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1.

Programstratégia: fő kihívások és szakpolitikai válaszok

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés a) pont i–viii. alpont és 17. cikk (3) bekezdés b) pont
Az Európai Unió kohéziós politikájának alapvető célja, hogy csökkentse a régiók
fejlettségbeli különbségeit és megteremtse a hosszú távú gazdasági növekedés feltételeit
valamennyi tagállamában. A kitűzött cél, azaz a közösségi kohézió elérése érdekében az
egyes régiók gazdasági konvergenciája mellett nélkülözhetetlen a szociális és jólétbeli
egyenlőtlenségek felszámolásának támogatása. 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 öt humán szakterület fejlesztéseit foglalja magában (egészségügy,
köznevelés, társadalmi felzárkózás, szociális és gyermekvédelmi, valamint család- és
ifjúságpolitika, amelyekhez a kultúra és a sport is hozzájárul), így elsősorban a 2021-2027
közötti időszakra meghatározott negyedik szakpolitikai célkitűzéshez (PO4 – szociálisabb
Európa) járul hozzá.
Az Operatív Program 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. Azzal, hogy a humán területek majdnem teljes
vertikuma az EFOP Pluszban jelenik meg, lehetővé válik olyan komplex, ágazatokon átívelő
fejlesztések megvalósítása, melyek szinergikus hatásuk révén képesek megtöbbszörözni a
befektetett források értékét.
Az EFOP Plusz a 2014-20-as időszak Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
folytatásának tekinthető, épít annak eredményeire és tapasztalataira. E tapasztalatok
alátámasztják, hogy érdemes a jelenlegi intézményrendszert megőrizni, ugyanis a kismértékű
munkaerőhiányt leszámítva nem azonosíthatók be a működését akadályozó, vagy a
hatékonyságát negatívan befolyásoló tényezők.
A következőkben a vonatkozó közösségi dokumentumokkal [azaz a Szociális Jogok Európai
Pillére (a továbbiakban: Pillér) és az Országspecifikus ajánlások] összhangban álló,
beazonosított legfontosabb kihívásokat és az ezekkel összefüggő célokat mutatjuk be az egyes
szakterületeket érintően.
Egészségügy
Magyarország nemzeti kormánya kiemelt értékként tekinti az embert és az emberi egészséget.
A jó egészség jelentős egyéni és társadalmi érték és erőforrás, melynek megőrzése és
fejlesztése nemzeti érdek. A lakosság egészségi állapota alapvetően meghatározza egy nemzet
sorsát és jövőre vonatkozó kilátásait, valamint az ország gazdasági versenyképességét.
A magyar népesség egészségi állapotát jelző mutatók uniós összehasonlításban ugyan még
kedvezőtlenek, azonban több egészség mutatóban pozitív irányú elmozdulás tapasztalható az
utóbbi időszakban. A születéskor várható élettartam 2000 és 2017 között több mint négy
évvel emelkedett (71,9 évről 76,0 évre), amely növekedés valamivel magasabb, mint az uniós
átlag (3,6 év). A születéskor várható élettartam 2010 óta tartó növekedéséhez főként a szív- és
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érrendszeri betegségek, különösen a stroke okozta mortalitás csökkenése járulhatott hozzá.
Jelentős mértékben hosszabbodott az egészséges életévek száma. 2010 és 2018 között a
férfiaknál 3,5 évvel, a nőknél 2,0 évvel emelkedett. Az Eurostat adatsorát vizsgálva, az EU
átlagában stagnálás, míg Magyarországon növekedés mutatkozik.
Magyarországon az egészségveszteségek döntő része – más fejlett országokhoz hasonlóan –
magatartási (túlzott alkoholfogyasztás, dohányzás, mozgáshiányból és/vagy egészségtelen
táplálkozásból adódó túlsúly) és környezeti kockázatokhoz köthető, tehát megelőzéssel
jelentősen csökkenthető, krónikus nem fertőző betegségekre, kiemelten az összes halálozás
49%-áért felelős keringési, 25%-áért a daganatos megbetegedésekre1 vezethető vissza. Az
„idő előtti” halálozás miatt elvesztett, valamint a megromlott egészségben leélt évek alapján
számított hazai egészségveszteségek 87%-át a nem fertőző betegségek, 10%-át a sérülések és
a maradék 3%-át a fertőző, anyai, újszülöttkori és táplálkozási hiánybetegségek csoportja
okozzák. Bár – bizonyos betegségek esetében - ezek az arányok megelőzéssel és időben
történő felismeréssel csökkenthetők lennének, a szervezett szűrővizsgálatokon való részvételi
hajlandóság aránya még mindig elmarad az adott betegségből eredő halálozás csökkenését
eredményező, nemzetközileg ajánlott 70%-os szinttől.2
A születéskor várható élettartam, az egészségben eltöltött életévek száma és a
csecsemőhalandóság tekintetében is megfigyelhető az egyes régiók közötti jelentős
különbség: míg Budapesten a legjobbak az eredmények, a Dél-dunántúli, Északmagyarországi és Észak-alföldi régiók számítanak a legelmaradottabbaknak.3 A területi
különbségeket a társadalmi-gazdasági-fizikai környezeten túl az egészségügyi szolgáltatások
hozzáférésének hiánya is befolyásolja.4
A Kormány a lakosság egészsége iránt érzett felelősségtől vezérelve a 1722/2018. (XII. 18.)
Korm. határozattal elfogadta az egészségügy átfogó megújítására irányuló, a legnagyobb
egészségveszteségek mérséklését célzó, 2019-2030-ig szóló öt Nemzeti Egészségügyi
Programot: Nemzeti Rákellenes Program, Nemzeti Keringési Program, Nemzeti
Mozgásszervi
Program,
Nemzeti
Mentális
Egészségügyi
Program,
Nemzeti
Gyermekegészségügyi Program, ezen felül pedig 2021-ben elkészül a Nemzeti Infektológiai
Program is. A kidolgozásuk során összehangolt programok együttesen biztosítják, hogy
széleskörű kormányzati támogatással, szakmai és civil szervezetekkel együttműködésben, a
lakosság legszélesebb köreinek bevonásával Magyarország képes legyen elérni, hogy
állampolgárai egészségesebb, hosszabb életet élhessenek.
Az egészségügyben tervezett beavatkozások mellett olyan szakterületi fejlesztések is
nélkülözhetetlenek, amelyek a népegészségügy fejlesztésével járulnak hozzá a lakosság
egészségének javításához. A nemzetközi stratégiai dokumentumok is alátámasztják azt, hogy
érdemi változások csak a népegészségügy rendszerszintű megújításától, az egyének és a
közösségek egészségmagatartását és környezetet célzó, összehangolt beavatkozásoktól
várhatók.
Forrás: KSH, Népesség, népmozgalom (1900–), 2018
Forrás: Cancer control: Early detection, WHO guide for effective programmes, 2007
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43743/9241547338_eng.pdf)
3
https://www.ksh.hu/thm/2/indi2_8_1.html, 2018
4
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-hungary_hu.pdf
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Az „Egészséges Magyarország 2021-2027” Egészségügyi Ágazati Stratégia Népegészségügyi
jövőképében az egyének és közösségek egészségtudatosabban élnek egy egészségesebb
környezetben; valamint a megerősített népegészségügy hatékonyan valósít meg komplex
népegészségügyi beavatkozásokat a társadalom többi szereplőjével együttműködésben.
Átfogó ágazati cél a minél hosszabb és minél egészségesebb élet biztosítása az egész magyar
lakosság számára függetlenül attól, hogy ki, hol és milyen társadalmi-gazdasági körülmények
között él.
A magyar lakosság átlagéletkora 2020-ban 42,8 év, 2010-hez viszonyítva 1,9 évvel
magasabb. A születéskor várható élettartam növekedése mellett a 65 éves életkorban várható
élettartam is mindkét nem vonatkozásában (férfiak esetén 0,4 évvel, nőknél 0,2 évvel)
emelkedett az elmúlt évtizedben. Az „őszülő társadalom” problémája, a 65 éven felüli lakosok
számának növekedése, az ápolás-gondozás iránti folyamatosan növekvő kereslet, komoly
kihívások elé állítja a társadalmat. Az ápolási feladat az egészségügyi ellátáson belül a
háziorvosi (körzeti) ápolók munkájában, az otthoni szakápolásban, valamint az aktív és
krónikus kórházi ellátásban is megjelenik.
Az ellátások igénybevételi adatai alapján a magyar egészségügyi ellátórendszer továbbra is
kórházközpontú, az alapellátás szerepe nem eléggé hangsúlyos a minél alacsonyabb szinten
történő definitív ellátás arányának növelésében.5 Mindezeken felül a SARS-CoV-2 vírus
okozta COVID járvány is sok szempontból rámutatott a jelenlegi ellátórendszeri működési
módok sérülékenységére.
Az 1000 lakosra jutó orvosok (3,3 vs. 3,6) és ápolók (6,5 vs. 8,5) száma egyaránt elmarad az
uniós átlagtól6. Az orvosok vonatkozásában a létszámhiány mellett a magas átlagéletkor, míg
az ápolók vonatkozásában a létszámhiány okoz gondokat (2018-ban az orvosok többsége a
60-64, az ápolók többsége a 40-54 éves korosztályba tartozott7). Az egészségügyi
humánerőforráshiány – a betöltetlen állások száma alapján – az ország valamennyi régiójában
kihívást jelent, ez alól csak a Nyugat-dunántúli és a Dél-dunántúli régió kivétel, ahol egyik
megye adatai sem lépik túl az országos átlagot.8
Mindezek alapján az egészségügyi ágazat előtt álló alapvető cél, hogy javuljanak az ország
egészségi mutatói, ezen belül is kiemelten a születéskor várható élettartam és az egészségben
eltöltött életévek száma.
Az alapvető cél elérése érdekében az alábbi részcélok elérését tervezzük:
- a betegellátás elmozdítása egy beteg- és emberközpontú, lakóhely közeli ellátási
modell irányába;
- az alapellátás és a megelőző szolgáltatások hatékonyságának növelése, a háziorvosok
kapuőri szerepének megerősítése;
Forrás: Európai Bizottság, Egészségügyi országprofil, 2019
Forrás: Európai Bizottság, Egészségügyi országprofil, 2019
7
Forrás: Beszámoló az egészségügyi ágazati humánerőforrás 2018. évi helyzetéről az egységes egészségügyi
ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer alapján
(https://www.enkk.hu/hmr/documents/beszamolok/HR_beszamolo_2018.pdf)
8
Forrás: KSH, Magyarország 2019
5
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az alapellátásban dolgozók, valamint a prevenciós tevékenységet végző szakemberek,
szervezetek együttműködésének ösztönzése, megerősítése
biztos és kiszámítható jövő nyújtása az egészségügyi dolgozók számára, a munka és
életkörülményeik folyamatos javítása;
az ellátórendszer alkalmassá tétele infektológiai fenyegetettség idején, illetve
közvetlen infektológiai helyzetben történő optimális működésre.

Köznevelés
A köznevelés célja – az óvodától a középiskoláig – minden gyermekben, tanulóban
kialakítani azokat a készségeket, kompetenciákat, amelyek szükségesek a tanulók
munkaerőpiaci elhelyezkedéséhez, továbbtanulásához. A XXI. század új kihívásai, a
digitalizáció térhódítása, az éghajlatváltozás, a pedagógusokkal szembeni elvárások és a
tanulók attitűdváltozása, továbbá a Magyarországon is megjelenő koronavírus-járvány új
feladat elé állították a köznevelési rendszert, valamint átalakították az információszerzési és a
tanulási módszereket. Az elkövetkező időszak egyik kiemelt átfogó célja a köznevelési
rendszer eredményességének és inkluzivitásának növelése (különös tekintettel a hátrányos
helyzetű és roma tanulókra) annak érdekében, hogy a változó társadalmi, gazdasági kihívások
közepette is versenyképes szolgáltatást tudjunk biztosítani a gyermekek, tanulók és családjaik
számára.
A legfrissebb PISA felmérés alapján a magyar diákok eredményei kis mértékben ugyan, de
még mindig elmaradnak az OECD tagállamok átlagától (1-2%), továbbá az országhatárokon
belüli adatok szerint is észlelhetők egyenlőtlenségek, melyek javításra szorulnak. Noha az
elmúlt 15 év mérései alapján gyengül a családi háttérnek a tanulók iskolai teljesítményre
gyakorolt hatása (pl. szövegértés területén a 2018-as felmérésben az eredmények közötti
teljesítménykülönbség 19%-át magyarázza a családi háttér, míg ugyanez az érték 2015-ben
21,6 %, 2012-ben 23 %, 2009-ben pedig 26 % volt), változatlanul az OECD átlag (2018-ban
11,9%) feletti a mutató értéke.9
Az évente lebonyolított országos kompetenciamérések adatait tekintve a megelőző évek
összefüggéseinek ismétlődése látható, a területi (mind régiós, mind településtípusbeli)
különbségek továbbra is leképezhetők az oktatási eredményekben. A legjobb (NyugatDunántúl, Közép-Magyarország) és a leggyengébb (Észak-Magyarország, Észak-Alföld)
átlagos eredményt elért régiók között matematikából 71-99 pontnyi, szövegértésből 79-95
pontnyi az eltérés az egyes évfolyamokon. Településtípusok (községi és a fővárosi iskolák)
esetében a 6. és a 8. évfolyamon matematikából 99, illetve 131, szövegértésből 123, illetve
131 pontnyi a különbség10. E különbségeket nagyrészt a különböző településtípusok eltérő
gazdasági és szociális jellemzői magyarázzák.
Az eddig megtett intézkedések hatására a lemorzsolódással veszélyeztetett11 és a
ténylegesen lemorzsolódott tanulók aránya ugyan kedvező irányba mozdult el 12, (a
9

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/PISA2018_v6.pdf
Forrás: Országos kompetenciamérés jelentés 2019., Oktatási Hivatal, 2020
11
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 37. pontja
értelmében az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a
10
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lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya 2017-ben 10,85%, 2018-ban 8,86%, 2019ben 7,46%, 2020-ban 6,8% volt13; a 16-24 éves korosztályon belül középfokú végzettség
nélkül ténylegesen lemorzsolódottak aránya a 2014/2015. tanévben 7,2%, a 2017/2018.
tanévben 6,7%, míg a 2018/2019. tanévben 6,6%, a 2019/2020. tanévben 6,1% volt14),
azonban a korai iskolaelhagyók aránya (12,1%) továbbra is meghaladja az Európai Unió
átlagát (EU27: 10,1%, előzetes adat). 15. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók
megoszlásában megmutatkoznak a területi különbségek: míg Nógrád megyében 15,78% a
mutató nagysága, addig a legkedvezőbb adatokat Budapesten találjuk, ahol a tanulók 3,57%-a
tartozik a veszélyeztetett csoporthoz. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya
országos átlagban a végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya alatt van16. A lemorzsolódás
megelőzését szolgáló jelzőrendszer bevezetését követő első tanév végén, azaz 2017
júniusában a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma az intézmények
adatszolgáltatása alapján 80 900 fő volt, ez az akkori tanulólétszám (745 441 fő) 10,85%-a. A
veszélyeztetett tanulók száma és aránya a feltöltött adatok alapján minden tanévben
fokozatosan csökkent. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma a 2020. júniusi
adatok szerint 50 530 fő, ami az 5-12. évfolyamon tanulók (743 213 fő) 6,80%-os arányát
jelenti. A jelzőrendszerből nyert adatok és információk alapján az iskolákban a korábbinál
nagyobb figyelmet kapott a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása, az
intézmények maguk is keresik azokat a támogatási formákat és lehetőségeket, amelyekkel
eredményesebbek lehetnek ezen a területen. A lemorzsolódással kiemelten veszélyeztetett
intézmények célzott szakmai támogatást kaptak és kapnak továbbra is a megvalósítás alatt
álló fejlesztési konstrukciók (EFOP), továbbá a pedagógiai-szakmai támogatás keretében,
mely támogatás folytatására van szükség az intézmények visszajelzése alapján.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás17 mérséklését jelentős mértékben az iskolai
eredményesség javítása támogatja. A végzettségi szint növelésére elsősorban a minőségi,
méltányos oktatáshoz való hozzáférés javítását, a tanulói teljesítmény emelését célzó
intézkedéseknek lesz hatása. Ilyen intézkedés kiemelten az alulteljesítéssel veszélyeztetett
köznevelési intézmények differenciált, célzott, helyi igényekre és komplex
eredményességi mutatókra alapozott fejlesztése, a méltányos, minőségi oktatáshoz való
hozzáférés erősítését szolgáló beavatkozások elterjesztése módszertani támogatással,
hozzájárulva ezzel az iskolák teljesítményében mutatkozó különbségek mérsékléséhez. A
megelőző fejlesztési időszak eredményeire18 és a rendszeres mérésekre építve, a köznevelési
megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat és esetében komplex,
rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása szükséges.
12
https://www.oktatas.hu/kozneveles/vegzettseg_nelkuli_iskolaelhagyas/iskolai_lemorzsolodas
13
Forrás: Oktatási Hivatal, Lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer
2017-2020
14
Forrás: KIR tanulói nyilvántartás adatait, Oktatási Hivatal,
15
Forrás: EUROSTAT, Earlyleaversfromeducation and trainingby sex and labour status, 2019 2020
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_14&lang=en
16
A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer adatai, Oktatási Hivatal,
2020
17
A 18-24 éves korosztályban alsó középfokú végzettséggel nem rendelkezők aránya, akik az adatfelvételt
megelőző 4 hétben nem vettek részt képzésben.
18
Így pl. az EFOP 3.1.5-16-2016-00001 projektbe bevont, az iskolai teljesítmény szempontjából fejlesztésre
szoruló, a hátrányos helyzetű tanulók magasabb arányával jellemezhető általános iskolákban és gimnáziumokban
az előző tanév végéhez képest a 2019/2020. tanév végére további egy százalékkal csökkent a lemorzsolódással
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intézmények további komplex szakmai-módszertani, pedagógiai támogatása, fejlesztése
szükséges ahhoz, hogy a köznevelés minden tanuló számára lehetőséget biztosítson
képességeinek, tehetségének kibontakoztatására. Az intézkedések során kiemelt figyelem
irányul a tanórai folyamatokra, a tanulók egyéni szükségleteire reflektáló tanulásszervezés
megerősítésére, a pályaorientációs tevékenység vizsgálati rendszerének megújítására és
iskolai környezetének fejlesztésére. Az eredményesség javítását szolgáló intézményi, tanulói
szintű beavatkozásokat támogatják azok a rendszerszintet érintő fejlesztések, amelyek
lehetővé teszik a tanulói kompetencia-fejlesztés, az alulteljesítés kiküszöbölése érdekében a
mérési eredmények értelmezését, az eredmények helyi és az országos döntési folyamatokba
történő visszacsatolását. A Pedagógiai Oktatási Központok az Országos kompetenciamérésből
származó adatok, információk és a korai jelzőrendszerben rögzített adatok alapján az
alulteljesítő intézmények számára célzott támogató szolgáltatásokat biztosítanak, azonban
ezen támogatások teljesebbé válásához további fejlesztések lennének indokoltak. Ezért
szükséges a szaktanácsadók és egyéb szakemberek célzottan ezekre az igényekre reagálni
képes kompetenciáinak bővítése, amelyek megfelelő szakmai-módszertani eszköztár, illetve
továbbképzések segítségével érhetők el. A pedagógusok és nevelő-oktató munkát segítők
feladatvégzésének támogatása szorosan illeszkedik az iskolai eredményesség javításának
céljához: az intézkedések két fő pillére a pedagógusok által leggyakrabban igényelt szakmai
támogatás – pl. a tanulási nehézségekkel küzdő vagy a lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulók eredményesebb tanításának támogatása - figyelembe vételével a tanítási folyamat
pedagógiai-szakmai támogatása, és a differenciált bérösztönzés az esélyteremtő pedagógiai
többletteljesítmény, az iskolai hátrányok kompenzációjában végzett többletmunka
elismeréseként.
A minőségi oktatásban a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák
részvételének további növelése szükséges, mert az alacsony képzettségi szint a hátrányos
helyzetűeket érinti leginkább, a korai iskolaelhagyók aránya 60% feletti körükben, az
országos átlagnál négyszer több közöttük a csak alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya19,
és foglalkoztatási rátájuk a javulás ellenére is alacsony.
A pedagógiai szakszolgálati intézmények által ellátott gyermekek, tanulók száma több mint
75 000 fővel nőtt 2015 óta, ezen belül a korai fejlesztésben részt vevő gyermekek száma is
folyamatosan emelkedik, az elmúlt években több mint a kétszeresére nőtt. A sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók száma (a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulókkal együtt) az
utolsó statisztikai adatközlés szerint a köznevelésben (és szakképzésben együtt) közel 91 ezer
gyermek, tanuló20. A számuk növekedése a differenciálódó, javuló diagnosztikának és annak
köszönhető, hogy tovább folytatják köznevelési tanulmányaikat, mint ezt megelőzően. A
számuk emelkedése mellett az őket ellátó intézmények száma is folyamatosan nő, az utolsó
statisztikai adatközlés szerint 4284 köznevelési intézmény lát el sajátos nevelési igényű
tanulókat (az összes 5420-ből), mely intézményszám 2010-ben még csak 3239 volt. A
veszélyeztetett tanulók aránya; az országos kompetenciamérés eredményei szerint a szövegértés- és matematika
képességpontok az összes mért évfolyamon emelkedtek az előző tanévhez képest a 2018. és 2019. évi
eredmények alapján.
19
A 14 év feletti romák közel 80%-ának legfeljebb általános iskolai végzettsége van, 17%-uk az általános iskolát
sem fejezte be. A szakmunkás végzettségűek 14%-os aránya is elmaradt a teljes népességben mérttől, emellett
6,9%-uknak az érettségi a legmagasabb végzettsége, szemben a népesség egészében mért 32%-os aránnyal. 100
romából mindössze egy szerzett diplomát, míg a teljes népességben húszszor gyakoribb a felsőfokú végzettségű.
20
Forrás: Köznevelési Információs Rendszer (KIR), Szakképzési Információs Rendszer (SZIR)
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köznevelés legritkábban fókuszba kerülő szegmense a tartós gyógykezelés alatt álló
gyermekek, tanulók köznevelési ellátása, annak ellenére, hogy több, mit 500 köznevelési
intézmény végez ilyen tevékenységet, így ezen a területen is jelentkezik fejlesztési szükséglet.
Az új pedagógiai, nevelési-oktatási, fejlesztési és diagnosztikai eljárások módszerek és
eszközök minél szélesebb körben történő alkalmazása – mind a nevelési-oktatási, mind a
pedagógiai szakszolgálati tevékenységek esetében – a köznevelési rendszer számára az
elkövetkező időszak egyik kiemelt beavatkozási iránya a pedagógiai szakszolgálati
intézmények, az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani
intézmények és egyes speciális tevékenységet ellátó intézmények fejlesztése, a hozzáférést
elősegítő működésük támogatása mellett a köznevelés esélyteremtő szerepének további
erősítése érdekében.
A koronavírus-járvány miatt bevezetett tantermen kívüli digitális munkarend tapasztalatai
alapján is egyértelművé vált, hogy a tanulmányi lemaradással veszélyeztetett, a tantermen
kívüli digitális munkarend bevezetése esetén megkülönböztetett figyelmet igénylő tanulói
csoportok (pl. sajátos nevelési igényű vagy társadalmi, gazdasági hátterük szempontjából
hátrányos helyzetű tanulók) eléréséhez és támogatásához, a tanulmányi lemaradás
kompenzációja érdekében szükséges többlet pedagógiai munkához célzott beavatkozások
szükségesek.
A XXI. századi köznevelési rendszert érintő globális kihívás, hogy a munkaerőpiac és a
külső környezet változásaihoz egyaránt rugalmasan alkalmazkodni képes, a
fenntarthatósági célokat szem előtt tartó, az ezekhez szükséges kompetenciákkal rendelkező
fiatalok kerüljenek ki az oktatási rendszerekből. Ennek a kihívásnak való megfelelés akkor
lehetséges, ha a jövő iskolájában a nevelő-oktató munka az ismeretátadás mellett megfelelő
figyelmet fordít a tanult ismeretek alkalmazására, a kreativitás, problémamegoldás, mérlegelő
gondolkodás, egészség- és környezettudatos magatartás és az együttműködési készség
fejlesztésére is. Az ehhez szükséges alapvető kompetenciák fejlesztése szempontjából
elsősorban a gyakorlati munka során alkalmazott adaptív tanulási-tanítási megoldások és a
komplex fejlesztő módszerek jógyakorlatainak implementációja lehet eredményes. A korábbi
fejlesztési tapasztalatok és a szakirodalom igazolja, hogy a tanulási eredményekre pozitív
hatást képesek gyakorolni a formális iskolai ismeretszerzést kiegészítő, iskolán belül
vagy azon kívül (pl. kulturális intézményekben) megvalósuló non-formális és informális
tanulási formák, így ezeknek a tantervhez igazodó, a köznevelési intézmények bevonásával
történő, kiegészítő jelleggel történő alkalmazása indokolt.
A tanulók összehangolt értelmi, lelki és fizikai fejlesztése a köznevelés kiemelt
célkitűzése, melyet a koragyermekkorban megkezdett és az iskolákban folytatódó teljes körű
egészségfejlesztés, többek között a mindennapos testnevelést kiegészítő, egészségfejlesztési
kritériumoknak megfelelő testmozgás és iskolai
sporttevékenységek segíthetnek
megvalósítani. Korábbi, nagymintás, iskolai fittségmérési kutatások eredményei jelzik, hogy
az intézményi szintű fizikai fittségi állapotban az iskola környezetének és a tanulói
szocioökonómiai háttérnek meghatározó szerepe van. Több tanulmány bizonyítja, hogy a
fittségi állapot és kognitív képességek alakulása között szignifikáns összefüggés van. A
rendelkezésre álló adatbázisok alapján megállapítható, hogy az iskolák fittségi mutatója és a
lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók százalékos létszámaránya között is szignifikáns
összefüggés van, azaz: minél rosszabbak az iskolában a fittségi mutatók, annál nagyobb a
lemorzsolódási arány.
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A tanulók testi, lelki és értelmi egészségének fejlesztése során a testmozgás mellett kiemelt
figyelmet kell fordítani a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra nevelésre is, hiszen
a ma iskolásai később családfenntartókká válva a jövő generációinak szemléletformálásában
döntő szerepet töltenek majd be. Magyarországon az UNESCO „Education for Sustainable
Development: Towards achieving the SDGs’” keretrendszerében a tagállamok számára
javasolt cselekvés második pilléreként megfogalmazott egészintézményes fenntarthatóságra
nevelési gyakorlat folytató zöld óvodák, ökoiskolák21 működésének két évtizedes tapasztalati
azt mutatják, hogy az ökotudatos nevelés alkalmas eszköz az oktatás hatékonyságának
növelésére is. Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a kisebb pedagógiai-szakmai kapacitásokkal
rendelkező intézmények önmagukban kevésbé képesek a zöld pedagógiai módszerek
kialakítására, beépítésére, ezáltal a hátrányos helyzetű tanulók jelentős csoportjaihoz a
klímatudatosság, a fenntarthatóság kérdésköre csak korlátozott mértékben jutott el eddig.
Fentiek miatt az eltérő társadalmi rétegek sajátosságai, a hátrányos illetve halmozottan
hátrányos helyzetű, ezen belül roma gyermekeket-tanulókat nevelő-oktató intézmények
sajátságos igényei miatt komplex és differenciált támogatás nyújtására van szükség ezen a
területen is.
Noha Magyarországon egy pedagógusra átlagosan 12 tanuló nevelése-oktatása jut és ez alatta
van az OECD átlagának22, így rendszerszintű pedagógushiányról nem beszélhetünk,
strukturális kihívások (pl. egyes tárgyak terén, vagy területi) természetesen – ahogy egész
Európában – azonban jelentkeznek. Hazánkban ugyanakkor a nemzetközi átlagnál
alacsonyabb a pedagógiai munkát támogató szakemberek aránya a tanárok számához
viszonyítva, amely a tanárok nem pedagógiai munkával eltöltött idejét növeli meg. A
pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítő személyzet felkészültségének és
megbecsültségének további erősítése szükséges a szakember-ellátottság hosszú távú
biztosítása érdekében.
A fenti kihívásokra reagálva, az európai uniós stratégiai célkitűzésekben
megfogalmazottakhoz illeszkedve a köznevelési ágazat célja a tanulási eredmények
javítása, az alapkompetenciák és kulcskompetenciák (többek között az olvasásszövegértés, matematikai ismeretek, digitális készségek, fenntarthatósági kompetenciák,
egészségfejlesztési kompetenciák) fejlesztése, a minőségi nevelés-oktatáshoz való
hozzáférés további erősítése, az iskolarendszer esélyteremtő hatásának és a végzettségi
szintnek a növelése. A kompetenciamérési eredményekben, illetve a lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulók arányában mérhető számszerű célkitűzéseket a Köznevelési Stratégia
tartalmazza.
Társadalmi felzárkózás
A széleskörű felzárkózás-politikai beavatkozásoknak köszönhetően az elmúlt évtizedben a
2021-ben a Global Education Network Europe (GENE) a globális nevelés példaértékű minőségéért
elismerésben részesítette a Magyarországi Ökoiskola Hálózat munkáját és a pedagógusok fenntarthatóságra
nevelési kompetencia fejlesztését.
22
Forrás: https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/educationataglance2019dataandmethodology.htm
21

