

koncepcióval közösségi alapú 

szolgáltatásfejlesztéssel, 

foglalkoztatásban való részvétel 

lehetőségének biztosításával.  

A gyermekotthonok (GYO) kiváltását 

segíti elő, hogy törvényi szinten 

maximált a FH-szám (48). 2019-től 

fogyatékossággal élő gyermekek TL-ben 

elhelyezhetőek.  

Tizenkét év alattiak családból való 

kiemelése esetén elsődlegesen 

nevelőszülőknél kell elhelyezni tv-i 

kivételektől eltekintve. Az átlagostól 

eltérő szükségletű gyermeket befogadó 

nevelőszülők többletdíjban részesülnek 

2021-től. Fejlesztés tervezett a hálózatok 

speciális személyi és tárgyi feltételeinek 

biztosítására beleértve a toborzási, 

gyermek elhelyezési módszertant, 

valamint képzéseket is.  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=35344.377274
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=35344.377274
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.403615
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.403615
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174903.291647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174903.291647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219263.416790
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219263.416790
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=214270.368482
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=214270.368482
https://tamogatoweb.hu/index.php/olvasnivalo1/szakmai-szabalyozok/346-kivaltasi-koncepcio-2019-2036
https://tamogatoweb.hu/index.php/olvasnivalo1/szakmai-szabalyozok/346-kivaltasi-koncepcio-2019-2036
https://tamogatoweb.hu/index.php/olvasnivalo1/szakmai-szabalyozok/346-kivaltasi-koncepcio-2019-2036
https://tamogatoweb.hu/index.php/olvasnivalo1/szakmai-szabalyozok/346-kivaltasi-koncepcio-2019-2036
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A Fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló 

egyezmény és az ahhoz 

kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről 

szóló 2007. évi XCII. 

törvény 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=110932.266681 

1997. évi XXXI. törvény a 

gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról 59. § 

(1) bekezdés, 161/M. § (1) 

bekezdés 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=29687.403615 

A kritériumot az OFP III fejezet 4., 5., 7. 

és 8. pontja teljesíti. 

 

    4. Rendelkezések annak 

biztosítására, hogy a tervezést, 

végrehajtást, nyomonkövetést és 

felülvizsgálatot az érintett érdekelt 

felekkel szoros együttműködésben 

végezzék, ideértve a szociális 

partnereket és az érintett civil 

társadalmi szervezeteket is. 

Nem 47/2007. (V. 31.) OGY 

határozat) „Legyen jobb a 

gyermekeknek!” Nemzeti 

Stratégia, 2007-2032  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=110123.156139 

1605/2021. (VIII.18.) Korm. 

határozat a Magyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia 2030 elfogadásáról   

https://cdn.kormany.hu/uplo

ads/document/2/2b/2b1/2b1

5b638f3e3d21331e90dc523

7574e539f2ae72.pdf 

1619/2021.(IX.3.) Korm. 

határozat a Magyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia 2030 

végrehatásának 2021-2024. 

évekre szóló kormányzati 

intézkedési tervéről. 

Az MNTFS 2030 szól az érintettekkel és 

képviselőikkel való társadalmi 

párbeszédről, az egyeztető 

mechanizmusok továbbfejlesztéséről, a 

releváns civil szervezetek 

megerősítéséről.A stratégia kialakítása és 

elfogadása az érintettekkel szoros 

egyűttműködésben valósul meg a 

vonatkozó szabályok szerint. 

MNTFS 2030 B7, B8 és B9 fejezete. 

 

Az OFT a kiváltási koncepció 

felülvizsgálatában is részt vett, és az OFP 

2015-18 Intézkedési Terve (IT) 

végrehajtásának beszámolóját is 

megvitatta. Az OFT véleményezi a 

fogyatékosságügyet érintő jogszabályok 

tervezeteit, javaslatokat fogalmaz meg 

ezen jogszabályok és közjogi 

szervezetszabályozók megalkotására, 

módosítására, részt vesz a fogyatékos 

személyek esélyegyenlőségének 

megteremtését célzó OFP és az IT 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110932.266681
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110932.266681
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.403615
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.403615
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
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https://njt.hu/jogszabaly/20

21-1619-30-22 

 

15/2015. (IV. 7.) OGY 

határozat az Országos 

Fogyatékosságügyi 

Programról (2015–2025.) 

(továbbiakban: OFP) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=174903.291647 

1295/2019. (V. 27.) Korm. 

határozat  

A fogyatékossággal élő 

személyek számára ápolást-

gondozást nyújtó szociális 

intézményi férőhelyek 

kiváltásáról szóló 2019-

2036. évekre vonatkozó 

hosszú távú koncepció 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=214270.368482  

https://tamogatoweb.hu/ind

ex.php/olvasnivalo1/szakma

i-szabalyozok/346-kivaltasi-

koncepcio-2019-2036 

1330/2013. (VI. 13.) Korm. 

határozat az Országos 

Fogyatékosságügyi 

Tanácsról (továbbiakban: 

OFT) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=161163.243028 

1998. évi XXVI. törvény a 

fogyatékos személyek 

jogairól és 

esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

előkészítésében. Javaslatokat fogalmaz 

meg és véleményezi az OFP és az IT 

tervezeteit, véleményezi az IT 

végrehajtásáról szóló beszámolókat, 

ajánlásokat tesz a Kormánynak a 

fogyatékos személyeket érintő 

kormányzati döntésekre, programokra, 

közreműködik azok előkészítésében. 

Az OFT-ben a civil szervezetek 

reprezentáltak, a tagok többségét ők 

adják. 

https://njt.hu/jogszabaly/2021-1619-30-22
https://njt.hu/jogszabaly/2021-1619-30-22
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http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=34535.376996 

A Fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló 

egyezmény és az ahhoz 

kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről 

szóló 2007. évi XCII. 

törvény 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=110932.266681 

 

4.5 A romák befogadására vonatkozó nemzeti stratégiai szakpolitikai keret 

Feljogosító 

feltételek 
Alap 

Egyedi célkitűzés 

 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

A romák 

befogadásá

ra 

vonatkozó 

nemzeti 

stratégiai 

szakpolitik

ai keret 

ESZA+ A marginalizált 

közösségek, így 

például a romák 

társadalmi-

gazdasági 

integrációjának 

előmozdítása 

Igen A romák befogadására vonatkozó 

nemzeti stratégiai szakpolitikai 

keret van érvényben, amely 

tartalmazza a következőket: 

1. Intézkedések a romák 

integrációjának felgyorsítására, 

a szegregáció megelőzésére és 

kiküszöbölésére, figyelembe 

véve a nemi dimenziót és a 

fiatal romák helyzetét, valamint 

kiindulási értékek, mérhető 

mérföldkövek és célok 

meghatározása. 

 

Igen 1605/2021. (VIII.18.) 

Korm. határozattal 

elfogadott Magyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia 2030 

https://cdn.kormany.hu/upl

oads/document/2/2b/2b1/2b

15b638f3e3d21331e90dc52

37574e539f2ae72.pdf 

 

1619/2021.(IX.3.) Korm. 

határozat a Magyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia 2030 

végrehatásának 2021-2024. 

