GINOP ESZA indikátorok, definíciók1

Indikátor neve

Az NGM által megvalósított
program keretében
foglalkoztatásban levő
résztvevők száma
Az NGM által megvalósított
programból való kilépés
időpontjában képesítést, vagy
tanúsítványt szerző résztvevők
száma

1

Indikátor
kódja

5.1.7

5.1.2

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

ESZA

Eredmény

fő

Az NGM által megvalósított programokban résztvevők közül azok, akik az egyéni program
ideje alatt támogatással foglalkoztatottak voltak.

8i

ESZA

Eredmény

fő

Az a résztvevő, aki az NGM által megvalósított projekt keretében támogatott képzés
keretében a projektben való részvétel ideje alatt, vagy kilépéskor (az egyéni program
zárását követő 28 napon belül) képesítést vagy tanúsítványt szerez.

8i

Forrás: ESZA Monitoring és Értékelési Útmutató, D Melléklet, szakpolitikai felelősök, OP tervezési háttérdokumentáció

1

Indikátor neve

Az NGM által megvalósított
programból való kilépés
időpontjában képesítést, vagy
tanúsítványt szerző, alapfokú
(ISCED 1), vagy alsó középfokú
(ISCED 2) végzettséggel
rendelkező résztvevők száma
Az NGM által megvalósított
programból való kilépés után
6 hónappal foglalkoztatásban
– beleértve az
önfoglalkoztatást – levő
résztvevők száma
Az NFSZ fejlesztéséhez
kapcsolódó képzéseken
képesítést, vagy tanúsítványt
szerző szakemberek száma
Magyarország minden
konvergencia régióba tartozó
megyéjében dolgozik legalább
egy főállású EURES tanácsadó

Indikátor
kódja

5.1.8

5.1.4

5.1.5

5.1.6

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

ESZA

Eredmény

fő

Azon, projektbe vonáskor ISCED 1-2 besorolású résztvevők, aki az NGM által
megvalósított projekt keretében támogatott képzés keretében a projektben való
részvétel ideje alatt, vagy kilépéskor (az egyéni program zárását követő 28 napon belül)
képesítést vagy tanúsítványt szerez.

ESZA

Eredmény

fő

Az NGM által megvalósított projektből való kilépést követő 180. napon támogatás nélkül
foglalkoztatott vagy önfoglalkoztatott részvevők száma.

8i

ESZA

Eredmény

fő

A projekt keretében megvalósított képzésekben résztvevő NFSZ munkatársak közül a
képesítést, vagy tanúsítványt szerzők száma

8i

ESZA

Eredmény

kvalitatív

A konvergencia régiókba tartozó megyei kormányhivatalokban dolgozik legalább egy
főállású EURES tanácsadó.

8i

2

8i

Indikátor neve

A támogatott társadalmi
vállalkozások által teremtett
munkahelyek száma
A nem állami szervezetek által
végrehajtott programok során
a program elhagyásának
időpontjában
foglalkoztatásban – beleértve
az önfoglalkoztatást – levő
résztvevők száma
Az ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezés beavatkozását
igénybe vevő munkanélküli
résztvevők

Indikátor
kódja

5.2.1

5.3.1.

CR01

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA

Eredmény

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

db

A támogatott társadalmi vállalkozás által teremtett munkahelynek tekintjük a
munkavégzés feltételeinek a támogatott szervezeteknél történő megteremtését, melynek
eredményeként a programba bevont munkanélkülinek, vagy inaktív személynek tartós,
hat hónapnál tovább fennálló munkaviszonya keletkezik.

8i

Azoknak a résztvevőknek a száma, akik a GINOP 5. prioritási tengelyének 1. beruházási
prioritása keretében meghirdetett felhívása alapján, nem állami szervezetek által
megvalósított programban vesznek részt, és a kilépés időpontjában foglalkoztatottnak
(beleértve az önfoglalkoztatót) minősülnek.

8i

Az Ifjúsági Garancia kiemelt projektbe YEI forrás terhére bevont, bevonáskor
munkanélküli részvevők közül az egyéni programjukat sikeresen teljesítő résztvevők
száma

8ii

ESZA

Eredmény

fő

YEI

Eredmény

szám

3

Indikátor neve

Munkanélküli résztvevők, akik
a program elhagyásakor
állásajánlatot kapnak, illetve
további oktatásban,
tanulószerződéses gyakorlati
képzésben vagy gyakornoki
képzésben részesülnek

Munkanélküli résztvevők, akik
a program elhagyásakor
oktatásban/képzésben
vesznek részt, képesítést
szereznek, vagy
foglalkoztatásban - beleértve
az önfoglalkoztatást - vannak
Az ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezés beavatkozását
igénybe vevő tartósan
munkanélküli résztvevők

Indikátor
kódja

CR02

CR03

CR04

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

YEI

Eredmény

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

szám

Az Ifjúsági Garancia projektbe YEI forrás terhére bevont munkanélküli résztvevők közül
azok, akik képzési vagy foglalkoztatási ajánlatot kaptak a projekt részvételük alatt (Az
ajánlat értelmezésekor a módszertani útmutatóban foglaltakat kell figyelembe venni.)
Képzési és foglalkoztatási ajánlatot is kapó résztvevőket csak egyszer vesszük figyelembe
az indikátor érték megadásakor.

8ii YEI

8ii YEI

8ii YEI

YEI

Eredmény

szám

Az Ifjúsági Garancia projektbe YEI forrás terhére bevont munkanélküli résztvevők közül a
kilépéskor (kilépést követő 28 napon belül) foglalkoztatottak (beleértve az
önfoglalkoztatottakat is), vagy a projektben képesítést szerzők, vagy a kilépéskor (a
kilépést követő 28 napon belül) oktatásba/képzésben lévő résztvevők száma. A több
feltételnek megfelelő résztvevőket csak 1 alkalommal kerülnek figyelembe vételre.

YEI

Eredmény

szám

Az Ifjúsági Garancia kiemelt projektbe YEI forrás terhére bevont, bevonáskor tartós
munkanélküli részvevők közül az egyéni programjukat sikeresen teljesítő résztvevők
száma

4

Indikátor neve

Tartósan munkanélküli
résztvevők, akik a program
elhagyásakor állásajánlatot
kapnak, illetve további
oktatásban, tanulószerződéses
gyakorlati képzésben vagy
gyakornoki képzésben
részesülnek
Tartósan munkanélküli
résztvevők, akik a program
elhagyásakor
oktatásban/képzésben
vesznek részt, képesítést
szereznek, vagy
foglalkoztatásban – beleértve
az önfoglalkoztatást – vannak
Oktatásban vagy képzésben
nem részt vevő inaktív
résztvevők, akik az ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezés
beavatkozását igénybe veszik

Indikátor
kódja

CR05

CR06

CR07

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

YEI

Eredmény

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

szám

A Ifjúsági Garancia projektbe YEI forrás terhére bevont tartós munkanélküli résztvevők
közül azok, akik képzési vagy foglalkoztatási ajánlatot kaptak a projekt részvételük alatt
(Az ajánlat értelmezésekor a módszertani útmutatóban foglaltakat kell figyelembe venni.)
Képzési és foglalkoztatási ajánlatot is kapó résztvevőket csak egyszer vesszük figyelembe
az indikátor érték megadásakor.