9

szegénységi mutatók általánosan javultak: a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés
kockázatának kitettek aránya 2019-ben 17,7% volt (és közel felére csökkent a 31,5%-os
értéket mutató 2010-hez képest), a gyermekes háztartásokban élők körében a csökkenés jóval
az átlagon felüli volt, és az érték már alacsonyabb a gyermektelen háztartásokénál
(16,1/19,0%)23. 2019-re a szegénységben élők száma a nemzeti vállalásban szereplő 450 ezer
fő helyett, összesen 1099 ezer fővel csökkent.
Bár számos eredményes intézkedés hatására a súlyos anyagi nélkülözésben élők száma közel
63%-kal csökkent 2010 óta24, az érintettek számának további csökkentéséhez a megkezdett
intézkedések folytatása és új beavatkozások indítása egyaránt szükséges. Az intézkedések
tervezése során új szempontként jelenik meg a pandémia kezelése, mely magába foglalja az
azonnali intézkedések sorozata mellett a hosszú távú szemlélet fenntartását és a leginkább
rászoruló hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadását elősegítő lépéseket, valamint a
további kihívásokra és kockázatokra való felkészülést.
2030-ig Magyarország célja az anyagi és szociális nélkülözés arányának csökkentése 22,9%ról 13%-ra a gyermekes családok esetében25.
Fő kihívások:
1. „Közelebb a munkaerőpiachoz”
A nagyon alacsony munkaintenzitású (kvázi munkanélküli) háztartásban élők aránya a teljes
népességben 2010-2019 között 9,7%-ról 3,6%-ra csökkent. A romák körében több mint 30
százalékpontos csökkenés tapasztalható 2013 és 2019 között (2013: 45,9%, 2019: 15,2%), de
az érték még így is 4-szerese az átlagnak.
A foglalkoztatási ráta a 15-24 éves fiatalok körében a legalacsonyabb (2019 egészében
28,5%). Az alacsonyan iskolázottak és a romák is jelentősen hátrányos helyzetűek
munkaerőpiaci szempontból. 2019-ben a legfeljebb 8 osztályt végzett 15-64 évesek 39,4%a, illetve a 15-64 éves romák 45,5%-a volt foglalkoztatott26. 2019-ben a roma nők 37%-a volt
foglalkoztatott.
A potenciális munkaerő-tartalék az ország – gazdasági, társadalmi, munkaerő-piaci
szempontból – hátrányosabb helyzetű területein koncentrálódik. A munka világából tartósan
kiszorult személyek egy része nem vagy csak nehezen tud elhelyezkedni a nyílt
munkaerőpiacon, különösen ezekben az elmaradott térségekben, ahol a foglalkoztatást
nehezíti a beszűkült helyi piaci/gazdasági környezet, néhol még ingázási távolságban sincs
munkahelykínálat.
Összhangban a 2019. évi Országajánlásokkal, valamint az Országjelentés „D” mellékletével munkaerőpiaci integrációjuk elősegítéséhez és foglalkoztatási rátájuk növeléséhez egyaránt
szükség van a számukra elérhető munkalehetőségek bővítésére, a képzésbe be- és
visszalépésre, valamint a munkavállalásukat gátló alapvető akadályok elhárítására,
Forrás: Háztartási költségvetési és életkörülmények adatfelvétel (HKÉF) 2020
Forrás: Háztartási költségvetési és életkörülmények adatfelvétel (HKÉF) 2020
25
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030
26
Forrás: KSH, Munkaerőfelmérés 2019
23
24
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munkaerőpiacra be- és visszajutásuk érdekében az egész életen át tartó tanulás biztosítására.
Aktív befogadásuk a foglalkoztatás, a pénzbeli ellátások és a személyes, egyénre szabott
szolgáltatások együttes eszközrendszerével segíthető. A közfoglalkoztatásban egyre inkább az
idősebbek, valamint a sokféle (egészségügyi, szociális, foglalkoztathatósági) problémával
küzdők maradtak, visszavezetésük is átfogó, több szakterületet is bevonó szolgáltatásokkal,
támogatási eszközökkel valósítható meg.27 A tapasztalatok alátámasztják a foglalkoztatási
célú támogatások folytatását, a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedés ösztönzését.
A hazai finanszírozású közfoglalkoztatásban dolgozók átlagos létszáma 2020-ban 92,5 ezer
fő volt, amely 12,9 százalékkal alacsonyabb, mint a 2019-ben. A 2020. évi adatok alapján a
közfoglalkoztatottak 59,3%-a nő, 95,5%-a 25 év feletti, 61,5%-a legfeljebb általános iskolai,
amíg 37,4%-uk középfokú végzettséggel rendelkezett. A közfoglalkoztatás súlya a
foglalkoztatottakon belül 2020-ban még így is 2,1%-ot tett ki, ami 0,4%-ponttal kisebb értéket
mutat, mint 2019. évben.
Ahogy a korábbi években, úgy 2020-ban is megfigyelhető, hogy a közfoglalkoztatottak közül
a csökkenő létszám egyidejűleg a megmaradó állomány összetételének átalakulásával, a
foglalkoztathatóság szempontjából romlásával járt együtt. Zömmel azok maradtak a
közfoglalkoztatásban, akik kimozdítása egyre nehezebb feladat személyre szabott
segítségnyújtás nélkül. A 2020-as pandémiás és munkaerőpiaci helyzet egyáltalán nem
kedvezett a közfoglalkoztatásból történő nyílt munkaerőpiaci munkavállalásnak, amely a
munkahelykeresés lehetőségeit is erősen beszűkítette.
A hazai büntetés-végrehajtási intézetekben 2019.12.31-én 16 334 fő volt fogva tartva. A
vonatkozó időpont visszaesési adatai alapján az összes fogvatartott csaknem fele első
bűntényes volt (45%), a visszaesési arány 41% körül mozgott. 28 A börtönnépességre
nemzetközi viszonylatban általánosan jellemző, hogy a társadalom átlagához képest zömében
aluliskolázottak, kevés munkaerőpiaci tapasztalattal rendelkeznek, nagyrészt marginalizált
társadalmi csoportokba tartoznak.
A bűncselekmények számát csökkentő, széleskörű intézkedések hatására az elmúlt
időszakban jelentősen javult országosan a 100 000 lakosra jutó bűncselekmények száma.
Azonban a Belügyminisztérium Bűnügyi Statisztikai Rendszerében elérhető, a bűnelkövetők
lakóhely szerinti elosztását bemutató adatok alapján egyértelműen meghatározhatók a
legterheltebb régiók, (Közép-Magyarországi Régió, Nyugat-Dunántúli Régió, ÉszakMagyarországi Régió, Dél-Dunántúli Régió). Edwin H. Sutherland "differenciális asszociáció
= eltérő képzetek" elmélete29 szerint a bűnözés egy tanult viselkedés, melyek az egyének,
csoportok és generációk közötti verbális és szimbolikus kommunikáció során sajátítunk el.
Mivel ezen régiókban él az ország lakosságának körülbelül 60 %-a, ezért különösen fontos,
hogy az itt élők, különösen a segítő szakmákban aktív szakemberek (pl: oktatási,
reintegrációs, bűnmegelőzési tevékenységet végzők), valamint a fogvatartottak gyermekei
korszerű és komplex bűnmegelőzési ismeretekhez juthassanak hozzá, amelyek elsajátítása és
Forrás: A Belügyminisztérium megbízásából a Hétfa Kutatóintézet Kft. és alvállalkozó partnerei
(Agrárgazdasági Kutató Intézet, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) által készített
Tanulmány. 2018. július 31.
28
Börtönstatisztikai szemle (BvOP) 2020
29 Borbíró A. Gönczöl K.- Kerezsi K. - Lévay M.: Kriminológia, Budapest, 2016, 138-141.o.
27
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gyakorlati alkalmazása csökkenti az áldozattá vagy bűnelkövetővé válás, valamint a
bűnismétlés valószínűségét.
2. „Nagyobb hangsúly a területiségen”
Az általánosan javuló szegénységi mutatók mellett az ország egyes területein a szegénység
szélsőséges formái is megmutatkoznak: még mindig magas a rossz lakhatási körülmények
között, szegregátumokban élők száma és a roma népesség többsége még mindig lényegesen
rosszabbul él, mint a nem-romák, ezért helyzetük javítása további komplex (ágazatokon
átívelő, humán és infrastrukturális fejlesztéseket egyaránt magában foglaló) beavatkozásokat
igényel.
A társadalmi-gazdasági problémák területileg koncentrálódnak (különösen az északkeleti, dél-nyugati országrészekben) és korrelálnak a településtípusokkal is: a szegénységben
vagy kirekesztettségben élők aránya Budapesten jóval az átlag alatti (2019-ban 11,2%), a
városokban átlag körüli, a községekben viszont, ahol a romák több mint fele él, átlag feletti
(22,8%)30. A leszakadás veszélyével érintett településeken a gazdasági elmaradottság és
szakemberhiány a társadalmi problémák sűrűsödésével és magas gyermekvállalási
hajlandósággal párosul.
A 2011-es népszámlálási adatok alapján a lakosság mintegy 3%-a él az ország 1384
szegregátumában, olyan településrészeken, ahol rendkívül rosszak az életkörülmények. A
lakók több mint egyharmada 15 év alatti gyermek. A lakhatási körülmények alapvetően
befolyásolják a család egészséges életmódját és meghatározók a gyermekek iskolai
eredményessége és a szülők munkaerőpiaci karrierje szempontjából.
Ezért a társadalmi és gazdasági problémák területi koncentrációjának oldását a települések
helyzetéből kiinduló, komplex (humán és infrastrukturális) fejlesztési programokkal
kezeljük a fogantatástól a foglalkoztatásig.
Összhangban a 2019. évi Országjelentés „D” mellékletével célzott beavatkozások és
folyamatos szakmai jelenlét nélkül a szocioökonómiai elmaradottság újratermelődik,
ennek elkerülése érdekében ki kell terjeszteni a bevált programokat és a közösségi kohéziót
erősítő fejlesztéseket. A társadalmi összetartozást tovább gyengítik a közösségi konfliktusok
és a nemzetiségekkel, kisebbségekkel (elsősorban romákkal) szembeni megkülönböztetés.
Helyi szinten szükséges a közösségeket erősítő, különféle szocio-kulturális hátterű csoportok
együttműködését segítő szabadidős fejlesztések támogatása.
A felzárkózást erősítő szakpolitika fejlesztésekkel, a felzárkózási programok országos
összefogásával, a megvalósítóknak nyújtott szakmai támogatással képessé kell tenni a
szolgáltatásokat a szükségletek kezelésére, mivel a tapasztalatok szerint koordinált,
partnerségre alapozott, szakmailag támogatott, komplex szemléletű beavatkozások vezetnek
eredményre31.

Forrás: Háztartási költségvetési és életkörülmények adatfelvétel (HKÉF) 2020
Forrás: TÁRKI, Társadalmi folyamatok Magyarországon a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
Stratégia időszakának első felében – 2009-2017
30
31
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3. „Sikeres életút - a kezdetektől”
A 18 év alatti korosztály esetében továbbra is átlagos mértékű a szegénység vagy társadalmi
kirekesztettség kockázata (17,7%, a teljes lakossági arány is ugyanennyi), illetve jócskán azon
felüli a súlyos anyagi nélkülözés aránya (11% teljes lakosságban 8%32). A 2019-re
vonatkozó adatok alapján a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 25 évnél
fiatalabbak átlagos száma 263 ezer fő33.
Az alacsony képzettségi szint a hátrányos helyzetűeket (köztük a romákat) érinti leginkább,
hiszen az országos átlagnál négyszer több közöttük a csak alapfokú végzettséggel rendelkezők
aránya, foglalkoztatási rátájuk a javulás ellenére is alacsony, és a korai iskolaelhagyók aránya
60% feletti körükben34. Bár növekedett, de továbbra is elenyésző a roma felsőfokú
végzettségűek száma. A kevésbé támogató környezetből induló gyermekek iskolai
sikerességét akadályozó szociális hátrányainak kompenzálására – összhangban a 2019. évi
országjelentéssel, valamint a DRS 9. prioritás 4. és 8. intézkedéseivel - már az iskoláskort
megelőző időszaktól kezdve olyan célzott támogatási formákra van szükség, amelyek segítik
iskolai előrehaladásukat, csökkentik iskolai lemorzsolódásukat, támogatják a minél magasabb
iskolai végzettség megszerzését.
Az elmúlt tíz évben fejlesztett és mára beágyazódott korai segítő szolgáltatások és a
gyermekek, tanulók és fiatalok számára biztosított helyi és térségi szolgáltatások
egyértelműen az esélyteremtés színterei váltak, és hozzájárultak a szegénység
újratermelődésének csökkentéséhez, azonban ismerve a helyi igényeket, szükség van a
meglévő fejlesztésére, illetve arra, hogy ezek szolgáltatások további helyszíneken és
településeken is elérhetővé váljanak a gyermekek és családjaik számára.
Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a rászoruló gyermekeket és családjukat célzottan
elérő, életúthoz igazodó beavatkozásokra; az egyéni élethelyzetet figyelembe vevő, de
egyben a munkaerőpiaci igényekhez is igazodó, foglalkoztatást és képzést egyaránt biztosító
programokra.
Szociális fejlesztések
A demográfiai súlyponteltolódás az egészségügyi mellett a szociális ágazatot érinti
leginkább. Magyarországon 1990 és 2015 között a 60 év felettiek aránya közel 19 százalékról
több mint 25 százalékra növekedett, és az előrejelzések szerint 2060-ra eléri a 29 százalékot.
Az utóbbi évtizedekben az idősek belső korösszetétele is megváltozott, jellemzően a
legidősebb, 80 éven felüliek részarányának növekedésével. A várható élettartam az utóbbi
évtizedekben nem csupán a születéskor, hanem a 65 éves korban is folyamatosan emelkedik35.

Forrás: KSH, Szociális statisztikai évkönyv, 2019
Forrás: KSH, Szociális statisztikai évkönyv, 2019
34
KSH Munkaerőfelmérés 2019
35
A 65 éves korban várható egészséges évek száma 2014-ben férfiaknál 6,0, nők esetében 6,1 év volt, ami 2010hez képest 0,4 év emelkedést jelent (forrás: Eurostat)
32
33
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Az idősek egyre nagyobb arányban a saját otthonukban veszik igénybe a szociális
szolgáltatásokat36, a saját lakókörnyezetben nyújtott támogatás iránti igény növekszik37. Az
idősödő társadalomban egyre nagyobb feladatot jelent a demencia megelőzése és kezelése.
Magyarországon 2018-ban a lakosság 4%-a volt demenciával érintett, a várható élettartam
hazai emelkedése miatt azonban néhány évtized múlva várhatóan ez az arány már nálunk is
jóval nagyobb lesz.38 A demens ellátás39, valamint az idősek ápolása, gondozása iránti igény
folyamatosan növekszik.
A 2016. évi mikrocenzus adatai szerint 408 021 fő, azaz a népesség 4,3%-a vallotta magát
fogyatékos személynek. Nemzetközi vizsgálatokra épülő szakértői becslések ezzel szemben
azt mutatják, hogy a lakosság átlagosan 10%-a él valamilyen fogyatékossággal, a valós szám
tehát hazánkban is inkább az 1 milliót közelítheti. Ezt alátámasztja az a mikrocenzusból
származó adat is, amely szerint Magyarországon 2,3 millió fölött van a tartósan beteg,
egészségkárosodott emberek száma. Figyelembe véve, hogy a tartós betegség az esetek
jelentős részében valamilyen fogyatékosság kialakulásával is jár, összességében
mindenképpen nagyságrendileg milliós számú érintett társadalmi csoportról beszélhetünk.
Miután a fogyatékos személyek nagy része nem születésétől fogva sérült, demográfiai
összetételükre jellemző az időskorúak magas száma: 42%-uk a 65 év feletti korcsoportba
tartozik, és mindössze 31%-uk fiatalabb 50 évesnél.
A Mikrocenzus 2016 adatai szerint a hazai lakosság 15,7 százaléka vallotta magát a
mindennapi életben korlátozottnak, és 4,3 százalékának van valamilyen fogyatékossága.
Magyarországon a 15 éves és idősebbek bő egytizede veszélyeztetett az egészségi állapota
miatt. Egy náluk kisebb kör, 6,4 százalék tapasztal meg a mindennapi életben súlyos
korlátozottságot tevékenységei vagy társadalmi részvétele terén. A KSH adatgyűjtésben
használt három fogalom (fogyatékosság, akadályozottság, és korlátozottság) alapján ma
Magyarországon a mindennapi tevékenységben és társadalmi részvételben súlyosan
korlátozott (0-60 év) fogyatékos emberek száma körülbelül 150–270 ezer fő. A 2016-os
mikrocenzus szerint a magukat súlyosan korlátozottnak tartó fogyatékos személyek 23%-a, a
közepesen vagy enyhén korlátozottak 13 százaléka vett igénybe szociális szolgáltatást. Pontos
információ nem áll rendelkezésre a nem speciális szociális szolgáltatást igénybe vevő,
fogyatékos emberek számáról. A speciális, fogyatékos személyeknek nyújtott szociális
szolgáltatásokat megközelítőleg 35–40 ezren veszik igénybe.
A szociális alapszolgáltatások mellett az elmúlt években számos fejlesztés támogatta a
fogyatékos emberek önálló életvitelét (IKT fejlesztések, logopédiai szolgáltatás, AAK
eszközkölcsönzés, autizmus TEAM, intézménytámogatás). Ezek továbbvitele, fejlesztése,
Megállapodások/határozatok száma 11. hónap utolsó napja (forrás: KENYSZI) – házi segítségnyújtást
ésjelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevők száma 106.488 fő,ápoló, gondozó intézményi elllátást
igénybevevők száma 49.662 fő.
37
A Századvég Politikai Iskola Alapítvány 2019 augusztusában, a felnőtt lakosság körében elvégzett
közvélemény-kutatása szerint a válaszadók többsége a saját otthonában szeretné idős korában a szükséges
támogatásokat megkapni.
38
OECD Health at a Glance: Europe 2018. State of Health in the EU Cycle health_glance_eur-2018-19-en.pdf
(oecd-ilibrary.org)
39
Jelenleg 14 851 demencia kórképpel rendelkező idős személy ellátását biztosítják idősek otthonában és 3 760
fő ellátását nappali intézményben, ami az összes férőhelyhez viszonyítva elenyésző, idősek otthona esetében
annak mindössze 26, idősek nappali ellátása esetén 10 százaléka.
36
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bővítése rendkívül fontos. Fentiekre figyelemmel a következő években kiemelt feladat, hogy
az otthonukban élő fogyatékos emberek olyan közösségi, otthonközeli szolgáltatásokat
tudjanak igénybe venni, amelyek igénybevétele támogatja, hogy az érintett személy csak a
legszükségesebb esetben kerüljön intézményi ellátásba. További cél, hogy az otthonukban élő
fogyatékos személyek, családjaik és környezetük hatékony támogatást kapjon az önálló
életvitel különböző szegmenseiben (társas kapcsolatok, családok minőségi működtetése,
mentorálás, felvilágosítás, munka, stb.)
A hajléktalanok átlagéletkora az utóbbi 20 évben 46-ról 54 évre emelkedett, ezzel együtt
fizikai és pszichés egészségi állapotuk is romlott.40 A rendelkezésre álló férőhelyek
mindösszesen 5 %-a nyújt ápolást, gondozást, így az önellátási képességgel csak részben vagy
egyáltalán nem rendelkező hajléktalanok ellátása nem megoldott. Ugyanakkor az intenzív
szociális munkát már nem igénylő, de a piaci lakhatást még önállóan finanszírozni nem tudó
hajléktalan személyek, továbbá a hajléktalanság által veszélyeztetett, életvezetési
nehézségekkel küzdő családok számára nem áll rendelkezésre elég lakhatási szolgáltatás,
külső férőhely. A hajléktalanok átmeneti otthonától és a családok átmeneti otthonától
független helyszínen biztosított külső férőhelyek száma az összes férőhelyhez viszonyítottan
nagyon alacsony, miközben az ellátórendszerből való kivezetés alkalmas alternatívája.
Szociális alapszolgáltatásokat összesen 570.000 idős, fogyatékos, pszichiátriai vagy
szenvedélybeteg, továbbá hajléktalan ember veszi igénybe. Cél, hogy a segítségre szorulókat
elsősorban a megszokott környezetükben, az otthonukban támogassuk, elkerülve az
intézményi elhelyezésüket.
A 2019. évi Országjelentés D. mellékletében41, illetve a Pillérben megfogalmazott
iránymutatások alapján is indokolt a szociális intézmények funkcióváltása, a külső férőhelyek
és a közösségi alapú szolgáltatások bővítése, valamint az egyéni szükségleteket fókuszba
helyező, személyre szabott szolgáltatási formák kialakítása és fejlesztése is.
A tíz éve elindult szociális intézményi férőhely kiváltási folyamat eredménye, hogy
napjainkban már több mint 1500 ember él önállóan, támogatott lakhatás keretében
Magyarországon. Bár több, mint 2000 intézményi férőhely kiváltása valósult meg,
megközelítőleg még 8500 fogyatékos személy él nagylétszámú intézményben.
A 2020. évi Országjelentés vonatkozó pontjai szerint kihívást jelent a jól kiépített
infrastrukturális környezet, valamint a stabil, elkötelezett, korszerű szakmai kompetenciákkal
rendelkező, elegendő létszámú szakember állomány rendelkezésre állása mind a hátrányos
helyzetű csoportoknak (gyermekek, fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképességűek,

Hajléktalanellátó szolgáltatások átfogó vizsgálata, Intézményi gyakorlatok vizsgálata a kliensek kiléptetésével
kapcsolatban, Győri P., Baloghi A., Bernáth A., Tóbiás D. 2020. Február
41
2019. évi országjelentés D. melléklet: „(…) az intézményi ellátásról az önálló életvitelt lehetővé tevő,
közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés támogatása.” (73. old.)
40
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szegénységnek és társadalmi kirekesztettségnek kitettek) nyújtott szociális alap és
szakellátások, mind a gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás területén.42
A szociális- és gyermekvédelmi ellátórendszer fejlesztése és a célcsoportnak nyújtott
további szolgáltatások fejlesztése mellett az ágazat minőségi megújításának - ezzel együtt
a társadalmi kihívásokra való felkészítésének – záloga a humánerőforrás megerősítése,
támogatása és képzése. Kiemelt cél a szociális- és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók
fluktuációjának csökkentése, munkájuknak magasabb minőségű elismerése.
A szakemberek toborzása, megtartása és hatékonysága nem érhető el csak képzés jellegű
támogatással. Elengedhetetlen a támogató munkahelyi kultúra és környezet, a
munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételek, élményalapú és gyakorlatias, jól használható
ismeret- és tapasztalatszerzés, a megújulást és kiégést megelőző mentálhigiénés, és egyéb
egészségvédelmi, valamint rekreációs lehetőségek elérhetősége.
A családjukból kiemelt gyermekek esetében 2019. évben a gyámhatóságnak 11.663 esetben
kellett külön szabályoznia, újraszabályoznia a hozzátartozóikkal való kapcsolattartást, s ebből
1.655 esetben (14,2%) felügyelt kapcsolattartás keretében, ami a gyermekvédelmi
szakellátásban részesülő összesen 20.876 gyermek tekintetében a kapcsolattartások
nagyarányú problematikájára utal. Eközben a 2019. évben 1.028 gyermek, vagyis az
ellátásban részesülők mindössze 5%-ának, és a tárgyévben átlagosan nevelésbe vett
gyermekek csak mintegy 1/3-ának nevelésbe vétele szűnt meg saját családjába történő
visszakerülésével. Ezért cél a gyermekek családból való kiemelése esetén családi kapcsolataik
erősítése és családjukba történő visszagondozásuk.
A családjukból kiemelt gyermekek elhelyezése tekintetében eddigi eredményeink jelentősek:
2019. december 31-én a gyermekek és fiatal felnőttek 67,2%-a, míg 2010. december 31-én
csak 57,3%-a volt elhelyezve nevelőszülőnél, a 12 éven aluli gyermekek körében pedig a
nevelőszülői elhelyezés aránya 2019. december 31-én 86,2%, míg 2010. december 31-én
75,9% volt.43 A különleges szükségletű (3 éven aluli, fogyatékos, tartósan beteg) gyermekek
nevelőszülői elhelyezése is jelentősen javult, 2019. december 31-én 68,14%, 2010. december
31-én pedig még csak 55,85% volt. Mindezen arányok megtartása, akárcsak a fejlesztés
különös erőfeszítést igényel. Ezért kiemelt cél a nevelőszülői ellátás arányának férőhely
szerinti megtartása, fejlesztése és támogatása – a közel 1,5 milliárd Ft keretösszegből 29
nevelőszülői hálózatban 1.811 férőhelyet elérő EFOP-2.2.14 „Nevelőszülői hálózatok
infrastrukturális fejlesztése” konstrukcióhoz hasonlóan.
A gyermekvédelemben nevelkedő gyermekek egy része olyan súlyos pszichiátriai kórképpel
és kettős szükséglettel rendelkezik, amelyek kezelése kihívást jelent az átlagos feltételekkel
rendelkező ellátórendszer számára. E gyermekek szükségleteinek kielégítése, állapotromlásuk
megelőzése vagy mérséklése sürgető kényszer.
A 2019. december 31-én nyilvántartott saját családjában nevelkedő, védelembe vett 28.830
gyermek közel 37%-a (10.651 fő) a szülőnek felróható magatartási okból, további 1,5%-a
Pillér: „Minden embernek jogva van megfizethető, jó minőségű tartós ápoláshoz, különösen az otthongondozás és a közösségi alapú szolgáltatások tekintetében. (Szociális védelem és befogadás – tartós ápolás)
43
Pillér: „A gyereknek joguk van a szegénység elleni védelemhez. A hátrányos helyzetű gyermekeknek joguk
van az esélyegyenlőség fokozása érdekében a specifikus intézkedésekhez” (Szociális védelem és befogadás –
gyermekvédelem és gyermekek támogatása)
42
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(450 fő) pedig bántalmazás miatt lett védelembe véve, míg ugyanezen évben 3.745 gyermeket
emelt ki családjából a gyámhatóság, közülük 2.652 főt (70,8%) szülői elhanyagolás illetve a
szülő szenvedélybetegsége, 260 főt (mintegy 7%) pedig bántalmazás miatt. A családjukból
kiemelt gyermekek, elsősorban a lányok az intézményrendszerbe kerülésüket követően –
esetleges fogyatékosságukkal, szerhasználatukkal, korábbi bántalmazásukkal, bekerülésük
körülményeivel is összefüggő módon és mértékben – különösen veszélyeztetetté válnak a
további bántalmazás és az emberkereskedelem, gyermekprostitúció áldozatává válása
tekintetébenés a bántalmazott gyermek maga is bántalmazóvá válhat. Ezt tükrözi a
gyermekvédelmi szakellátásban regisztrált 233 kortárs bántalmazási esetszám (2019. évi
adat). A szakellátásból engedély nélkül távozó gyermekek esetében jelentős veszélyeztető
körülmény saját bűnelkövetésük is: 2019-ben az ellátásból megszökött gyermekek (3.422 fő)
269 esetben követtek el – elsősorban vagyon elleni – bűncselekményt. Ezért cél kell legyen a
bántalmazások megelőzése és kezelése.
A gyermekvédelmi rendszerben nagykorúvá váló ellátottak iskolázottsági mutatói a teljes
népesség átlagától elmaradnak, ami társadalmi beilleszkedésüket nagyban nehezíti, ezért
kiemelten fontos a sikeres felnőtté válásra és az önálló életvitelre való felkészítésük,
tartalmilag folytatva és további szolgáltatásokkal bővítve az 1,05 milliárd Ft keretből 26
intézményben 4.138 fő gyermeket és fiatal felnőttet elért EFOP-1.2.7-16 „Gyermekvédelmi
szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása”
konstrukciót.
Összességében olyan családpótló ellátás biztosítása a cél, amely kompromisszumok nélkül és
szükséglethez igazodó rugalmassággal tudja a családjukból kiemelt gyermekek szükségleteit
kielégíteni, egyben pedig fel tudja készíteni őket a sikeres felnőtté válásra.
Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének
megerősítéséről szóló törvény elfogadásával az egyházi szerepvállalás várhatóan növekedni
fog, ugyanakkor mind az egyházi, az állami és nem állami szolgáltatók támogatása is cél.
A munkaképes korú megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási szintje a
tagállamok többségében és hazánkban is elmarad az aktív korú népesség foglalkoztatási
szintjétől44. Magyarországon az aktív korú megváltozott munkaképességű személyek mintegy
44%-a végez kereső tevékenységet, amely jelentős bővülés a 2011. évi 18%-hoz képest.
Hazánkban több mint 300 000 fő aktív korú megváltozott munkaképességű személy él, így
jelenleg megközelítőleg 150 000 főre tehető azok száma, akik a tervezett intézkedés
célcsoportját képezik. A foglalkoztatás elsődleges terepe a nyílt munkaerőpiac, azonban
célunk az is, hogy segítsük a védett foglalkoztatásban lévők nyílt munkaerő-piaci
integrációját. A foglalkoztatás segítésének érdekében bevezetésre került eddigi
intézkedéseket, valamint munkaerőpiaci integrációs programokat fejlesztve és folytatva, a
célcsoport többlet igényére (egyéni fejlesztési szempontok) figyelemmel az a célunk, hogy
minden munkaképes korú megváltozott munkaképességű és fogyatékos személy tudjon a
lehetőségeihez igazodóan kereső tevékenységet végezni.