évekre szóló kormányzati 

intézkedési tervéről. 

Az MNTFS 2030 részletesen kitér a 

szegregáció megelőzésére és 

kiküszöbölésére (figyelembe véve a nemi 

dimenziót és a fiatal romák helyzetét – 

megfelelő célzottság az oktatásban, 

foglalkoztatásban, közösségi részvételben 

és a bűnmegelőzésben), valamint a 

kiindulási értékek, mérhető célok és 

részcélok meghatározására. 

A kritérium teljesülése az MNTFS 2030 

B1-9 fejezetében található. 

https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
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Feljogosító 

feltételek 
Alap 

Egyedi célkitűzés 

 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

https://njt.hu/jogszabaly/20

21-1619-30-22 

 

    2. Rendelkezések a 

romaintegrációs intézkedések 

nyomon követéséről, 

értékeléséről és 

felülvizsgálatáról. 

 

Igen 1605/2021. (VIII.18.) 

Korm. határozattal 

elfogadott Magyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia 2030 

https://cdn.kormany.hu/upl

oads/document/2/2b/2b1/2b

15b638f3e3d21331e90dc52

37574e539f2ae72.pdf 

 

1619/2021.(IX.3.) Korm. 

határozat a Magyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia 2030 

végrehatásának 2021-2024. 

évekre szóló kormányzati 

intézkedési tervéről. 

https://njt.hu/jogszabaly/20

21-1619-30-22 

 

Az MNTFS 2030 B9-es fejezete 

foglalkozik a stratégia 

monitoringrendszerével, a társadalmi 

folyamatok, a társadalmi felzárkózási 

programok nyomonkövetésének 

fontosságával és továbbfejlesztésével, 

valamint a programok hatásainak 

mérésével (továbbfejlesztett 

indikátorrendszer, széleskörű 

hatásvizsgálat). 

    3. Rendelkezések a romák 

befogadásának regionális és 

helyi szintű általános 

érvényesítéséről. 

 

Igen 1605/2021. (VIII.18.) 

Korm. határozattal 

elfogadott Magyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia 2030 

https://cdn.kormany.hu/upl

oads/document/2/2b/2b1/2b

Az MNTFS 2030 B5-ös fejezete 

foglalkozik a területi egyenlőtlenségek 

célzott felszámolásával. A fejezet kitér a 

helyi szintű egyeztetés fontosságára: a 

különböző területi szinteken helyi és 

regionális esélyegyenlőségi tervek és 

fórumok, inkluzív szolgáltatások 

biztosítják az egyeztető 

mechanizmusokat, amelyek nem zárják ki 

https://njt.hu/jogszabaly/2021-1619-30-22
https://njt.hu/jogszabaly/2021-1619-30-22
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://njt.hu/jogszabaly/2021-1619-30-22
https://njt.hu/jogszabaly/2021-1619-30-22
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
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Feljogosító 

feltételek 
Alap 

Egyedi célkitűzés 

 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

15b638f3e3d21331e90dc52

37574e539f2ae72.pdf 

 

1619/2021.(IX.3.) Korm. 

határozat a Magyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia 2030 

végrehatásának 2021-2024. 

évekre szóló kormányzati 

intézkedési tervéről. 

https://njt.hu/jogszabaly/20

21-1619-30-22 

 

 

1404/2019. (VII. 5.) Korm. 

határozat a „Felzárkózó 

települések” hosszú távú 

programjának 

megalapozásáról 

a további rászoruló csoportokat sem. A 

téma megjelenik a B8-as és részben a B9-

es fejezetben is.  

 

Az MNTFS 2030 területi felzárkózásról 

szóló részébe (B5 fejezet) beépülve 

érvényesül a Kormány 1426/2019. (VII. 

26.) határozatával elfogadott Új Roma 

Stratégia. E stratégia összhangban a 

Felzárkózó települések programmal jelöli 

ki a 2030-ig tervezett felzárkózási 

beavatkozások meghatározó területi 

fejlesztéseit. 

    4. Rendelkezések annak 

biztosítására, hogy a stratégia 

megtervezését, végrehajtását, 

nyomonkövetését és 

felülvizsgálatát a roma civil 

társadalommal és az összes egyéb – 

többek között regionális és helyi 

szintű – érintett érdekelt féllel 

szoros együttműködésben 

végezzék. 

Igen 1605/2021. (VIII.18.) 

Korm. határozattal 

elfogadott Magyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia 2030 

https://cdn.kormany.hu/upl

oads/document/2/2b/2b1/2b

15b638f3e3d21331e90dc52

37574e539f2ae72.pdf 

 

1619/2021.(IX.3.) Korm. 

határozat a Magyar Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási 

Az MNTFS 2030 és 2021-től 2024-ig 

szóló első intézkedési terve  (1619/2021 

(IX.3.) Korm. határozat 1. sz. melléklete) 

önálló fejezetben szól az érintettekkel és 

képviselőikkel való minél szélesebb 

társadalmi párbeszédről, az egyeztető 

mechanizmusok működtetéséről és 

továbbfejlesztéséről (ld. B8 fejezet). A 

dokumentum hangsúlyosan említi a 

releváns civil szervezetek, a roma 

társadalom megerősítésének 

szükségességét. Az MNTFS 2030 

stratégia kialakítása és elfogadása minden 

fázisban az érintettekkel szoros 

https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://njt.hu/jogszabaly/2021-1619-30-22
https://njt.hu/jogszabaly/2021-1619-30-22
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
https://cdn.kormany.hu/uploads/document/2/2b/2b1/2b15b638f3e3d21331e90dc5237574e539f2ae72.pdf
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Feljogosító 

feltételek 
Alap 

Egyedi célkitűzés 

 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok 

A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

Stratégia 2030 

végrehatásának 2021-2024. 

évekre szóló kormányzati 

intézkedési tervéről. 

https://njt.hu/jogszabaly/20

21-1619-30-22 

 

egyűttműködésben valósult meg a 

vonatkozó, a társadalmi egyeztetésre és 

partnerségre vonatkozó hazai szabályok és 

uniós elvárások szerint. 

 

4.6 Az egészségügyre és a tartós ápolás-gondozásra vonatkozó stratégiai szakpolitikai keret 

Feljogosí

tó 

feltételek 

Alap Egyedi célkitűzés 

 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

Az 

egészség

ügyre és a 

tartós 

ápolás-

gondozás

ra 

vonatkoz

ó 

stratégiai 

szakpoliti

kai keret 

ESZA+ ESZA: 

A minőségi, 

fenntartható és 

megfizethető 

szolgáltatásokhoz 

való egyenlő és 

időben történő 

hozzáférés fokozása, 

ideértve a lakhatáshoz 

és a személyközpontú 

ellátáshoz, többek 

között az 

egészségügyi 

ellátáshoz való 

hozzáférést elősegítő 

szolgáltatásokat; a 

szociális védelmi 

rendszerek 

korszerűsítése, 

Nem Az egészségügyre vonatkozó 

nemzeti vagy regionális stratégiai 

szakpolitikai keret van érvényben, 

amely a következőket 

tartalmazza: 

1. Az egészségügyi és tartós 

ápolási-gondozási igények 

feltérképezése, többek között 

az egészségügyi és gondozói 

személyzet tekintetében, a 

fenntartható és koordinált 

intézkedések biztosítása 

céljából. 