8ii YEI

8ii YEI

8ii YEI

YEI

Eredmény

szám

Az Ifjúsági Garancia projektbe YEI forrás terhére bevont tartós munkanélküli résztvevők
közül a kilépéskor (kilépést követő 28 napon belül) foglalkoztatottak (beleértve az
önfoglalkoztatottakat is), vagy a projektben képesítést szerzők, vagy a kilépéskor (a
kilépést követő 28 napon belül) oktatásba/képzésben lévő résztvevők száma. A több
feltételnek megfelelő résztvevők csak 1 alkalommal kerülnek figyelembe vételre.

YEI

Eredmény

szám

Az Ifjúsági Garancia projektbe YEI forrás terhére bevont, bevonáskor oktatásban,
képzésben részt nem vevő inaktív részvevők közül az egyéni programjukat sikeresen
teljesítő résztvevők száma

5

Indikátor neve

Inaktív résztvevők, akik a
program elhagyásakor
állásajánlatot kapnak, illetve
további oktatásban,
tanulószerződéses gyakorlati
képzésben vagy gyakornoki
képzésben részesülnek

Oktatásban/képzésben nem
részt vevő inaktív résztvevők,
akik a program elhagyásakor
oktatásban/képzésben
vesznek részt, képesítést
szereznek, vagy
foglalkoztatásban – beleértve
az önfoglalkoztatást – vannak

Indikátor
kódja

CR08

CR09

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

YEI

YEI

Eredmény

Eredmény

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

szám

Az Ifjúsági Garancia projektbe YEI forrás terhére bevont, oktatásban vagy képzésben nem
részt vevő inaktív résztvevők közül azok, akik képzési vagy foglalkoztatási ajánlatot
kaptak a projekt részvételük alatt (Az ajánlat értelmezésekor a módszertani útmutatóban
foglaltakat kell figyelembe venni.) Képzési és foglalkoztatási ajánlatot is kapó
résztvevőket csak egyszer vesszük figyelembe az indikátor érték megadásakor.

8ii YEI

szám

A Ifjúsági Garancia projektbe YEI forrás terhére bevont oktatásban vagy képzésben részt
nem vevő inaktív résztvevők közül a kilépéskor (kilépést követő 28 napon belül)
foglalkoztatottak (beleértve az önfoglalkoztatottakat is), vagy a projektben képesítést
szerzők, vagy a kilépéskor (a kilépést követő 28 napon belül) oktatásba/képzésben lévő
résztvevők száma. A több feltételnek megfelelő résztvevők csak 1 alkalommal kerülnek
figyelembe vételre.

8ii YEI

6

Indikátor neve

A program elhagyása után hat
hónapon belül további
oktatásban, szakképesítést
adó képzési programokban,
tanulószerződéses gyakorlati
képzésben vagy gyakornoki
képzésben részt vevők száma
A program elhagyása után hat
hónapon belül
foglalkoztatásban levő
résztvevők száma
A program elhagyása után hat
hónapon belül
önfoglalkoztatásban lévő
résztvevők száma
Az Ifjúsági Garanciához
kapcsolódóan az NGM által
megvalósított program
keretében foglalkoztatásban
levő résztvevők

Indikátor
kódja

CR10

CR11

CR12

5.4.1

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

YEI

Eredmény

szám

Az Ifjúsági Garancia projektbe YEI forrás terhére bevont résztvevők közül azok, akik a
kilépést követő 180. napon oktatásban/képzésben – beleértve a tanulószerződéssel
gyakorlati képzésben résztvevőket is - vesznek részt.

8ii YEI

YEI

Eredmény

szám

Az Ifjúsági Garancia projektbe YEI forrás terhére bevont résztvevők közül azok, akik a
kilépést követő 180. napon támogatás nélkül foglalkoztatottak.

8ii YEI

YEI

Eredmény

szám

Az Ifjúsági Garancia kiemelt projektbe YEI forrás terhére bevont résztvevők közül azok,
akik a kilépést követő 180. napon önfoglalkoztatók.

8ii YEI

ESZA

Eredmény

fő

Az Ifjúsági Garancia projektbe ESZA forrás terhére bevont résztvevők közül azok, akik a
program keretében kapott foglalkoztatást elősegítő bérjellegű támogatások, vállalkozóvá
válás támogatás vagy lakhatási támogatás révén elhelyezkedtek, vagy vállalkozó váltak.

7

8ii

Indikátor neve

Az Ifjúsági Garanciához
kapcsolódóan az NGM által
megvalósított program
segítségével képesítést, vagy
tanúsítványt szerző résztvevők
(célérték nélküli programspecifikus indikátor)
Az Ifjúsági Garanciához
kapcsolódóan az NGM által
megvalósított programból
való kilépés után hat hónappal
foglalkoztatásban levő
résztvevők
Az Ifjúsági Garancia
munkaerő-piaci programban
résztvevők számára a
mentorszolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosított
A gyakornoki program vagy
vállalkozóvá válást támogató
programok eredményeként
munkatapasztalatot szerzett
vagy önfoglalkoztatóvá vált

Indikátor
kódja

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.5.3

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

8ii

ESZA

Eredmény

fő

Az Ifjúsági Garancia projektbe ESZA forrás terhére bevont résztvevők közül azok, akik a
program keretében támogatott képzések keretében a projekt ideje alatt, vagy kilépéskor
(az egyéni program zárását követő 28 napon belül) képesítést vagy tanúsítványt
szereztek.

ESZA

Eredmény

fő

Az Ifjúsági Garancia projektbe ESZA forrás terhére bevont résztvevők közül az egyéni
program zárását követő 180. napon támogatás nélkül foglalkoztatott (beleértve
önfoglalkoztatást is) résztvevők száma.

8ii

ESZA

Eredmény

kvalitatív

Az Ifjúsági Garancia projektben minden megyében biztosított-e a mentori szolgáltatáshoz
való hozzáférés (vásárolt szolgáltatás vagy saját kapacitás terhére biztosított módon)

8ii

fő

A gyakornoki program keretében munkatapasztalatot szerző fiatal, belépéskor NEET
(nem foglalkoztatott, oktatási intézmény nappali tagozatán vagy szakképzésben
tanulmányokat nem folytató) résztvevők száma, és a fiatalok vállalkozóvá válását
támogató programban résztvevő (belépéskor munkanélküli vagy inaktív) azon fiataloknak
a száma, akik (ön)foglalkoztatása a program révén megvalósult.

8ii

ESZA

Eredmény

8

Indikátor neve

Indikátor
kódja

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

fő

A fiatalok vállalkozóvá válását támogató programban résztvevő (belépéskor munkanélküli
vagy inaktív) fiataloknak a száma, akik a program elhagyásának időpontjában
önfoglalkoztatottak.

8ii

db

Az indikátormutatóba a rugalmas foglalkoztatási formákat, gyermekgondozási
szolgáltatásokat bevezető vállalkozások, valamint a munkahelyi egészség és biztonság és
a CSR-hoz (társadalmi felelősségvállalás) kapcsolódó fejlesztéseket megvalósító,
támogatással érintett vállalkozások számítanak bele.

8v

fő

A munka és a magánélet összehangolását segítő projektekben résztvevők közül a
programot pozitív kimenettel zárók számát mérő mutató esetében pozitív kimenetnek
tekintjük, ha a résztvevő a program eredményeként megtartja a munkahelyét, vagy
visszatér a munkába (pl. gyes után), vagy újból elhelyezkedik.