Az aktív korú megváltozott munkaképességű személyek 2019. évi MÁK és NAV adatainak összevezetése
alapján mintegy 44% a foglalkoztatottsági ráta (becsült adat)
44
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Szegénység és anyagi nélkülözés
Bár számos eredményes intézkedés hatására a súlyos anyagi nélkülözésben élők száma közel
63%-kal csökkent 2010 óta45 és a súlyos anyagi nélkülözésben és alacsony munkaintenzitású
háztartásban élők száma 2013 óta a felére csökkent, az érintettek számának további
csökkentéséhez a megkezdett intézkedések folytatása szükséges. A 18 év alatti korosztályt
érinti legnagyobb mértékben a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázata,
valamint a súlyos anyagi nélkülözés (22,5% és 13,1%, melyek jelentősen meghaladják a teljes
lakosság körében mért 18,9% és 8,7%-os értékeket46). A 2018-ra vonatkozó adatok alapján a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 25 évnél fiatalabbak száma 290 ezer fő47.
A felnőttek körében az anyagi depriváció elsősorban azokat érinti, akik fizikai állapotuk, vagy
koruk miatt korlátozottan, vagy egyáltalán nem képesek jövedelemszerzésre. Közülük a
rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők száma mintegy 295 ezer fő 48, az
időskorúak járadékában részesülők száma közel 7 ezer fő, az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők száma megközelítőleg 21 ezer fő49.
Alapvető célunk az anyagi depriváció csökkentése az élelmiszer és alapvető anyagi
támogatás biztosításával, továbbá a társadalmi befogadást előmozdító kísérő
intézkedések nyújtásával összhangban a 2019. évi Országjelentés D. mellékletében, a
Pillérben, illetve a 2020. évi Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiában (EUSDR)
megfogalmazott pontokkal.
A tapasztalatok alapján az élelmiszer és melegétel osztáshoz kapcsolódó kísérő
tevékenységek kedvező módon járultak hozzá a célcsoport életminőségének javulásához és
ahhoz, hogy az ellátó rendszerből kiszorultak a különböző szolgáltatásokat elérhessék.
Összhangban a 2019. évi Országjelentés vonatkozó pontjaival, a 2014-20-as programozási
időszakban megvalósított FEAD programok folytatása és egyidejű továbbfejlesztése
szükséges.
Család- és ifjúságügyi fejlesztések
Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája 15,5 százalékponttal elmarad a férfiakétól50,
amelynek hátterében elsősorban a gyermekvállalás, illetve az azzal összefüggő kihívások51 és
kulturális sajátosságok állnak52. A kisgyermeket nevelők, elsősorban a nők foglalkoztatási
rátájának javítása érdekében a munka és a családi élet összeegyeztetését ösztönző

Forrás: KSH, A szegénységgel vagy társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos fontosabb indikátorok, referencia
év szerint, 2010-2018
46
Forrás: KSH, A szegénységgel vagy társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos fontosabb indikátorok, referencia
év szerint, 2010-2018
47
Forrás: KSH, Egyes szociális ellátások, 2018
48
Forrás: Magyar Államkincstár 2019. decemberi folyósítási adatai
49
Forrás: KSH, Szociális statisztikai évkönyv, 2018
45

Forrás: KSH, Munkaerőfelmérés, 2019
Forrás: Európai Bizottság, 2019. évi országjelentés – Magyarország
52 KINCS kutatás https://www.koppmariaintezet.hu/docs/Babamama
50
51
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intézkedések bevezetése szükséges.
A 3 évesnél fiatalabb, gyermekgondozási ellátásban részesülő gyermekek száma
növekszik, de továbbra is elmarad az uniós átlagtól és a barcelonai célkitűzéstől, így tovább
kell folytatni a bölcsődei ellátás fejlesztését. Ezt indokolja a foglalkoztatás bővülése és a
munkaerőpiac ezzel együtt növekvő vonzereje is. Megállapítható, hogy a mini bölcsődék és a
munkahelyi bölcsődék az összes bölcsődei ellátást biztosító férőhely 4,4 %-át53 teszik ki,
így ezen ellátási formák különösen bővítendők. A bölcsődei ellátás keretén belül több mint
800054 kisgyermeknevelő dolgozik. A kisgyermeknevelők számának és az ellátás
minőségének növelése érdekében – különösen a férőhelyek számának emelkedése miatt –
további támogató intézkedések megvalósítása indokolt, ezáltal is hozzájárulva a kisgyermekes
szülők (elsősorban nők) munkaerő-piaci részvételének elősegítéséhez,55 segítve a
munkaerőpiac nemek közötti egyensúlyának megteremtéséhez.
A gyermekes háztartások körében még mindig az egyszülős háztartásoknál a
legmagasabb a szegénység és a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya:
38,9 %.56 Célunk a Magyarországon élő egyszülős családok57 életkörülményeinek,
munkaerő-piaci helyzetének és esélyeinek javítása. Az egyszülős családok az egyik
leghátrányosabb társadalmi helyzetben lévő csoportot alkotják, családhelyzetükből fakadó
hátrányaik fokozottan éreztetik hatásukat a mindennapokban is.58
Magyarországon az alapkészségekkel kapcsolatos oktatási eredmények az uniós átlag
alatt vannak.59 A hátrányos helyzetű gyermekeknek kevés esélyük van arra, hogy elsajátítsák
a megfelelő alapkészségeket, és hozzáférjenek a magasabb szintű tudást eredményező
oktatáshoz. Cél, hogy a tanulni akaró diákok, a valamely tehetségterületen kiemelkedők,
valamint az eltérő szocioökonómiai hátterű gyermekek körében segítsük az esélyteremtést, a
végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését és a társadalmi helyzetükből való
kiemelkedésüket, többek között a tehetségük kibontakoztatásán és informális tanulási
módszereken keresztül.
A társadalmi együttműködés és az aktív befogadás megerősítésre szorul, melynek eléréséhez
az önkéntesség támogatásával kívánunk hozzájárulni. A társadalmi aktivitás fokozása, a
közösségek megerősítése jelentős szereppel bír, a hátrányos megkülönböztetés
mérséklésében, a szemléletformálásban és a családok társadalmi szerepének erősítésében. A
segítségnyújtás fontos társadalmi érték. Az önkéntes munka felértékelődött a koronavírusjárvány időszakában is, azonban mindez arra is felhívta a figyelmet, hogy a
szolgáltatáshiányos területeken létfontosságú lehet az azonnali segítségnyújtás.
A kapcsolati erőszak a nők és gyerekek elleni erőszak legelterjedtebb formája, melynek
következményei az áldozatok életének több területére is hatást gyakorolnak. Az elmúlt

Forrás: OSAP 1203 Gyermekek napközbeni ellátása című kérdőív, KSH 2020
Forrás: OSAP 1203 Gyermekek napközbeni ellátása című kérdőív, KSH 2020
55 Forrás: Európai Bizottság, 2019. évi országjelentés – Magyarország, D. melléklet
56 Forrás: KSH, A háztartások életszínvonala, 2019
57 2018. és 2019. évben a Magyar Államkincstár családi pótlék folyósítási adatai alapján az egyszülős családok részére
folyósított ellátás megközelítőleg 280.000 főnek történt.
58
Forrás: KSH, Összefoglaló táblák (STADAT), 14.1.1.33. és 14.1.1.34. táblák 2019-es adatai
59
Forrás: Európai Bizottság, 2019. évi országjelentés – Magyarország
53

54
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években kibővített, a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatait segítő
ellátórendszer számos esetben nyújtott segítséget, telefonos tanácsadás60, krízisközpontban
vagy titkos menedékházban való elhelyezés, a kapcsolati erőszak áldozatainak társadalmi
reintegrációja révén. Célunk, hogy a kríziskezelő ambulanciák szolgáltatásai még szélesebb
körben elérhetők legyenek, továbbá megállapítjuk, hogy a kapcsolati erőszak és az
emberkereskedelem visszaszorítása érdekében következő lépésként indokolt az elsődleges
és másodlagos prevenció középpontba állítása, amely prevenciós programok
megvalósításával, komplex módon biztosíthatja az áldozatsegítés területén a szociális
védelmi rendszerek korszerűsítését, kiterjesztését.
A cukorbetegség a gyermekkor leggyakoribb anyagcsere-betegsége Magyarországon. Az
1-es típusú diabétesz kb. 3 500 - 4 00061 gyermeket érint, évente pedig hozzávetőleg 25030062 további gyermeket diagnosztizálnak ezzel a rendellenességgel. A betegségben
szenvedők kizárólag megfelelő ellátás és odafigyelés mellett tudnak csak teljes életet élni. A
méltányos és befogadó társadalmi közeg megteremtésének eléréséhez fontos cél, hogy
valamennyi gyermek egyenlő lehetőségekkel vegyen részt a köznevelésben minden olyan
óvodában, általános vagy fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolában, kollégiumban, továbbá
hat és nyolc évfolyammal működő gimnázium vagy szakgimnázium ötödik-nyolcadik
évfolyamán, ahol 14 év alatti 1-es típusú diabétesszel élő gyermeket nevelnek. Az érintett
gyermekek életvitelének segítése megtörténik a családon túli környezetük felkészítésén
keresztül is, ezen keresztül nő a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésük.
Az egyenlő és időben történő hozzáférés megerősítésével, az egészségi akadályok
elhárításával közvetlenül kívánjuk támogatni a gyermekvállalás előtt állókat is. A meddő
kapcsolatok aránya Magyarországon is növekvő tendenciát mutat, a meddőségi
problémával küzdő házaspárok összes párhoz viszonyított aránya eléri a 15%-ot, a probléma
mintegy 150 ezer párt érint közvetlenül.63 A meddőséggel összefüggő kezelések költségei
magasak, amelyeknek egyharmadát a közvetlen egészségügyi kiadások, kétharmadát a
munkából való kiesés költségei jelentik. A kezelések költségráfordítása mellett kiemelendő,
hogy a meddőséggel érintett pároknak komoly lelki problémákkal is meg kell küzdenie.64
Segítséget kívánunk nyújtani a 30 év alatti várandós nőknek is a gyermekvállaláshoz
kapcsolódó felelős döntés meghozatalában (az abortuszok száma évtizedek óta
tendenciózusan a 30 év alattiak körében a leggyakoribb65), biztosítva a gyermek vállalásához
szükséges támogatást.
Becsült adatok alapján a 0-6 éves kora gyermekkori intervenciós ellátást igénylő gyermekek
több mint egyharmada nem kapja meg a szükségleteinek megfelelő ellátást, szolgáltatást. A
horizontális alapon működő, egységes szemléletű, integrált ellátás rendszerszintű működése
hiányzik, az ágazatközi együttműködések és az ellátási utak ismerete, menedzselése
2020-ban az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat több mint 10.600 hívást fogadott.
Zagraj Veronika Bettina–Bartkóné Kovács Anett– Soós Andrea–Török András–Barkai László– Lukács Andrea: 1-es típusú
cukorbeteg kisgyermek a családban, Egészségtudományi Közlemények, 9. kötet, 1. szám, 2019
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https://semmelweis.hu/hirek/2019/01/09/evrol-evre-tobb-az-ovodaskoru-1-es-tipusu-diabeteszes/

Forrás: A Nemzeti Laboratóriumok Létrehozása 2020 projektadatlap (Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium)
Forrás: ÁLLANDÓ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS IDŐSZAK: 2020. AUGUSZTUS 5.1.7. STRUKTURÁLT
SZAKÉRTŐI INTERJÚ Kutatási jelentés: Családügyi és ifjúsági kutatások, Századvég
Cserepes Réka Eszter, Bugán Antal: A depressziós tünetegyüttes hatásai magyar meddő pároknál, Psychiatria Hungarica: A
Magyar Pszichiátriai Társaság tudományos folyóirata, 2015
65 Forrás: KSH, Terhességmegszakítások
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megerősítésre szorul. A szakember-ellátottság alacsony mértéke, az érintett szakemberek
korai integrált, ellátási formákkal összefüggő hiányosságai, valamint a rendszer komplex
működésével kapcsolatos egyenetlenségek akadályozzák a szükségletalapú ellátást. Az
ellátást, hozzáférést tekintve továbbra is nagyok a területi egyenlőtlenségek, amelyek szinte
minden típusú szolgáltatást érintenek.
Magyarországon a demenciával élők száma becslések szerint 250 ezer66 főre tehető, és az
érintettek számának növekedése figyelhető meg, amely többek között a kapcsolódó
egészségügyi és szociális kiadások jelentős mértékű emelkedését eredményezheti, továbbá –
az érintett hozzátartozók láthatatlan munkája, illetve munkaerőpiaci jelenlétének megszűnése
miatt – jelentős versenyképességi hátrányt is hordoz. Célunk a demenciával élők részére
befogadó és támogató közösségi környezet biztosítása, illetve mindezen törekvések révén a
hozzátartozók részére történő segítségnyújtás a munkaerő-piaci részvételük kapcsán.

Forrás: Dr. Heim Szilvia (Vajda Norbert): Háziorvosok szerepe és lehetőségei az időskori demenciák ellátásában,
Interprofesszionális Demencia Alapprogram, 2015
66
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A „Munkahelyteremtés és növekedés” célkitűzésre vonatkozóan:

1. táblázat
Szakpolitikai
célkitűzés
vagy
Igazságos
Átmenet
egyedi
célkitűzés

Egyedi
célkitűzés
vagy dedikált
prioritási
tengely

Indokolás (összefoglalás)

PO4

ESZA+ i.

Bár hazánkban a foglalkoztatási ráta jelentős mértékben javult, de nem
egyenlő mértékben érintette az egyes társadalmi csoportokat. A különböző
sérülékeny csoportok, köztük a közfoglalkoztatottak esetén a társadalmi
átlagnál gyengébbek a munkaerő-piaci eredmények.
A foglalkoztatásba való bejutást és a munkaerőpiacon való bennmaradást
segíti elő a közfoglalkoztatottak integrációjára irányuló képzési és
szolgáltatási elemeket tartalmazó intézkedés.
Ugyan a közfoglalkoztatási programok jelentős eredményt tudnak felmutatni,
de a pangó munkaerőpiacú térségekben a közfoglalkoztatottak egyéni,
személyre szabott és sokirányú fejlesztő képzési és humán szolgáltatási
(munkaerőpiaci, egészségügyi és szociális) programelemeket tartalmazó
intézkedések nélkül nem tudnak megfelelni az elsődleges munkaerőpiac
relatíve magas munkáltatói elvárásainak. A nyílt munkaerőpiacon az
elhelyezkedési esélyek növelése a közfoglalkoztatottaknál az egyén szintjén
összehangolt programok biztosítása révén valósulhat meg.
A támogatások formája vissza nem térítendő támogatás. Az egyedi
célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések a társadalmi felzárkózási
fejlesztéseket tartalmazó prioritási tengelyen jelennek meg.

PO4

ESZA+ iii.

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, az egyedülálló szülők
(elsősorban a nők érintettek) munkaerő-piaci jelenlétének megőrzésével vagy
integrációjával segíti elő a munkaerőpiaci részvétel nemek közötti
egyensúlyát. A beavatkozások támogatják a munka és magánélet
összeegyeztethetőségét.
A fejlesztések vissza nem térítendő támogatás formájában kerülnek
megvalósításra. Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések a családés ifjúságügyi fejlesztéseket tartalmazó prioritási tengelyen jelennek meg.

PO4

ESZA+ iv.

A köznevelési fejlesztéseket tartalmazó prioritási tengely többek között a
minőségi és befogadó oktatási környezet megteremtésével, az eszközrendszer
megújításával 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 tevékenységként a nem formális és informális
tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javítása segíthetik az iskolai
redemémnyesség növelését. Az intézkedések révén megvalósulhat az oktatás
eredményességének, minőségének és munkaerőpiaci relevanciájának javítása.
A fejlesztések vissza nem térítendő támogatás formájában kerülnek

22

megvalósításra. Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések a
köznevelési fejlesztéseket tartalmazó prioritási tengelyen jelennek meg, és
komplex beavatkozásokat foglalnak magukba, egyes intézkedések az ESZA+
v. egyedi célkitűzés megvalósítását is szolgálják.
PO4

ESZA+ v.

A köznevelési és a család- és ifjúságügyi fejlesztéseket tartalmazó prioritási
tengely a képzettségi szint javítása és a korai iskolaelhagyás mértékének
csökkentése, a pedagógus ellátottság javítása, a gyermekek és tanulók
tehetséggondozása, valamint élménypedagógiai programok megvalósítása
által hozzájárul az egyedi célkitűzésben foglaltakhoz. Az intézkedések
segítségével javul a hátrányos társadalmi-gazdasági helyzetű, sérülékeny
tanulói csoportok iskolai eredményessége is.
A fejlesztések vissza nem térítendő támogatás formájában kerülnek
megvalósításra. Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések a
köznevelési, valamint a család- és ifjúságügyi fejlesztéseket tartalmazó
prioritási tengelyeken jelennek meg, és komplex beavatkozásokat foglalnak
magukba, egyes intézkedések az ESZA+ iv. egyedi célkitűzés megvalósítását
is szolgálják.

PO4

ESZA+ vii.

A munkaerőpiacon való sikeres megjelenést és tartós bennmaradást
lényegesen meghatározza az iskolai végzettség szintje: az alacsony
iskolázottság, a nem piacképes végzettség, továbbá a diszkrimináció a
tapasztalatok szerint alacsonyabb munkaerő-piaci aktivitást eredményez. Ez a
probléma megjelenik a fogvatartottak körében is, akadályozva a társadalmi és
munkaerő-piaci integrációjukat.
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 foglalkoztathatóság növelésére, az alacsony képzettségűek
tanulási lehetőségeinek biztosítására irányuló intézkedések, továbbá a romák
(kiemelten roma nők) foglalkoztatásba ágyazott képzése is.
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. Az ennek keretében megvalósuló resztoratív
programok erősítik a helyi közösségek befogadó képességét és növelik a
fogvatartottak közösségi értékek iránti elköteleződését.
Az aktív befogadás megvalósulását segíti elő továbbá az aktív részvételre
építő önkéntes tevékenység támogatása is, amely a különböző társadalmi
csoportok közötti bizalom kiépítésével járul hozzá egy összetartó, szolidáris
társadalom kialakulásához.
Az egész életen át tartó tanulás hátránykompenzációs szerepét erősítik az
országos lefedettséggel rendelkező kulturális intézmények nem formális és
informális tanulási programjai (a kapcsolódó eszközfejlesztéssel), melyek
nem szakképzettség megszerzésére irányulnak, de az egyéni kompetenciák
fejlesztésén túl a társadalmi befogadás elősegítéséhez is hozzájárulnak.
Mindezek által javulhatnak az egyén társadalmi beilleszkedési és
munkavállalási esélyei.
A fejlesztések vissza nem térítendő támogatás formájában kerülnek
megvalósításra. Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések a család- és
ifjúságügyi, a szociális, valamint a felzárkózási fejlesztéseket tartalmazó
prioritási tengelyeken jelennek meg.
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PO4

ESZA+ viii.

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 lakáspolitikai 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 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,
továbbá hozzásegíthetik és felkészítik ezen célcsoportot a sikeres társadalmigazdasági integrációhoz.
A fejlesztések vissza nem térítendő támogatás formájában kerülnek
megvalósításra. Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések a
társadalmi felzárkózási fejlesztéseket tartalmazó prioritási tengelyen jelennek
meg.

PO4

ESZA+ ix.

A minőségi, fenntartható és megfizethető közszolgáltatások egyenlő és
megfelelő időben történő hozzáférésének biztosítása az egyén és ez által a
társadalom jólétének biztosítéka. A közszolgáltatások két fejlesztendő
kulcsterülete az egészségügy és a szociális szolgáltatások.
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
minőségi infrastrukturális, eszköz és humán erőforrás fejlesztést egyaránt)
közvetlenül járul hozzá az egyedi célkitűzésben foglaltak megvalósulásához.
Az egészségügy területén olyan beavatkozások megvalósítása a cél, amelyek
egyrészt biztosítják a többszintű prevenciót, a korai gyermekkori intervenciót,
az alapellátás és a lakóhely közeli ellátások megerősítését, a
kórházközpontúság csökkentését, az állami tulajdonú asszisztált reprodukciós
centrumok betegbarát körülményeinek megteremtését, a megfogant életek
megszületését, a humánerőforrás mennyiségi és minőségi biztosítását, a
hiányzó kapacitások pótlását, az ellátórendszer járványügyi ellenálló és
reagáló képességének erősítését, másrészt hozzájárulnak a szolgáltatásokhoz
való egyenlő és időben történő hozzáférés megerősítéséhez, valamint az
egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának javításához.
Cél egy XXI. századi kihívásokra reagálni képes, hatékonyan működő
ellátórendszer kialakítása, az elérhető egészségnyereség maximalizálása,
valamint az elkerülhető halálozások és halálokok csökkentése.
A személyközpontú egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó hozzáférés
biztosításához a köznevelési intézmények bevonásával is hozzájárulunk.
A fejlesztések vissza nem térítendő támogatás formájában kerülnek
megvalósításra. Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések a szociális,
az egészségügyi, valamint a család- és ifjúságügyi fejlesztéseket tartalmazó
prioritási tengelyeken jelennek meg.

PO4

ESZA+ x.

A tervezett intézkedések egyaránt célozzák a nélkülözés és a szociális
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hátrányok
újratermelődésének
megakadályozását
és
hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításához.

csökkentését,

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.
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.
A fejlesztések vissza nem térítendő támogatás formájában kerülnek
megvalósításra. Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések a
társadalmi felzárkózást szolgáló fejlesztéseket tartalmazó prioritási tengelyen
jelennek meg.
PO4

ESZA+ xi.

Az anyagi deprivációnak leginkább kitettek – kiemelten a gyermekek –
részére történő alapvető élelmiszerekből összeállított csomagok nyújtása, a
hajléktalanok számára biztosított étkezés, valamint társadalmi befogadásukat
elősegítő kísérő intézkedések biztosítása, az alapvető anyagi támogatás
rendszeres juttatása, valamint a mindennapi megélhetésben tapasztalt
nehézségeik enyhítő, a társadalmi befogadásukat elősegítő kísérő
intézkedések együttesen járulnak hozzá a célcsoportok mindennapi
megélhetésben tapasztalt nehézségeinek enyhítéséhez, életminőségbeli
javulásához, mely utat nyit sikeres társadalmi integrációjukhoz.
A támogatások formája vissza nem térítendő támogatás. Az egyedi
célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések az anyagi nélkülözés kezelését célzó
prioritási tengelyen jelennek meg.

PO4

ERFA iii.

Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó beavatkozások a szegénységgel,
társadalmi kirekesztéssel fenyegetett személyek és közösségek társadalmi és
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 i, ESZA+ viii. és ESZA+ x. célkitűzéshez kapcsolódó intézkedésekkel.
Az elmaradott települések, településrészek, periférikus élethelyzetek,
telepszerű lakhatási körülmények felszámolását segítő infrastrukturális
fejlesztések 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 oktatási esélyteremtést szolgáló
beavatkozások infrastrukturális feltételeinek megteremtése is hozzájárul.
A támogatások formája vissza nem térítendő támogatás. Az egyedi
célkitűzéshez kapcsolódó intézkedések a társadalmi felzárkózást szolgáló
fejlesztéseket tartalmazó prioritási tengelyen jelennek meg.
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2.

Prioritási tengelyek

2.1 Egészségügyi fejlesztések
Ez olyan prioritási tengely, amely az ifjúsági foglalkoztatást célozza
Ez olyan prioritási tengely, amely innovatív fellépéseket céloz
Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az
ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés xi) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek
megfelelően**
Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az
ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés x) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek
megfelelően
Ez olyan prioritás, amely a városi mobilitást mozdítja elő az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 2. cikk b) pontj viii. alpontjának megfelelően
Ez olyan prioritás, amely az IKT-konnektivitás fokozásához járul hozzá az Európai
Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 2. cikk a) pont v.
alpontjának megfelelően
*A jelölőnégyzetek az ESZA+ prioritásokra alkalmazandóak. Az ETHA esetében a prioritási tengelyek
megnevezése előre meghatározott.
** Jelölés esetén lépjen a 2.A.1.1.a szakaszhoz