 

Nem Egészséges Magyarország 

2021-2027 

Tartós ápolás-gondozásra 

vonatkozó stratégia 

 

Az „Egészséges Magyarország 2021-

2027” stratégia építkezik a 2030-ig 

tervezett Nemzeti Egészségügyi 

Programokban bemutatott fejlesztési 

irányokra. 

A Tartós ápolás-gondozásra vonatkozó 

stratégia két fő területre fókuszál:  

- az egyén családban 

maradásának elősegítésére és 

otthoni környezetben való 

ellátásának megoldására,  

- tartós ápolás-gondozást igénylő 

páciensek minőségi és 

hozzáférhető ellátására, akik 

ellátása otthonukban nem 

megoldható. 

A „Tartós ápolás-gondozásra vonatkozó 

stratégia” 2. fejezete, illetve 4. fejezete 

https://njt.hu/jogszabaly/2021-1619-30-22
https://njt.hu/jogszabaly/2021-1619-30-22
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Feljogosí

tó 

feltételek 

Alap Egyedi célkitűzés 

 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

ideértve a szociális 

védelemhez való 

hozzáférés 

előmozdítását is, 

különös tekintettel a 

gyermekekre és a 

hátrányos helyzetű 

csoportokra; az 

egészségügyi 

rendszerek és tartós 

ápolási-gondozási 

szolgáltatások 

fogyatékossággal élők 

számára is biztosított 

hozzáférhetőségének, 

hatékonyságának és 

rezilienciájának 

javítása;  

reagál. A 2. fejezetben szerepelnek az 

egészségügyi és tartós ápolás-gondozási 

igények feltérképezésére vonatkozó 

információk, ideértve az egészségügyi és 

az ápoló/gondozó személyzeti igényeket 

is, és a 4. fejezetben kerülnek bemutatásra 

a konkrét intézkedések.  

 Az Egészséges Magyarország stratégia 2. 

fejezete reagál az egészségügyi és tartós 

ápolás-gondozási igényekre, valamint az 

5. és 6. fejezete tartalmazza a fenntartható 

és koordinált intézkedéseket. 

A stratégiák hatályba lépése a partnerségi 

egyeztetésre kijelölt szakmai és civil 

szervezetekkel történő egyeztetések 

lefolytatása után várható. 

 

    2. Intézkedések az egészségügyi 

és tartós ápolási-gondozási 

szolgáltatások 

hatékonyságának, 

fenntarthatóságának, 

hozzáférhetőségének és 

megfizethetőségének 

biztosítására, külön hangsúlyt 

fektetve az egészségügyi és 

tartós ápolási-gondozási 

rendszerekből kiszorult 

személyekre, többek között a 

legnehezebben elérhető 

személyekre. 

 

Nem Egészséges Magyarország 

2021-2027 

Tartós ápolás-gondozásra 

vonatkozó stratégia 

 

A helyzetfelmérés és szükségletek alapján 

meghatározásra kerültek a beavatkozási 

területek és az ahhoz kapcsolódó tervezett 

intézkedések is, egységesen kezelve a 

humánerőforrást és az infrastruktúrát 

érintő kérdéseket is. A beavatkozások 

meghatározása során általános irányelv a 

területi egyenlőség biztosítása mellett a 

fenntarthatóság. A tervezett intézkedések 

között szerepelnek az egészségügyben 

megvalósuló tartós ápolási-gondozási 

szolgáltatásokra vonatkozó 

iránymutatások is. 

A kritérium teljesítésére a „Tartós ápolás-

gondozásra vonatkozó stratégia”4. 

fejezete tartalmaz releváns információkat. 



 

197 

Feljogosí

tó 

feltételek 

Alap Egyedi célkitűzés 

 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok A 

kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

Az „Egészséges Magyarország 2021-

2027” stratégia, azon túl, hogy az 

egészségügyi és tartós ápolás-gondozási 

szolgáltatások hatékonyságáról, 

fenntarthatóságáról, elérhetőségéről és 

megfizethetőségéről komplexen 

nyilatkozik, a 2.3.3. fejezetben külön 

bemutatja az egészségügyi 

ellátórendszerből kizárt személyekre 

vonatkozó lehetőségeket, mely 

biztosíthatja számukra a szolgáltatásokhoz 

való hozzáférhetőséget. 

 

    3. Intézkedések a közösségi és 

családalapú ápolási-

gondozási szolgáltatásoknak 

az intézményi kitagolás 

révén való előmozdítására, 

ideértve a megelőzést és az 

alapellátást, az otthoni 

ápolás-gondozást és a 

közösségi alapú 

szolgáltatásokat is. 

 

Nem Egészséges Magyarország 

2021-2027 

Tartós ápolás-gondozásra 

vonatkozó stratégia 

A fogyatékossággal élő 

személyek számára ápolást-

gondozást nyújtó szociális 

intézményi férőhelyek 

kiváltásáról szóló 2019-

2036. évekre vonatkozó 

hosszú távú koncepció 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=214270.368482 

https://tamogatoweb.hu/ind

ex.php/olvasnivalo1/szakma

i-szabalyozok/346-

kivaltasi-koncepcio-2019-

2036 

A Fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló 

A kritériumra a „Tartós ápolás-

gondozásra vonatkozó stratégia” 4. 

fejezete és az „Egészséges 

Magyarország” 6. fejezete reagál. 

A tartós ápolás stratégia 4.2.2 fejezete tér 

ki a non-formális ellátás megerősítésére 

létrehozandó ápoló családtag – modell 

bemutatására, valamint az önkéntesek, 

kortárs önkéntesek, segítők rendszerére. 

A 4.3.1 fejezet alapján az otthoni 

lakókörnyezetben nyújtott ellátások 

erőteljes fejlesztése mellett szükség van a 

meglévő intézmények funkcióváltására és 

kapacitások optimalizálására. A 4.3.2, az 

intézményrendszerek összehangolása 

pontban a hangsúly az egészségügyi és a 

szociális ellátórendszer átláthatóságán és a 

két ágazat közti együttműködés 

megteremtésén van.  

Az ellátottak otthonában történő tartós 

ápolás-gondozás megszervezése a 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=214270.368482
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=214270.368482
https://kifu.gov.hu/szip
https://kifu.gov.hu/szip
https://kifu.gov.hu/szip
https://kifu.gov.hu/szip
https://kifu.gov.hu/szip
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Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás 

egyezmény és az ahhoz 

kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről 

szóló 2007. évi XCII. 

törvény 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc

.cgi?docid=110932.266681 

 

stratégia egyik kulcskérdése (4.3.6. 

fejezet).  

Az elsődleges cél, hogy a sérülékeny 

csoportba tartozók minél tovább 

élhessenek saját családjukban.  

A fogyatékossággal élő személyek 

számára ápolást-gondozást nyújtó 

szociális intézményi férőhelyek 

kiváltásáról szóló 2019-2036. évekre 

vonatkozó hosszú távú koncepció 3. és 4. 

fejezete reagál a kritérium teljesítésére. 