8v

résztvevők száma

A vállalkozóvá válást segítő
program elhagyásának
időpontjában
önfoglalkoztatásban lévő
résztvevők száma
A támogatásban részesült, a
rugalmas foglalkoztatással
összefüggő intézkedést
bevezető munkáltatók száma
A munka és a magánélet
összehangolását segítő
programot pozitív munkaerőpiaci kimenettel záró
(munkahelyét megtartott,
munkába visszatért vagy újból
elhelyezkedett) résztvevők
száma

5.5.2

5.6.1

5.6.2

ESZA

ESZA

ESZA

Eredmény

Eredmény

Eredmény

9

Indikátor neve

A munkaerő piaci
alkalmazkodást segítő
programot pozitív kimenettel
záró (munkahelyét megtartott,
vagy újból elhelyezkedett
és/vagy képzettséget szerzett)
résztvevők száma
A támogatásban részesült,
jogszerű foglalkoztatással
kapcsolatos intézkedés
keretében tájékoztatást
és/vagy segítséget kapott
munkaerő-piaci szereplők
száma

A képzés során tanúsítványt,
vagy bizonyítványt szerző
résztvevők száma

Indikátor
kódja

5.6.3

5.6.4

6.1.1.

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA

ESZA

ESZA

Eredmény

Eredmény

Eredmény

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

fő

Azon programrésztvevők száma, akik a program részvétel alatt megvalósult képzés során
bizonyítványt/tanúsítványt szereztek, és/vagy a programból finanszírozott
szolgáltatásoknak köszönhetően elhelyezkedtek, és/vagy munkahelyüket
megtartották/sikeresen állást változtattak, azaz foglalkoztatottak voltak a programból
való kilépéskor. (A program specifikumait – célját, speciális célcsoportját – figyelembe
véve a Felhívásban az általános definíciótól eltérő feltétel is meghatározható.)

8v

db

Jogsegély szolgálati szolgáltatásban részesült ügyfelek száma és a döntőbírói szolgáltatás
keretében tanácsadásban részesített ügyfelek száma, valamint a munkaügyi és
munkavédelmi szakterületen felvilágosításban, tájékoztatásban, tanácsadásban részesült
munkáltatók és munkavállalók száma

8v

fő

A képzés során tanúsítványt, vagy bizonyítványt szerző résztvevők száma: a képzést
sikeresen
elvégző célcsoporttagnak kiadott tanúsítványok vagy bizonyítványok száma alapján a
célcsoport tagjainak
száma. Egy személy többször abban az esetben számítható be az indikátorértékbe,
amennyiben a Nyitott
Tanulási Központok által biztosított több, eltérő képzésen vett részt.

10

10iii

Indikátor neve

A képzés során tanúsítványt,
vagy bizonyítványt szerző
résztvevők közül, a programba
lépéskor legfeljebb alapfokú
(ISCED 1) vagy alsó középfokú
(ISCED 2) végzettséggel
rendelkező résztvevők száma
Digitális kompetenciafejlesztés
keretében
tanúsítványt/bizonyítványt
szerzők száma
A kompetencia-alapú
képzésekben bevezetett új
tananyagok, módszertanok
száma (célérték nélküli
indikátor)
Tananyagok alkalmazását
célzó képzéseken képesítést,
vagy tanúsítványt szerző
szakemberek száma

Indikátor
kódja

6.1.2.

6.1.3.

6.2.1

6.2.2

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

ESZA

Eredmény

fő

A képzésbe bevont a képzés megkezdésekor alacsony végzettséggel rendelkező (ISCED 12) személyek közül azok, akik a képzés befejezését követően sikeres vizsgát tesznek,
bizonyítványt, tanúsítványt szereznek.

10iii

ESZA

Eredmény

fő

Az IKER keretrendszerhez kapcsolódó képzésekbe bevont digitálisan írástudatlan
személyek közül azok, akik a képzés befejezését követően sikeres vizsgát tesznek,
bizonyítványt, tanúsítványt szereznek.

10iii

ESZA

Eredmény

db

A fejlesztési időszak alatt bekövetkező megváltozó munkaerő-piaci igények hatására az
intézkedés keretében kidolgozott, és bevezetett szakmai- és vizsgakövetelmények,
tananyag- és tartalomelemek, tananyagsegédletek, dokumentumok száma.

10iv

ESZA

Eredmény

fő

Azon oktatók, szakemberek, szakértők száma, akik az intézkedés keretében kidolgozott
tananyagokat, módszertanokat elsajátítják, és azok alkalmazására, oktatására
bizonyítványt vagy tanúsítványt szereznek.

10iv
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Indikátor neve

Indikátor
kódja

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

Az NGM által megvalósított
programokban résztvevő,
alapfokú (ISCED 1), vagy alsó
középfokú (ISCED 2)
végzettséggel rendelkezők
száma

5.1.2

ESZA

Output

Az NGM által megvalósított
programokban résztvevők
száma

5.1.1

ESZA

Támogatott társadalmi
vállalkozások száma

5.1.4

ESZA

Az NFSZ fejlesztéséhez
kapcsolódó képzésekben
résztvevő alkalmazottak
száma (célérték nélküli
indikátor)

5.1.3

ESZA

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

fő

Azoknak a résztvevőknek a száma, akik a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal e
beruházási prioritás keretében finanszírozott munkaerő piaci programban való
részvételre vonatkozó megállapodást kötnek, és a projektbe való belépéskor
legmagasabb iskolai végzettségük alapfokú (ISCED 1), vagy alsó középfokú (ISCED 2)
végzettségnek felel meg.

8i

Output

fő

Azoknak az álláskereső vagy inaktív személyeknek a száma, akik a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálattal e beruházási prioritás keretében finanszírozott munkaerő piaci programban
való részvételre vonatkozó megállapodást kötnek.

8i

Output

db

A GINOP 5. prioritási tengely 1. beruházási prioritása keretében társadalmi vállalkozások
számára meghirdetett felhívás alapján támogatási szerződést kötött társadalmi
vállalkozások száma

8i

fő

Azoknak a kevésbé fejlett régiókban dolgozó NFSZ munkatársaknak a száma, akik a
GINOP 5. prioritási tengelyének 1. beruházási prioritás keretében az NFSZ
tevékenységéhez kapcsolódó, a tevékenység fejlesztését, a szolgáltatások minőségének
javítását szolgáló képzésben vesznek részt

8i

Output
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Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

Indikátor neve

Indikátor
kódja

Munkanélküli (beleértve a
tartós munkanélkülieket),
illetve inaktív résztvevők
száma a nem állami
szervezetek által végrehajtott
foglalkoztatási programokban

5.1.5

ESZA

Output

fő

A GINOP 5. prioritási tengely 1. beruházási prioritás keretében, nem állami
szervezeteknek meghirdetett felhívás alapján megvalósuló foglalkoztatási programban
való részvételre megállapodást kötött munkanélküli, illetve inaktív személyek száma.

8i

Az Ifjúsági Garanciához
kapcsolódóan az NGM által
megvalósított program
keretében 25 éven aluli fiatal
NEET (nem foglalkoztatott,
oktatási intézmény nappali
tagozatán vagy szakképzésben
tanulmányokat nem folytató)
résztvevők

5.4.1

ESZA

Output

fő

Akik az Ifjúsági Garancia rendszerben való részvételre megállapodást kötöttek, és az
Ifjúsági garancia munkaerő-piaci program keretében első programelemüket megkezdték.