2.1.1 Egyedi célkitűzés: ESZA+ ix. A minőségi, fenntartható és megfizethető
szolgáltatásokhoz való egyenlő és időben történő hozzáférés megerősítés, ideértve azokat a
szolgáltatásokat is, amelyek elősegítik a lakhatáshoz és a személyközpontú egészségügyi
ellátáshoz és a kapcsolódó ellátáshoz való hozzáférést; a szociális védelmi rendszerek
korszerűsítése, ideértve a szociális védelemhez való hozzáférés előmozdítását is, különös
tekintettel a gyermekekre és a hátrányos helyzetű csoportokra [és a leginkább rászorulókra];
az egészségügyi rendszerek és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások hozzáférhetőségének (a
fogyatékkal élők számára is), hatékonyságának és rezilienciájának javítása.
2.1.1.1 Az alapok beavatkozásai
A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+
rendelet 6. cikk (2) bekezdés
A 2019. évi országjelentés megállapítja, hogy a magyarok egészségi állapota fokozatosan
javul, azonban még mindig elmarad a legtöbb európai országban mért tényadatoktól. A
lakosság egészségveszteségeinek döntő többségét a nemfertőző betegségek okozzák és
jelentős részben a kockázati egészségmagatartásokhoz köthetők. Továbbra is jelentős,
társadalmi-gazdasági tényezőkkel magyarázható egyenlőtlenségek állnak fenn az
egészség terén. Ahogyan az országjelentés is kiemeli, hazánkban az egészségügyi ellátás
túlságosan kórházközpontú, sokszor indokolatlanul kerülnek igénybevételre a magasabb
költségvonzatú szakellátások, ami növeli a várakozási időt azok esetében is, akik valóban
szakellátásra szorulnak.
A korábbi programozási időszakok során megvalósított egészségfejlesztési és
betegségmegelőzési intézkedések bíztató eredményeit a jövőben is szükséges fenntartani,
továbbfejleszteni. A döntően ismeretátadásra épülő, egyszerű egészségfejlesztési
beavatkozások mellett szükség van elsősorban közösségi, többtényezős, komplex
beavatkozásokra, melyhez az országosan 110 irodával rendelkező Egészségfejlesztési
Irodák hálózatának kapacitásai igénybe vehetők. Az elmúlt időszakban megkezdett
strukturális átalakítások eredményeként elindult az egészségügyi ellátórendszer
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kórházközpontúságának csökkentése, ugyanakkor továbbra is fennmaradtak hozzáférési,
területi egyenlőtlenségek.
Mindezek figyelembe vételével – valamint az országspecifikus ajánlásokkal és a Pillér 16.
alapelvével összhangban – a Kormány által 2018 decemberében elfogadott öt Nemzeti
Egészségügyi Program köré csoportosuló tervezett beavatkozásokat komplex megközelítés
jellemzi, amely – elsődlegesen a vezető halálokokra fókuszáltan – felöleli a megelőzés,
ellátás, gondozás és a rehabilitáció feltételrendszerének fejlesztését, továbbá a
humánerőforrás kérdését. A beavatkozások az azonosított hiányterületekre fókuszálnak,
továbbá az ágazatot horizontálisan átfedő területeket is megcéloznak, valamint az
ellátásokhoz való (térben és időben is) egyenlő esélyű hozzáférést támogatják.
Korunk egyik legmeghatározóbb egészségügyi kihívásának megfelelve 2021-ben elkészül a
Nemzeti Infektológia Program is.
Az egészségügyi fejlesztések hozzájárulnak az „Egészséges Magyarország 2021-2027”
Egészségügyi Ágazati Stratégiában megjelenített Nemzeti Egészségügyi Programok
megvalósításához, a népegészségügy megújításához, továbbá a „Tartós Ápolás-gondozásra
Vonatokozó Stratégia 2030” feladatainak megvalósításához.
Nemzeti Egészségügyi Programok
1. Nemzeti Rákellenes Program (NRP)
Az NRP általános célja, a nemzetközi és hazai tapasztalatokat felhasználva, olyan nemzeti
méretű szakmai és társadalmi cselekvési program megalkotása, amely 2030-ra a rákhalálozást
a várhatóan folyamatosan emelkedő incidencia ellenére is jelentősen, legalább 10 %-kal
csökkenteni fogja.
A program konkrét célkitűzései:
o a lakosság egészségi állapotának javítása az onkológiai ellátórendszer
hatékonyságának és minőségének növelésével,
o esélyegyenlőség és területi kiegyenlítődés biztosítása az egészségügyi szolgáltatáshoz
való hozzáférésben a megfelelő ellátási szinten,
o korszerű infrastruktúra-fejlesztéssel a diagnosztikai feltételek javítása, valamint a
minőségi ellátás biztosítása korszerű és hatékony eszközök szinergiájának
kialakításával,
o a munkában egészségesen eltöltött évek számának növelése.
Az NRP megvalósulásától az onkológiai ellátás minőségi átalakulása, európai
harmonizációja, hosszabb távon a daganatos halálozás számának csökkentése várható.
2. Nemzeti Keringési Program (NKP)
Az NKP célja megjelölni egy olyan nemzeti szakmai és társadalmi cselekvési programot,
amellyel elérhető a lakosság teljes mortalitásának csökkentése, a születéskor várható
élettartam növelése és ezek közelítése az Európai Unió átlagához. Kiemelt cél továbbá a szívés érrendszeri betegségek okozta gazdasági teher csökkentése az egyén, a család és a
társadalom szintjén, és a fenntartható kardiovaszkuláris medicina jellemzőinek
meghatározása.
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A program céljai:
o A szív- és érrendszeri kockázati tényezők csökkentése
o A szív- és érrendszeri megbetegedések kezelési célérték elérésének javítása
o A gyermekkori kockázati tényezők kialakulásának csökkentése
o A szív- és érrendszeri halálozás csökkentése és közelítése az EU-átlaghoz
o A stroke megbetegedés és halálozás csökkentése
o Alsóvégtagi amputációk számának csökkentése
o A szív- és érrendszeri betegségben szenvedők életminőségének javítása, az
egészségben eltöltött életévek számának emelése
3. Nemzeti Mozgásszervi Program (NMOP)
Az NMOP célja a mozgásszervi betegségek növekedésének megállítása és súlyuk csökkenése,
egészséges, egyenes tartású, fizikailag terhelhető, rendszeres mozgásigényű generációk
felnevelése, mozgásszervi megbetegedések megelőzése felnőtt korban.
A program célkitűzései:
o egyenes tartású, fizikailag terhelhető, rendszeres mozgásigényű
egészséges
generáció felnövekedésének elősegítése,
o a mozgásszervi megbetegedések megelőzése felnőtt korban, a munkaképesség
megőrzése és visszaállítása, a fogyatékkal élők mozgásprogramjainak támogatása,
o magasabb szakmai színvonalú, gyorsabb és hatékonyabb mozgásszervi ellátás
biztosítása, a betegek életminőségének javítása
o a mozgásszervi betegségek növekedésének megállítása, súlyosságuk csökkentése,
o a betegek informáltságának és elégedettségének növelése, társadalmi összefogás
elérése.
4. Nemzeti Mentális Egészségügyi Program (NMEP)
Az NMEP általános célja a mentális zavarokat ellátó egészségügyi szolgáltatásokat fejlesztő
egészségügyi programként hozzájárulni ahhoz, hogy hazánk mentális egészségügyet érintő
népegészségügyi mutatói javuljanak.
A program fejlesztési területei:
o mentális egészség fejlesztés, családközpontú szemlélettel;
o pszichiátriai ellátórendszer fejlesztése, beleértve a közösségi-, a fekvő- és a járóbeteg
ellátást;
o addiktológiai ellátórendszer fejlesztése;
o gyermek-és ifjúságpszichiátria fejlesztése;
o pszichoterápia fejlesztése és jobb elérhetőségének biztosítása.
5. Nemzeti Gyermekegészségügyi Program (NGYP)
Az NGYP alapvető célja az egészséges életkezdés esélyének biztosítása, a felkészült
gyermekvállalás támogatása, a koraszülések és a fejlődési rendellenességgel születettek
arányának csökkentése és a túlélési arányok növelése, továbbá a felnőttkori krónikus
betegségek kora gyermekkortól kezdett megelőzése, valamint a gyermekszegénység és
hatásainak megszüntetése.
Mindezek megvalósulásához szükséges a hazai gyermekegészségügyi ellátás szerkezeti és
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működési megújítása, a biztonságos és folyamatos ellátás biztosítása céljából.
Fő célok:
o Civilizációs
betegségek
kialakulásának
megelőzése
(kardiovaszkulásris
megbetegedések megelőzése, káros szerfogyasztás visszaszorítása, mozgásszegény
életmódból és egészételen táplálkozás adódó túlsúly).
o Korai primer prevenciós elvek alkalmazása már megszületés előtt és után különös
tekintettel az első 1000 nap jelentőségére a civilizációs betegségek hosszú távú
megelőzésére.
o Az esélyegyenlőség megteremtése az alapellátás elérésében az egész gyermek
lakosság számára.
o Jól definiált családbarát gyermekegészségügyi centrumok kialakítása, amelyek
stabilan működtethetők financiális és humán erőforrás tekintetében is.
o Koraszülések
számának
csökkentése
interdiszciplináris,
multiszektoriális
megközelítéssel.
o A gyermekegészségügyi ellátás emberi erőforrásának hosszú távú biztosítása a
szakképzés átalakításával.
6. Nemzeti Infektológia Program (NIP)
Korunk járványügyi, szakmai és szervezeti kihívásainak megfelelni képes, korszerű, nagy
hatékonyságú, a változásokra is jól reagáló infektológiai rendszer kialakításához szükséges
cselekvések és fejlesztések irányvonalainak kijelölése történt meg.
Egyre sürgetőbb szakmai és társadalmi igény mutatkozik a korszerű egészségügyi
ellátórendszerrel összefüggő infektológiai problémák, így például a kórházi fertőzések, a
megváltozott védekezőképességű személyek fertőzései, vagy a beültetett idegen anyagokkal
kapcsolatos fertőzések megelőzése, felismerése, illetve kezelése iránt, amelyek mindegyike
speciális felkészültséget igényel.
Hasonlóan jelentős szakmapolitikai érdek a 21. század erősödő globalizációs folyamataihoz, a
migrációhoz, klímaváltozáshoz kapcsolódóan jelentkező új, vagy újra felbukkanó fertőző
betegségek (ideértve a trópusi betegségeket is) centralizált ellátásának fejlesztése,
betegségspecifikus regiszterek kialakítása, nemzetközi kutatócsoportokkal való
együttműködés erősítése.
Az új típusú koronavírus okozta pandémia során szerzett tapasztalatok értékelése
lehetőséget és alapot ad a jövő esetleges újabb járványaira való hatékonyabb felkészüléshez,
ez a folyamat a jelenlegi veszélyhelyzet stabilizálódását követően kezdődhet meg. A
fejlesztések során fokozott figyelmet kell fordítani a népegészségügyi/járványügyi és
infektológiai feladatok országos szintű harmonizálására, a járványmentes időszakban az
infektológiai ellátó hálózat diagnosztikai és ellátási kapacitásainak erősítésére, amellyel egy
kezdődő esethalmozódás felismerhető, jelezhető és helyi szinten ellátható. A hatékony
pandémiás ellátásszervezésben lehetővé kell tenni a fertőzöttek helyi, illetve regionális szintű
izolációját és ellátását, a nem fertőzéses kórképek ellátását végző egységeknek az
infektológiai ellátásba történő fokozatos bekapcsolását, a technikai és humán erőforrások
átcsoportosítását.
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Fenti programok átfedik a leggyakoribb halálokokat. Az Országos Intézetek, mint az
egészségügyi ellátó rendszer csúcsellátói, nem pusztán diagnosztikai és terápiás protokollok
kidolgozói, hanem szakmai vezetői az alacsonyabb progresszivitású kórházaknak,
szakrendelőknek, háziorvosi praxisoknak.
Népegészségügy megújítása
Célja, hogy az egészségkultúra fejlődése eredményeként az egyének és közösségek
egészségtudatosabban, egészségesebb környezetben éljenek függetlenül attól, hogy ki, hol és
milyen társadalmi-gazdasági körülmények között él; valamint a megerősített népegészségügy
hatékonyan valósítson meg komplex népegészségügyi beavatkozásokat a társadalom többi
szereplőjével együttműködésben.
o Egészséges életkezdet és a gyermekek egészségének kiemelt védelme, fejlesztése
o Az egészséges életmód előmozdítása, az egészségkockázatok csökkentése
o A krónikus betegségek terheinek csökkentése
o A lakosság egészségének járványoktól, környezeti ártalmaktól való védelme
o A hátrányos helyzetű lakosság egészségének javítása
o A népegészségügyi rendszer megerősítése.
Deklarált célunk, hogy a Nemzeti Egészségügyi Programokban, valamint a népegészségügy
megújítása keretében megjelenő, prevencióra, effektív betegellátásra irányuló intézkedéseket
– lakosságközeli szolgáltatásként - minél nagyobb arányban a háziorvosi, háziorvosi
praxisközösségekben, Egészségfejlesztési Irodákban valósítsuk meg.
A korábbi fejlesztési időszakok eredménytermékeire, fejlesztéseire, tapasztalataira építve az
egészségügyi ellátórendszer működésének olyan strukturális és finanszírozási szemléletű
átalakítása szükséges, amely alkalmas a lakosság egészségi állapotában érdemi
előrelépésre és a működési-gazdálkodási folyamatok javítására is. Az egészségügyi
struktúraváltás két pillére a szakellátás átalakítása és az alapellátás megerősítése. Kiemelt
cél a kórházközpontú betegellátás elmozdítása egy beteg- és emberközpontú lakóhely közeli
ellátási modell irányába.
A korábbi programozási időszak eredménytermékeit és tapasztalatait felhasználva az
egészséges életkezdet támogatása szükséges az egyenlő területi hozzáférés biztosítása és a
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. Az ellátás megerősítését szolgáló főbb
beavatkozási irányok:
o a várandós-, perinatális- és neonatológiai ellátás, gondozás korszerűsítése,
o a korai és kisgyermekkori fejlesztés elősegítése,
o a nem közfinanszírozott gyermek védőoltások finanszírozása,
o a szülők mentális támogatása koraszülés, koraszülés kockázata, továbbá a
várandósság, szülés vagy gyermekágyi időszakban bekövetkező gyermekhalál esetén,
o PIC-ek, INO-k fejlesztése korszerű eszközök beszerzésével, a várandós- és
csecsemőgondozásban tevékenykedők képzése,
o mentorprogram országos szintű kiépítése, mentorok képzése.
A korszerű és hatékony ellátás feltételeinek biztosítása érdekében elengedhetetlen a
magasabb progresszivitási szintű szolgáltatások megerősítése, valamint a progresszivitási
szintek szerinti ellátások újradefiniálása és világos betegutak kialakítása a járó- és
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fekvőbeteg szakellátás, továbbá a sürgősségi ellátás keretében. Az ezzel összefüggő főbb
fejlesztési irányok:
o a közfinanszírozott fekvő/járóbeteg ellátás hatékonyságát, valamint a hiányzó
szolgáltatások elérhetőségét javító beruházások (beleértve a korszerű infrastruktúra,
és eszközpark biztosítását) a szükségletek figyelembe vételével a progresszivitás
minden szintjén, kiemelten az öt Nemzeti Egészségügyi Program által lefedett
területeken (onkológiai, keringési, mozgásszervi, gyermekegészségügyi és mentális
egészségügyi ellátás) működő, egyfelől gyógyító, másfelől szakmai, módszertani
feladatokat ellátó országos gyógyító intézmények esetében;
o a fekvőbeteg ellátás hatékonyságát növelő, azt kiváltó vagy lerövidítő szolgáltatások
(pl: egynapos sebészeti ellátás; jaróbeteg szakellátás további) fejlesztése, illeszkedve
az előző programozási időszakok fejlesztéséhez;
o a testi, lelki vészhelyzetek ellátásának megerősítése, a pszichiátriai ellátás,
gondozóhálózat további fejlesztése;
o innovatív eljárások és technológiák meghonosítása a diagnosztizálás és a gyógyító
munka terén, valamint a diagnosztizáláshoz kapcsolódó laboratóriumi és
diagnosztikai kapacitások további fejlesztése;
o a sürgősségi betegellátás (beleértve a pre-hopitális sürgősségi ellátást, mentést érintő
feladatokat is) területén a folyamatosan magas szakmai színvonalú ellátás biztosítása;
o a krónikus betegellátás infrastrukturális és személyi feltételeinek javítása;
o az esetlegesen kialakuló, súlyos járványügyi helyzetre reagáló egészségügyi
ellátórendszer infrastrukturális fejlesztésének további támogatása.
A tartós ápolás-gondozást érintő kihívások kezelését célzó egészségügyi intézkedések
keretében alapvető fontosságú a tartós ápolás humánerőforrásának fejlesztése, tudásszint
növelése és kapacitásfejlesztése; az intézményrendszer, szolgáltatások fejlesztése; a
szemlélet- és attitűdformálást, információátadást szolgáló kommunikáció. A betegségük tartós
progresszív jellege miatt tartós ápolást-gondozást igénylő betegek ellátása az egészségügyi és
szociális szakemberek folyamatos, koordinált együttműködését igényli.
Az ágazati célkitűzések elérése nem lehetséges kellő létszámú, megbecsült, jól képzett és
elkötelezett egészségügyi dolgozó nélkül. A megfelelő utánpótlás biztosítása, az elvándorlás
mérséklése és a hiányszakmákban a szakemberek pótlása érdekében az egészségügyi
szakdolgozók és orvosok részére életpálya modell kialakítására került sor, amely
előrevetíti, hogy az egészségügyi ágazatban elhelyezkedőknek megéri mind szakmailag,
mind erkölcsileg, mind anyagilag az egészségügy iránti elköteleződnie. Az életpálya
programokhoz szervesen kapcsolódó beavatkozási irányok az alábbiakban foglalhatók
össze:
o az egészségügyben dolgozók (orvosok, klinikai szakpszichológusok, szakdolgozók,
stb.) korszerű képzésének, továbbképzésének és oktatásának támogatása, az ehhez
szükséges feltételek megteremtése;
o a munkakörülmények javítása és a szakdolgozók munkaterhelésének csökkentése;
o a pályaorientációt elősegítő intézkedések (pl. az egészségügyi pályák népszerűsítése,
ösztöndíjak vagy a támogatott továbbtanulás eszközeivel).
A népegészségügyi prevenció eszközeként az ülő életmód visszaszorítása, a túlsúly és elhízás
elleni küzdelem és az egészségfejlesztő testmozgásprogramok ágazatközi megközelítésű
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biztosítása is fejlesztendő terület. Ebben a sport szektor és az egészségügyi ágazat
együttműködésében az alábbi beavatkozási irányok kerültek azonosításra:
o a köznevelésben alkalmazott egészségközpontú fittségmérési, valamint egyes ifjúságegészségügyi feladatok összehangolása és illesztése az iskoláskorú tanulók fizikai
állapotának fejlesztése, testösszetétel és tápláltsági mutatóinak javítása érdekében;
o az egészségorientált sportklub modell, mint társadalmi innováció adaptációja,
megfelelő egészségpotenciált biztosító rekreációs- és sport közszolgáltatások
biztosítása a lakosság részére, valamint a testmozgással kapcsolatos szemléletváltás
ösztönzése, népszerűsítése.
Az egészségügyi alapellátás további fejlesztésre szorul az elérhető, biztonságos, jó
minőségű egészségügyi ellátás megteremtése érdekében, és hogy javuljanak az ellátás
minőségével összefüggő egészségmutatók és elsősorban a hátrányos helyzetű telelpüléseken
a lakosság életkilátásai. Az alapellátás megerősítését szolgáló főbb beavatkozási irányok:
o az alapellátásban dolgozók kompetenciáinak, felelősségi körének és kapacitásainak
átalakítása annak érdekében, hogy szakellátási diagnosztikai és gondozási
tevékenységek is elvégezhetők legyenek az alapellátásban;
o az alapellátásban a szolgáltatások elérhetőségének javítása (kiemelten a krónikus
nemfertőző betegségek megelőzése, felfedezése és ellátása, a családi életre való
felkészítés és a családtervezés támogatása, a COPD korai felismerése, az aktív
időskor támogatása, valamint a mentális egészségügy területén) a szervezett
együttműködési formák (pl. csoportpraxisok, praxisközösségek, háziorvosi
társulások) körének bővítése, szakmai feladatkörének növelése, többletszolgáltatások
biztosítása, valamint az alapellátás prevenciós tevékenységének megerősítése;
o a lakóhelyközeli ellátás elvének megfelelően az alapellátásban résztvevő szereplők
együttműködésének erősítése.
A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont:
Magyarország teljes lakossága.
Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek
– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont
Csak olyan fejlesztések támogathatók, amelyek hozzájárulnak a területi egyenlőtlenségek
csökkentéséhez és javítják a (térben és időben is) egyenlő esélyű hozzáférést az ellátásokhoz.
A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR
17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont:
Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai
kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi
megközelítés 2. pilléréhez tartozó kedvezmény szabályok alkalmazásával. A
kedvezményezett települések körének pontos meghatározására a pályázati felhívásokban kerül
sor, a támogatott fejlesztések jellegéhez igazodva.
Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d)
pont v. alpont
Nem releváns
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A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont
Nem releváns

2..1.1.2 Mutatók
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA rendelet 7. cikk, ESZA+
rendelet 21. cikk (2) bekezdés
2. táblázat: Kimeneti mutatók
Prioritás
i tengely

Egyedi célkitűzés

Alap

Régiókat
egória

Azon
osító
[5]

Mutató [255]

Mérés
i
egység

Egészség
ügyi
fejlesztés
ek

ESZA+ ix.

ESZA
+

kevésbé
fejlett

CO16

A támogatott
közigazgatási
szervek vagy
közszolgáltatá
sok
száma
nemzeti,
regionális és
helyi szinten

db

Egészség
ügyi
fejlesztés
ek

ESZA+ ix.

ESZA
+

kevésbé
fejlett

CO05

30
aluliak

fő

éven

Mérföldk
ő (2024)

Cél
(2029
)

10.000

30.00
0

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ESZA+ rendelet 21. cikk (2) bekezdés3. táblázat:
Eredmény mutatók
Priorit
ási
tengely

Egyedi
célkitűzés

Egészs
égügyi
fejleszt
ések

ESZA+ ix.

Alap

ESZ
A+

Régiókat
egória

kevésbé
fejlett

Azon
osító
[5]

Mutató
[255]

PR01

Továbbfejles
ztett
szolgáltatáso
kkal
elért
személyek
száma
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rési
egy
ség

Kiindulá
si érték
vagy
referenci
aérték
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nci
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Cél
(20
29)

fő

2.1.1.3 A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont, vii alpont
34

Adatfo
rrás
[200]

Megjegyzé
sek [200]

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

1.
Egészségügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+ ix.

094
Egészségügyi
mobil eszközök

61 633 920,29

1.
Egészségügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+ ix.

107 Intézkedések
egészséges és az
egészségügyi
kockázatokat
kezelő,
jól
kiigazított
munkakörnyezet
kialakítása
céljából, ideértve
a
testmozgás
népszerűsítését is

19 722 854,49

1.
Egészségügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+ ix.

123
Az
egészségügyi
rendszerek
elérhetőségének,
hatékonyságának
és
rezilienciájának
megerősítését
célzó
intézkedések (az
infrastruktúra
kivételével)

138 553 052,80

1.
Egészségügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+ ix.

124 A tartós
ápolásgondozáshoz
való hozzáférés
javítását
célzó
intézkedések (az
infrastruktúra
kivételével)

24 653 568,11

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

1.
Egészségügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

244 563 395,69

ESZA+ ix.
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01 Vissza
nem
térítendő

támogatás

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

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

1.
Egészségügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

244 563 395,69

ESZA+ ix.

48 Nincs
területi
célzottság

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

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

1.
Egészségügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

244 563 395,69

ESZA+ ix.

09
Nem
alkalmazható

8. táblázat: 7. dimenzió – ESZA+, ERFA, Kohéziós Alap és JTF nemek közötti
egyenlőség dimenziója
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

1.
Egészségügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+ ix.
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Összeg (Euró)

2.2 XXI. századi köznevelés
Ez olyan prioritási tengely, amely az ifjúsági foglalkoztatást célozza
Ez olyan prioritási tengely, amely innovatív fellépéseket céloz
Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az
ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés xi) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek
megfelelően**
Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az
ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés x) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek
megfelelően
Ez olyan prioritás, amely a városi mobilitást mozdítja elő az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 2. cikk b) pont viii. alpontjának megfelelően
Ez olyan prioritás, amely az IKT-konnektivitás fokozásához járul hozzá az Európai
Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 2. cikk a) pont v.
alpontjának megfelelően
*A jelölőnégyzetek az ESZA+ prioritásokra alkalmazandóak. Az ETHA esetében a prioritási tengelyek
megnevezése előre meghatározott.
** Jelölés esetén lépjen a 2.A.1.1.a szakaszhoz

2.2.1 Egyedi célkitűzés: ESZA+ iv. Az oktatási és képzési rendszerek minőségének,
inkluzivitásának, eredményességének és munkaerőpiaci relevanciájának fejlesztése, ideértve a
nem formális és az informális tanulás elismerését, a kulcskompetenciák – többek között a
digitális készségek – elsajátításának támogatása céljából
2.2.1.1 Az alapok beavatkozásai
A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+
rendelet 6. cikk (2) bekezdés
A jövő kihívásainak való megfelelés a változó munkaerőpiac és külső környezet adta keretben
akkor lehetséges, ha a jövő iskolájában a tartalomfejlesztés és a nevelő-oktató munka az
ismeretátadás mellett megfelelő figyelmet fordít a tanult ismeretek alkalmazására, a
kreativitás,
problémamegoldás,
mérlegelő
gondolkodás,
egészségtudatos,
fenntarthatóság iránt elkötelezett magatartás fejlesztésére. Ezek a pedagógiai fókuszok a
tanulók iskolai sikerességét, eredményességét is támogatják.
A XXI. századi köznevelési rendszer megteremtése érdekében a Helyreállítási és
Ellenállóképességi Eszköz (RRF), valamint a Többéves Pénzügyi Keret (MFF) több
operatív programja keretében67 összehangolt komplex fejlesztések valósulnak meg,
amelyek során a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése összekapcsolódik az
ESZA+ típusú beavatkozásokkal. A korszerű pedagógiai szemléletmód és tananyagok
alkalmazása, a megújuló infrastruktúra, a tanulók és a pedagógusok számára biztosított IKT
67

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program Plusz, illetve a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
Plusz keretében lesz lehetőség. Az országspecifikus ajánlásokkal összhangban a köznevelési rendszer digitális
átállása az RRF Demográfia és köznevelés komponese keretében valósulhat meg, a digitális oktatáshoz való
egyenlő hozzáférés biztosítását és a digitális oktatási megoldások beépítését a nevelés-oktatás gyakorlatába
szolgáló, valamint a pedagógusok ösztönzését és motiválását célzó beavatkozások által.
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eszközök, az élményalapú pedagógiai módszerek együttesen támogatják a köznevelési
rendszer eredményességének növelését, az alapkészségek és az egész életen át tartó
tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztését.
A tervezett bevatkozások illeszkednek az Európai Unió számára készített köznevelési
stratégia 2021-2030 célrendszeréhez támogatják a specifkius célkitűzéseihez rendelt
beavatkozási irányok sikeres megvalósulását.
Az Országjelentések kiemelik, hogy hazánkban a diákok teljesítménye erős összefüggést
mutat társadalmi-gazdasági hátterükkel, amelyet a korábbi mérések (PISA és
kompetenciamérés) eredményei is igazolnak. A tervezett intézkedések 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, és növekedjen a pedagógiai hozzáadott értékkel bíró intézmények
aránya. A tanulói teljesítmények alapján és az iskolai szintű eredményesség
szempontjából kedvezőtlen mutatókkal rendelkező intézmények fejlesztésére irányuló
célzott intézkedések hozzájárulnak az alacsonyan teljesítők arányának csökkenéséhez.
Mindehhez illeszkedve szintén célként jelenik meg azon fejlesztések támogatása, amelyek
hozzájárulnak a tanulói és pedagógus kompetenciafejlesztéshez, segítik az országos
kompetenciamérések rendszerszintű fejlesztését és a fejlesztések bevezetését. Emellett
lehetővé teszik a mérési eredmények értelmezését, az eredmények helyi és az országos
döntési és fejlesztési folyamatokba történő visszacsatolását. E cél megvalósítását olyan
beavatkozások szolgálják többek között, mint a pedagógiai-szakmai szolgáltatások
kapacitásainak növelése; a szaktanácsadók és mentorok, továbbá a szolgáltatásszervező
munkatársak szakmai kompetenciájának növelése; pedagógus-továbbképzések fejlesztése és
szervezése; általános módszertani, vezetői és szaktárgyi folyamattanácsadás megszervezése.
A kompetenciafejlesztés mellett a sikeres továbbtanulási döntéshozatalt erősítő
beavatkozás a pályaorientációs tevékenység iskolai környezetének fejlesztése, a
pályaorientációs feladatokat végző pedagógusok tevékenységének, szakmai-módszertani
fejlődésének támogatása, az érintettek olyan információkkal történő ellátása, amelyek segítik
a sikeres életpálya-döntések meghozatalát, ezzel az iskolai eredményesség javítását, a korai
iskolaelhagyás csökkentését.
A tanulói eredményesség javításának rendszerszintű fejlesztését jelentheti az országos
mérések rendszerszintű átállítása a digitális megvalósításra, a rendszer új
szolgáltatásokkal való kiegészítése, a tanulói életútvizsgálatok módszertanának
továbbfejlesztése, a tanulói eredményesség szempontjából releváns adatokat tartalmazó
nyilvántartások fejlesztése és más ágazati nyilvántartásokkal történő összekapcsolása az
iskolai előrehaladás támogatása és az intézkedések hatékonyságának növelése
érdekében.
A munkaerőpiac változó elvárásaihoz való rugalmas alkalmazkodást elősegítő
alapkompetenciák68 fejlesztését célzó bevatkozások keretében olyan pedagógiai

Alapkompetenciákon – a digitális, az idegennyelvi stb. kompetenciákon kívül – elsősorban azokat a személyes
és társas kompetenciákat értjük, amelyek lehetővé teszik, hogy az iskolarendszerből kikerülő fiatalok számára
68
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megoldások gyakorlati munkába való beépítése történik meg, amelyek egyrészt az egyéni
fejlődést támogatják (pl. normafelismerés, normaalkotás, kreativitás, kezdeményezőkészség,
önálló problémamegoldás, új szakmai ismeretek elsajátítása), másrészt a közösségben való
működést segítik elő (pl. együttműködés, konfliktuskezelés, kommunikáció, kollaboráció).
Beavatkozással érintett terület a fenntartható fejlődés előmozdításához szükséges oktatás, a
kihívásokra tudatosan válaszoló iskolarendszer és tanulási-tanítási gyakorlat terjesztése. E
terület egyik kiemelt fejlesztése az ökopedagógiai oktatási eszközök és módszertanok
gyakorlati, egészintézményes alkalmazására irányul.
A köznevelési rendszer eredményességének, munkaerőpiaci relevanciájának növeléséhez a
formális iskolai keretek között végzett nevelés-oktatást kiegészítő, az élményalapú informális
és nem formális tanulási módszereket alkalmazó, valamint a kreativitást fejlesztő komplex
programok megvalósítása is hozzájárul. A programok a tanulók részére interaktív tanulási
környezetet biztosítanak az aktív tanulási szokások kialakításához. A beavatkozások részét
képezik a tematikus napközi és bentlakásos programok, amelyek hozzájárulnak az
anyanyelvi-, nemzetiségi- és viselkedéskultúra fejlesztéséhez, az egészségneveléshez, a
mozgásfejlesztéshez, a környezeti- valamint a fenntarthatóságra neveléshez, a digitális és
az idegennyelvi kompetencia megerősödéséhez. A programok támogatják az integrált
nevelés-oktatás megvalósulását a köznevelésben. Az informális és nem formális tanulási
alkalmakon a megkülönböztetett figyelmet igénylő tanulói csoportok együtt69 vesznek részt az
ilyen hátrányokkal, nehézségekkel nem küzdő tanulótársaikkal. A programok jó hatással
vannak a tanulók társas viselkedésére, különböző magatartási mintákat látnak maguk előtt, új
konfliktuskezelő stratégiákat sajátítanak el, és ezeket a szabad közegben könnyebben be is
tudják tartani. A hátrányokkal nem küzdő társaik megtanulják elfogadni őket, erősödik a
toleranciájuk, ezáltal segítőkészebbek lesznek.
Az országos lefedettséggel rendelkező kulturális intézmények70 által nyújtott, tanórán és
iskolarendszeren kívüli, informális és nem formális tanulási alkalmak (pl. szakkör),,
kompetenciafejlesztési programok (pl. színházak: drámapedagógia, cirkusz: fizika, múzeum:
történelem) kiegészítik a köznevelési beavatkozásokat. Az élménypedagógiai módszerek a
kapcsolódó eszközbeszerzésekkel mind a természettudományos, mind a humán
tudástartalmak élményszerűbb elsajátítását teszik lehetővé, hozzájárulva ezáltal az iskolai
eredményesség növeléséhez és a lemorzsolódás csökkentéséhez.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében módszerként jelenik meg a
kompetencia- és személyiségfejlesztő, művészeti-, illetve művészettel nevelés segítségével a
készségfejlesztő tanulási programok alkalmazásának bővítése és az ezekhez kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztése. A művészeti- és művészettel nevelés az oktatási rendszer
eredményességét azzal segíti, hogy a tanulók a művészetekben elért eredményességük
transzfer hatásaként a többi tantárgyban is eredményesebben teljesíthetnek. A művészetek
kapcsán olyan kompetenciáik javulnak, amelyek későbbiekben a munkaerő-piaci
mind a munkaerőpiacon való elhelyezkedés, mind a munkavállalói karrierben bekövetkező változások kezelése a
lehető legeredményesebb legyen.
69 A programok esetében a résztvevői körön belül a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók, valamint a
felméréseken alulteljesítők olyan arányban lesznek jelen, hogy az integrációs hatások pedagógiailag a lehető
legeredményesebbek lehessenek.
70
Közművelődési intézmények, könyvtárak, muzeális intézmények, alkotóházak, levéltárak, előadó-művészeti
szervezetek.
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elhelyezkedésüket megkönnyítik (kreativitás, problémamegoldó képesség, szabályok
követése, figyelem orientáció, érzelmi intelligencia, digitális kompetenciák stb.).71 Az aktív
művészetoktatásnak a központi idegrendszerre ható pozitív hatását, koncentrációjavító,
érzelmi intelligenciát fejlesztő képességét, és ezáltal pozitív hatását az iskolai
lemorzsolódásra, az utóbbi évtizedek neurológiai és pszichológiai kutatásai is alátámasztják.72
A kulturális intézmények által megvalósított tehetségkutatás- és fejlesztés célja az egymásra
épülő, széles merítésen alapuló, rendszerszerű tartós programok megvalósítása, azért, hogy
abban valamennyi érintett gyermek és fiatal részt vehessen, lakhelyétől függetlenül (ezért is
kell erősíteni a programok helybe vitelét). A program épít a „helybe vitt” szolgáltatásokra, a
kulturális intézmények és szervezetek által a legkisebb településeken is megvalósítandó
foglalkozásokra.
A köznevelés a kulcskompetenciák elsajátításának támogatása révén hozzájárul az
egészségtudatos, jövőorientált, fenntartható életvezetéshez is73, amelynek része a
megfelelő mennyiségű fizikai aktivitás is. A kevésbé fejlett régiókban a
sportszervezet/sportszakember kínálat jellemzően szűkös, e településeken a legtöbb gyermek
számára jelenleg az óvodai testmozgás-programok, foglalkozások, az iskolákban pedig a
mindennapos testnevelés, az iskolai sporttevékenység és a diáksportversenyek jelentik az
egyedüli bekapcsolódási lehetőséget a szervezett sportba, a pedagógus pedig az egyetlen, a
mozgásfejlesztésbe és -tanításba bekapcsolható, képesítéssel rendelkező szakember.
Kihívást jelent a testmozgásban kevésbé ügyes, illetve a sportolás iránt nem érdeklődő
tanulók bekapcsolása ezen tevékenységekbe. Amegelőző időszak munkájára építve
megtörténik az alulról szerveződő, élményközpontú egészségfejlesztő sporttevékenységek
teljes körű implementációja az intézményi mozgás- és sportprogramokba a szükséges
szolgáltatások biztosításával együtt. Az intézmények számára nyújtandó szakmai támogatás
hozzájárul a nevelés-oktatás minőségének és eredményességének fejlesztéséhez is (javuló
tanulási eredmények, iskolai lemorzsolódás csökkentése).
Mivel a köznevelés az egyik legalkalmasabb terep arra, hogy az ökotudatosság részévé váljon
a felnövekvő generációk gondolkodásának és mindennapi cselekedeteinek, a
szemléletformálásra is hangsúlyt kell fektetni a klímatudatos magatartás, a környezetvédelem
és a fenntarthatóság szempontjaira való odafigyelés beépülésének elősegítésével az iskolás
korosztály, hosszabb távon pedig az egész társadalom gondolkodásába. A fenntartható
iskolai modell pedagógiai üzenete hozzájárulhat ahhoz, hogy az iskolákban végzett munka
révén felelős, klímatudatos állampolgárok hozzanak majd döntéseket bolygónk jövőjéről.
A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7.§ (1) bekezdésében szereplő
köznevelési intézmények vezetői, pedagógusai, a nevelő-oktató munkát segítő munkatársai,
tanulói, a tanulók családjai, a pedagógiai szakszolgálatok szakemberei, továbbá a kulturális
intézmények által a nem formális és informális tanulási programokkal, tehetségkutatással- és
Pallag Andrea: A komplex művészeti nevelés iskolai sikerének lehetősége/A komplex művészeti nevelés
koncepciójának megalapozása kvalitatív kutatási eszközökkel - OFI, Budapest, 2014
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https://www.parlando.hu/2019/2019-6/Hamori_Jozsef-Az-emberi-agy.pdf
https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f7945#matud_f7945
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A Tanács 2018/C 189/01 számú ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról.
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fejlesztéssel elért gyermekek és fiatalok, a velük foglalkozó kulturális intézmények
szakemberei.
Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek
– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont
Az oktatás eredményességének javítását, az esélyteremtő oktatás erősítését szolgáló, a
kapcsolódó fellépéstípusoknál megjelenített valamennyi beavatkozás hozzájárul az
egyenlőség, a befogadás és a megkülönböztetés-mentesség érvényesítéséhez. A fejlesztések
elősegítik a gyermekek, tanulók hátránykompenzációját.
A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR
17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont:
Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai
kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi
megközelítés 2. pilléréhez tartozó kedvezmény szabályok alkalmazásával. A
kedvezményezett települések körének pontos meghatározására a pályázati felhívásokban kerül
sor, a támogatott fejlesztések jellegéhez igazodva.
Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d)
pont v. alpont
Nem releváns
A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont
Nem releváns
2.2.1.2 Mutatók
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA rendelet 7. cikk, ESZA+
rendelet 21. cikk (2) bekezdés
2. táblázat: Kimeneti mutatók
Prioritás
i tengely

Egyedi célkitűzés

Alap

Régiókat
egória
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osító
[5]
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ő (2024)

Cél
(2029
)
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+

kevésbé
fejlett
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A támogatott
közigazgatási
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közszolgáltatá
sok
száma
nemzeti,
regionális és
helyi szinten
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XXI.
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köznevel
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20.00
0
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+

kevésbé
fejlett
fejlett
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éven

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ESZA+ rendelet 21. cikk
(2) bekezdés
3. táblázat: Eredmény mutatók
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2.2.1.3 A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont, vii alpont
4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

2.
XXI.
századi
köznevelés

ESZA+

kevésbé fejlett

49 800 207,59

ESZA+
iv.