 

 

 

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110932.266681
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110932.266681
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5. PROGRAMHATÓSÁGOK 

Hivatkozás: CPR 22. cikke (3) bekezdésének k) pontja, valamint 71. és 84. cikke 

 

13. táblázat: Programhatóságok 

Programhatóságok Az intézmény neve  

Irányító Hatóság Miniszterelnökség, 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

Ellenőrző hatóság Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 

Az a szerv, amely számára a 

Bizottság kifizetéseket teljesít 

Magyar Államkincstár 

Adott esetben az a szerv vagy 

szervek, amely(ek) részére a 

Bizottság a 36. cikk (5) 

bekezdése szerinti technikai 

segítségnyújtás esetén 

kifizetést teljesít 

 

Számviteli feladatkör, 

amennyiben nem az Irányító 

Hatóság tölti be 

Magyar Államkincstár 
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6. PARTNERSÉG 

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdésének g) pontja 

A partnerek kiválasztása 

A programozási dokumentumok központi véleményezése érdekében a központi koordináció célul 

tűzte ki az országos lefedettséget és a lehető legnagyobb társadalmi elérést, összhangban a 

240/2014/EU bizottsági rendelettel. Ennek érdekében az operatív program (OP) tervezetekről – már 

azok legkorábbi verzióról is – a palyazat.gov.hu oldalra – a jobb befogadhatóság érdekében – 

összefoglalókat helyezett ki 2020 novemberétől. A dokumentumok véleményezése érdekében a 

kiemelt partnereket közvetlen levélben, a lakosságot közlemény keretében kérte fel a véleményezésre 

a központi koordináció.  

 

A dokumentumok véleményezéséhez a kiemelt partnerek listáját a központi koordináció állította 

össze az OP felelősök javaslatai alapján.  

A felkéréskor fontos szempont volt a fejlesztési dokumentumok által érintett szakterületek 

képviselőinek, a releváns, társadalmi, gazdasági, civil és önkormányzati területek széles rétegét lefedő 

szervezetek azonosítása, amely az irányító hatóságok közreműködésével történt meg. A felkérések 

területi szempontból a teljes országot lefedték: 23 megyei jogú város, 19 megyei közgyűlés, 6 

önkormányzati szövetség kapott közvetlen felkérést a dokumentumok véleményezésére. A 

felkéréskor szempont volt a korábbi fejlesztési ciklusok során aktív szerepet vállaló szervezetek és 

szereplők bevonása az új uniós ciklus dokumentumainak véleményezésébe, ezáltal velük kialakult 

partnerség további erősítése. A felkéréseket számos esetben az egyes területeken fontos szerepet 

betöltő és a szervezetek széles rétegét lefedő ernyőszervezeteknek juttattuk el, ezáltal eljutva azok 

tagszervezeteihez is. 

 

A társadalmasítás folyamata 

A kiemelt partnereket 2020. év végén, majd 2021 áprilisában levélben kérte fel a központi koordináció 

a partnerségi folyamatban való részvételre és a dokumentumok véleményezésére. Közel 500 

partnerszervezet közvetlenül került megszólításra, amelyek több milliónyi magyar állampolgárt 

képviselnek a civil és gazdasági szektorban egyaránt. A partnerek által megfogalmazásra került 

javaslatok, észrevételek a programdokumentumok végső szakmai tartalmában tudtak megjelenni.  

A nyilvánosan véleményezhető fejlesztési dokumentumokhoz számos további szervezet juttatta el 

szakmai észrevételeit a pályázati honlapon fórumszerű formában, vagy közvetlen levélben, 

megkeresésben. Minden megkeresésre és beérkezett szakmai észrevételre reagáltunk. 

A program tervezése két szakaszban, széleskörű szakmai egyeztetések, partnerségi rendezvények 

keretében történt meg.  

 

A partnerség első szakaszában a partnerek az OP tervezést megalapozó stratégiák tervezésébe, azok 

kidolgozásába – mint a nemzeti keretstratégiák, ágazati stratégiák, kiemelten a feljogosító feltételek 

körébe tartozó stratégiák – kerültek bevonásra. A stratégiák társadalmasítása 2018-tól kezdődően 

szakértői műhelymegbeszélések, partnerségi rendezvények és online videokonferenciák útján 
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valósultak meg. Az elkészült stratégiák a partneri vélemények figyelembevételével kerültek 

véglegesítésre.  

 

A partnerség második szakaszában a stratégiák mentén megfogalmazott OP vázának egyeztetése 

történt meg, amelyre 2020 ősze és 2021 tavasza között került sor. Ebben a körben a programban 

tervezett beavatkozási célok és fejlesztési irányok kapcsán kértük ki a partnerek véleményét. A 

megtartott ülésekről és egyeztetésekről az alábbi táblázat ad áttekintést: 

 

Partnerségi ülés megnevezése 
Partnerségi 

ülés időpontja 

Emberi Jogi Munkacsoport és Roma Tematikus munkacsoport ülése 2020.09.15. 

Roma Platform 2020.09.16. 

Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság ülése 2020.09.17. 

Energia-és klímapolitikai célú fejlesztési lehetőségek a 2021-2027-es 

programozási időszakban 
2020.09.18. 

Roma Koordinációs Tanács, Cigánypasztorációs Szakpolitikai Testület 2020.09.24. 

Roma Platform rendezvények 2020.10.01. 

A kulturális ágazat fejlesztési terveinek bemutatása és megvitatása a szakmai 

szervezetekkel 
2020.10.02. 

Roma Koordinációs Tanács ülése 2020.10.07. 

RSZTOP ARM 2020.10.15. 

Humánerőforrás fejlesztés a Balaton Kiemelt Térségben 2020.10.22. 

Szociális partnerségi rendezvény 2020.10.28. 

Köznevelés-stratégiai Kerekasztal 2020.11.03. 

Országos Diáktanács 2020.11.06. 

Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 2020.11.10. 

Országos Köznevelési Tanács 2020.11.12. 

Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának ülése 2020.11.23 

EFOP Monitoring Bizottsági Ülés 2020.11.24 

NÖT – Nemzeti Önkéntes Tanács 2020.12.03. 

MCC – MathiasCorvinus Collegium 2020.12.07. 

A kisgyermekes nők munkaerőpiaci részvételének elősegítésével és az egyszülős 

családok - egyszülős gyermekek, mozaikcsaládok támogatásával kapcsolatos 

egyeztetés 

2020.12.09. 
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A partnerségi rendezvényeken történő részvételt a lehető legszélesebb szakmai partneri kör számára 

tettük elérhetővé, meghívásra kerültek a tervezés első szakaszában megszólított szakmai partnerek, 

továbbá mindazok, akik a tervezéshez eddig inputot szolgáltattak. 2020 szeptemberétől kezdődően 23 

db partnerségi rendezvény került megtartásra, több mint 750 fő részvételével főként online 

videokonferencia formájában, tekintettel a járványügyi helyzetre.  