8ii

fő

Azok a 25 év alatti fiatalok, akik a beruházási prioritás keretében gyakornoki programban,
vagy a vállalkozóvá válást segítő programban vesznek részt. Gyakornoki program
esetében résztvevő az, aki a GINOP 5.2.4-ban sikeresen támogatást nyert KKV-nál
foglalkoztatásba kerül. Vállalkozóvá válást segítő program esetében résztvevő az, aki
vállalkozóvá válás céljából képzésben részt vesz.

8ii

Gyakornoki, illetve
vállalkozóvá válást segítő
programban résztvevők

5.5.1

ESZA

Output

Indikátor definíciója
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Beruházási
prioritás

Indikátor neve

Indikátor
kódja

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

Az Ifjúsági Garancia
programmal kapcsolatos
feladatokra felkészített
szakemberek száma

5.4.2

ESZA

Output

fő

Az Ifjúsági Garancia keretében az NFSZ munkatársai közül képzésben részt vett
munkatársak száma.

YEI forrásokból támogatott
részprogram keretében 25
éven aluli fiatal NEET (nem
foglalkoztatott, oktatási
intézmény nappali tagozatán
vagy szakképzésben
tanulmányokat nem folytató)
inaktív résztvevők (célérték
nélküli program-specifikus
indikátor)

5.2.4

ESZA

Output

fő

Azok az Ifjúsági Garancia rendszerben való részvételre megállapodást kötött, a
rendszerbe való belépéskor 25 év alatti inaktív fiatalok, akik a YEI forrásból támogatott az
Ifjúsági garancia munkaerő-piaci program keretében első programelemüket megkezdték.

8ii YEI

A YEI forrásokból támogatott
részprogram keretében 25
éven aluli fiatal NEET (nem
foglalkoztatott, oktatási
intézmény nappali tagozatán
vagy szakképzésben
tanulmányokat nem folytató)
résztvevők

5.2.1

ESZA

Output

fő

Azok az Ifjúsági Garancia rendszerben való részvételre megállapodást kötött, a
rendszerbe való belépéskor 25 év alatti NEET fiatalok, akik a YEI forrásból támogatott
Ifjúsági garancia munkaerő-piaci program keretében első programelemüket megkezdték.

8ii YEI
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8ii

Indikátor neve

A YEI forrásokból támogatott
részprogram keretében 25
éven aluli fiatal NEET
munkanélküli – beleértve a
tartósan munkanélküli –
résztvevők (célérték nélküli
programspecifikus indikátor)
YEI forrásokból támogatott
részprogram keretében 25
éven aluli fiatal NEET tartósan
munkanélküli résztvevők
(célérték nélküli
programspecifikus indikátor)
A rugalmas foglalkoztatás
feltételeinek megteremtésére
irányuló projektek száma
(célérték nélküli indikátor)

Indikátor
kódja

5.2.2

5.2.3

5.3.1

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA

ESZA

ESZA

Output

Output

Output

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

fő

Azok az Ifjúsági Garancia rendszerben való részvételre megállapodást kötött, a
rendszerbe való belépéskor 25 év alatti munkanélküli -beleértve tartós munkanélküli fiatalok, akik a YEI forrásból támogatott Ifjúsági garancia munkaerő-piaci program
keretében első programelemüket megkezdték.

8ii YEI

fő

Azok az Ifjúsági Garancia rendszerben való részvételre megállapodást kötött, a
rendszerbe való belépéskor 25 év alatti tartós (legalább 6 hónapja) munkanélküli fiatalok,
akik a YEI forrásból támogatott Ifjúsági garancia munkaerő-piaci program keretében
első programelemüket megkezdték.

8ii YEI

db

Azoknak a megkötött támogatási szerződéssel rendelkező projekteknek a száma, amelyek
a GINOP 5. prioritási tengely 3. beruházási prioritása keretében a rugalmas foglalkoztatás
feltételeinek megteremtésére irányuló felhívás alapján támogatásban részesültek
(kiemelt projektek és pályázat útján támogatott projektek egyaránt beleértendők).

8v
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Indikátor neve

Indikátor
kódja

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

A munkaerő piaci
alkalmazkodást segítő
programban résztvevők száma

5.3.3

ESZA

Output

A munka és a magánélet
összehangolását segítő
programban résztvevők száma
(célérték nélküli indikátor)

5.3.2

ESZA

Output

A jogszerű foglalkoztatást
célzó projektek száma

5.3.4

ESZA

Output

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

fő

A GINOP 5. prioritási tengely 3. beruházási prioritása keretében támogatott, a gazdaság
strukturális változásainak kezelésére, a létszámleépítések megelőzésére és kezelésére, a
szakma- és/vagy munkahelyváltás segítésére, a munka és magánélet összehangolására
irányuló intézkedésekben résztvevők létszámát mérő mutató.

8v

fő

A GINOP 5. prioritási tengely 3. beruházási prioritása keretében
támogatott, a munka és a magánélet összehangolását segítő
projektekben a célcsoport tagjai közül résztvevők száma.

8v

db

A GINOP 5. prioritási tengely 3. beruházási prioritása keretében a jogszerű foglalkoztatást
célzó intézkedéshez kapcsolódó felhívás alapján támogatott projektek száma (beleértve a
kiemelt projekteket és a pályázat útján támogatott projekteket is). A jogszerű
foglalkoztatással kapcsolatos intézkedés lehet a be nem jelentett munkavégzés
csökkentésére, megelőzésére, kifehérítésére irányuló, vagy a munkaügyi vagy
munkavédelmi előírások betartásával, vagy a munkahelyi egészség és biztonság
feltételeivel összefüggő, a munkaerő piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését szolgáló,
vagy jogsegély szolgáltatás kialakítását és jogsegély szolgáltatás nyújtását célzó projekt,
intézkedés.

8v
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Indikátor neve

Digitális
kompetenciafejlesztésben
résztvevő digitálisan
írástudatlanok száma
Munkahelyi képzésben részt
vevők száma (célérték nélküli
programspecifikus
nyomonkövetési indikátor)

Indikátor
kódja

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

6.1.3

ESZA

Output

fő

A digitális kompetenciafejlesztésbe bevont, Támogatási és Felnőttképzési szerződéssel
rendelkezők száma

8v

6.1.4

ESZA

Output

fő

Azon személyek száma, akik az intézkedés keretében finanszírozott munkahelyi képzési
programokban részt vesznek.

10iii

Képzésben résztvevő
közfoglalkoztatottak száma
(Célérték nélküli
programspecifikus
nyomonkövetési indikátor)

6.1.6

ESZA

Output

fő

Az intézkedés keretében bevont, támogatási és felnőttképzési szerződéssel rendelkező
közfoglalkoztatottak száma

10iii

A képzésben résztvevő
alacsonyan képzettek száma (a
programba lépéskor legfeljebb
alapfokú (ISCED 1) vagy alsó
középfokú (ISCED 2)
végzettséggel rendelkező
résztvevők)

6.1.2

ESZA

Output

fő

A képzésben résztvevők, a programba lépéskor alacsony végzettséggel rendelkező (a
programba lépéskor legfeljebb alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2)
személyek száma.