112 Az alapés középfokú
oktatás
támogatása
(az
infrastruktúra
kivételével)

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés
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Összeg (Euró)

Megjegyzé
sek [200]

2.
XXI.
századi
köznevelés

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+
iv.

01 Vissza
nem
térítendő
támogatás

49 800 207,59

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

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

2.
XXI.
századi
köznevelés

ESZA+

kevésbé fejlett

49 800 207,59

ESZA+
iv.

48 Nincs
területi
célzottság

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

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

2.
XXI.
századi
köznevelés

ESZA+

kevésbé fejlett

49 800 207,59

ESZA+
iv.

09
Nem
alkalmazható

8. táblázat: 7. dimenzió – ESZA+, ERFA, Kohéziós Alap és JTF nemek közötti
egyenlőség dimenziója
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

2. XXI. századi
köznevelés

ESZA+

kevésbé fejlett

Összeg (Euró)

ESZA+
iv.

2.2.2 Egyedi célkitűzés: ESZA+ v. A minőségi és befogadó oktatásba és képzésbe való
egyenlő bejutás és ezek elvégzése, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára, a
kisgyermekkori oktatástól és gondozástól az általános és a szakmai oktatáson és képzésen
keresztül a felsőoktatásig, valamint felnőttoktatás és -tanulás, ideértve a tanulási mobilitás
előmozdítását mindenki számára, és a hozzáférhetőség biztosítását a fogyatékkal élő
személyek számára.
2.2.2.1 Az alapok beavatkozásai
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A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+
rendelet 6. cikk (2) bekezdés
A minőségi, befogadó oktatáshoz való egyenlő hozzáférés erősítése hozzájárul a korai
iskolaelhagyás megelőzéséhez, az esélyteremtő oktatás rendszerszintű megerősítéséhez,
amely az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez és az esetleges szegregációs jelenségek
visszaszorításához vezet. Ezen célok érdekében tervezett bevatkozások illeszkednek az
Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 2021-2030 célrendszeréhez, valamint
támogatják a specifikius célkitűzéseihez rendelt beavatkozási irányok sikeres megvalósulását.
A lemorzsolódás visszaszorítása érdekében a megelőző időszakban kifejlesztésre és
bevezetésre került a lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató
rendszer, amelynek mutatói alapján beazonosíthatók azok a fejlesztésre szoruló intézmények,
ahol az iskolai eredményesség javítása, valamint a lemorzsolódás megelőzése érdekében
szükséges a pedagógiai-módszertani beavatkozások kiterjesztése. Az érintett intézmények
fenntartói számára a további fejlesztések a pedagógiai-szakmai szolgáltatás szakmaimódszertanát, helybe vitt támogatását hivatottak erősíteni.
A 2019. és 2020. évi Országjelentés felhívja Magyarország figyelmét arra, hogy azoknak az
iskoláknak, ahol magas a lemorzsolódás veszélyének kitett tanulók aránya, személyre
szabottabb támogatást kell nyújtani, csökkenteni kell a társadalmi-gazdasági háttér iskolai
teljesítményre gyakorolt hatását. Ezért e szempontból veszélyeztetett tanulói csoportok
számára további egyéni, célirányos támogatást nyújtó megoldások kialakítására van szükség,
amely szakmailag felkészült, több hivatás képviselőiből álló segítők biztosításával az oktatási
intézményekben, illetve azok környezetében valósulhat meg. Ezen csoportok részére
nyújtandó támogatások és azokhoz kapcsolódóan az egyéni előrehaladás segítése,
valamint tehetségtámogatás révén a tanulás támogatásának ösztönzése is szükséges, a már
megkezdett programok folytatásával, kiterjesztésével. Beavatkozások történnek az
intézmények megfelelően képzett pedagógusokkal, valamint a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő alkalmazottakkal történő ellátottságának javítása érdekében,
differenciált bérkiegészítéssel az esélyteremtő többletteljesítmény elismeréseként. A
célok, beavatkozások szorosan összefüggenek a IV. célkitűzésben foglaltakkal.
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. Az EFOP-3.1.5 projekt módszertani
támogatásával a tankerületi központok a Köznevelési Információs Rendszerből származó
adatok elemzésével továbbfejlesztették az esélyegyenlőségi - illetve az érintettek esetében
deszegregációs -intézkedési tervüket. Ez a dokumentum vizsgálja a tankerületi központok
feladatellátási területén működő általános iskolák jellemző adatait többek között a
szegregációval való veszélyeztetettség szempontjából, az iskolák továbbtanulási, hiányzási,
lemorzsolódási, illetve kompetenciamérési mutatóit és ennek alapján beavatkozást igénylő
feladatokat határozott meg a helyi oktatásszervezés és az iskolák számára. A további
fejlesztés alapvető eleme a méltányos oktatáshoz történő hozzáférést erősítő, esélyteremtő,
illetve deszegregációs célú oktatásszervezés támogatása a tankerületi esélyegyenlőségi
intézkedési tervek végrehajtával, módszertani támogatásával, a végrehajtást segítő képzéssel
és mentori szolgáltatással. A beavatkozás magában foglal olyan kapcsolódó feladatokat is,
mint a partneri együttműködések támogatása, a családokkal és ágazati szereplőkkel történő
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együttműködés erősítése; a tanulói esélyteremtés támogatása érdekében pedagógusi
kompetenciák
erősítése;
a
fejlesztési,
támogatási
folyamatok
koordinálása,
minőségbiztosítása, hatásértékelése.
Az esélyteremtő oktatáshoz való hozzáférés további erősítését jelentheti az inkluziós
index és/vagy az Iskolai Lemorzsolódás Megelőzését Támogató Pedagógiai Rendszer
(ILMT) alapján történő komplex iskolafejlesztési tevékenység a tankerületi szintű
esélyegyenlőségi intézkedési tervek végrehajtására alapozottan. Ez magában foglalja a
helyi oktatásszervezési gyakorlat elemzésén alapuló oktatásszervezési beavatkozások
széleskörű támogatását, a befogadó iskolák tanuló és pedagógus-támogató szolgáltatásainak
fejlesztését, a tanulók utánkövetését, eredményes deszegregációs módszerek gyakorlati
adaptációját. A méltányos oktatást támogató pedagógiai rendszerek alkalmazásához
differenciált bérösztönzést szükséges kapcsolni az esélyteremtő pedagógiai
többletteljesítmény, az iskolai hátrányok kompenzációjában végzett többletmunka
elismeréseként. A beavatkozás tehát érdemben hozzájárul a pedagógus- és
szakemberellátottság javításához, a juttatások szintjének növeléséhez.
A deszegregációs intézkedések fejlesztésének fontos szerep jut a lemorzsolódás, illetve a
korai iskolaelhagyás arányának csökkentésében, hiszen a szegregált közegben oktatott tanulók
és a végzettség nélküli iskolaelhagyás erőteljes összefüggést mutat. A beavatkozások nem
utolsó sorban hozzájárulnak a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet
nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2000/43/EK irányelvnek történő
megfeleléshez.
A lemorzsolódással, illetve a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett gyermek- és tanulói
csoportokkal kapcsolatos feladatok ellátásában jelentős - prevenciós és intervenciós - szerep
jut a pedagógiai szakmai szolgáltatásnak, a pedagógiai szakszolgálatoknak, azon belül is a
pályaválasztási tanácsadásnak, az iskolapszichológiai ellátásnak, a lemorzsolódás veszélyének
fennállása esetén a mielőbbi jelzésnek és beavatkozásnak, az alacsonyan teljesítő intézmények
szakmai támogatásának. Ezért kiemelten fontos ezen intézmények által nyújtott szolgáltatások
minőségének javítása, a megfelelő szintű, valamint elérhető közelségű rendelkezésre állása.
A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése érdekében tervezett beavatkozások
keretében kiemelt cél a pedagógiai szakszolgálati intézmények, a gyógypedagógiai
nevelésben-oktatásban részt vevő és a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók
köznevelési ellátásában részt vevő intézmények eszközellátottságának és utaztatási
szolgáltatásainak bővítése, fejlesztése, valamint a helyben elérhető szolgáltatások
kiterjesztése.
Az új pedagógiai, nevelési-oktatási, fejlesztési és diagnosztikai eljárások és módszerek
alkalmazása – mind a nevelési-oktatási, mind a pedagógiai szakszolgálati tevékenységek
esetében – különös fontossággal bír74. A korszerű eljárások és eszközök alkalmazása a
pedagógiai folyamatok hatékonyságát növelik, elősegítik a megelőzés és az intervenciós
A tervezett beavatkozás előzménye az EFOP 3.1.6. konstrukció, mely keretében jellemzően
képzéstámogatásra, eszközbeszerzésre, módszertani fejlesztésre és szülősegítő tevékenységekre lehetett pályázni.
A konstrukció iránt az érdeklődés rendkívül nagy volt, a fejlesztések folytatásának szükségességét támasztja alá
az is, hogy a túlpályázás következtében számos fenntartó kimaradt a fejlesztésből. A tervezett beavatkozás az
előzményprojekthez képest kibővített tartalamú, az utaztatási szolgáltatások fejlesztését és speciális
eszközkölcsönzők kialakítását is célozza.
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tevékenységek hatékony megvalósítását, fejlesztik a tanulók készségeit és képességeit, hosszú
távú „befektetésként” javítják a munkaerőpiaci és szociális integrációs esélyeket.
A pedagógiai szakszolgálati intézményekben egyre nagyobb teret kapnak a helyszínen,
terepen végzett szolgáltatások, a nevelési-oktatási intézmények esetében ugyancsak jelentős
szerepe van az utaztatási szolgáltatások fejlesztésének. Ezen fejlesztés jól illeszkedik az Nkt.
„aránytalan teher” tilalmának szabályához. Az utaztatási szolgáltatások fejlesztése egyben
tehermentesíti a társadalombiztosítási rendszert, hiszen jóval alacsonyabb – különböző
jogcímen adott – utazási támogatást kell így az érintettek felé megtéríteni. A nevelési-oktatási
intézményeknek – az egyes sajátos nevelési igény területenként különböző – infrastrukturális
feltételeknek kell megfelelniük. Sok esetben nemcsak az akadálymentesítés, vagy
infrastruktúrabővítés, hanem az elöregedett épületek modernizálásának is szükséges75. Nagy
infrastruktúra-igénnyel rendelkeznek a pedagógiai szakszolgálati intézmények is, hiszen
annak az elvnek, miszerint az ellátásra szorulók a lakóhelyükhöz legközelebb férjenek hozzá a
szolgáltatásokhoz kibontakoztatása érdekében ma már több mint 300 saját helyszínen folyik
szakszolgálati feladat-ellátás. Ezen infrastrukturális fejlesztések hivatottak biztosítani, hogy
az ellátások, a programok és szolgáltatások minden érintett számára a lehető legnagyobb
mértékben hozzáférhetőek legyenek, adaptálás, vagy speciális tervezés szükségessége nélkül,
továbbá adott esetben szükségesek, hogy biztosítsák a sajátos nevelési igényű, fogyatékos
gyermekek, tanulók alapvető oktatáshoz való jogának a mindenkit megillető, egyenlő mértékű
gyakorlását. Az infrastruktúra-fejlesztések a 2021-2027-es programozási időszakban a területi
fejlesztéseket magába foglaló operatív program keretében valósulhat meg és kapcsolódnak a
jelen prioritási tengely keretében tervezett ESZA típusú fejlesztésekkel.
A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont:
Fő célcsoport a
- sérülékeny tanulói csoportok, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma
gyermekek, tanulók és szüleik, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói csoportok, oktatási
mutatók alapján fejlesztést igénylő (lemorzsolódással veszélyeztetett, alacsonyan teljesítő
tanulók által érintett) iskolák, az érintett intézmények vezetői, pedagógusai és a pedagógiai
munkát segítő munkatársai, fenntartói, az oktatási ágazaton belüli és ágazatközi szervezetek
szakemberei;
- a pedagógiai szakszolgálati intézmények, valamint a sajátos nevelési igényű és a tartós
gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók köznevelési ellátásában részt vevő intézmények,
azok tanulói, ellátottai és szakemberei, illetve az érintett családok.
Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek
– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont
Az oktatás eredményességének javítását, az esélyteremtő oktatás erősítését szolgáló, a
kapcsolódó fellépéstípusoknál megjelenített valamennyi beavatkozás az egyenlőség, a
befogadás és a megkülönböztetés mentesség érvényesítéséhez járulnak hozzá. A fejlesztések
elősegítik a gyermekek, tanulók hátránykompenzációját.
A 2014-2020-as programozási időszakban az EFOP 4.1.6. konstrukció biztosított támogatást ezen
intézmények infrastruktúra-fejlesztésére. A konstrukció esetében jelentős túlpályázás történt, ezáltal számos
intézmény kimaradt a fejlesztésből, mely megalapozza a program folytatásának szükségességét.
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A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR
17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont:
Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai
kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi
megközelítés 2. pilléréhez tartozó kedvezmény szabályok alkalmazásával. A
kedvezményezett települések körének pontos meghatározására a pályázati felhívásokban kerül
sor, a támogatott fejlesztések jellegéhez igazodva.
Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d)
pont v. alpont
Nem releváns
A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont
Nem releváns
2.2.2.2 Mutatók
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA rendelet 7. cikk, ESZA+
rendelet 21. cikk (2) bekezdés
2. táblázat: Kimeneti mutatók
Prioritás
i tengely

Egyedi célkitűzés

Alap

Régiókat
egória

Azon
osító
[5]

Mutató [255]

Mérés
i
egység

Mérföldk
ő (2024)

Cél
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XXI.
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köznevel
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ESZA+ v.

ESZA
+

kevésbé
fejlett

CO05

30
aluliak

fő

12.000

41.00
0

éven

fejlett

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ESZA+ rendelet 21. cikk
(2) bekezdés
3. táblázat: Eredmény mutatók
Priorit
ási
tengely

Egyedi
célkitűzés

XXI.
századi
köznev
elés

ESZA+ v.

Alap

ESZ
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Régiókat
egória

kevésbé
fejlett
fejlett

Azon
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[5]

Mutató
[255]

PR03

Korai
iskolaelhagy
ással
(lemorzsolód
ással)
veszélyeztet
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Mé
rési
egy
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Kiindulá
si érték
vagy
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Ref
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nci
a év

Cél
(20
29)

%

7,46%

201
9

6,5
%

Adatfo
rrás
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Oktatás
i
Hivatal
jelzőre
ndszere

Megjegyzé
sek [200]

ett tanulók
aránya

2.2.2.3 A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont, vii alpont
4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

2.
XXI.
századi
köznevelés

ESZA+

kevésbé fejlett

157 782 835,93

ESZA+ v.

112 Az alapés középfokú
oktatás
támogatása
(az
infrastruktúra
kivételével)

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

2.
XXI.
századi
köznevelés

ESZA+

kevésbé fejlett

157 782 835,93

ESZA+ v.

01 Vissza
nem
térítendő
támogatás

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

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

2.
XXI.
századi
köznevelés

ESZA+

kevésbé fejlett

157 782 835,93

ESZA+ v.

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák
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48 Nincs
területi
célzottság

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

2.
XXI.
századi
köznevelés

ESZA+

kevésbé fejlett

157 782 835,93

ESZA+ v.

09
Nem
alkalmazható

8. táblázat: 7. dimenzió – ESZA+, ERFA, Kohéziós Alap és JTF nemek közötti
egyenlőség dimenziója
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

2. XXI. századi
köznevelés

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+ v.

49

Összeg (Euró)

2.3 Társadalmi felzárkózási fejlesztések
Ez olyan prioritási tengely, amely az ifjúsági foglalkoztatást célozza
Ez olyan prioritási tengely, amely innovatív fellépéseket céloz
Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az
ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés xi) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek
megfelelően**
Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az
ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés x) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek
megfelelően
Ez olyan prioritás, amely a városi mobilitást mozdítja elő az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 2. cikk b) pont viii. alpontjának megfelelően
Ez olyan prioritás, amely az IKT-konnektivitás fokozásához járul hozzá az Európai
Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 2. cikk a) pont v.
alpontjának megfelelően
*A jelölőnégyzetek az ESZA+ prioritásokra alkalmazandóak. Az ETHA esetében a prioritási tengelyek
megnevezése előre meghatározott.
** Jelölés esetén lépjen a 2.A.1.1.a szakaszhoz

2.3.1 Egyedi célkitűzés: ESZA+ i. a foglalkoztatásba való bejutás javítása és aktivizáló
intézkedések minden munkanélküli, különösen pedig a fiatalok az Ifjúsági Garancia
megvalósítása révén, a tartósan munkanélküliek és a munkaerő-piacon megjelenő hátrányos
helyzetű csoportok, valamint az inaktív személyek számára, előmozdítva az önfoglalkoztatást
és a szociális gazdaságot
2.3.1.1 Az alapok beavatkozásai
A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+
rendelet 6. cikk (2) bekezdés
Komplex beavatkozásokkal és modellprogramokkal támogatjuk a munkaerőpotenciál
növelését, a munka világából tartósan kiszorult személyek nyílt munkaerőpiaci integrációját.
A társadalmilag és gazdaságilag elmaradott területeken élő hátrányos helyzetű aktív korú
népesség munkaerőpiaci esélyeit és foglalkoztatását - valós piaci igény kielégítésére alapozott
komplex (képzést, foglalkoztatást és termelést egyaránt magába foglaló) humán és
infrastrukturális fejlesztéseket megvalósító - modellprogramok indításával támogatjuk. Az
intézkedés infrastrukturális célú fejlesztései az ERFA iii) egyedi célkitűzés alatt kerültek
komplementer módon meghatározásra.
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
(egészségügyi, szociális és foglalkoztatási) szolgáltatásokat tervezünk nyújtani, amely
jelenleg a hazai szabályozás szerint nincs összekapcsolva.
.
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A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont:
A programok lehetséges célcsoportja: közfoglalkoztatásban érintett személyek,
munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek. A beavatkozásokhoz kapcsolódó
egyes pályázati felhívásokban kerülnek rögzítésre a támogatott fejlesztés kapcsán releváns
célcsoportok.
Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek
– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont
A célkitűzés keretében tervezett intézkedések hozzájárulnak a romák egyenlőségének,
társadalmi befogadásának és részvételének előmozdítását célzó uniós stratégiai
keretrendszerben (a továbbiakban: Keretstratégia) foglalt cigányellenességgel szembeni
küzdelemhez, a foglalkoztatás (munkavállalás) terén meglévő hátrányos megkülönböztetés
elleni küzdelemhez és a munkáltatók szemléletformálásához.
A modellprogram hozzájárul továbbá a Keretstratégiában szereplő „roma vállalkozók és
önfoglalkoztatók támogatása” iránymutatáshoz. Települési önkormányzatok által végrehajtott
programok esetében a beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a település Helyi
Esélyegyenlőségi Programjával.
A közfoglalkoztatottak 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.
A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR
17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont:
Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai
kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi
megközelítés 2. pilléréhez tartozó kedvezmény szabályok alkalmazásával. A
kedvezményezett települések körének pontos meghatározására a pályázati felhívásokban kerül
sor, a támogatott fejlesztések jellegéhez igazodva.
Kevésbé fejlett régiók, ahol közfoglalkoztatás jelen van.
Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d)
pont v. alpont
Nem releváns
A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont
Nem releváns
2.3.1.2 Mutatók
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA rendelet 7. cikk, ESZA+
rendelet 21. cikk (2) bekezdés
2. táblázat: Kimeneti mutatók
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Prioritás
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Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ESZA+ rendelet 21. cikk
(2) bekezdés
3. táblázat: Eredmény mutatók
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2.3.1.3 A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont, vii alpont
4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület

Prioritási

Alap

Régiókategória Egyedi
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Kód

Összeg (Euró)

Megjegyzé
sek [200]

célkitűzés

tengely
3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+ i.

116
A
hátrányos
helyzetű
személyek
munkaerőpiacra
való
belépésének és
visszatérésének
támogatása

58 428 956,43

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

58 428 956,43

ESZA+ i.

01 Vissza
nem
térítendő
támogatás

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

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

58 428 956,43

ESZA+ i.

48 Nincs
területi
célzottság

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

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

58 428 956,43

ESZA+ i.

09
Nem
alkalmazható

8. táblázat: 7. dimenzió – ESZA+, ERFA, Kohéziós Alap és JTF nemek közötti
egyenlőség dimenziója
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Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

Összeg (Euró)

ESZA+ i.

2.3.2 Egyedi célkitűzés: ESZA+ vii. az aktív befogadás ösztönzése, többek között az
esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a
foglalkoztathatóság javítása érdekében, különösen hátrányos helyzetű személyek
vonatkozásában
2.3.2.1 Az alapok beavatkozásai
A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+
rendelet 6. cikk (2) bekezdés
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, sok esetben halmozottan
hátrányos helyzetű célcsoportok felzárkózását. E célt szolgálják a foglalkoztathatóság
növelésére, az alacsony képzettségűek tanulási lehetőségeinek biztosítására, valamint a
fogvatartottak társadalmi reintegrációjának elősegítésére irányuló intézkedések. A munka
világából tartósan kiszoruló személyek foglalkoztathatóságának javítása többirányú
összehangolt beavatkozásokat igényel; 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.
Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának erősítése
Az országjelentés megállapításaival összhangban a roma nemzetiséghez tartozók (és
kiemelten a roma nők) alacsony foglalkoztatási rátája mögött az alacsony iskolázottság, a
nem megfelelő (piacképes) végzettség és a diszkrimináció húzódik meg. Ennek
megfelelően az elsődleges munkaerő-piactól legtávolabb lévő, hátrányos helyzetű és
alacsony iskolai végzettségűek részére támogatott tanulási lehetőségeket nyújtunk az
alapfokú iskolai végzettség megszerzésének segítésével, a funkcionális analfabetizmus
csökkentésével, a pandémia tapasztalataira is reagálva – digitális kompetencia fejlesztéssel,
valamint a helyi munkaerő-piaci igényekhez is illeszkedő, a foglalkoztathatóságot
megalapozó tanulási programok megvalósításával, munkagyakorlat biztosításával, a nyílt
munkaerőpiacra átvezető aktív munkaerő-piaci programokba történő belépés segítésével,
valamint az egyéb kompetencia-fejlesztő, a kulturális intézmények bázisán megvalósuló, az
egész életen át tartó tanulást támogató programokkal.
Hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának támogatása
A romák (roma nők) foglalkoztatásba ágyazott képzése keretében a foglalkoztatási
szempontból különösen hátrányos helyzetűek átmeneti jelleggel támogatott foglalkoztatására

54

és támogatott képzésére, valamint egyénre szabott személyes segítésükre, mentorálásukra
kerül sor. Az intézkedés hozzájárul a roma közösségek érdekében történő társadalmi
szerepvállalás erősítéséhez. 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 munkaerőpiacra újonnan belépő hátrányos helyzetű – köztük roma – fiatalok
foglalkoztatási helyzetének javítását támogatjuk gyakornoki program keretében. A
hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatási helyzetének javítása hozzájárulhat a több
humánszakma munkaerő utánpótlásához, és a szemléletformáláshoz egyaránt.
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 képzéssel,
személyre szabott egyéni és csoportos szolgáltatásokkal támoatjuk. 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.
Az intézkedés keretében azokban a régiókban, amelyekben a bűnelkövetők száma
kiemelkedően magas, a lakosság biztonságának, tudatosságának és felkészültségének
növelésére kerül sor, bűnmegelőzési ismeretek és tapasztalatok összegyűjtésével és
átadásával, szakemberek képzésével, szimulációs játékok biztosításával. A programba
bevonásra kerülnek a fogvatartottak gyermekei is, akik bűnelkövetési szempontból
veszélyeztetett helyzetben vannak.
Települési önkormányzatok által végrehajtott programok esetében a beavatkozásoknak
összhangban kell lenniük a település Helyi Esélyegyenlőségi Programjával.
A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont:
A programok lehetséges célcsoportja: alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők és/vagy
munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek, romák (roma nők);
fogvatartottak/szabadultak és engedélyezett kapcsolattartóik, rokonaik, kriminálisan
veszélyeztetett 16 év feletti személyek, a fogvatartottak gyermekei, azon régiók lakosai és
szakemberei ahol a bűnelkövetők lakóhely szerinti száma a a Belügyminisztérium Bűnügyi
Statisztikai Rendszere alapján legmagasabb.
A beavatkozásokhoz kapcsolódó egyes pályázati felhívásokban kerülnek
támogatott fejlesztés kapcsán releváns célcsoportok.

rögzítésre a

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek
– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont
Az intézkedések egyik kiemelt célcsoportját a foglalkoztatási szempontból leginkább
hátrányos helyzetű a romák – kiemelten roma nők – jelentik. A célkitűzés keretében tervezett
foglalkoztatást, valamint foglalkoztathatóságot erősítő intézkedések hozzájárulnak
Keretstratégiában foglalt cigányellenességgel szembeni küzdelemhez, a foglalkoztatás
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(munkavállalás) terén meglévő hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez és a
munkáltatók érzékenyítéséhez.
A gyakornoki program hozzájárul továbbá a Keretstratégia romák részvételének elősegítését
erősítő célkitűzéshez, pozitív intézkedések előmozdításával a romák nemzeti és helyi
közigazgatásban történő részvételének növelése révén.
A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR
17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont:
Területi célzás: Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a
demográfiai kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében
rögzített területi megközelítés 2. pilléréhez tartozó kedvezmény szabályok alkalmazásával. A
kedvezményezett települések körének pontos meghatározására a pályázati felhívásokban kerül
sor, a támogatott fejlesztések jellegéhez igazodva.
Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d)
pont v. alpont
Nem releváns
A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont
Nem releváns
2.3.2.2 Mutatók
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA rendelet 7. cikk, ESZA+
rendelet 21. cikk (2) bekezdés
2. táblázat: Kimeneti mutatók
Prioritás
i tengely

Egyedi célkitűzés

Alap

Régiókat
egória

Azon
osító
[5]

Mutató [255]

Mérés
i
egység

Mérföldk
ő (2024)

Cél
(2029
)

Társadal
mi
felzárkóz
ási
fejlesztés
ek

ESZA+ vii.

ESZA
+

kevésbé
fejlett

CO01

Munkanélküli
, beleértve a
tartós
munkanélküli
eket is

fő

4.320

10.80
0

Társadal
mi
felzárkóz
ási
fejlesztés
ek

ESZA+ vii.

CO13

Kisebbségek
(ideértve
a
marginalizált
közösségeket,
például
a
romákat)

fő

400

1.180

Társadal
mi
felzárkóz
ási

ESZA+ vii.