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Monitoring Bizottsága 2020. november 11-ei 

ülésén tájékoztatást kapott az EFOP Plusz előkészítéséről és fő célkitűzéseiről. Ezt követően, 2021. 

május 21-én került megtárgyalásra az Operatív Program 3.1. verziója, és 2022. július 4-én a bizottság 

tagjai tájékoztatást kaptak a korábban megküldött verzióhoz képest tervezett főbb változásokról. 

 

A fentieken felül a következő, főként online módon megvalósuló rendezvények keretében történt még 

tájékoztatás az operatív programról a partnerekkel: 

 

A partnerek a programok végrehajtásában, nyomonkövetésében és értékelésében való részvéte-lét a 

programok Monitoring Bizottságainak megfelelő működtetése által kívánja biztosítani a tagállam. A 

Partnerségi Megállapodásban leírt módon az MB-knek fontos szerepe van a programok éves 

forrásfelhasználási ütemezését tartalmazó Éves Fejlesztési Keret véleményezésében. Az MB 

keretében a fontosabb kérdések megvizsgálására albizottságok létrehozására is sor kerülhet.  

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz Monitoring Bizottsága összeállításakor 

törekszünk arra, hogy a tagok között a civil társadalmat képviselő releváns szervezetek, a 

Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség online konferenciája és 

workshopja 
2020.12.17. 

Település Önkormányzatok Országos Szövetség Idősügyi Hálózatának ülése  2021.01.26 

Egészségügyi partnerségi rendezvény 2021.03.17 

Monitoring Bizottsági ülés 2021.05.21. 

Rendezvény  
Rendezvény 

időpontja 

2021-2027 fejlesztési ciklus – online térben előadás Pest megyében 2021.03.10 

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Tanácsának online munkacsoporti ülése 2021.04.30. 

„Közös dolgaink” Országos Roma Integrációs Konferencia, Pécs 2021.08.26. 

SKV fórum 2021.09.14. 

Civil Közösségi Szolgáltató Központok Országos találkozója, Békéscsaba 2021.10.01. 

Pilisvörösvári vállalkozói reggeli 2021.10.08. 

EFOP éves konferencia 2021.11.16. 

ÉFOÉSZ partnerségi rendezvény 2022.03.31. 
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társadalmi befogadás, az alapvető jogok, és a fogyatékossággal élő személyek jogai elősegítéséért 

felelős szervezetek egyaránt helyet kapjanak a kormányzati szereplők mellett. Az egyes 

szervezetek kiválasztása során az EFOP Monitoring Bizottság tapasztalatait figyelembe vesszük, és 

törekszünk azon partnerek bevonására, akik a korábbi együttműködés alapján szakmai 

tapasztalataikkal és ismereteikkel hozzájárulhatnak az operatív program sikeres végrehajtásához. 

 

A társadalmasítás eredménye 

A központi, palyazat.gov.hu honlapon 140 db észrevétel érkezett (az összes OP és a PM 

vonatkozásában). A honlapon történő véleményezés, az észrevételek és a válaszok is nyilvánosak 

voltak. Általánosságban heti szinten kerültek közzétételre a válaszok a honlapon. 

A közvetlen államtitkári megkeresésre 120 érdemi véleményt tartalmazó válaszlevél érkezett. Ezeket 

az irányító hatóságok és tervezésben érintett kollégákat bevonásával a központi koordináció 

feldolgozta, megválaszolta és a konkrét javaslatokra szakmai indoklást adott a felvetések 

beépíthetőségére vonatkozóan. 

A partnerség keretében az EFOP Plusz kapcsán összesen eddig 95 db észrevétel, javaslat érkezett. 

Ezekre minden esetben válaszoltunk, az írásban érkezettekre egyenként küldtünk visszacsatolást. 
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7. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A TÁMOGATÁSOK LÁTHATÓSÁGA 

Hivatkozás:  A CPR 17. cikke (3) bekezdésének i) pontja és 42. cikke  

Az EFOP Plusz kommunikációjáért a Központi Koordinációval együttműködésben az IH felel. 

Az EFOP Plusz kommunikációs tisztviselője részt vesz a Tagállami Kommunikációs Hálózat 

működésében, ülésein beszámol az IH által megvalósított és tervezett kommunikációs 

tevékenységeiről. 

Célok: 

 Az EFOP Plusz kedvezményezettjeinek tájékoztatása a projektjüket érintő kommunikációs 

kötelezettségekről (különösen az uniós támogatások eredetének hangsúlyozása az Arculati 

Kézikönyv Plusznak és a KTK Plusz kézikönyvnek megfelelően) és folyamatos segítségnyújtás 

azok sikeres végrehajtásához. 

 A stratégiai jelentőségű műveletek (Pedagógus életpálya modell - a pedagógusok és az oktatási 

és nevelő munkát végzők bérszínvonalának javítását célzó intézkedés, továbbá a Felzárkózó 

települések - Társadalmi innováció a Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálásában) és azok 

hatásainak kommunikációja a kedvezményezettek és az uniós intézmények aktív bevonásával 

valósul meg az uniós finanszírozás kiemelt láthatóságának biztosításával. 

 Az OP által támogatott humán szakterületi fejlesztések (egészségügyi, köznevelési, társadalmi 

felzárkózási, szociális és gyermekvédelmi, valamint család- és ifjúságpolitikai fejlesztések) és 

azok hatásainak kommunikációja a kedvezményezettek aktív bevonásával az uniós finanszírozás 

kiemelt láthatóságának biztosítása érdekében. 

 Minden esetben kiemelt figyelem irányul a fogyatékossággal élőkre, mind a kommunikációs 

aktivitások előkészületi és tervezési munkafázisban, mind a kommunikáció megvalósítása során 

(pl. az akadálymentesítési szempontok érvényesítése, a fizikai megközelíthetőség biztosítása, 

valamint az infokommunikációs akadálymentesítés). 

 

 

Kommunikációs csatornák, eszközök:  

 Felhívások és tervezett fejlesztések társadalmasítása a potenciális támogatást igénylők 

tájékoztatása, illetve a felhívásokon történő részvételre ösztönzés érdekében; 

 Információs napok, konferenciák szervezése a megvalósítói kör részére; 

 Kiadványok és audiovizuális eszközök terjesztése a lakosság körében (online / print / videó). 

 Az OP éves előrehaladásának és eredményeinek bemutatása különböző kommunikációs 

eszközökkel a széles nyilvánosság tájékoztatására. 

 Központi honlap használata, annak EFOP Plusz aloldalának folyamatos frissítése, oktató és 

információs anyagok, valamint az eredménykommunikációt szolgáló audiovizuális eszközök 

feltöltése a széles nyilvánosság tájékoztatására. 

 Közösségi médiákban(a központi kommunikáció által kezelt Facebook és Youtube oldalon) az 

EFOP Plusz tartalmainak megjelentetése. 
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Célcsoport: 

Az OP keretében megvalósuló fejlesztések potenciális támogatást igénylői; kedvezményezettjei. 

Az EFOP Plusz beavatkozási területeiben rögzített fő célcsoportok; a megvalósuló projektek által 

közvetve vagy közvetlenül érintettek, különösen: pedagógusok; hátrányos helyzetben lévő tanulók; a 

300 ún. felzárkózó településen élők; fogyatékossággal élők; hátrányos helyzetű gyermekek; idősek; 

egyéb társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű személyek (pl: szegregátumok lakói, 

leginkább rászoruló személyek, marginalizált közösségek (romák, roma nők), stb.); humán 

területeken dolgozó szakemberek (pl: szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben dolgozók, 

kisgyermeknevelők, egészségügyi szakdolgozók / alapellátásban dolgozó háziorvosok). 