10iii
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Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

Indikátor neve

Indikátor
kódja

Munkaerő-piaci kompetenciafejlesztésben részt vevők
száma (célérték nélküli
programspecifikus
nyomonkövetési indikátor)

6.1.5

ESZA

Output

A képzésben részt vevők
száma

6.1.1

ESZA

6.2.2

6.2.1

Tananyagok alkalmazását
célzó képzéseken résztvevő
szakemberek száma
A kompetencia-alapú
képzésekhez kidolgozott új
tananyagok, módszertanok
száma (célérték nélküli
indikátor)

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

fő

Munkaerő-piaci kompetenciafejlesztésbe, képzésbe bevont részvevő munkavállalási korú
személyek száma

10iii

Output

fő

A képzésben részt vevők száma indikátor a GINOP 6. prioritás 1. beruházási prioritása
keretében megvalósított képzési programok résztvevőit fedi le

10iii

ESZA

Output

fő

Azon oktatók, szakemberek, szakértők száma, akik az intézkedés keretében kidolgozott
tananyagokat, módszertanokat szervezett képzés keretein belül elsajátítják.

10iv

ESZA

Output

db

A kompetencia-alapú képzésekhez kidolgozott új tananyagok, módszertanok száma

10iv
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Indikátor neve

Munkanélküliek, beleértve a
tartós munkanélkülieket is

Tartós munkanélküliek

Indikátor
kódja

CO01

CO02

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA/YEI

ESZA/YEI

Közös
output

Közös
output

fő

fő

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

Munkanélküli (beleértve a tartós munkanélkülieket is) résztvevők: minden a projektbe
való belépéskor regisztrált álláskeresőként nyilvántartott személy, továbbá a nyilatkozata
alapján magát munkanélküliként beazonosító személy (aki nyilatkozata szerint nem
dolgozik, állást keres és munkába is tud állni, és oktatási intézmény nappali tagozatán
nem folytat tanulmányokat, és nincs álláskeresőként regisztrálva.)

Minden
ESZA
beruházási
prioritás

Tartós munkanélküliek:
• 25 év alatti munkanélküliek között tartós munkanélkülinek minősülnek azok, akik több
mint hat hónapja megszakítás nélkül munkanélküliek.
• 25 évesek és a 25 év feletti munkanélküliek között tartós munkanélküliek azok, akik
több mint 12 hónapja megszakítás nélkül munkanélküliek.
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Minden
ESZA
beruházási
prioritás

Indikátor neve

Inaktív személyek

Oktatásban vagy képzésben
nem részt vevő inaktív
személyek

Indikátor
kódja

CO03

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA/YEI

Közös
output

fő

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

A projektbe való belépéskor inaktív résztvevő, azaz aki nem dolgozik, nem keres munkát
és/vagy nem tud munkába állni, beleértve a nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói
jogviszonnyal rendelkező személyeket is.
A nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyeket minden
esetben az inaktív kategóriába kell számítani.
A gyes-en, gyed-en lévő szülőt abban az esetben kell inaktívnak tekinteni, ha a regisztrált
álláskeresők nyilvántartásában nem szerepel és nem foglalkoztatott.
A csecsemőgondozási díjban részesülők foglalkoztatottnak minősülnek.

Minden
ESZA
beruházási
prioritás

Az a résztvevő, aki mind az inaktív, mind az oktatásban képzésben nem vesz részt
kategória definíciójának egyidejűleg megfelel.
CO04

ESZA/YEI

Közös
output

fő

Oktatásban vagy képzésben nem vesz részt: az a résztvevő, aki semmilyen formális
oktatásban, képzésben (beleértve a felnőttképzést, vagy esti, levelező rendszerű képzést,
távoktatást, stb is) nem vesz részt a projektbe való belépéskor.
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Minden
ESZA
beruházási
prioritás

Indikátor neve

Foglalkoztatottak, beleértve az
önfoglalkoztatókat

Indikátor
kódja

CO05

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

Indikátor definíciója

Az a személy, aki a projektbe való belépéskor legalább heti egy órányi, jövedelmet
biztosító munkát végzett, illetve rendelkezett olyan munkahellyel, ahol átmenetileg
(betegség, szabadság – ideértve szülési szabadságot is – miatt) nem dolgozott.
A csecsemőgondozási díjban részesülők foglalkoztatottnak minősülnek.
Önfoglalkoztató: az a személy, aki
- egyéni vállalkozó, vagy
- társas vállalkozás keretében a társaság tevékenységében személyesen közreműködő
tag, vagy
- mezőgazdasági őstermelő.

ESZA

Közös
output

fő

Az a személy, aki a projektbe való belépéskor a 25. életévét nem töltötte be.

fő

Az a személy, aki a projektbe való belépéskor az 54. életévét betöltötte.

25 éven aluliak

CO06

ESZA/YEI

Közös
output

54 éven felüliek

CO07

ESZA

Közös
output

fő
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Beruházási
prioritás

Minden
ESZA
beruházási
prioritás

Minden
ESZA
beruházási
prioritás
Minden
ESZA
beruházási
prioritás

Indikátor neve

54 éven felüli, munkanélküli –
beleértve a tartósan
munkanélkülieket – vagy
oktatásban vagy képzésben
nem részt vevő inaktív
személyek

Alapfokú (ISCED 1) vagy alsó
középfokú (ISCED 2)
végzettséggel rendelkező
személyek

Indikátor
kódja

CO08

CO09

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA

ESZA/YEI

Közös
output

Közös
output

fő

fő

Indikátor definíciója

Az a személy, aki a projektbe való belépéskor az 54. életévét betöltötte, és a projektbe
való belépéskor munkanélkülinek (beleértve a tartós munkanélkülieket is), vagy
oktatásban és képzésben részt nem vevő inaktív személynek minősül.

Az a személy, akinek a projektbe való belépéskor a legmagasabb iskolai végzettsége
alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettségnek felel meg.
ISCED 1: Alapfokú oktatási szint, általános iskola alsó tagozat. Ide értendő, aki legalább az
általános iskola 4. évfolyamát teljesítette, és nem tartozik magasabb ISCED kategóriába.
ISCED 2: Alsó- középfokú oktatási szint, általános iskola felső tagozat. Ide értendő, aki
- az általános iskola 8. évfolyamát befejezte, vagy
- szakiskolai végzettséget szerzett, de alapfokú iskolai (8 osztályos) iskolai végzettség
nélkül.
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Beruházási
prioritás

Minden
ESZA
beruházási
prioritás

Minden
ESZA
beruházási
prioritás

Indikátor neve

Felső középfokú (ISCED 3) vagy
posztszekunder (ISCED 4)
végzettséggel rendelkező
személyek

Indikátor
kódja

CO10

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA/YEI

Közös
output

fő

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

Az a személy, akinek a projektbe való belépéskor legmagasabb iskolai végzettsége felső
középfokú (ISCED 3) vagy posztszekunder (ISCED 4) végzettségnek felel meg.
ISCED 3: Felső középfokú oktatás. Ide értendő, aki:
- az általános iskola 7-8. osztályát elvégezte külön és rész-szakképesítést is kapott (pl.
jelenlegi HÍD II), vagy
- a gimnázium 9-12. (9-13.) évfolyamát elvégezte, vagy
- szakiskolai 9-10. évfolyamot befejezte, vagy
- a szakiskolai szakképző évfolyamokat elvégezte, szakmunkásképzés részben az 1985. évi
törvény szerint, vagy
- speciális szakiskolát, speciális készségfejlesztő iskolát, előkészítő iskolát elvégezte, vagy
- szakképző évfolyamokat elvégezte érettségit igénylő OKJ szakmákban.
ISCED 4: Középfok utáni nem felsőfokú oktatás-képzés (posztszekunder). Ide értendő, aki:
- érettségi birtokában valamilyen szakképzést befejezett, vagy
- érettségi birtokában a felsőfokú szakképzést befejezte (ahol valamennyi kreditpontot is
szerzett főiskolai vagy egyetemi tanulmányokhoz).