CO07

Legfeljebb
általános
iskolai
végzettséggel

fő

2.800

7.000

fejlett

ESZA
+

kevésbé
fejlett
fejlett

ESZA
+

kevésbé
fejlett

56

fejlesztés
ek

rendelkezők
(ISCED-2)

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ESZA+ rendelet 21. cikk
(2) bekezdés
3. táblázat: Eredmény mutatók
Priorit
ási
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célkitűzés

Alap

Társada
lmi
felzárk
ózási
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ések

ESZA+ vii.
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A+
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lmi
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ESZA+ vii.

ESZ
A+

Régiókat
egória

Azon
osító
[5]
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[255]
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rési
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ség

Kiindulá
si érték
vagy
referenci
aérték
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nci
a év

Cél
(20
29)

kevésbé
fejlett

CR04
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k
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foglalkoztatá
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–
beleértve az
önfoglalkozt
atást – levő
résztvevők

fő

0

n.r.
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0

kevésbé
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CR03
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k
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képesítést
szerző
résztvevők

fő

0

n.r.
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0

Adatfo
rrás
[200]

2.3.2.3 A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont, vii alpont
4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

3. Társadalmi
felzárkózási

ESZA+

kevésbé fejlett

9 861 427,25

ESZA+
vii.
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116 A hátrányos
helyzetű
személyek

Megjegyzé
sek [200]

fejlesztések

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

munkaerőpiacra
való belépésének
és visszatérésének
támogatása
ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+
vii.

117
A
marginalizált
csoportok
–
például a romák –
oktatáshoz
való
hozzáférésének,
munkavállalásának
és
társadalmi
befogadásának
javítását
célzó
intézkedések

80 370 632,05

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

90 232 059,3

ESZA+
vii.

01 Vissza
nem
térítendő
támogatás

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

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

90 232 059,3

ESZA+
vii.

48 Nincs
területi
célzottság

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

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

90 232 059,3

ESZA+
vii.
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09
Nem
alkalmazható

8. táblázat: 7. dimenzió – ESZA+, ERFA, Kohéziós Alap és JTF nemek közötti
egyenlőség dimenziója
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

Összeg (Euró)

ESZA+
vii.

2.3.3 Egyedi célkitűzés: ESZA+ viii. marginalizált közösségek – például a romák –
társadalmi-gazdasági integrációjának előmozdítása
2.3.3.1 Az alapok beavatkozásai
A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+
rendelet 6. cikk (2) bekezdés
A társadalmi-gazdasági problémák felszámolásához a tapasztalatok szerint nem elegendők az
egymástól független, ágazati megközelítéssel vezérelt, egy-egy konkrét problémára adott
intézkedések, területileg koncentrálódó gazdasági-társadalmi kihívásokra komplex,
ágazatközi, valamint humán és infrastrukturális fejlesztési elemeket magában foglaló, a helyi
sajátosságokra alapuló válaszokat kell adni. Összhangban a 2019. évi országjelentéssel,
magas prioritást képező beruházási szükségletként került azonosításra a marginalizálódott
közösségek integrációja tekintetében többek között a különböző formában megjelenő
lakhatási kirekesztettség kezelése, valamint a leromlott városi és vidéki területek
rehabilitációja.
Legnehezebb helyzetű települések komplex fejlesztése („Felzárkózó települések” hosszú
távú programja)
A legnehezebb helyzetű települések és térségek bekapcsolása a társadalmi, gazdasági
fejlődésbe olyan hosszú távú, célzott és integrált település-felzárkózási program
megvalósítását igényli – a rászoruló települések szakaszos bevonásával –, amely folyamatos
szakmai jelenléten, a helyi adottságok feltárásán (települési diagnózison), valamint arra épülő
cselekvési terven alapul. A Kormány ezért indította el 2019-ben a „Felzárkózó települések”
hosszú távú programját, karitatív szervezetek részvételével, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
koordinálásában. A fejlesztés elősegíti a valós szükségleteken alapuló felzárkózást a
leghátrányosabb helyzetű településeken.
A program komplex, összehangolt (humán és infrastrukturális) tevékenységekkel segíti – a
legkorábbi életkortól a foglalkoztatásig – a településeken élők helyzetének javulását, a
település fejlesztését. Hiánypótló szolgáltatásokat nyújt azoknak a rászorulóknak, akiknek
túlnyomó többsége munkavállalási és megélhetési gondokkal, valamint egészségi
problémákkal küzd, és rossz lakhatási körülmények között él. Javítja a közszolgáltatásokhoz
való hozzáférésüket, erősíti a helyi közösségeket, szabadidős lehetőségeket, a romák és nem
romák közötti együttműködést valamint a települések működőképességét. A fejlesztések
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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, infrastrukturális
fejlesztésekkel. A fejlesztések mindemellett az egészségügyi prevencióra, a
foglalkoztathatóság növelésére irányulnak, továbbá a krízishelyzetek kezelését, lakhatási
körülmények javítását, a fenntartható, egészséges és biztonságos lakhatás megteremtését is
célozzák az ERFA+ iii) célkitűzése alatt megvalósuló fejlesztésekkel együtt.
A „Felzárkózó települések” program a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében
olyan beavatkozásokat tervez megvalósítani, amelyek finanszírozására az EFOP Plusz nem-,
vagy nagyon korlátosan nyújt finanszírozási lehetőséget (elsődlegesen infrastrukturális
elemek).
Az EFOP Plusz keretében a program intézkedései a prioritástengely
beavatkozásaihoz
kapcsolódó pályázati felhívásokkal összehangolt, a párhuzamos
finanszírozást kizáró módon valósulnak meg.
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 és
szolgáltatásokhoz való hozzáférési) hátrányok felszámolását jelenti 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. A fejlesztések alapja a
célterületen megvalósuló folyamatos szakmai jelenlét (settlement típusú szociális munka).
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 intézkedések révén megnyílnak azok a mobilitási
pályák, amelyek az elköltözést és az ahhoz szükséges életmódot érintő változásokat
(munkalehetőség, oktatásban való részvétel stb.) egyaránt szolgálják.
A települési önkormányzatok által végrehajtott programok esetében a beavatkozásoknak
összhangban kell lenniük a település Helyi Esélyegyenlőségi Programjával.
Az ESZA+ viii. egyedi célkitűzés keretében megvalósításra kerülő lakhatási körülmények
javítását célzó ESZA típusú fejlesztések esetén magántulajdonú ingatlanokat érintő
beavatkozásokra is sor kerülhet.
A lakhatási beruházások támogatását a prioritás ERFA iii) célkitűzése biztosítja.
A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont:
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A programok lehetséges célcsoportja: a „Felzárkózó települések”76, szegregátumok és a
szegregátummal rendelkező településen élő romák, hátrányos helyzetű személyek, a
települések lakói, ott dolgozó szakemberek.
A beavatkozáshoz kapcsolódó egyes pályázati felhívásokban kerülnek rögzítésre a támogatott
fejlesztés kapacsán releváns célcsoportok.
Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek
– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont
Az intézkedés célcsoportját a periférikus élethelyzetben (területi, lakhatási hátrányban,
megélhetési nehézséggel, illetve kirekesztődési kockázattal) élő személyek jelentik. A
célkitűzés keretében tervezett intézkedések hozzájárulnak a 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.
A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR
17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont:
Területi célzás: a „Felzárkózó települések” kapcsán a beavatkozás a Partnerségi
Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai kihívások és/vagy a térségi, regionális
különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi megközelítés 2. pillérével összhangban
kiemelten a következő területi lehatárolást célozza: 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozatban
kijelölt településekre irányuló fejlesztés.
A szegregált élethelyzetben élők helyzetének javítását célzó intézkedés esetében a területi
célzás a következő: szegregátumok illetve szegregátummal rendelkező települések kevésbé
fejlett régiókban,
Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d)
pont v. alpont
Nem releváns
A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont
Nem releváns
2.3.3.2 Mutatók
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA rendelet 7. cikk, ESZA+
rendelet 21. cikk (2) bekezdés
2. táblázat: Kimeneti mutatók

76

1057/2021. (II. 19.) Korm. határozatban kijelölt települések
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Prioritás
i tengely

Egyedi célkitűzés

Alap

Régiókat
egória

Azon
osító
[5]

Mutató [255]

Mérés
i
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)
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a
romákat)

fő

4.800

12.00
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fő
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éven

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ESZA+ rendelet 21. cikk
(2) bekezdés
3. táblázat: Eredmény mutatók
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2.3.3.3 A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont, vii alpont
4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés
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Összeg (Euró)

Megjegyzé
sek [200]

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+
viii.

126
A
szegénység
vagy
a
társadalmi
kirekesztődés
kockázatának
kitett
személyek –
ideértve
a
leginkább
rászorulókat és
a gyerekeket is
–
társadalmi
integrációjának
előmozdítása

258 615 929,52

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

258 615 929,52

ESZA+
viii.

01 Vissza
nem
térítendő
támogatás

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

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+
viii.

47
A
célzott
területek
egyéb
típusai

248 754 502,27

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+
viii.

48 Nincs
területi
célzottság

9 861 427,25

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

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés
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Összeg (Euró)

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+
viii.

09
Nem
alkalmazható

258 615 929,52

8. táblázat: 7. dimenzió – ESZA+, ERFA, Kohéziós Alap és JTF nemek közötti
egyenlőség dimenziója
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

Összeg (Euró)

ESZA+
viii.

2.3.4 Egyedi célkitűzés: ESZA+ x. a szegénységgel vagy társadalmi kirekesztéssel
fenyegetett, többek között legrászorulóbb személyek társadalmi integrációjának előmozdítása
2.3.4.1 Az alapok beavatkozásai
A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+
rendelet 6. cikk (2) bekezdés
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 a leghátrányosabb helyzetű, szolgáltatáshiányos térségekben,
településeken és településrészeken 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 szakmai hálózatok és a járási
szintről biztosítandó hiánypótló szolgáltatások az érintett településeken élő családok számára.
- A koragyermekkori felzárkózást segítő új Biztos Kezdet Gyerekházak létrehozásával a
gyermek legkorábbi életkorától, a szülő bevonásával biztosítják a szolgáltatásokat, hiszen a
gyermekek fejlődésében különösen meghatározó az első három életév.
- A kistelepülési gyermekprogramokra (előzményprogram: EFOP-1.4.3) olyan
szolgáltatáshiányos, köznevelési intézményekkel sem rendelkező kistelepüléseken kerül sor,
ahol nem csökken a gyermekszám. Ezek a teljes gyermek- és ifjúsági korosztály számára
biztosítanak olyan egyszerű és fenntartható szolgáltatásokat – a szülők bevonásával is –,
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amelyek igazodnak a helyi igényekhez, és a helyi intézmények és szervezetek
együttműködésével esélyteremtő funkciókat látnak el.
- A gyermekes családok szegénységének csökkentését célzó beavatkozások
infrastrukturális hátterének megerősítésére is sor kerül, melyet a prioritási tengely ERFA
iii) célkitűzése alatt tervezünk.
Hosszabb távon cél, hogy a fejlesztésekkel kialakított szolgáltatások az állami
ellátórendszerbe épülve hozzájáruljanak a meglévő intézményi funkciók kiegészítéséhez,
fejlesztéséhez, ami egyúttal a fenntarthatóságukat is megalapozza.
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 indítunka, amelyek a hátrányos helyzetű gyermekek számára
megteremtik a felzárkózás lehetőségét, és jobb életminőség megteremtéséhez vezetnek.
- A leszakadó közegben működő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/tanulókat nagy létszámban nevelő
oktató, köznevelési intézmények esélyteremtő szerepének erősítése érdekében
intézkedéstindítunk a hátrányos helyzetű gyermekekkel való pedagógia foglalkozás
módszereinek gyakorlatorientált megismertetésére a leendő pedagógusokkal. Megtörténik
a pedagógusképző felsőoktatási intézményekkel együttműködő köznevelési módszertani
partnerintézményi hálózat erősítése, bővítése annak érdekében, hogy pedagógusszakos
megfelelő tapasztalatot szerezhessenek a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásához.
- A homogenizálódó, társadalmi, gazdasági szempontból átfogó fejlesztést igénylő területeken
működő, többségében hátrányos helyzetű tanulókat nevelő-oktató, országos méréseken
alulteljesítő, lemorzsolódással leginkább érintett általános iskolák ágazatközi
együttműködésben történő komplex, ágazatközi, humán és infrastrukturális - fejlesztésére
kerül sor. Az intézkedés infrastruktruális fejlesztéseit a piroritás ERFA iii) célkitűzése
biztosítja.
- Folytatjuk az óvodai esélyteremtő programokat (előzményprogram: EFOP-3.1.3),
amelyek az oktatási hátrányok megelőzését, a minél korábbi életkorban megkezdett képesség
kibontakoztatását segítik szakmai, módszertani támogatással, eszközfejlesztéssel.
- Területi alapon, új tanodák létrehozásával kerülnek továbbfejlesztésre a tanodaszolgáltatások, 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.
- 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, a továbbtanulási esélyek növelésével, a
családjuk bevonásával egyetemben.
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- Támogatjuk a kollégiumi körülmények között megvalósuló prevenciós programot,
amely a nehéz családi körülményekből adódó – tanulást nehezítő – gondokat felzárkózást
segítő többletszolgáltatásokkal igyekszik áthidalni, a gyermek családban történő nevelésének
megerősítése mellett. Az intézkedés infrastruktruális fejlesztéseit a piroritás ERFA iii)
célkitűzése biztosítja.
- Továbbfejlesztjük a roma szakkollégiumi szolgáltatást, mellyel elősegíthető a roma
fiatalok sikeres diplomaszerzése, valamint a társadalmi szerepvállalásuk és közösségi
aktivitásuk megerősítése révén megvalósítható a középiskolai tanulók, nem tanuló - nem
dolgozó fiatalok (NEET) bevonása is a szakkollégiumi programokba.
- A roma gyermekek kirekesztődésének megszüntetése érdekében alapvetően szükséges az
együttnevelést támogató oktatás, nevelés kialakítása, amely egyidejűleg a DRS 3. Prioritás 2.
intézkedéséhez is kapcsolódik. A testvériskolai kapcsolatok kialakításának támogatása a
szegény, hátrányokkal küzdő családokban nevelkedő tanulók iskolai lemorzsolódásának
megakadályozására, tanulmányi eredményeik javítására, végzettségi szintjük növelésére,
nyelvi készségük és kompetenciáik fejlesztésére koncentrál.
Társadalmi felzárkózást megerősítő szakpolitikai fejlesztések és koordináció
A felzárkózási szakterületen azok a fejlesztések bizonyultak a leghatékonyabbaknak,
amelyeket szakmai segítő hálózat, vagy módszertani támogatást és nyomonkövetést, az
értékelés feltételeit is biztosító kiemelt projekt kísért. Mindezért szükséges a felzárkózási
intézkedések országos és területi szintű koordinációja, egységes szakmai, módszertani
támogatása, nyomonkövetése; a helyi szintű esélyegyenlőségi tervezési és partnerségi
folyamatok mentorálása, valamint annak segítése, hogy a leginkább rászorulók minél nagyobb
arányban tudjanak bekapcsolódni a fejlesztésekbe. Szükséges a különböző területi szinteken
(köztük a megyei szinten is) lévő együttműködések, partnerségek fejlesztése, valamint az
ágazatok felzárkózást szolgáló intézkedéseit magában foglaló, a 2021-27 programozási
időszakban feljogosító feltételként is szereplő MNTFS végrehajtását, nyomonkövetését,
valamint hazai és regionális partnerségi hálójának kiszélesítését segítő fejlesztések
megvalósítása.
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.
A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont:
Beavatkozások lehetséges célcsoportja: gyermekek, fiatalok és szüleik, a velük foglalkozó
szakemberek; 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 társadalmi
felzárkózást megerősítő szakpolitikai fejlesztések esetében: a felzárkózási programokat
végrehajtó szervezetek (területi, települési önkormányzatok, és nemzetiségi önkormányzatok;
civil és nonprofit szervezetek, egyházak, központi közigazgatás, kutatóintézetek, regionális
szervezetek).
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A támogatott fejlesztés kapcsán releváns célcsoportok a beavatkozásokhoz kapcsolódó egyes
pályázati felhívásokban kerülnek rögzítésre.
.Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek
– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont
A célkitűzés keretében tervezett intézkedések hozzájárulnak a Keretstratégiában foglalt
többgenerációs szegénység elleni küzdelem célkitűzéshez azzal, hogy mind a gyermekes
családok szegénységnek csökkentése, mind az oktatási esélyteremtés beavatkozások
keretében tervezett intézkedések esetében a hangsúly a hátrányos helyzetű, roma
gyermekeken, tanulókon, valamint a velük foglalkozó szakértelem, szakemberek fejlesztésén
van.
A társadalmi felzárkózást megerősítő szakpolitikai fejlesztések hozájárulnak a romák
részvételének előmozdításához, lehetőségeket teremtenek a roma emberek közösségek
felzárkózási terület együttműködési folyamataiban, valamint a fejlesztési programokban való
részvételére. A szakpolitikai fejlesztések hozzájárulnak továbbá a Keretstratégiában
megfogalmazott általános és célzott megközelítések kombinálása alapelvhez.
A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR
17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont:
Területi célzás: Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a
demográfiai kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében
rögzített területi megközelítés 2. pilléréhez tartozó kedvezmény szabályok alkalmazásával. A
kedvezményezett járások és települések körének pontos meghatározására a pályázati
felhívásokban kerül sor, a támogatott fejlesztések jellegéhez igazodva.
Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d)
pont v. alpont
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 a jelentősebb roma népességgel bíró országok
körében77 is hasznosulhatnak.

A Bizottság közleménye külön felhívja a figyelmet e tagországok problémáinak, társadalmi helyzetének hasonlóságaira.
COM(2020) 620 final, III.1. Négy uniós tagállamban él nagy roma népesség (Bulgária: 9,94 %, Románia: 9,02 %, Szlovákia:
8,63 %, Magyarország: 7,49 %). Csehország kisebb roma lakossággal rendelkezik (1,90 %), ahogyan Görögország (1,63 %)
és Spanyolország is (1,55 %). Lásd:Az Európa Tanács 2012. évi becslései.
77
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A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont
Nem releváns
2.3.4.2 Mutatók
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA rendelet 7. cikk, ESZA+
rendelet 21. cikk (2) bekezdés
2. táblázat: Kimeneti mutatók
Prioritás
i tengely

Egyedi célkitűzés

Alap

Régiókat
egória

Azon
osító
[5]

Mutató [255]

Mérés
i
egység

Mérföldk
ő (2024)

Cél
(2029
)

Társadal
mi
felzárkóz
ási
fejlesztés
ek

ESZA+ x.

ESZA
+

kevésbé
fejlett

CO05

30
aluliak

éven

fő

16.400

41.00
0

Társadal
mi
felzárkóz
ási
fejlesztés
ek

ESZA+ x.

ESZA
+

kevésbé
fejlett

CO13

Kisebbségek
(ideértve
a
marginalizált
közösségeket,
például
a
romákat)

fő

1800

4.720

Társadal
mi
felzárkóz
ási
fejlesztés
ek

ESZA+ x.

ESZA
+

kevésbé
fejlett

CO16

A támogatott
közigazgatási
szervek vagy
közszolgáltatá
sok
száma
nemzeti,
regionális és
helyi szinten

db

50

140

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ESZA+ rendelet 21. cikk
(2) bekezdés
3. táblázat: Eredmény mutatók
Priorit
ási
tengely

Egyedi
célkitűzés

Társada
lmi

ESZA+ x.

Alap

ESZ
A+

Régiókat
egória

kevésbé
fejlett
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osító
[5]

Mutató
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A program
elhagyásána
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ések
Társada
lmi
felzárk
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fejleszt
ések

k
időpontjában
képesítést
szerző
résztvevők
ESZA+ x.

ESZ
A+

kevésbé
fejlett

A
programokb
an
érintett
célcsoport
vonatkozásá
ban
(kollégium
plusz, roma
lány, tanoda,
jó kis hely,
gyerekesély)
csökken
a
lemorzsolód
ással történő
veszélyeztet
ettség
kockázata,
vagy
lemorzsolód
ással történő
veszélyeztet
ettség
időtartama
csökken

2.3.4.3 A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont, vii alpont
4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

37 266 887,85

ESZA+ x.

69

117
A
marginalizált
csoportok – például
a
romák
–
oktatáshoz
való
hozzáférésének,
munkavállalásának
és
társadalmi
befogadásának
javítását
célzó
intézkedések

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+ x.

126 A szegénység
vagy a társadalmi
kirekesztődés
kockázatának kitett
személyek
–
ideértve
a
leginkább
rászorulókat és a
gyerekeket is –
társadalmi
integrációjának
előmozdítása

83 082 524,55

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

120 309 412,40

ESZA+ x.

01 Vissza
nem
térítendő
támogatás

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

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

120 309 412,40

ESZA+ x.

48 Nincs
területi
célzottság

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

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

120 309 412,40

ESZA+ x.

09
Nem
alkalmazható

8. táblázat: 7. dimenzió – ESZA+, ERFA, Kohéziós Alap és JTF nemek közötti
egyenlőség dimenziója
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Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

Összeg (Euró)

ESZA+ x.

2.3.5 Egyedi célkitűzés: ERFA iii. marginalizált közösségek mint például romák és
hátrányos helyzetű csoportok, ideértve a szegénység és társadalmi kirekesztés által
veszélyeztetett háztartásokat és a speciális szükségletű embereket, társadalmi-gazdasági
beilleszkedésének támogatása integrált intézkedések – többek között lakhatás és szociális
szolgáltatások - révén
2.3.5.1 Az alapok beavatkozásai
A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+
rendelet 6. cikk (2) bekezdés
Az egyedi célkitűzéshez kapcsolódó beavatkozások a szegénységgel, társadalmi
kirekesztődéssel fenyegetett személyek és közösségek társadalmi integrációjának
előmozdítását szolgálják. Az ESZA+ i), viii) és x) célkitűzésekhez kapcsolódóan
infrastrukturális beruházásokkal támogatják a foglalkoztathatóságot erősítő, a gyermekes
családok szegénységének csökkentését és az oktatási esélyteremtést célzó fejlesztéseket,
valamint a felzárkózó településeken és a szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek
javítását, valamint integrált környezetbe való továbblépésüket.
Foglalkoztatási helyzet javítását célzó kiegészítő infrastrukturális fejlesztések:
Támogatjuk az prioritás ESZA i) és ESZA viii) Felzárkózó települések célkitűzések alatt
tervezett hátrányos helyzetű aktív korú népesség munkaerő-piacra történő belépését és
foglalkoztatását segítő programok infrastrukruális fejlesztéseit.
Szegregált élethelyzetekben élők komplex fejlesztését szolgáló infrastrukturális
intézkedések (az ESZA viii-as célkitűzéshez kapcsolódóan):
A periférikus élethelyzetek, telepszerű lakhatási körülmények felszámolását segítő
infrastrukturális fejlesztések a többféle tevékenységre épülő telepprogramok részeként a
telepszerű lakhatási körülmények között élő marginalizált csoportok lakhatási
körülményeinek javítását, mobilizációját, integrált körülmények közötti lakhatását, a
deszegregációs folyamatok elindítását, megerősítését, életveszélyes, lakhatásra alkalmatlan
lakások megszüntetése, környezeti infrastruktúra fejlesztését, az egészségre ártalmas
környezet problémáinak kezelését, élhető lakókörnyezet megteremtését támogatják
- integrálható elmaradott településrészek esetében lakások korszerűsítésével,
komfortfokozatuk emelésével, életveszélyes lakhatási körülmények megszüntetésével,
lakások kiváltásával, szociális bérlakások vásárlásával, építésével, valamint vadtelepek
felszámolásával;
- az integrált program megvalósításához szükséges szolgáltató, illetve közösségi helyek
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kialakításával, „jelenlét” programelem hátterének kialakításával;
- az elmaradott településrészen belüli és az elmaradott településrészből kifelé történő
mobilizáció támogatásával; valamint
- lehetőség biztosításával a közterületek rendezését célzó munkálatok elvégzésére,
közművekhez való hozzáférésre.
A lakhatási körülmények javítását szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő,
foglalkoztatási, egészségügyi programok egészítik ki (az ESZA+ x. célkitűzésben
megfogalmazottak szerint).
Egészséges és biztonságos lakókörnyezet, közösségi infrastruktúra a „Felzárkózó
településeken” (az ESZA viii-as célkitűzéshez kapcsolódóan):
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
beavatkozások a lakhatási szegénység enyhítését célzó fejlesztésekhez, a lakókörnyezet és a
lakások komfortfokozatának javításához is hozzájárulnak.
A „felzárkózó településeken” létrehozandó 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 is sor kerülhet.
Az ERFA iii. egyedi célkitűzés keretében megvalósításra kerülő lakhatási beruházási célú
fejlesztések esetén magántulajdonú ingatlanokat érintő beavatkozásokra is sor kerülhet.
Gyermekes családok szegénységének csökkentését, valamint az oktatási esélyteremtést
szolgáló infrastrukruális intézkedések (az ESZA x. célkitűzéshez kapcsolódóan):
A gyermekek esélyteremtő szolgáltatásainak infrastrukturális támogatása hozzájárul a
már működő kora gyerekkori felzárkózást segítő Biztos Kezdet Gyerkeház szolgáltatások,
valamint a továbbtanulási esélyek növelését célzó Tanoda szolgáltatások fejlesztéséhez.
Az integrált járási gyermekprogramok (előzményprogram: EFOP-1.4.2.) megerősítése
érdekében az újonnan bevonásra kerülő járások számára infrastrukturális fejlesztési
lehetőséget biztosítunk.
Támogatjuk a kollégiumi körülmények között megvalósuló prevenciós programok ESZA
porgramokat kiegészítő infrastruktuális fejlesztéseit.
A homogenizálódó, társadalmi, gazdasági szempontból átfogó fejlesztést igénylő területeken
működő, többségében hátrányos helyzetű tanulókat nevelő-oktató, országos méréseken
alulteljesítő, lemorzsolódással leginkább érintett általános iskolák ágazatközi
együttműködésben történő komplex, ágazatközi fejlesztése érdekében biztosítjuk a
beavatkozásban részt vevő intézmények infrastrukruális fejlesztéseinek megvalósítását.
A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont:
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Beavatkozások lehetséges célcsoportja: 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 részt vevő (a pályázati felhívásokban meghatározott arányban) rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, tanulók, hallgatók, és a velük foglalkozó
pedagógusok és egyéb szakemberek.
A beavatkozásokhoz kapcsolódó egyes pályázati felhívásokban kerülnek rögzítésre a
támogatott fejlesztés kapcsán releváns célcsoportok.
Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek
– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont
Az intézkedések esélyegyenlőség szempontjából alapvető célcsoportját a hátrányos helyzetű,
elsősorban roma gyermekek, személyek jelentik. A célkitűzés keretében tervezett
intézkedések hozzájárulnak a Keretstratégiában foglalt környezeti igazságosság
biztosításához, küzdenek a tartós területi szegregáció mint a lakhatás és az alapvető
szolgáltatások terén meglévő környezeti hátrányos megkülönböztetés ellen.
A gyermekes családok szegénységének csökkentését, valamint az oktatási esélyteremtést
szolgáló infrastrukruális intézkedések hozzájárulnak továbbá a többgenerációs szegénység
elleni küzdelem Keretstratégiában foglalt célkitűzéséhez.
A célkitűzés alatt megvalósuló intézkedések nem támogatnak olyan beruházásokat, amelyek
növelhetik, fenntarthatják vagy újrateremthetik a szegregációt. A beruházások a szegregáció
aktív csökkentését szolgálják.
A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR
17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont:
Területi célzás:
Az Egészséges és biztonságos lakókörnyezet, közösségi infrastruktúra a „Felzárkózó
településeken” intézkedés kapcsán: a beavatkozás a Partnerségi Megállapodás Integrált
beavatkozások a demográfiai kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére
fejezetében rögzített területi megközelítés 2. pillérével összhangban kiemelten a következő
területi lehatárolást célozza: 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozatban kijelölt településekre
irányuló fejlesztés.
A célkitűzés további intézkedési kapcsán: országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás
Integrált beavatkozások a demográfiai kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek
kezelésére fejezetében rögzített területi megközelítés 2. pilléréhez tartozó kedvezmény
szabályok alkalmazásával. A kedvezményezett járások és települések körének pontos
meghatározására a pályázati felhívásokban kerül sor, a támogatott fejlesztések jellegéhez
igazodva.
Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d)
pont v. alpont
Nem releváns
A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont
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Nem releváns
2.3.5.2 Mutatók
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA rendelet 7. cikk, ESZA+
rendelet 21. cikk (2) bekezdés
2. táblázat: Kimeneti mutatók
Prioritás
i tengely

Egyedi célkitűzés

Alap

Régiókat
egória

Azon
osító
[5]

Mutató [255]

Mérés
i
egység

Mérföldk
ő (2024)

Cél
(2029
)

Társadal
mi
felzárkóz
ási
fejlesztés
ek

ERFA iii.

ERFA

kevésbé
fejlett

RCO
65

Az új vagy
korszerűsített
szociális
lakások
kapacitása

db

1.800

4000

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ESZA+ rendelet 21. cikk
(2) bekezdés
3. táblázat: Eredmény mutatók
Priorit
ási
tengely

Egyedi
célkitűzés

Alap

Társada
lmi
felzárk
ózási
fejleszt
ések

ERFA iii.

ERF
A

Társada
lmi
felzárk
ózási
fejleszt
ések

ERFA iii.

ERF
A

Régiókat
egória

Azon
osító
[5]

Mutató
[255]

Mé
rési
egy
ség

Kiindulá
si érték
vagy
referenci
aérték

Ref
ere
nci
a év

Cél
(20
29)

kevésbé
fejlett

RCR
67

Az új vagy
korszerűsítet
t
szociális
lakásokat
igénybe
vevők száma
éves szinten

fő

0

n.r.

400
0

kevésbé
fejlett

RCR
70

Az új vagy
korszerűsítet
t
gyermekgon
dozási
infrastruktúr
át igénybe
vevők száma
éves szinten

fő

0

n.r.