 

Forrás: 

Az IH és a Központi Koordináció horizontális és EFOP Plusz specifikus kommunikációs feladataihoz 

rendelt költségvetés 1,4 Mrd Ft, amelyet a VOP Plusz a Koordináció kommunikációs projektjén 

keresztül finanszíroz. A forrás legalább 50%-a az IH OP specifikus kommunikációs tevékenységét 

támogatja. A források az OP előrehaladásához igazítva kerülnek felhasználásra, a tevékenység és a 

forrásfelhasználás az éves kommunikációs tervekben részletezésre kerül. 

 

Monitoring: 

Legalább évi 12 db kommunikációs akció valósul meg, a tevékenységek és hatásuk nyomon követése 

belső statisztikák (költségelemzés, rendezvények és résztvevők száma, média aktivitás és elérés), web 

analitika és közvélemény-kutatások (ismertség és elismertség mérés) alapján történik. Az EFOP Plusz 

MB évente felülvizsgálja az éves kommunikációs tervek végrehajtását (tevékenységek, eredmények, 

eszközök és csatornák), értékeli azok eredményességét, határoz a következő évi éves kommunikáció 

tervről, valamint az értékelendő mutatókról. 
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8. EGYSÉGKÖLTSÉGEK, EGYÖSSZEGŰ ÁTALÁNYOK, SZÁZALÉKOS ÁTALÁNYOK ÉS 

KÖLTSÉGFÜGGETLEN FINANSZÍROZÁS ALKALMAZÁSA 

Hivatkozás: a CPR 94. és 95. cikke 

14. táblázat: Egységköltségek, egyösszegű átalányok, százalékos átalányok és 

költségfüggetlen finanszírozás alkalmazása 

A CPR 94. és 95. cikkének tervezett alkalmazása IGEN NEM 

A program keretében az elfogadásától kezdve egységköltségek, egyösszegű 

átalányok és százalékos átalányok alapján nyújtják az uniós hozzájárulást a 

CPR 94. cikke szerinti prioritást illetően (igen válasz esetén kérjük, töltse ki 

az 1. függeléket) 

☐ ☐ 

A program keretében az elfogadásától kezdve költségfüggetlen finanszírozás 

alapján nyújtják az uniós hozzájárulást a CPR 95. cikke szerint (igen válasz 

esetén kérjük, töltse ki a 2. függeléket) 

X ☐ 
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2. FÜGGELÉK 

Uniós hozzájárulás költségfüggetlen finanszírozás alapján 

Sablon az adatok Bizottság általi megvizsgálás céljára történő benyújtásához 

(a CPR 95. cikke) 

A javaslat benyújtásának dátuma   

    

Erre a függelékre nincs szükség, ha a CPR 95. cikkének (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal létrehozott, uniós szintű költségfüggetlen finanszírozási összegeket alkalmazzák. 

A.   A fő elemek összefoglalása 

Prioritás Alap Egyedi célkitűzés Régiókategória Költségfüggetlen 

finanszírozással térítendő 

összeg 
(EUR) 

Fedezett művelettípus(ok) A Bizottság általi 

megtérítésre 

jogosító teljesítendő 

feltételek / elérendő 

eredmények 

Mutató A Bizottság általi 

megtérítésre jogosító 

teljesítendő 

feltételek/elérendő 

eredmények 

mértékegysége 

A kedvezményezett(ek) részére 

történő visszatérítés céljára 

előirányzott visszatérítési mód 

          Kód (18) Leírás   Kód (19) Leírás     
2.1.7 Felzárkózó 

települések 
ESZA ESZA+ l) a szegénység 

vagy a társadalmi 

kirekesztődés 

kockázatának kitettek – 

többek között a 

leginkább rászoruló 

személyek és a 

gyermekek – társadalmi 

integrációjának 

előmozdítása 

kevésbé fejlett 178 977 279,03 163  A szegénység 

vagy a 

társadalmi 

kirekesztődés 

kockázatának 

kitett személyek 

– ideértve a 

leginkább 

rászorulókat és a 

gyerekeket is – 

társadalmi 

integrációjának 

előmozdítása 

Kisebbségek 

(ideértve a 

marginalizált 

közösségeket, 

például a romákat): 

15 000 fő (ESZA+) 
3-18 év közötti 

gyermekek 

bevonása: 15 000 fő 

(ESZA+) 
Szemészeti szűrésen 

vagy 

laborvizsgálaton való 

részvétel mobil 

egységek 

segítségével: 30 000 

db (ESZA+) 
A magzat és a 

kisgyermek 

egészséges fejlődését 

célzó kora 

gyermekkori 

beavatkozásokkal 

elért 0-3 éves 

személyek: 18 000 fő 

(ESZA+) 
Jelenlét programba 

bevont települések 

száma: 300 db 

(ESZA+) 

NR 
 

lásd OP 
fő, db, % 

 
költségfüggetlen 

 

2.1.7 Felzárkózó 

települések 
ERFA ERFA iii. – 

marginalizált 

közösségek, az 

alacsony jövedelmű 

háztartások és a 

hátrányos helyzetű 

csoportok – többek 

között a speciális 

szükségletű személyek 

– társadalmi-gazdasági 

befogadásának 

előmozdítása integrált 

intézkedések, többek 

között lakhatási és 

szociális szolgáltatások 

révén; 

kevésbé fejlett 10 399 386 127 A közösségbe 

való társadalmi 

befogadáshoz 

hozzájáruló 

egyéb szociális 

infrastruktúra 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU#ntr18-L_2021231HU.01034301-E0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1060&from=HU#ntr19-L_2021231HU.01034301-E0047
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Jelenlét pontok 

létrehozása vagy 

fejlesztése: 300 db 

(ERFA) 
Életveszélyelhárításs

al és kisebb mértékű 

felújítással elért 

személyek száma: 

6 000 fő (ERFA) 
 

Az alábbi 6 közül 4 

mutató esetében 

javulás: 
- Évfolyam ismétlők 

aránya az általános 

iskolákban a nappali 

oktatásban (ESZA+) 
- 50-nél több órát 

igazolatlanul 

mulasztók száma az 

általános iskolákban 

a nappali oktatásban 

(ESZA+) 
- Az ezer azonos korú 

lakosra jutó 

veszélyeztetett 

kiskorúak száma 

(ESZA+) 
- 2500 g alatti 

élveszületések az 

összes élveszületés 

%-ában (ESZA+) 
- Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők aránya 

(ESZA+) 
- A programban 

résztvevők szülői 

kompetenciája 

(ESZA+) 