Minden
ESZA
beruházási
prioritás
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Indikátor neve

Felsőfokú (ISCED 5–8)
végzettséggel rendelkező
személyek

Indikátor
kódja

CO11

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA/YEI

Közös
output

fő

Indikátor definíciója

Az a személy, akinek a projektbe való belépéskor a legmagasabb iskolai végzettsége
felsőfokú (ISCED 5-8) végzettségnek felel meg.
ISCED 5: Rövid ciklusú felsőfokú képzés. Ide értendő, aki:
- felsőfokú szakképzésben részt vett és bizonyítványt kapott.
ISCED 6: BA/BSc (bachelor) vagy azzal ekvivalens képzés (alapképzés). Ide értendő, aki:
- a főiskolai szintű alap- és szakirányú továbbképzést teljesítette.
ISCED 7: Mesterképzés (MA/MSc vagy azzal ekvivalens). Ide tartozik, aki az egyetemi
szintű alapképzést és egyetemi szintű továbbképzést teljesítette.
ISCED 8: doktorképzés vagy azzal egyenértékű (Ph.D., DLA)

24

Beruházási
prioritás

Minden
ESZA
beruházási
prioritás

Indikátor neve

Munkanélküli háztartásban
élő résztvevők

Munkanélküli háztartásban
élő, gyermekeket eltartó
résztvevők

Indikátor
kódja

CO12

CO13

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA/YEI

ESZA/YEI

Közös
output

Közös
output

fő

Indikátor definíciója

Az a személy, aki olyan háztartásban él, ahol a háztartás egyik tagja sem foglalkoztatott.
Háztartás: Egyedül élő személy vagy olyan személyek csoportja, akik együtt laknak egy
lakásban és megosztják a költségeket, beleértve a létfenntartási költségek közösen
történő fedezését. A költségek megosztásán mind a kiadásból való részesülést (pl.
gyerekek, jövedelem nélküli személyek), mind az annak forrásaihoz való hozzájárulást
értjük. Ha lakásban élők a kiadásokat nem osztják meg, akkor az illető személy(ek) külön
háztartást képez(nek) ugyanazon a lakcímen. Egy személyt akkor tekintünk helyben lakó
háztartástagnak, ha a felvétel előtti hat hónap nagy részében a háztartásban alszik.
(Kollégium vagy a létfenntartási költségeket nem közösen fedező személyek közös
albérlet nem minősül közös háztartásnak.)

Az a gyermekeket eltartó személy, aki olyan háztartásban él, ahol a háztartás egyik tagja
sem foglalkoztatott.
fő
Eltartott gyermek: 18 évesnél fiatalabb gyermek, illetve az 18-24 év közötti inaktív
személy, aki legalább egyik szülőjével egy háztartásban lakik.
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Beruházási
prioritás

Minden
ESZA
beruházási
prioritás

Minden
ESZA
beruházási
prioritás

Indikátor neve

Egyetlen felnőttből álló
háztartásban élő,
gyermekeket eltartó
résztvevők

Migránsok, külföldi hátterű
személyek, kisebbségek
(beleértve a marginalizálódott
közösségeket, például a
romákat)

Indikátor
kódja

CO14

CO15

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)
ESZA/YEI

ESZA/YEI

Közös
output

Közös
output

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

fő

Az a résztvevő, aki a háztartásában legalább egy eltartott gyermeket nevel, és nincs más
18 éven felüli tagja a háztartásnak.
Eltartott gyermek: 18 évesnél fiatalabb gyermek.

Minden
ESZA
beruházási
prioritás

fő

Az a személy, aki külföldi hátterűnek, migránsnak, vagy nemzetiséghez tartozónak
minősül (beleértve a roma nemzetiséghez tartozókat is).
Külföldi hátterű személy: az a résztvevő, aki nem magyar állampolgár, vagy magyar
állampolgár, de külföldi állandó lakcímmel rendelkezik.
Migráns személy: az a külföldi állampolgárságú személy, akinek a korábbi szokásos
tartózkodási helye egy másik tagállamban vagy harmadik államban volt, és a szokásos
tartózkodási helyét egy tagállam területére teszi át, amely tartózkodás időtartama
legalább 12 hónapos, vagy várhatóan legalább annyi (862/2007/EK rendelet 2. cikk 1)
bekezdés b) és f)pont)
Nemzetiséghez tarozó személy: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 1.
§-ban foglaltak alapján magát nemzetiséghez tartozónak nyilvánító személy.
Roma nemzetiséghez tartozó személy: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX
törvény 1. §-ban foglaltak alapján magát roma nemzetiséghez tartozónak nyilvánító
személy.

Minden
ESZA
beruházási
prioritás
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Indikátor neve

Fogyatékossággal élő
résztvevők

Indikátor
kódja

CO16

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA/YEI

Közös
output

fő

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

Ezen indikátor esetében figyelembe veendő minden résztvevő, aki fogyatékossággal élő
vagy megváltozott munkaképességű személynek minősül.
Fogyatékossággal élő személy: bármely olyan személy, aki a nemzeti jog szerint
fogyatékosnak elismert. Magyarországon az 1998. évi XXVI. törvény A fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 4 § a) pontja szerint fogyatékos az
a személy, aki érzékszervi, így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi
képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a
kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a
társadalmi életben való aktív részvétel során. A krónikus betegek tehát nem tartoznak a
törvény által nevesített fogyatékos személyek körébe.)
Megváltozott munkaképességű személy: a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § 5) bekezdés m) pontja szerint:
aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően
munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása
következtében csökkennek.

Minden
ESZA
beruházási
prioritás
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Indikátor neve

Egyéb hátrányos helyzetű
személyek

Indikátor
kódja

CO17

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA/YEI

Közös
output

fő

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

Egyéb hátrányos helyzetűnek minősül az a résztvevő, aki a projektbe való belépéskor az
alábbi kategóriák valamelyikébe beletartozik:
- 18 évesnél fiatalabb résztvevő, vagy
- legmagasabb iskolai végzettsége ISCED 0 szintnek felel meg, és idősebb 12 évesnél, vagy
- fogvatartott vagy büntetés-végrehajtási intézményből szabaduló személy, vagy
- szenvedélybeteg, vagy
- hajléktalan vagy lakhatással összefüggő kirekesztéssel érintett (CO18).
Fogvatartott vagy büntetés-végrehajtási intézményből szabaduló személy: aki
fogvatartott vagy büntetés-végrehajtási intézményből szabaduló személyeknek szóló
célzott, ESZA finanszírozású programban résztvevőként részt vesz.
Szenvedélybeteg: aki szenvedélybeteg személyeknek szóló célzott, ESZA finanszírozású
programban résztvevőként részt vesz.

Minden
ESZA
beruházási
prioritás
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Indikátor neve

Hajléktalan vagy lakhatási
problémával küzdő személyek

Vidéki területen élők

Indikátor
kódja

CO18

CO19

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA/YEI

ESZA/YEI

Közös
output

Közös
output

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

fő

Hajléktalan személy: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 4. § (2) és (3) bekezdése értelmében az, akinek nincs bejelentett lakcíme, kivéve
azt, akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás, vagy az aki éjszakáit közterületen
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti, és erről nyilatkozik.