750
0
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Adatfo
rrás
[200]

Megjegyzé
sek [200]

2.3.5.3 A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont, vii alpont
4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ERFA

kevésbé fejlett

ERFA iii.

090
Lakhatási
infrastruktúra (nem
migránsok,
menekültek
és
nemzetközi
védelemben
részesülő/nemzetközi
védelmet kérelmező
személyek számára)

47 630 463,61

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ERFA

kevésbé fejlett

ERFA iii.

091 A regionális és
helyi fejlesztésekhez
hozzájáruló
egyéb
szociális
infrastruktúra

97 642 450,39

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ERFA

kevésbé fejlett

145 272 914,00

ERFA iii.

01 Vissza
nem
térítendő
támogatás

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

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ERFA

kevésbé fejlett

145 272 914,00

ERFA iii.
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47
A
célzott
területek
egyéb
típusai

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

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ERFA

kevésbé fejlett

145 272 914,00

ERFA iii.

09
Nem
alkalmazható

8. táblázat: 7. dimenzió – ESZA+, ERFA, Kohéziós Alap és JTF nemek közötti
egyenlőség dimenziója
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

3. Társadalmi
felzárkózási
fejlesztések

ERFA

kevésbé fejlett

ERFA iii.
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Összeg (Euró)

2.4 Szociális fejlesztések
Ez olyan prioritási tengely, amely az ifjúsági foglalkoztatást célozza
Ez olyan prioritási tengely, amely innovatív fellépéseket céloz
Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az
ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés xi) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek
megfelelően**
Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az
ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés x) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek
megfelelően
Ez olyan prioritás, amely a városi mobilitást mozdítja elő az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 2. cikk b) pont viii. alpontjának megfelelően
Ez olyan prioritás, amely az IKT-konnektivitás fokozásához járul hozzá az Európai
Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 2. cikk a) pont v.
alpontjának megfelelően
*A jelölőnégyzetek az ESZA+ prioritásokra alkalmazandóak. Az ETHA esetében a prioritási tengelyek
megnevezése előre meghatározott.
** Jelölés esetén lépjen a 2.A.1.1.a szakaszhoz

2.4.1 Egyedi célkitűzés: ESZA+ vii. az aktív befogadás ösztönzése, többek között az
esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a
foglalkoztathatóság javítása érdekében, különösen hátrányos helyzetű személyek
vonatkozásában
2.4.1.1 Az alapok beavatkozásai
A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+
rendelet 6. cikk (2) bekezdés
Jelen beavatkozás célja – összhangban a megelőző időszak programjaival, valamint a
COVID-19 járvány miatt veszélybe került munkahelyek megtartásának szándékával – azon
megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatási
szintjének növelése, akik munkaerő-piaci integrációja csak hosszabb folyamat révén
valósulhat meg.
A kifejezetten sikeresnek mondható elődkonstrukciók tapasztalatai azt mutatják, hogy a
komplex, összehangolt beavatkozásoknak köszönhetően a munkavállalói célcsoport magas
részvételi hajlandóságot mutat a programba való bekapcsolódásra és a támogatás melletti
folyamatos munkavégzésre. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási
rehabilitációja keretében a szolgáltatások nyújtása mellett sor kerül munkahelyi
tapasztalatszerzésre, pilot programok bevezetésére, valamint a fizikai hozzáférhetőség
javítására.
Az elődkonstrukciók tapasztalatai alapján elmondható, hogy a célcsoport sikeres
foglalkoztatásának előfeltétele a munkáltató felkészítése, a munkakörnyezet alkalmassá tétele
a megváltozott munkaképességű és a fogyatékossággal élő munkavállaló foglalkoztatásához.
Az intézkedés keretében megtörténik a célcsoport és a potenciális munkáltatók felkutatása és
toborzása. A beazonosított, még nem foglalkoztatott megváltozott munkaképességű
személyek számára olyan integrációt és mobilitást segítő, bértámogatási és képzési
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programok kerülnek megvalósításra, amelyek elősegítik az elhelyezkedésüket (pl. munkahelyi
adaptáció elősegítése, egyéni szolgáltatások nyújtása, helyi, térségi foglalkoztatási programok
kidolgozása, vállalkozóvá válás elősegítése, szemléletformáló programok munkáltatók
részére).
A beavatkozások megvalósításához kapcsolódóan szükséges a foglalkozási rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése, új módszerek, kompetencia-fejlesztést szolgáló szakmai anyagok
kidolgozása, a tevékenység koordinálása, a mentorok, segítők szakmai támogatása, képzése,
szakmai munkacsoportok működtetése, a szolgáltatások országos szintű elérhetőségének
biztosítása.
Az intézkedés kedvezményezettjei a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő
személyek, nyílt munkaerőpiaci munkáltatók, szolgáltatók. A célcsoport képzésével,
kompetenciafejlesztésével kapcsolatos programelem esetén elsősorban akkreditált
foglalkoztatók, fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szervezetek részére nyújtható támogatás.
A beavatkozások vissza nem térítendő forrásból valósulnak meg.
A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont:
1. 16-65 év közötti alacsony munkaintenzitású fogyatékos, valamint megváltozott
munkaképességű foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személyek, közöttük a pályakezdő
állást kereső személyek
2. védett, akkreditált vagy fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő személyek
3. akkreditált foglalkoztatók, fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szervezetek,nyílt munkaerő-piaci
foglalkoztatók
4. foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók
Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek
– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont
Az egyes felhívások keretében fogyatékosságal élő, valamint megváltozott munkaképességű
személyek képzésére, foglalkoztatásra való felkészítésére, foglalkoztatására kerül sor,
melynek megvalósítása során kiemelt szempont a befogadó, az esélyegyenlőséget biztosító és
a diszkriminációmentes műveletek megvalósulása. A hátrányos helyzetű csoportok bevonását
az intézkedés előkészítése, tervezése és végrehajtása során egyaránt biztosítjuk. A programok
forrásaihoz való egyenlő esélyű hozzáférés érdekében igény szerinti segítséget biztosítunk.
Az esélyegyenlőség elősegítésének célja a hátrányos megkülönböztetésből (mely alapulhat
nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosság típusán,
mértékén, életkoron, vagy szexuális irányultságon) fakadó hátrányok társadalmi szintű
csökkentése, a társadalmi szintű esélyteremtés. A programok végrehajtása során ez olyan
csoportok segítését és szempontjaik kiemelt figyelembevételét jelenti, melyek, fokozottan ki
vannak téve a hátrányos megkülönböztetés veszélyének.
A hátrányos megkülönböztetés által leginkább sújtott csoportok közül a következőkre
koncentrál az adott intézkedés:
- fogyatékossággal élő/megváltozott munkaképességű személyek,
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- fogyatékossággal élő/megváltozott munkaképességű munkatapasztalattal nem rendelkező
pályakezdő fiatalok,
- (tartósan) álláskereső fogyatékos/megváltozott munkaképességű személyek.
A célcsoportok megkülönböztetés mentes befogadását a megváltozott munkaképességű,
fogyatékossággal élők esetében a munkáltatók számára biztosított foglalkozási rehabilitációs
szolgáltatások segítik elő, amelyek aktív részét képezik a beavatkozásnak.
A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR
17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont:
Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai
kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi
megközelítés 2. pilléréhez tartozó kedvezmény szabályok alkalmazásával. A
kedvezményezett települések körének pontos meghatározására a pályázati felhívásokban kerül
sor, a támogatott fejlesztések jellegéhez igazodva.
Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d)
pont v. alpont
Nem releváns
A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont
Nem releváns
2.4.1.2. Mutatók
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA rendelet 7. cikk, ESZA+
rendelet 21. cikk (2) bekezdés
2. táblázat: Kimeneti mutatók
Prioritás
i tengely

Egyedi célkitűzés

Alap

Régiókat
egória

Azon
osító
[5]

Mutató [255]

Mérés
i
egység

Mérföldk
ő (2024)

Cél
(2029
)

Szociális
fejlesztés
ek

ESZA+ vii.

ESZA
+

kevésbé
fejlett

CO10

Fogyatékossá
ggal
élő
résztvevők

fő

1.650

5.600

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ESZA+ rendelet 21. cikk
(2) bekezdés
3. táblázat: Eredmény mutatók
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Régiókat
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kevésbé
fejlett
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osító
[5]
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[255]

CR04

A program
elhagyásána
k
időpontjában
foglalkoztatá
sban
–
beleértve az
önfoglalkozt
atást – levő
résztvevők

Mé
rési
egy
ség

Kiindulá
si érték
vagy
referenci
aérték

Ref
ere
nci
a év

Cél
(20
29)

fő

0

n.r.

4.00
0

Adatfo
rrás
[200]

2.4.1.3. A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont, vii alpont
4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

4. Szociális
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

17 257 497,68

ESZA+
vii.

116
A
hátrányos
helyzetű
személyek
munkaerőpiacra
való
belépésének és
visszatérésének
támogatása

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

4.
Szociális
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

17 257 497,68

ESZA+
vii.
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01 Vissza
nem
térítendő
támogatás

Megjegyzé
sek [200]

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

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

4.
Szociális
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

17 257 497,68

ESZA+
vii.

48 Nincs
területi
célzottság

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

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

4.
Szociális
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

17 257 497,68

ESZA+
vii.

09
Nem
alkalmazható

8. táblázat: 7. dimenzió – ESZA+, ERFA, Kohéziós Alap és JTF nemek közötti
egyenlőség dimenziója
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

4.
Szociális
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

Összeg (Euró)

ESZA+
vii.

2.4.2 Egyedi célkitűzés: ESZA+ ix. a minőségi, fenntartható és megfizethető
szolgáltatásokhoz való egyenlő és időben történő hozzáférés megerősítés, ideértve azokat a
szolgáltatásokat is, amelyek elősegítik a lakhatáshoz és a személyközpontú egészségügyi
ellátáshoz és a kapcsolódó ellátáshoz való hozzáférést; a szociális védelmi rendszerek
korszerűsítése, ideértve a szociális védelemhez való hozzáférés előmozdítását is, különös
tekintettel a gyermekekre és a hátrányos helyzetű csoportokra [és a leginkább rászorulókra];
az egészségügyi rendszerek és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások hozzáférhetőségének (a
fogyatékkal élők számára is), hatékonyságának és rezilienciájának javítása;
2.4.2.1. Az alapok beavatkozásai
A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+
rendelet 6. cikk (2) bekezdés
A sérülékeny csoportok (közöttük is főként a gyermekek, fogyatékossággal élők és idősek)
szociális védelemének javítása, valamint a minőségi szociális szolgáltatásokhoz való
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egyenlő esélyű hozzáférésük biztosítása kiemelt célja a szociális ágazatnak. Ezen célt
elsősorban a szolgáltatások (és az azok nyújtásához szükséges infrastruktúra) fejlesztése,
korszerű eszközök biztosítása, valamint a célcsoport közvetlen támogatása révén kívánjuk
elérni, releváns esetben az átjárhatóság mértékéig.
Az idősődő társadalom kihívásainak, a növekvő ápolási, gondozási szükségleteknek a
kezelését, a demenciában szenvedők életminőségének javítását a következő tervezett
intézkedések támogatják:
-

a demenciával élő személyek speciális szállítási szolgáltatásának megszervezése a
nappali ellátás igénybevételének segítése céljából,
demens személyeket ellátó nappali ellátás hosszított és hétvégi nyitvatartásának
támogatása,
demens tanácsadó hálózat kieépítése,
demenseknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése,
szakápolási tevékenység támogatása.

Az idősek mellett hasonlóan kiemelt figyelmet kapnak – összhangban a Pillérben78
megfogalmazott pontokkal – a fogyatékossággal élő személyek családban, saját otthonában
maradását és önrendelkező életét támogató intézkedések, melyekhez elengedhetetlen, hogy a
célcsoport tagjai a lakókörnyezetükben férjenek hozzá a szükséges szolgáltatásokhoz.
Az önálló életvitel támogatásához, továbbá a gondozó családtag munkavállalásának
elősegítése vagy fizikális és mentális feltöltődése, valamint a fogyatékos személy közösségi
életének javítása, izolációjának csökkentése érdekében a következő intézkedéseket tervezzük:
-

-

szociális alapszolgáltatások (házi segítségnyújtás, fogyatékos személyek nappali
ellátása, támogató szolgálat) hosszított és hétvégi nyitva tartásának ösztönzése
személyi asszisztencia szolgáltatás kialakítása
családok tehermentesítését biztosító szolgáltatások fejlesztése
fogyatékos személyek – közöttük kiemelten a kommunikációjukban akadályozott,
autista, súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek – egyenlő esélyű hozzáférését
biztosító szolgáltatások fejlesztése
fogyatékos személyek és családjuk, közvetlen környezetük számára , mentorálás,
életvezetési, kríziskezelési tanácsadás, támogatás megvalósítása

A saját otthonukban élő fogyatékos személyeknek nyújtott szolgáltatásfejlesztés mellett,
összhangban a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális
intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019-2036. évekre vonatkozó hosszú távú
koncepcióval folytatjuk a közösségi alapú szolgáltatások fejlesztését a fogyatékos személyek
és pszichiátriai betegek mellett a szenvedélybetegek számára ingatlan átalakításával,
felújításával létrejött támogatott lakhatás fejlesztésével.
A haljéktalan személyek és a hajléktalanság által veszélyeztetett, életvezetési problémákkal
Pillér: „Minden embernek jogva van megfizethető, jó minőségű tartós ápoláshoz,
különösen az otthon-gondozás és a közösségi alapú szolgáltatások tekintetében. (Szociális védelem és befogadás
– tartós ápolás)
78
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küzdő családok társadalmi reintegrációjának érdekében a szolgáltatások funkcióváltásának
támogatása, külső férőhelyek kialakítása szükséges a célcsoportok szociális segítése mellett.
A jelenlegi szociális ellátórendszer keretein belül nehezen ellátható (pl. autista, kettős
diagnózissal rendelkező) és gyermekek számára adekvát fejlesztést és támogatást biztosító
szolgáltatások kialakítása szükséges.
Az elérhető szolgáltatások számának szükséglethez igazodó, differenciált növelése és
elérhetősége, a szakembereknek nyújtott szakmai és mentálhigiénés támogatás, valamint a
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések elengedhetetlenek a szülőkre, a családok működési
zavaraira irányuló figyelem erősítéséhez, ezáltal az időbeli adekvát beavatkozásokhoz.
A gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése, a családok szociális, életvezetési és
mentálhigiénés támogatása, a családi kapcsolatok fenntartása érdekében a család- és
gyermekjóléti központok/szolgáltatások hosszított és hétvégi nyitva tartásának ösztönzése,
kapcsolattartás biztosításához szükséges tárgyi feltételek kialakítása, javítása is szükséges.
A gyermekvédelmi szakellátásba kerülést megelőzően a szülőkre irányuló figyelem erősítése,
a családi válsághelyzetek kezelése, gyermekbántalmazás megelőzése érdekében a családban
levő működési zavarok helyreállításának támogatása, a szülői kompetenciafejlesztést, a szülők
edukációját célzó programok megvalósítása szükséges.
A családjából hatósági intézkedéssel kiemelt gyermek esetében a legfontosabb cél a
hazagondozás. Ennek érdekében szükséges a kapcsolattartások kialakítását és erősítését
szolgáló szakmai tevékenység továbbfejlesztése, olyan innovációk modellezése amely
meghaladja a jelenlegi szakmai működés feltételrendszerét továbbá a kapcsolódó - különféle
támogatásokat nyújtó - szolgáltatások elérésének biztosítása.
Amennyiben a hazagondozás és örökbefogadás sem lehetséges, úgy kiemelt cél a felnőttkori
önálló életvitelre való felkészítés, a sikeres felnőtté válás elősegítése, ennek keretében pedig
az életpálya tervezés, tehetséggondozás, az egészségvédelem és rekreációs lehetőségek
biztosítása. Ehhez nem elegendő csak a gyermekeket tekinteni célcsoportnak. Egyrészt
szükséges a szakemberek felkészítése a fenti célok megvalósítására: lehetőségek
megismertetésével, a lehetőségek kihasználására történő motiválással. Másrészt
elengedhetetlen a szakemberek részére is egészségvédelmi és rekreációs lehetőségek
biztosítása, mely nem csak szakmai igény, hanem az ellátórendszer fenntartásához fűződő
érdek is.
A gyermekvédelmi szakellátásban történő elhelyezés esetében elsődleges prioritás a
nevelőszülői háztartásban történő elhelyezés. A nevelőszülők toborzása, kiválasztása,
megtartása és hatékony feladatvégzése érdekében kiemelt hangsúlyt kell fektetni a
nevelőszülői hálózatok humánerőforrásbeli megerősítésére. Ugyanez érvényes az
intézményes ellátásban dolgozó szakemberekre. Ennek módja és eszköze a szakembereknél
(ide értve a nevelőszülőket is) és gyermekeknél közvetlenül hasznosuló, a mindennapi
gondozás-nevelést tehermentesítő, támogató, megerősítő és ösztönző, a jelenlegi szakmai
működés feltételrendszerét meghaladó tevékenységek, szolgáltatások valamint ezek
megvalósulását elősegítő tárgyi és anyagi eszközök, fizikai élettér átrendezések.
Ezt egészíti ki gyermekvédelemben nevelkedő súlyos pszichiátriai kórképpel és a kettős
szükséglettel rendelkező gyermekek gondozás-neveléséhez szükséges - a jelenlegi
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ellátórendszer feltételeit meghaladó innovatív humánerőforrási, szolgáltatási valamint
ezekhez kapcsolódó tárgyi feltételrendszer biztosítása.
Fokozott figyelmet kell továbbá fordítani a gyermekek jogainak érvényesítésére, különös
tekintettel a gyermekbántalmazás és az emberkereskedelem áldozatává válás elleni
védelmükre, az áldozattá vált gyermekek megsegítésére. Itt a gyermekvédelmi szakellátásban
nevelkedő gyermekekre irányuló specifikus programok mellett megalapozásként és állandóan
érvényesülőként meg kell jelenniük olyan, a mindennapi gondozás-nevelésbe épülő (és a
szakembereket is célzó) szakmai tevékenységeknek, melyek szinte észrevétlenül szolgálják a
megelőzést és a kezelést.
Szükséges a szociális szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás
infrastruktúrájának korszerűsítése, tárgyi feltételeinek javítása, funkcióváltásának támogatása,
továbbá új férőhelyek létrehozásának, valamint az egyéni szükségleteket fókuszba helyező,
megújult szakmai tartalommal működő, személyre szabott szolgáltatási formák
kialakításának, fejlesztésének támogatása is.
A beavatkozások egyik része a szociális- és gyermekvédelmi ágazatban dolgozó közel
100 000 fő munkavállaló ágazati előmenetelét támogatja (például a felsőfokú, a szak- és
felnőttképzés és megerősítésével, valamint a továbbképzési rendszer fejlesztésével, beleértve
a
vezetőképzéseket
is,
motivációsés
karrier-rendszerek
támogatásával,
ösztöndíjprogramokkal, szakmai és módszertani támogatással), melyek nélkülözhetetlenek a
minél hatékonyabb szolgáltatásnyújtás érdekében. Az intézkedések másik része a szociális- és
gyermekvédelmi ágazat hosszú távú működését teszi lehetővé a dolgozók otthonteremtésének
és lakhatási programjainak támogatásával, kiégésüket megakadályozó és egészségvédelmüket
szolgáló programokkal.

A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont:
Az egyedi célkitűzés célcsoportjai alapvetően a szociális-, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi
ellátórendszer igénybevevői és ellátottjai, valamint potenciális igénybevevői és ellátottjai,
egyes programok esetében a szenvedélybetegek, illetve a szerhasználat szempontjából magas
kockázatú csoportok.
Meghatározó célcsoportok továbbá a szociális-, gyermekjóléti-, és gyermekvédelmi
intézményekben, szolgáltatásokban dolgozók, akik nélkül nem valósíthatóak meg a tervezett
fejlesztések, továbbá a szakma fejlesztési és szakma támogatási feladatokat ellátó országos
hatáskörű szervezet.
A kiemelt célcsoportok:
- szociális szolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat igénybe vevő, vagy potenciálisan
igénybe vevő, saját otthonukban, vagy intézményekben élő rászoruló személyek, családjaik és
a velük dolgozó szakemberek
- védelembe vett, gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek és családjaik,
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek, és a velük dolgozó szakemberek
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- javítóintézeti nevelésben részesülő gyermekek és fiatal felnőttek, valamint a velük dolgozó
szakemberek
- fogyatékos személyek (közöttük az intézményrendszeren kívüli, önálló háztartásban élő
magánszemélyek, mint közvetett és közvetlen felhasználók)
- idős, demens személyek
- hajléktalan személyek
- szenvedélybetegek, a szerhasználat szempontjából magas kockázatú csoportok
- pszichiátriai betegek.
Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek
– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont
Az intézkedéssel a sérükény célcsoportok társadalmi integrációja javul, önálló életvitelük
támogatása megvalósul a közösségi alapú szolgáltatások fejlesztése révén. Az intézkedés
összhangban van a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezménnyel.
A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR
17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont:
Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai
kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi
megközelítés 2. pilléréhez tartozó kedvezmény szabályok alkalmazásával. A
kedvezményezett települések körének pontos meghatározására a pályázati felhívásokban kerül
sor, a támogatott fejlesztések jellegéhez igazodva.
Minden kevésbé fejlett régió, mivel az intézkedés célcsoportját alkótó igénybevevők,
ellátottak minden régióban hasonló számban élnek.
Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d)
pont v. alpont
Nem releváns
A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont
Nem releváns
2.4.2.2. Mutatók
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA rendelet 7. cikk, ESZA+
rendelet 21. cikk (2) bekezdés
2. táblázat: Kimeneti mutatók
Prioritás
i tengely

Egyedi célkitűzés

Alap

Régiókat
egória

Azon
osító
[5]

Mutató [255]

Mérés
i
egység

Mérföldk
ő (2024)

Cél
(2029
)

Szociális
fejlesztés
ek

ESZA+ ix.

ESZA
+

kevésbé
fejlett

CO16

A támogatott
közigazgatási
szervek vagy
közszolgáltatá
sok
száma

db

34

143

85

nemzeti,
regionális és
helyi szinten

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ESZA+ rendelet 21. cikk
(2) bekezdés
3. táblázat: Eredmény mutatók
Priorit
ási
tengely

Egyedi
célkitűzés

Szociál
is
fejleszt
ések

ESZA+ ix.

Alap

ESZ
A+

Régiókat
egória

kevésbé
fejlett

Azon
osító
[5]

Mutató
[255]

PR01

Továbbfejles
ztett
szolgáltatáso
kkal
elért
személyek
száma

Mé
rési
egy
ség

Kiindulá
si érték
vagy
referenci
aérték

Ref
ere
nci
a év

Cél
(20
29)

fő

21.041

201
9

87.7
74

Adatfo
rrás
[200]

2.4.2.3. A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont, vii alpont
4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

4. Szociális
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

100 093 486,54

ESZA+ ix.
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125
A
szociális
védelmi
rendszerek
korszerűsítését
célzó
intézkedések,
ideértve
a
szociális
védelemhez
való
hozzáférés
előmozdítását
is

Megjegyzé
sek [200]

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

4.
Szociális
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

100 093 486,54

ESZA+ ix.

01 Vissza
nem
térítendő
támogatás

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

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

4.
Szociális
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

100 093 486,54

ESZA+ ix.

48 Nincs
területi
célzottság

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

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

4. Szociális
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

100 093 486,54

ESZA+ ix.

09
Nem
alkalmazható

8. táblázat: 7. dimenzió – ESZA+, ERFA, Kohéziós Alap és JTF nemek közötti
egyenlőség dimenziója
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

4.
Szociális
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+ ix.
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Összeg (Euró)

2.5 Rászoruló személyek támogatása
Ez olyan prioritási tengely, amely az ifjúsági foglalkoztatást célozza
Ez olyan prioritási tengely, amely innovatív fellépéseket céloz
Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az
ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés xi) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek
megfelelően**
Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az
ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés x) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek
megfelelően
Ez olyan prioritás, amely a városi mobilitást mozdítja elő az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 2. cikk b) pont viii. alpontjának megfelelően
Ez olyan prioritás, amely az IKT-konnektivitás fokozásához járul hozzá az Európai
Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 2. cikk a) pont v.
alpontjának megfelelően
*A jelölőnégyzetek az ESZA+ prioritásokra alkalmazandóak. Az ETHA esetében a prioritási tengelyek
megnevezése előre meghatározott.
** Jelölés esetén lépjen a 2.A.1.1.a szakaszhoz

2.5.1 Egyedi célkitűzés: ESZA+ xi. az anyagi depriváció kezelése élelmiszer és/vagy
alapvető támogatás nyújtásával a legrászolrulóbbaknak, beleértve a gyerekeket, valamint
kísérő intézkedések biztosítása társadalmi befogadásuk előmozdítése érdekében
Hivatkozás: A CPR 17. cikkének (3) bekezdése és ESZA+ rendelet 18. cikk
Támogatás típusok
Összhangban a Pillérrel79, a 2014-20-as programozási időszakban megvalósított FEAD
programok folytatása és egyidejű továbbfejlesztése szükséges úgy, hogy a természetbeni
juttatások hatékonysága javuljon. Ennek érdekében az egyes fellépéstípusok a leginkább
rászoruló személyek élethelyzetének javítására irányulnak a megfelelő élelmiszerekhez és az
alapvető természetbeni támogatáshoz való hozzáférésben tapasztalható hiányosságok
csökkentésével, valamint a mindennapi megélhetésben tapasztalt nehézségek enyhítésével.
A támogatások esetében alapvető elvárás, hogy tiszteletben tartsák a leginkább rászoruló
személyek méltóságát, és segítsék a leginkább rászorultak számára az élethelyzetükből való
kiszabadulást. A karitatív szervezetek jelentős szerepet töltenek be ezen feladatok ellátásában,
így azok infrastrukturális fejlesztései és szervezeti hatékonyságuk növelése hozzájárul a
szolgáltatások magasabb színvonalon történő ellátásához. Az anyagi depriváció csökkentése
érdekében tett közvetlen intézkedések (élelmiszercsomagok és alapvető fogyasztási cikkek
célcsoport számára történő osztása, továbbá a hajléktalanok számára meleg étkeztetés
biztosítása) mellett és ezek hatását erősítve prevenciós, edukációs és szükséglet alapú kísérő
szolgáltatások biztosítása tervezett.
Kapcsolódó fellépéstípusok:
Pillér: „Mindenkinek joga van hozzáférni a jó minőségű alapvető szolgáltatásokhoz,
beleértve a vizet, a szennyvízelvezetést, az energiát, a közlekedést, a pénzügyi szolgáltatásokat és a digitális
kommunikációt.” (Szociális védelem és befogadás – alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés)
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1. Alapvető élelmiszerekből összeállított csomagok rendszeres biztosítása az alacsony
jövedelmű, vagy jövedelemmel nem rendelkező rászoruló személyek számára;
2. Meleg étkezés és kiegészítő élelmiszer rendszeres biztosítása hajléktalan személyek
számára;
3. Alapvető anyagi támogatás rendszeres juttatása80.
4. Felzárkózási célú kísérő intézkedések biztosítása a leginkább rászoruló személyek részére,
amelyek célja a kialakult rászorultsági helyzetből történő kitörés megalapozása (pl. az
életvezetéshez, életvitelhez és a társadalmi felzárkózáshoz hozzájáruló intézkedések, az
egészségi állapot megállapításához szükséges vizsgálatok, addiktológiai, pszichológiai,
mentális egyéni és csoportos tanácsadás, stb.). A projektek kizárólag Magyarország területén
valósulnak meg és lefedik az ország teljes területét.
Fő célcsoportok
A támogatandó célcsoportok mindegyike a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés
kockázatának fokozottan kitettek körébe tartozik, ezért az egyes célcsoportokat egyidejűleg
több fellépéstípus is érintheti.
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 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)
- szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint időskorú személyek (pl.
rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban; rokkantsági járadékban; nyugellátásban;
időskorúak járadékában; egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban; stb.
részesülő személyek)
- 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 szolgátatást igénybe vevők)
- a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
kormányrendelet alapján a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező településeken,
valamint a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendelet alapján a
kedvezményezett járásokban lévő településeken élő személyek81
A nemzeti vagy regionális támogatási rendszerek bemutatása
A szegény családokban élő gyermekek napi szintű étkeztetését a nemzeti költségvetés a
gyermekvédelmi törvény alapján támogatja. A bölcsődei ellátásban, óvodai és általános
ESZA+ rendelet 2. cikk (1) bekezdés 3. pont alapján „alapvető anyagi támogatás”: azok a javak, amelyek
kielégítik egy személy méltóságteljes életvitelhez szükséges alapvető igényeit, ideértve a ruházatot, a higiéniai
cikkeket és az iskolai felszerelést
81
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszeréről és 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról
80
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iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, illetve gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek és tanulók étkeztetése
ingyenes, amelyet a törvény további rászorultsági körülmények alapján kiterjeszt más, a
szegénység kockázatának kitett gyermekekre is.
A hajléktalan személyek a szociális törvény alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni
ellátásokban és szociális szolgáltatásokban részesülhetnek. A főbb hazai programok az
alábbiak:
- A népkonyha: állami forrásokból alkalomszerűen egyszeri meleg étkezést biztosít az arra
rászorulók, köztük elsősorban hajléktalan személyek számára.
- Pályázati rendszeren keresztül évente támogatásra kerülnek a társadalmi reintegrációt
szolgáló egészségügyi, jogi, és mentálhigiénés tevékenységeket nyújtó hajléktalan ellátó
szervezetek.
- Első Befogadó Szálláshelyek (2018-tól): céljuk, hogy a legelesettebb hajléktalan személyek
is a lehető leghamarabb, a számukra megfelelő, adekvát ellátásban részesüljenek.
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.
E mellett az önkormányzatok a rendeletükben meghatározott jogcímeken települési
támogatást nyújthatnak létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdők számára.
Említést érdemel továbbá, hogy az egyházi karitatív, civil szervezetek, szolgálatok átfogó
tevékenységük, a legrászorultabbak részére is juttatott támogatásaik által a szociális egyensúly
jelentős tényezői.
A műveletek kiválasztására vonatkozó kritériumok
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 a felhívásban
szereplő kritériumoknak;
2. A műveletek működési modellje kidolgozott és lefedi a kiírásban szereplő célcsoportot;
3. A műveletek során támogatásban részesülő személyek rászorultságának adminisztrálása
megoldott (kivéve a hajléktalan személyek esetében);
A műveleteket az interneten meghirdetett nyílt felhívás eredményeként kell kiválasztani.
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2.6 Család- és ifjúságügyi fejlesztések
Ez olyan prioritási tengely, amely az ifjúsági foglalkoztatást célozza
Ez olyan prioritási tengely, amely innovatív fellépéseket céloz
Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az
ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés xi) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek
megfelelően**
Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az
ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés x) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek
megfelelően
Ez olyan prioritás, amely a városi mobilitást mozdítja elő az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 2. cikk b) pont viii. alpontjának megfelelően
Ez olyan prioritás, amely az IKT-konnektivitás fokozásához járul hozzá az Európai
Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 2. cikk a) pont v.
alpontjának megfelelően
*A jelölőnégyzetek az ESZA+ prioritásokra alkalmazandóak. Az ETHA esetében a prioritási tengelyek
megnevezése előre meghatározott.
** Jelölés esetén lépjen a 2.A.1.1.a szakaszhoz

2.6.1 Egyedi célkitűzés: ESZA+ iii. A munkaerőpiaci részvétel nemek szerinti
egyensúlyának, az egyforma munkakörülményeknek, valamint a munka és a magánélet
megfelelőbb egyensúlyának előmozdítása, többek között a megfizethető koragyermekkori
fejlesztés és gondozás, valamint a gondozásra szorulók ellátása elérhetőségének biztosításán
keresztül.
2.6.1.1 Az alapok beavatkozásai
A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+
rendelet 6. cikk (2) bekezdés
A szülők munkaerő-piaci részvételének viszonylag alacsony aránya párosul a kora
gyermekkori gyermekgondozási szolgáltatások korlátozott elérhetőségével, ezért olyan
fejlesztéseket valósítunk meg, melyekkel elősegíthetjük mielőbbi munkaerő-piaci
(re)integrációjukat. A munkaerő-piaci részvétel további ösztönzése érdekében céljainkat a
munkahelyhez közeli, vagy azzal megegyező helyszínen létrehozott munkahelyi
bölcsődei és/vagy óvodai szolgáltatások biztosításával érhetjük el.
A kora gyermekkori nevelés-gondozás (7 év alatti gyermekek) kihatással van a gyermek
későbbi életútjára, ezért meghatározó, hogy ebben az érzékeny életkorban a gyermekekkel – a
jövő nemzedékével – magasan kvalifikált szakemberek foglalkozzanak, ezért nagy hangsúlyt
fektetünk a képzésre, és a továbbképzésre is.
Az országos területi lefedettséget biztosító bölcsődefejlesztés eredményeként további
szakemberek bevonására lesz szükség a létrejövő új intézményekben, szolgáltatásokban, így
ösztönzők révén törekszünk arra, hogy a kora gyermekkori nevelés- gondozás minél
magasabb minőségben és színvonalon valósulhasson meg a megfelelő szakképesítéssel,
végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők által.
Az egyszülős családok részére olyan segítő támogatásokat tartalmazó komplex
intézkedési csomagot valósítunk meg, amely az egyedülálló szülők munkaerő-piaci
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jelenlétének megőrzését vagy integrációját, így a családok stabilitását segíti elő. Mindezzel
hozzájárulunk a PO4 szakpolitikai célkitűzésben foglaltak eléréséhez a foglalkoztatáshoz
való hozzáférés javításához, a munka és a magánélet jobb egyensúlyának előmozdításán
keresztül.
A segítő támogatásokaz uniós mellett hazai támogatások segítségével valósulnak meg, a korai
nevelés feltételeinek bővítése, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése és a szülők
foglalkoztatási esélyeinek növelése érdekében.