2.1.7 Felzárkózó 

települések 
ERFA ERFA iii. – 

marginalizált 

közösségek, az 

alacsony jövedelmű 

háztartások és a 

hátrányos helyzetű 

csoportok – többek 

között a speciális 

szükségletű személyek 

– társadalmi-gazdasági 

kevésbé fejlett 11 943 471 126 Lakhatási 

infrastruktúra 

(nemmigránsok, 

menekültek és 

nemzetközi 

védelemben 

részesülő/nemze

tközi védelmet 

kérelmező 
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befogadásának 

előmozdítása integrált 

intézkedések, többek 

között lakhatási és 

szociális szolgáltatások 

révén; 

személyek 

számára) 

 

 

 

B.   Részletes információk művelettípusok szerint (minden művelettípusra kitöltendő) 

1. A művelettípus leírása 
 

A szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett személyek – ideértve a leginkább 

rászorulókat és a gyerekeket is – társadalmi integrációjának előmozdítása (163) 

A közösségbe való társadalmi befogadáshoz hozzájáruló egyéb szociális infrastruktúra (127) 

Lakhatási infrastruktúra (nemmigránsok, menekültek és nemzetközi védelemben részesülő/nemzetközi 

védelmet kérelmező személyek számára) (126) 

2. Egyedi célkitűzés(ek) 
 

ESZA+ l) a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek – többek között a leginkább 

rászoruló személyek és a gyermekek – társadalmi integrációjának előmozdítása 

 

ERFA iii. – marginalizált közösségek, az alacsony jövedelmű háztartások és a hátrányos helyzetű csoportok 

– többek között a speciális szükségletű személyek – társadalmi-gazdasági befogadásának előmozdítása 

integrált intézkedések, többek között lakhatási és szociális szolgáltatások révén; 

 

 

3. Teljesítendő feltételek vagy elérendő eredmények 
 

 Az „A” részben kifejtve. 

4.  A feltételek teljesítésének vagy az eredmények elérésének határideje 
 

 2027.12.31. 

5. A mutató meghatározása 
 

 Az „A” részben kifejtve. 

6. A Bizottság általi megtérítésre jogosító teljesítendő feltételek/elérendő eredmények mértékegysége 
 

 Az „A” részben kifejtve. 

7. A Bizottság általi megtérítésre jogosító köztes teljesítések (adott esetben) és a térítések ütemezése (köztes teljesítések az adott 

időszakra vonatkozó vállalásokat tartalmazzák) 
 

 

 
 

Köztes teljesítések Tervezett dátum Összeg (ESZA/ERFA) (EUR) 

Jelenlét programba bevont 

települések száma: 60 db 

(ESZA+) 

Elkészült települési diagnózisok 

száma: 60 db (ESZA+) 

Jelenlét pontok létrehozása vagy 

fejlesztése: 60 db (ERFA) 

Kisebbségek (ideértve a 

marginalizált közösségeket, 

2023.12.31. 21 512 169  / 2 685 499 
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például a romákat): 2000 fő 

(ESZA+) 

3-18 év közötti gyermekek 

bevonása: 2000 fő (ESZA+) 

Szemészeti szűrésen vagy 

laborvizsgálaton való részvétel 

mobil egységek segítségével: 4 

000 db (ESZA+) 

A magzat és a kisgyermek 

egészséges fejlődését célzó kora 

gyermekkori beavatkozásokkal 

elért 0-3 éves személyek: 2500 fő 

(ESZA+) 

Életveszélyelhárítással és kisebb 

mértékű felújítással elért 

személyek száma: 500 fő (ERFA) 

Jelenlét programba bevont 

települések száma: 60 db 

(ESZA+) 

Elkészült települési diagnózisok 

száma: 60 db (ESZA+) 

Jelenlét pontok létrehozása vagy 

fejlesztése: 60 db (ERFA) 

Kisebbségek (ideértve a 

marginalizált közösségeket, 

például a romákat): 2800 fő 

(ESZA+) 

3-18 év közötti gyermekek 

bevonása: 2800 fő (ESZA) 

Szemészeti szűrésen vagy 

laborvizsgálaton való részvétel 

mobil egységek segítségével: 

5500 db (ESZA+) 

A magzat és a kisgyermek 

egészséges fejlődését célzó kora 

gyermekkori beavatkozásokkal 

elért 0-3 éves személyek: 3100 fő 

(ESZA+) 

Életveszélyelhárítással és kisebb 

mértékű felújítással elért 

személyek száma: 1000 fő 

(ERFA) 

2024.12.31. 29 626 368 / 3 698 445 

Jelenlét programba bevont 

települések száma: 62 db 

(ESZA+) 
2025.12.31. 38 464 485 / 4 801 763 



 

211 

 

Elkészült települési diagnózisok 

száma: 62 db (ESZA+) 

Jelenlét pontok létrehozása vagy 

fejlesztése: 62 db (ERFA) 

Kisebbségek (ideértve a 

marginalizált közösségeket, 

például a romákat): 3200 fő 

(ESZA+) 

3-18 év közötti gyermekek 

bevonása: 3200 fő (ESZA+) 

Szemészeti szűrésen vagy 

laborvizsgálaton való részvétel 

mobil egységek segítségével: 

6500 db (ESZA+) 

A magzat és a kisgyermek 

egészséges fejlődését célzó kora 

gyermekkori beavatkozásokkal 

elért 0-3 éves személyek: 4000 fő 

(ESZA+) 

Életveszélyelhárítással és kisebb 

mértékű felújítással elért 

személyek száma: 1500 fő 

(ERFA) 

 

Kisebbségek (ideértve a 

marginalizált közösségeket, 

például a romákat): 3500 fő 

(ESZA+) 

3-18 év közötti gyermekek 

bevonása: 3500 fő (ESZA+) 

Szemészeti szűrésen vagy 

laborvizsgálaton való részvétel 

mobil egységek segítségével: 

7000 db (ESZA+) 

A magzat és a kisgyermek 

egészséges fejlődését célzó kora 

gyermekkori beavatkozásokkal 

elért 0-3 éves személyek: 4200 fő 

(ESZA+) 

Életveszélyelhárítással és kisebb 

mértékű felújítással elért 

személyek száma: 1500 fő 

(ERFA) 

2026.12.31. 39 618 421/ 4 945 816 

 
Kisebbségek (ideértve a 

marginalizált közösségeket, 
2027.12.31. 40 806 972/ 5 094 190 



 

212 

 

például a romákat): 3500 fő 

(ESZA+) 

3-18 év közötti gyermekek 

bevonása: 3500 fő (ESZA+) 

Szemészeti szűrésen vagy 

laborvizsgálaton való részvétel 

mobil egységek segítségével: 

7000 db (ESZA+) 

A magzat és a kisgyermek 

egészséges fejlődését célzó kora 

gyermekkori beavatkozásokkal 

elért 0-3 éves személyek: 4200 fő 

(ESZA+) 

Életveszélyelhárítással és kisebb 

mértékű felújítással elért 

személyek száma: 1500 fő 

(ERFA) 

 

Az alábbi 6 közül 4 mutató 

esetében javulás: 

- Évfolyam ismétlők aránya az 

általános iskolákban a nappali 

oktatásban (ESZA+) 

- 50-nél több órát igazolatlanul 

mulasztók száma az általános 

iskolákban a nappali oktatásban 

(ESZA+) 

- Az ezer azonos korú lakosra jutó 

veszélyzetett kiskorúak száma 

(ESZA+) 

- 2500 g alatti élveszületések az 

összes élveszületés %-ában 

(ESZA+) 

- Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülők 

aránya (ESZA+) 

- A programban résztvevők szülői 

kompetenciája (ESZA+) 

2027.12.31. 8 948 864 /1 117 143 

8. Teljes összeg (uniós és nemzeti finanszírozás együtt) 
 

ESZA+: 188 397 136 EUR 

ERFA: 26 285 714 EUR 

Összesen: 214 682 850 EUR 

9. Korrekciós módszer 
 

 Amennyiben szükséges a módszertan módosítása, OP-módosítás keretében jelezzük a Bizottság részére. 