Minden
ESZA
beruházási
prioritás

fő

Vidéki területeken élőnek minősülnek a ritkán lakott térségben élők.
Ritkán lakott térség: az urbanizáció fokát meghatározó DEGURBA (Degree of
Urbanisation) nyilvántartás 3-as kategóriájába tartozó településen élők tartoznak ebbe a
kategóriába.
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA
EU 27-2012 March fájl tartalmazza a magyarországi települések listáját. Az egyén állandó
lakhelyét kell figyelembe venni.

Minden
ESZA
beruházási
prioritás
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Indikátor neve

A szociális partnerek vagy nem
kormányzati szervezetek által
teljesen vagy részben
végrehajtott projektek száma

A nők foglalkoztatásban való
fenntartható részvételét és
érvényesülési lehetőségeit
fokozó projektek száma
A közigazgatási szervekre vagy
közszolgáltatásokra irányuló
projektek száma nemzeti,
regionális és helyi szinten

Indikátor
kódja

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

db

Azoknak az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projekteknek a száma, amelyeknek
a megvalósításában kedvezményezettként (fő pályázóként vagy konzorciumi tagként) az
alábbi kategóriák valamelyikébe tartozó szervezet részt vesz:
Szociális partnerek (GFO kód szerint):
512 Szakszervezet
513 Egyéb munkavállalói érdekképviselet
514 Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet
Nem kormányzati szervezetek:
2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pont szerinti civil szervezet.

Minden
ESZA
beruházási
prioritás

ESZA

Közös
output

CO21

ESZA

Közös
output

db

Azoknak az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projekteknek a száma, amelyeknek
közvetlen és elsődleges célja a nők foglalkoztatásban való részvételének,
esélyegyenlőségének, érvényesülésének segítése.

CO22

ESZA

Közös
output

db

Azoknak az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projekteknek a száma, amelyek
valamely közigazgatási szerv és/vagy közszolgáltatás országos, regionális, megyei vagy
helyi fejlesztésére, minőségének javítására irányulnak.

CO20

30

Minden
ESZA
beruházási
prioritás
Minden
ESZA
beruházási
prioritás

Indikátor neve

A támogatott mikro-, kis- és
középvállalkozások száma
(beleértve a szövetkezeti
vállalkozásokat és a szociális
gazdaságban működő
vállalkozásokat

Indikátor
kódja

CO23

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA

Közös
output

db

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

Azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (beleértve a szövetkezeti vállalkozásokat
és a szociális gazdaságban működő vállalkozásokat) a száma, amelyek közvetlen
haszonélvezői a beruházási prioritás keretében megvalósuló projekteknek vagy
konstrukcióknak.
Közvetlen haszonélvező:
A konstrukció vagy projekt keretében közvetlen támogatásban részesülő szervezet. A
közvetlen támogatás nem feltétlenül pénzbeli támogatást jelent, lehet a projekt
keretében ESZA finanszírozással szervezeteknek nyújtott szolgáltatás is. Önmagában az,
ha mikro-, kis- és középvállalkozás a kedvezményezettje egy konstrukciónak, nem jelenti
azt, hogy közvetlen haszonélvezője is; a kedvezményezett csak akkor minősül közvetlen
haszonélvezőnek, ha a támogatás célja a kedvezményezett szervezet tevékenységének
fejlesztése, vagy támogatása. A beszállító nem tekintendő közvetlen haszonélvezőnek.
Mikro-, kis- és középvállalkozások: azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1.
sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

Minden
ESZA
beruházási
prioritás
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Indikátor neve

inaktív résztvevők, akik a
program elhagyásának
időpontjában munkát
keresnek

a program elhagyásának
időpontjában
oktatásban/képzésben részt
vevők

a program elhagyásának
időpontjában képesítést
szerző résztvevők

Indikátor
kódja

CR01

CR02

CR03

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)
ESZA

ESZA

ESZA

Közös
eredmény

Közös
eredmény

Közös
eredmény

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

fő

Az a résztvevő, aki a projektbe való belépéskor inaktívnak minősült, és kilépéskor
regisztrált álláskereső, vagy aki nem regisztrált álláskereső, de nyilatkozata szerint nem
dolgozik, és állást keres és munkába is tud állni.

Minden
ESZA
beruházási
prioritás

fő

Az a résztvevő, aki a projektbe való belépéskor nem vett részt oktatásban vagy
képzésben, és kilépéskor, vagy a kilépést követő 4 héten belül oktatásban vagy képzésben
vesz részt.
Oktatásban vagy képzésben részt vesz: az a résztvevő, aki bármilyen formális oktatásban,
képzésben (beleértve a felnőttképzést, a munkahelyi és betanító képzést, a nappali, esti,
levelező rendszerű képzést, távoktatást, stb is) részt vesz.

Minden
ESZA
beruházási
prioritás

Az a résztvevő, aki a projekt keretében támogatott oktatás vagy képzés keretében a
projektben való részvétel ideje alatt, vagy kilépéskor képesítést vagy tanúsítványt szerez.
fő
Képesítés, tanúsítvány: A képzés végén egy kompetens testület által lefolytatott mérésiértékelés alapján megszerzett képesítés vagy tanúsítvány.
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Minden
ESZA
beruházási
prioritás

Indikátor neve

A program elhagyásának
időpontjában
foglalkoztatásban – beleértve
az önfoglalkoztatást – levő
résztvevők

Indikátor
kódja

CR04

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA

Közös
eredmény

fő

Indikátor definíciója

Az a résztvevő, aki a projektbe való belépéskor munkanélküli vagy inaktív státuszúnak
minő-sült, és aki kilépéskor foglalkoztatottnak (beleértve az önfoglalkoztatót) minősül.
Foglalkoztatott az a személy, aki legalább heti egy órányi, jövedelmet biztosító munkát
végez, illetve rendelkezik olyan munkahellyel, ahol átmenetileg (betegség, szabadság –
ideértve szülési szabadságot is – miatt) nem dolgozik.
Beletartoznak a foglalkoztatási célú támogatás nyújtása mellett foglalkoztatottak és a
közfoglalkoztatottak.
Önfoglalkoztató: az a személy, aki
- egyéni vállalkozó, vagy
- társas vállalkozás keretében a társaság tevékenységében személyesen közreműködő
tag, vagy
- mezőgazdasági őstermelő.
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Beruházási
prioritás

Minden
ESZA
beruházási
prioritás

Indikátor neve

Fogyatékossággal élő
résztvevők, akik a program
elhagyásának időpontjában
munkát keresnek,
oktatásban/képzésben
vesznek részt, képesítést
szereznek, vagy
foglalkoztatásban – beleértve
az önfoglalkoztatást – vannak

Indikátor
kódja

CR05

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA

Közös
eredmény

fő

Indikátor definíciója

Az a résztvevő, aki a projektbe való belépéskor hátrányos helyzetű:
- továbbá inaktív státuszú, és kilépéskor munkát keres, vagy
- továbbá oktatásban/képzésben nem vesz részt, és kilépéskor oktatásban/képzésben
vesz részt, vagy
- és a projekt keretében támogatott képzésben a projektben való részvétel ideje alatt
vagy kilépéskor képesítést szerez, vagy
- továbbá munkanélküli vagy inaktív státuszú, és kilépéskor foglalkoztatottnak minősül
(beleértve az önfoglalkoztatót is).
Hátrányos helyzetűnek minősül az a résztvevő, aki belépéskor legalább az egyik
feltételnek megfelel:
- munkanélküli háztartásban élő (CO12),
- gyermekét egyedül eltartó (CO14),
- migráns, nemzetiséghez tartozó (CO15),
- fogyatékossággal élő (CO16),
- egyéb hátrányos helyzetű (CO17).
Munkát keres: Az a résztvevő, aki a projektbe való belépéskor inaktívnak minősült, és
kilépés-kor regisztrált álláskereső, vagy aki nem regisztrált álláskereső, de nyilatkozata
szerint nem dolgozik, és állást keres és munkába is tud állni.
Képesítés, tanúsítvány: A képzés végén egy kompetens testület által lefolytatott mérésiértékelés alapján megszerzett képesítés vagy tanúsítvány.
Foglalkoztatott: az a személy, aki legalább heti egy órányi, jövedelmet biztosító munkát
végez, illetve rendelkezik olyan munkahellyel, ahol átmenetileg (betegség, szabadság –
ideértve szülési szabadságot is – miatt) nem dolgozik.
Beletartoznak
a foglalkoztatási célú támogatás nyújtása mellett foglalkoztatottak és a
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közfoglalkoztatottak.
Önfoglalkoztató: az a személy, aki
- egyéni vállalkozó, vagy
- társas vállalkozás keretében a társaság tevékenységében személyesen közreműködő
tag, vagy
- mezőgazdasági őstermelő.

Beruházási
prioritás

Minden
ESZA
beruházási
prioritás

Indikátor neve

a program elhagyása utáni hat
hónapon belül
foglalkoztatásban – beleértve
az önfoglalkoztatást – levő
résztvevők

Indikátor
kódja

CR06

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA

Közös
eredmény

fő

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

Az a résztvevő, aki a projektbe való belépéskor munkanélküli vagy inaktív státuszú volt, és
a kilépést követő 180. napon foglalkoztatott, beleértve az önfoglalkoztatókat is.
Foglalkoztatott: az a személy, aki legalább heti egy órányi, jövedelmet biztosító munkát
végez, illetve rendelkezik olyan munkahellyel, ahol átmenetileg (betegség, szabadság –
ideértve szülési szabadságot is – miatt) nem dolgozik.
Ezen indikátor esetében foglalkoztatottnak tekintendők a közfoglalkoztatottak is.
Önfoglalkoztató: az a személy, aki
- egyéni vállalkozó, vagy
- társas vállalkozás keretében a társaság tevékenységében személyesen közreműködő
tag, vagy
- mezőgazdasági őstermelő.

Minden
ESZA
beruházási
prioritás
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Indikátor neve

a program elhagyása után hat
hónapon belül jobb
munkaerő-piaci
lehetőségekkel rendelkező
résztvevők

Indikátor
kódja

CR07

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA

Közös
eredmény

fő

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

Az a résztvevő, aki a projektbe való belépéskor foglalkoztatott volt, és a kilépést követő
180. napon a belépéskori helyzetéhez képest jobb munkaerő piaci helyzetben lévőnek
minősül, azaz aki az alábbiak közül legalább egy feltételnek megfelel:
- belépéskor közfoglalkoztatott volt, és a kilépést követő 180. napon foglalkoztatott, de
nem közfoglalkoztatott, vagy
- belépéskor határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott volt, és a kilépést követő
180. napon határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott, vagy
- a belépéskori munkaköréhez képest a kilépést követő 180. napon magasabb
képzettséget, készségeket igénylő munkakörben dolgozik, vagy
- saját munkaerő piaci helyzetét a projektbe való belépéskori helyzetéhez képest a
kilépést követő 180. napon jobbnak tartja.
Foglalkoztatott: az a személy, aki legalább heti egy órányi, jövedelmet biztosító munkát
végez, illetve rendelkezik olyan munkahellyel, ahol átmenetileg (betegség, szabadság –
ideértve szülési szabadságot is – miatt) nem dolgozik.
Ezen indikátor esetében foglalkoztatottnak tekintendők a közfoglalkoztatottak is.
Önfoglalkoztató: az a személy, aki
- egyéni vállalkozó, vagy
- társas vállalkozás keretében a társaság tevékenységében személyesen közreműködő
tag, vagy
- mezőgazdasági őstermelő.

Minden
ESZA
beruházási
prioritás
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Indikátor neve

54 éven felüli résztvevők, akik
a program elhagyása után hat
hónapon belül
foglalkoztatásban – beleértve
az önfoglalkoztatást – vannak

Indikátor
kódja

CR08

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA

Közös
eredmény

fő

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

Az a résztvevő, aki a projektbe való belépéskor az 54. életévét betöltötte és munkanélküli
vagy inaktív státuszú volt, és a kilépést követő 180. napon foglalkoztatott, beleértve az
önfoglalkoztatókat is.
Foglalkoztatott: az a személy, aki legalább heti egy órányi, jövedelmet biztosító munkát
végez, illetve rendelkezik olyan munkahellyel, ahol átmenetileg (betegség, szabadság –
ideértve szülési szabadságot is – miatt) nem dolgozik.
Ezen indikátor esetében foglalkoztatottnak tekintendők a közfoglalkoztatottak is.
Önfoglalkoztató: az a személy, aki
- egyéni vállalkozó, vagy
- társas vállalkozás keretében a társaság tevékenységében személyesen közreműködő
tag, vagy
- mezőgazdasági őstermelő.

Minden
ESZA
beruházási
prioritás
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Indikátor neve

fogyatékossággal élő
résztvevők, akik a program
elhagyása után hat hónapon
belül foglalkoztatásban –
beleértve az önfoglalkoztatást
– vannak

Indikátor
kódja

CR09

Indikátor
típusa
(eredmény,
output,
Indikátor
Alap
(ESZA,YEI)
Közös
mértékegysége
output,
Közös
eredmény)

ESZA

Közös
eredmény

fő

Indikátor definíciója

Beruházási
prioritás

Az a résztvevő, aki a projektbe való belépéskor hátrányos helyzetű résztvevőnek minősült
és munkanélküli vagy inaktív státuszú volt, és a kilépést követő 180. napon
foglalkoztatott, beleértve az önfoglalkoztatókat is.
Az a résztvevő, aki a projektbe való belépéskor legalább az egyik feltételnek megfelel:
- munkanélküli háztartásban élő (CO12),
- gyermekét egyedül eltartó (CO14),
- migráns, nemzetiséghez tartozó (CO15),
- fogyatékossággal élő (CO16),
- egyéb hátrányos helyzetű (CO17).
Foglalkoztatott: az a személy, aki legalább heti egy órányi, jövedelmet biztosító munkát
végez, illetve rendelkezik olyan munkahellyel, ahol átmenetileg (betegség, szabadság –
ideértve szülési szabadságot is – miatt) nem dolgozik.
Ezen indikátor esetében foglalkoztatottnak tekintendők a közfoglalkoztatottak is.
Önfoglalkoztató: az a személy, aki
- egyéni vállalkozó, vagy
- társas vállalkozás keretében a társaság tevékenységében személyesen közreműködő
tag, vagy
- mezőgazdasági őstermelő.

Minden
ESZA
beruházási
prioritás
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