Az OP félidős értékelését követően kerülhet sor a program további meghosszabbítására, egyéb 

módosításokra szükség esetén. 
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 Az utolsó féléves összegek a korábbi évek tényleges utalásainak árfolyam-értékétől és a prioritás 

értékelésétől függően változhatnak. 

 

10.  Az eredmény elérésének vagy a feltétel teljesítésének (és adott esetben a köztes teljesítéseknek) az ellenőrzése: 

— ismertesse, hogy milyen dokumentummal (dokumentumokkal) / rendszerrel fogják ellenőrizni az eredmény vagy a feltétel (és 

adott esetben minden egyes köztes teljesítés) teljesülését, 

— ismertesse, hogy az irányítási ellenőrzéseket (beleértve a helyszíni ellenőrzéseket is) ki és hogyan végzi majd el, 

— ismertesse, hogy milyen intézkedéseket fognak alkalmazni a releváns adatok/dokumentumok gyűjtésére és tárolására. 
  

  
A.) Éves beszámoló a Jelenlét programban elvégzett feladatokról a bevont településeken, 

jelenléti ív, forgalmi napló, együttműködési megállapodás. 

 

B.) A folyamatba épített ellenőrzés keretében az Irányító Hatóság által elvégzett ellenőrzések: 

 

 

I. A beszámoló dokumentum alapú ellenőrzése. 

II. A beszámoló(k)ban foglaltak, továbbá a projekt szakmai megvalósulásának helyszíni 

ellenőrzése. 

A helyszíni ellenőrzés formája, alkalmazott ellenőrzési módszerek:  

 

  A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások    

felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 441. §-a által meghatározott ellenőrzés 

típusok és 455. §-a által meghatározott előzetes értesítéssel, vagy előzetes értesítés mellőzésével 

végrehajtott helyszíni ellenőrzések. 

 

Alkalmazott vizsgálattípusok: 

 

1. „Normál ellenőrzés”: a módszertani támogatást, szakmai irányítást és koordinálást ellátó szervezet, 

továbbá a közreműködő megvalósító szervezeteknél, előzetes értesítést követően lefolytatott 

helyszíni ellenőrzés; 

2. „Célellenőrzés”: a jelenlétpontok működésének, tevékenységének előzetes értesítés nélküli 

helyszíni ellenőrzése; 

Ellenőrzések gyakorisága: 

1. Normál ellenőrzés: a projekt megvalósulása során évente legalább egyszer minden a projekt 

keretében résztvevő szervezetnél. 

2. Célellenőrzés: évente a települések legalább 20%-át érintő előzetes értesítés mellőzésével 

végrehajtott ellenőrzés úgy, hogy a projekt befejezéséig valamennyi érintett településen legyen 

ilyen ellenőrzés. 

Ellenőrzések fókusza: 

1. Normál ellenőrzés 

 az Eljárásrendben részletezettek, szabályozottak szerinti működés, döntési mechanizmusok 

szabályszerűségének ellenőrzése;  

 alapműködéshez kapcsolódó folyamatok, döntések szabályossági ellenőrzése (eszköz- és 

humánerőforrás biztosítása, Jelenlét pontok kialakítása és fenntartása) krízisalap létrehozása; 

 diagnózis-alapú támogatások odaítélésének szabályossága ellenőrzése. 
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2. Célellenőrzés 

  Előzetes értesítés nélküli ellenőrzések fő fókusza a folyamatos szakmai jelenlét, a bevont településeken 

zajló aktív, állandó jelenlét, a program megvalósításához szükséges tevékenységek, pl.: 

 

 Jelenlét Pont kialakítása, munkatársak rendelkezésre állása; 

 kora és kisgyermekkorhoz kapcsolódó fejlesztési tevékenységek; 

 egészségügyi fejlesztési tevékenységek; 

 lakhatási körülmények javítására, életveszély-elhárítására irányuló tevékenységek; 

 foglalkoztatási helyzet javítására és a helyi gazdaságfejlesztésre irányuló tevékenységek; 

 közösség építő tevékenységek  

 helyi infrastruktúra és az elérhető közszolgáltatások fejlesztésére irányuló tevékenységek; 

  azok végzésével egy időben lefolytatott ellenőrzése. 

 

C.) FAIR-rendszer (EPTK/EUPR). 

 

11. Költségfüggetlen finanszírozás formájában nyújtott, vissza nem térítendő támogatások felhasználása 

A tagállam által a kedvezményezetteknek nyújtott vissza nem térítendő támogatás költségfüggetlen finanszírozás formáját ölti-

e? [IGEN/NEM] 
 

  

IGEN. 

12. Intézkedések az auditnyomvonal biztosítására 

Kérjük, sorolja fel a fenti intézkedésekért felelős szerve(ke)t. 
 

EFOP IH  

dr. Nemcsok Dénes Sándor  

helyettes államtitkár  

IH-vezető 

1134 Budapest, Váci út 45. 

denes.nemcsok@emmi.gov.hu  

mailto:denes.nemcsok@emmi.gov.hu
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3. FÜGGELÉK 

A tervezett stratégiai jelentőségű műveletek felsorolása és ütemezése  

(A CPR 22. cikkének (3) bekezdése) 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz programtervezet stratégiai 

jelentőségű műveletei az alábbiak: 

A PO4 szakpolitikai célkitűzés, ESZA+ e) egyedi célkitűzésében tervezett Pedagógus 

életpálya modell keretében megvalósuló intézkedések a pedagógusok és az oktatási és 

nevelő munkát végzők bérszínvonalának javítását célozzák, apedagógushivatás 

vonzerejének növelése, a pedagógus életpályája kiszámíthatóbbá tétele, a strukturális 

hiányosságok megszüntetése, és közvetetten pedig a tanulói eredményesség javulása 

érdekében. Ütemezés (2022-2028) 

A PO4 szakpolitikai célkitűzés keretében megvalósuló Felzárkózó települések Társadalmi 

innovációs tengelya Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálásában valósul meg.A 

program  innovativitása  megközelítésmódjában áll, és alapja az elszegényedett 

kistelepüléseken, helyben végzett állandó és intenzív szociális munka. A további 

programelemek erre alapozva, alulról építkezve, a helyi igények mentén állnak össze a 

helyiek segítségével, helyi szinten beazonosított szükségletek alapján felállított diagnózis 

mentén, együttműködésben a helyi szereplőkkel, önkormányzattal, egyéb 

szolgáltatásnyújtókkal, társadalmi szervezetekkel.Ütemezés (2022-2027) 

 