A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont:
Kisgyermekes (0-7 éves gyermeket nevelő/gondozó) nők és férfiak, gyermekek, családok,
egyszülős, illetve mozaik családok, kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok, felsőoktatási
intézmények hallgatói, munkáltatók.
Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek
– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont
Valamennyi tervezett intézkedés hozzájárul
megkülönböztetés mentesség biztosításához.

az

egyenlőség,

a

befogadás

és

a

A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR
17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont:
Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai
kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi
megközelítés 2. pilléréhez tartozó kedvezmény szabályok alkalmazásával. A
kedvezményezett települések körének pontos meghatározására a pályázati felhívásokban kerül
sor, a támogatott fejlesztések jellegéhez igazodva.
Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d)
pont v. alpont
Nem releváns
A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont
Nem releváns
2.6.1.2 Mutatók
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA rendelet 7. cikk, ESZA+
rendelet 21. cikk (2) bekezdés
2. táblázat: Kimeneti mutatók
Prioritás
i tengely

Egyedi célkitűzés

Alap

Régiókat
egória

Azon
osító
[5]

Mutató [255]

Mérés
i
egység

Mérföldk
ő (2024)

Cél
(2029
)

Családés

ESZA+ iii.

ESZA

kevésbé

CO04

Foglalkoztato
ttak, beleértve

fő

8.045

19.59
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ifjúságüg
yi
fejlesztés
ek

+

fejlett

az
önfoglalkozta
tottakat is

0

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ESZA+ rendelet 21. cikk
(2) bekezdés
3. táblázat: Eredmény mutatók
Priorit
ási
tengely

Egyedi
célkitűzés

Családés
ifjúság
ügyi
fejleszt
ések

ESZA+ iii.

Alap

ESZ
A+

Régiókat
egória

kevésbé
fejlett

Azon
osító
[5]

Mutató
[255]

CR06

A program
elhagyása
után
hat
hónapon
belül
jobb
munkaerőpiaci
lehetőségekk
el
rendelkező
résztvevők

Mé
rési
egy
ség

Kiindulá
si érték
vagy
referenci
aérték

Ref
ere
nci
a év

Cél
(20
29)

fő

0

n.r

4.59
0

Adatfo
rrás
[200]

2.6.1.3 A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont, vii alpont
4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

61 140 848,92

ESZA+ iii.
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106 Intézkedések
a munka és a
magánélet közötti
egyensúly
előmozdítására,
ideértve
gyermekgondozás
és az eltartott
személyek
gondozásának

Megjegyzé
sek [200]

igénybevételét is
6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+ iii.

111 Támogatás a
koragyermekkori
neveléshez
és
gondozáshoz
kapcsolódó
infrastruktúrához

12 721 241,15

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

73 862 090,07

ESZA+ iii.

01 Vissza
nem
térítendő
támogatás

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

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

73 862 090,07

ESZA+ iii.

48 Nincs
területi
célzottság

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

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+ iii.

06 Nemek
közötti
egyenlőség

23 667 425,39

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+ iii.

09
Nem
alkalmazható

50 194 664,68

8. táblázat: 7. dimenzió – ESZA+, ERFA, Kohéziós Alap és JTF nemek közötti
egyenlőség dimenziója
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Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

Összeg (Euró)

ESZA+ iii.

2.6.2 Egyedi célkitűzés: ESZA+ v. A minőségi és befogadó oktatásba és képzésbe való
egyenlő bejutás és ezek elvégzése, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára, a
kisgyermekkori oktatástól és gondozástól az általános és a szakmai oktatáson és képzésen
keresztül a felsőoktatásig, valamint felnőttoktatás és -tanulás, ideértve a tanulási mobilitás
előmozdítását mindenki számára, és a hozzáférhetőség biztosítását a fogyatékkal élő
személyek számára
2.6.2.1 Az alapok beavatkozásai
A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+
rendelet 6. cikk (2) bekezdés
Annak érdekében, hogy minden tehetséges magyar fiatal esélyt kapjon tehetsége
felfedezésére, kibontakoztatására és fejlesztésére tehetségazonosítási, kiválasztási és az
egyéni fejlesztésen alapuló tehetséggondozó szolgáltatásokat alakítunk ki, valamint a
tehetséggondozás működő rendszereit fejlesztjük tovább, amely lehetőséget nyújt a célcsoport
támogatására. A megelőző időszak fejlesztéseihez képest hangsúlyosabb figyelmet kapnak
a hátrányos helyzetű, valamint a fogyatékkal élő tehetséges fiatalok. Ezzel erősödik a
befogadó oktatás attitűdje, valamint javul a képzés egyenlő esélyű elvégzése, mivel a program
a legszegényebb régiókban nagy volumenben eléri a korai iskolaelhagyás által, illetve a
tehetségvesztés szempontjából veszélyeztetett tanulókat. A jelenlegi időszakban hiányoznak
azok az átfogó, fiataloknak szóló, egy napnál hosszabb periódust átölelő, államilag
támogatott, iskolán kívüli képzések, melyek egyrészt segítenek a fiataloknak megtalálni a
képességeikhez és érdeklődési körükhöz leginkább illő szakmát, másrészt felkészítik őket a
munka világába történő belépésre és a munkaerőpiacon való helytállásra, egyúttal segítik az
iskolai lemorzsolódás mérséklését
A PO4 szakpolitikai célkitűzéshez illeszkedve a gyermekek és fiatalok társadalmi
integrációjának elősegítését, a lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás
csökkentését, az iskolarendszeren belüli tanulási mobilitást, valamint az iskolarendszeren
kívüli érvényesülésük javítását élménypedagógiai és fizikai aktivitásra építő programok
megvalósításán keresztül biztosítjuk. Fontosnak tartjuk, hogy a köznevelés keretrendszerén
kívül eső programok megvalósítását az iskolai szünetekben (beleértve a nyári szünetet is)
bentlakásos rendszerben valósítsuk meg minőségi, korszerű környezetben. A hátrányos
helyzetű gyermekekről ezáltal,hátránykompenzációt erősítő módon gondoskodunk. A
gyermekekkel foglalkozó pedagógusok és gyermekvédelmi szakemberek továbbképzésével
biztosítjuk a feladatok minél magasabb színvonalon történő ellátását.
Az informális tanulási módszereket is alkalmazó esélyteremtő tevékenységeink során is
kiemelt figyelmet kap a hátrányos helyzetű tanulók bevonása a megvalósuló programokba
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mind a hazai, mind a kohéziós források bevonása során.
A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont:
5 év feletti gyermekek, fiatalok, hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű és
fogyatékkal élő gyermekek, korábbi programokban résztvevő felnőtt fiatalok, köznevelésben
és a gyermekek közvetlen segítésében résztvevő szakemberek.
Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek
– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont
Valamennyi tervezett intézkedés hozzájárul
megkülönböztetés mentesség biztosításához.

az

egyenlőség,

a

befogadás

és

a

A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR
17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont:
Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai
kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi
megközelítés 2. pilléréhez tartozó kedvezmény szabályok alkalmazásával. A
kedvezményezett települések körének pontos meghatározására a pályázati felhívásokban kerül
sor, a támogatott fejlesztések jellegéhez igazodva.
Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d)
pont v. alpont
Nem releváns
A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont
Nem releváns
2.6.2.2 Mutatók
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA rendelet 7. cikk, ESZA+
rendelet 21. cikk (2) bekezdés
2. táblázat: Kimeneti mutatók
Prioritás
i tengely

Egyedi célkitűzés

Alap

Régiókat
egória

Azon
osító
[5]

Mutató [255]

Mérés
i
egység

Mérföldk
ő (2024)

Cél
(2029
)

Családés
ifjúságüg
yi
fejlesztés
ek

ESZA+ v.

ESZA
+

kevésbé
fejlett

CO05

30
aluliak

fő

52.150

123.8
70

éven

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ESZA+ rendelet 21. cikk
(2) bekezdés
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3. táblázat: Eredmény mutatók
Priorit
ási
tengely

Egyedi
célkitűzés

Családés
ifjúság
ügyi
fejleszt
ések

ESZA+ v.

Alap

ESZ
A+

Régiókat
egória

kevésbé
fejlett

Azon
osító
[5]

Mutató
[255]

PR03

Korai
iskolaelhagy
ással
(lemorzsolód
ással)
veszélyeztet
ett tanulók
aránya

Mé
rési
egy
ség

Kiindulá
si érték
vagy
referenci
aérték

Ref
ere
nci
a év

Cél
(20
29)

%

7,46%

201
9

6,5
%

Adatfo
rrás
[200]

Oktatás
i
Hivatal
jelzőre
ndszere

2.6.2.3 A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont, vii alpont
4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+ v.

112 Az alap- és
középfokú
oktatás
támogatása (az
infrastruktúra
kivételével)

17 257 497,68

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+ v.

115
Intézkedések az
esélyegyenlőség
és
a
társadalomban
való
aktív
részvétel
előmozdítására

32 049 638,55

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés
97

Összeg (Euró)

Megjegyzé
sek [200]

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+ v.

01 Vissza
nem
térítendő
támogatás

49 307 136,23

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

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

49 307 136,23

ESZA+ v.

48 Nincs
területi
célzottság

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

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

49 307 136,23

ESZA+ v.

09
Nem
alkalmazható

8. táblázat: 7. dimenzió – ESZA+, ERFA, Kohéziós Alap és JTF nemek közötti
egyenlőség dimenziója
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

Összeg (Euró)

ESZA+ v.

2.6.3 Egyedi célkitűzés: ESZA+ vii. Az aktív befogadás ösztönzése, többek között az
esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a
foglalkoztathatóság javítása érdekében, különösen hátrányos helyzetű személyek
vonatkozásában
2.6.3.1 Az alapok beavatkozásai
A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+
rendelet 6. cikk (2) bekezdés
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Az aktív befogadás ösztönzését és az aktív részvétel előmozdítását többek között az
önkéntesség kultúrájának elterjesztésén,
népszerűsítésén, az ellátórendszeri vagy
intézményrendszeri hiányosságok pótlásán, valamint - különösen a hátrányos helyzetű
személyek részére végzett - önkéntes tevékenységek megvalósításán keresztül támogatjuk.
Az önkéntességbe való bevonódás, a személyes érdekeltség kialakítása generációkon átívelő
folyamat, mely a társadalom egésze számára közvetlenül hasznosuló tevékenység. Az aktív
befogadás és az aktív részvétel előmozdítása céljából az egyes intézkedések részét képezi
olyan önkéntes programok szervezése, amelyek a társadalom több rétegének és
szereplőjének a széles körű együttműködése során valósulnak meg. Az ellátórendszeri vagy
intézményrendszeri hiányosságok mérséklése érdekében a programok során megvalósuló
további tevékenységekhez tartozik az integrációs önkéntes klubok szervezése és
működtetése, amelyek a hiányosságok pótlása mellett az önkéntesség kultúrájának terjesztési
és népszerűsítési tevékenységében is meghatározó tényezőként tudnak jelen lenni. A
terjesztési, népszerűsítési és működtetési tevékenységek hatékony és eredményes
megvalósulása céljából szükséges intézkedés az önkéntes koordinátorok alkalmazása. Az
önkéntes fejlesztésekre vonatkozó intézkedések keretei között további fontos elem a
kommunikációs terv és kommunikációs stratégia készítése. Az egyes projektek láthatósága
teremti meg az aktív részvétel előmozdításának lehetőségét, valamint az önkéntesség
kultúrájának elterjesztését és népszerűsítését is, melyek az aktív befogadást ösztönzik
társadalmunkban és erősítik a marginalizálódott közösségekkel szembeni megkülönböztetés
leküzdésére irányuló intézkedéseket Az önkéntes tevékenység során szerzett tapasztalatok
pedig képesek növelni az önkéntesek körében – különös tekintettel a fiatalokra - a munkaerőpiaci értéket, ezáltal hozzájárulva a PO4 szakpolitikai célkitűzés által is jelzett, a
foglalkoztatáshoz való hozzáférés javítása érdekében teendő intézkedésekhez.
A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont:
Gyermekes családok, hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű személyek,
önkéntesek.
Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek
– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont
Valamennyi tervezett intézkedés hozzájárul
megkülönböztetés mentesség biztosításához.

az

egyenlőség,

a

befogadás

és

a

A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR
17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont:
Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai
kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi
megközelítés 2. pilléréhez tartozó kedvezmény szabályok alkalmazásával. A
kedvezményezett települések körének pontos meghatározására a pályázati felhívásokban kerül
sor, a támogatott fejlesztések jellegéhez igazodva.
Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d)
pont v. alpont
Nem releváns
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A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont
Nem releváns
2.6.3.2 Mutatók
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA rendelet 7. cikk, ESZA+
rendelet 21. cikk (2) bekezdés
2. táblázat: Kimeneti mutatók
Prioritás
i tengely

Egyedi célkitűzés

Alap

Régiókat
egória

Azon
osító
[5]

Mutató [255]

Mérés
i
egység

Mérföldk
ő (2024)

Cél
(2029
)

Családés
ifjúságüg
yi
fejlesztés
ek

ESZA+ vii.

ESZA
+

kevésbé
fejlett

CO05

30
aluliak

fő

1.500

5.000

Családés
ifjúságüg
yi
fejlesztés
ek

ESZA+ vii.

ESZA
+

kevésbé
fejlett

PO01

Bevont
szervezetek,
intézmények
száma

db

50

100

éven

2.6.3.3 A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont, vii alpont
4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

7 396 070,43

ESZA+ vii.

100

115
Intézkedések az
esélyegyenlőség
és
a
társadalomban
való
aktív
részvétel
előmozdítására

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

7 396 070,43

ESZA+ vii.

01 Vissza
nem
térítendő
támogatás

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

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

7 396 070,43

ESZA+ vii.

48 Nincs
területi
célzottság

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

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

7 396 070,43

ESZA+ vii.

09
Nem
alkalmazható

8. táblázat: 7. dimenzió – ESZA+, ERFA, Kohéziós Alap és JTF nemek közötti
egyenlőség dimenziója
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

Összeg (Euró)

ESZA+ vii.

2.6.4 Egyedi célkitűzés: ESZA+ ix. A minőségi, fenntartható és megfizethető
szolgáltatásokhoz való egyenlő és időben történő hozzáférés megerősítés, ideértve azokat a
szolgáltatásokat is, amelyek elősegítik a lakhatáshoz és a személyközpontú egészségügyi
ellátáshoz és a kapcsolódó ellátáshoz való hozzáférést; a szociális védelmi rendszerek
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korszerűsítése, ideértve a szociális védelemhez való hozzáférés előmozdítását is, különös
tekintettel a gyermekekre és a hátrányos helyzetű csoportokra [és a leginkább rászorulókra];
az egészségügyi rendszerek és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások hozzáférhetőségének (a
fogyatékkal élők számára is), hatékonyságának és rezilienciájának javítása
2.6.4.1 Az alapok beavatkozásai
A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+
rendelet 6. cikk (2) bekezdés
Az áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatellátást elérhető közelségűvé kívánjuk tenni, így az
ellátási terület megyei szinten való megerősítését új kríziskezelő ambulanciák kiépítésével
valósítjuk meg krízishelyzet kialakulásának megelőzését célzó szolgálatok és szolgáltatások
fejlesztésével az áldozattá válás és az elkövetővé válás megelőzése érdekében. Célunk, hogy a
szolgáltatások pszichológiai tanácsadással is bővüljenek a komplex fejlesztés keretében. A
fővárosban a lakosságszám alapján indokolt az ambulanciák működtetése, emellett a
legelmaradottabb régiókban való megvalósításra helyezzük a hangsúlyt, ezzel is hozzájárulva
a helyi szintű áldozatsegítés megvalósításához. Az ambulanciák felmérései azt mutatják, hogy
jelentős az igény az ún. utazó szolgáltatások (bizonyos szolgáltatások járási vagy települési
szinten való biztosítása) iránt mind a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai, mind a kliensek
részéről. Így utazó szolgáltatások biztosítása mellett komplex prevenciós programok
megvalósításával, jogi érdekképviselet költségeinek biztosításával, a gyermekekkel
foglalkozó jelzőrendszeri tagok továbbképzésével, az ambulanciák humánerőforrás
kapacitásának biztosításával, az áldozatsegítéssel foglalkozó szakemberek képzésével
biztosítjuk a szociális védelmi rendszerek korszerűsítését , mely célkitűzést az ambulanciák
számának növelésével és az ellátási terület megyei szinten történő megerősítésével, valamint
a fővárosi fejlesztés támogatásával szeretnénk elérni. Ezáltal hozzájárulunk a
szolgáltatásokhoz való egyenlő és egyidejű hozzáféréshez, a szociális védelmi rendszer
megerősítéséhez és az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságához, tehermentesítéséhez.
A kora gyermekkori gondozás fejlesztésének megerősítése egészségügyi, szociális és oktatási
ellátórendszer hálózatos kialakításával, komplex feladatellátásra képes kora gyermekkori
központok létrehozásával, illetve a hátrányos helyzetű területeken mozgó szolgálatok
biztosításával hozzájárul az eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek fejlesztésehez, az ellátási
utak ismeretéhez, valamint a szülők (elsősorban a nők) munkaerő-piaci részvételéhez, így
javul a nemek egyensúlya a munkaerő-piacon.
A demenciával élő személyek családi környezetben, megszokott körülmények közötti
gondozása szakmai felkészültséget, igényel a hozzátartozók részéről. Fejlesztési
programunk keretében felkészítjük a családtagokat arra, hogy hozzátartozóikat szakszerűen, a
demencia tüneteiből fakadó negatív következményeket késleltetve tudják segíteni. A
megfelelő kommunikáció elsajátítása, a vizuális és térbeli segítségek megszervezése, a
személyes higiéné megőrzésének és a mentális frissességnek az elősegítése olyan területek,
amelyekben támogatni fogjuk a családtagokat.A demencia-falu modellprogram
létrehozásása során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kialakított környezet a lehető
legjobban hasonlítson a tünetegyüttest mutató személy mindennapokban megszokott
közegéhez.
Támogatjuk az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek életvitelét, többek között az iskolai
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pedagógusok célzott továbbképzése, a teljes iskolai közeg szemléletformálása, illetve
tanulóknak és iskoláknak biztosított eszköztámogatás által. A célkitűzés nevesíti a
személyközpontú egészségügyi ellátáshoz és a kapcsolódó ellátáshoz való hozzáférést. Ilyen
kapcsolódó tevékenységnek tekintjük a ma Magyarországon 1-es típusú diabétesszel élő
gyermekekre való odafigyelést az iskolában töltött idejük alatt. Ezek a gyermekek a megfelelő
figyelem és eszközellátottság mellett ma már teljes életet élhetnek, azonban ezeket a
körülményeket abban a közegben is biztosítani szükséges, ahol az otthonukon kívül a legtöbb
időt eltöltik: vagyis az iskolában.
A minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz való egyenlő és időben történő
hozzáférés megerősítésével, az asszisztált reprodukciós (IVF) centrumok támogatása –
többek között a „kliensbarát” körülmények megteremtése, szolgáltatásaik fejlesztése, az
eszközellátás javítása révén hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyermekvállalásnak minél
kevésbé lehessen egészségi akadálya, egységes színvonalat biztosítunk, a lakosság számára
annak érdekében, hogy a fejlesztés hatására egyenlő módon váljon elérhetővé a meddősség
kezelése.
A gyermekváró házak létrehozásának megteremtésével segítjük, többek között egészségügyi
ellátással, jogi-és pszichológiai segítségnyújtással támogatjuk a felelős döntés
meghozatalában azokat a várandós nőket, akik bizonytalanok megfogant gyermekük
vállalásában.
A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont:
Áldozatok (kiemelten gyermekek és fiatalok), potenciális áldozatok, áldozatokkal kapcsolatba
kerülő szakemberek, óvodai nevelést, általános iskolai vagy fejlesztő nevelés-oktatást nyújtó
intézmények vezetői, pedagógusai, az 1-es típusú diabétesszel érintett gyermekek, meddő
párok, érintettek közvetlen támogató közege (család, barátok, munkatársak, tanuló- és
iskolatársak), a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek, az érintett gyermekek
szülei, fiatalok (29 éven aluliak), gyermekvállalás előtt állók, várandós nők, 50 év felettiek, a
demencia területén dolgozó szakemberek.
Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek
– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont
Valamennyi tervezett intézkedés hozzájárul
megkülönböztetés mentesség biztosításához.

az

egyenlőség,

a

befogadás

és

a

A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR
17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont:
Országos lefedettség a Partnerségi Megállapodás Integrált beavatkozások a demográfiai
kihívások és/vagy a térségi, regionális különbségek kezelésére fejezetében rögzített területi
megközelítés 2. pilléréhez tartozó kedvezmény szabályok alkalmazásával. A
kedvezményezett települések körének pontos meghatározására a pályázati felhívásokban kerül
sor, a támogatott fejlesztések jellegéhez igazodva.
Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d)
pont v. alpont
Nem releváns
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A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont
Nem releváns

2.6.4.2 Mutatók
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ERFA rendelet 7. cikk, ESZA+
rendelet 21. cikk (2) bekezdés
2. táblázat: Kimeneti mutatók
Prioritás
i tengely

Egyedi célkitűzés

Alap

Régiókat
egória

Azon
osító
[5]

Mutató [255]

Mérés
i
egység

Mérföld
kő
(2024)

Cél
(2029)

Családés
ifjúságüg
yi
fejlesztés
ek

ESZA+ ix.

ESZA
+

kevésbé
fejlett

PO02

Létrejövő
Biztos Pont
Ambulanciák
száma

db

24

24

Családés
ifjúságüg
yi
fejlesztés
ek

ESZA+ ix.

CO05

30
aluliak

fő

3.500

4.500

Családés
ifjúságüg
yi
fejlesztés
ek

ESZA+ ix.

PO01

Bevont
szervezetek,
intézmények
száma

db

25

25

fejlett

ESZA
+

kevésbé
fejlett

éven

fejlett

ESZA
+

kevésbé
fejlett
fejlett

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont, ESZA+ rendelet 21. cikk
(2) bekezdés
3. táblázat: Eredmény mutatók
Priorit
ási
tengely

Egyedi
célkitűzés

Alap

Régiókat
egória

Azon
osító
[5]

Mutató
[255]

104

Mé
rési
egy
ség

Kiindulá
si érték
vagy
referenci
aérték

Ref
ere
nci
a év

Cél
(20
29)

Adatfo
rrás
[200]

Megjegyzé
sek [200]

Családés
ifjúság
ügyi
fejleszt
ések

ESZA+ ix.

ESZ
A+

kevésbé
fejlett

CR03

fejlett

A program
elhagyásána
k
időpontjában
képesítést
szerző
résztvevők

fő

0

n.r

6.10
0

2.6.4.3 A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont, vii alpont
4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület

Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

12 425 398,33

ESZA+ ix.

fejlett

125
A
szociális
védelmi
rendszerek
korszerűsítését
célzó
intézkedések,
ideértve
a
szociális
védelemhez
való
hozzáférés
előmozdítását
is

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

12 425 398,33

ESZA+ ix.

fejlett

01 Vissza
nem
térítendő
támogatás

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi fókusz
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Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

12 425 398,33

ESZA+ ix.

fejlett

48 Nincs
területi
célzottság

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

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

Összeg (Euró)

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

12 425 398,33

ESZA+ ix.

fejlett

09
Nem
alkalmazható

8. táblázat: 7. dimenzió – ESZA+, ERFA, Kohéziós Alap és JTF nemek közötti
egyenlőség dimenziója
Prioritási
tengely

Alap

Régiókategória Egyedi
Kód
célkitűzés

6. Család- és
ifjúságügyi
fejlesztések

ESZA+

kevésbé fejlett

ESZA+ ix.

fejlett
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Összeg (Euró)

3.

Pénzügyi terv

3.1.

Pénzügyi előirányzatok éves bontásban

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés f) pont i. alpont
Alap

ERFA

Régiókategória

2021

2023

2024

2025

2026

2027

Pénzügyi
előirányzat
rugalmassági
összeg nélkül

Rugalmassági Pénzügyi
összeg
előirányzat
rugalmassági
összeg nélkül

Rugalmassági
összeg

Összesen

Fejlettebb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Átmeneti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 644 445,22

20 193 275,88

20 679 693,48

21 230 784,91

10 925 492,26

10 925 492,26

11 272 684,32

11 272 684,32

145 272 914

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 644 445,22

20 193 275,88

20 679 693,48

21 230 784,91

10 925 492,26

10 925 492,26

11 272 684,32

11 272 684,32

145 272 .914,13

Kevésbé fejlett

19 128 361,48

Legkülső és északi ritkán lakott területek
Összesen
ESZA+

2022

19 128 361,48

Fejlettebb

2 626 034,34

2 696 884,83

2 772 230,96

2 839 008,72

2 914 665,26

1 499 904,62

1 499 904,62

1 547 568,82

1 547 568,82

19 943 771

Átmeneti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kevésbé fejlett

193 832 046,77

199 061 641,95

204 623 067,32

209 552 047,36

215 136 384,33

110 710 503,25

110 710 503,25

114 228 678,39

114 228 678,39

1 472 083 551

-

-

-

-

-

-

-

-

-

196 458 081,1

201 758 526,78

207 395 298,28

212 391 056,08

218 051 049,59

112 210 407,87

112 210 407,87

115 776 247,21

115 776 247,21

1 492 027 322

Legkülső és északi ritkán lakott területek
Összesen
Kohéziós
Alap

n.a.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ETHA

n.a.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Összesen

Az adatok euróban kerültek megadásra, a nemzeti társfinanszírozás nélkül.
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3.2.

Összes pénzügyi előirányzat alaponként

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés f) pont ii. alpont, 17. cikk (6) bekezdés és 30. cikk
11. táblázat: Összes pénzügyi előirányzat alaponként és tagállami hozzájárulás
Szakpolitikai
Prioritási
célkitűzés vagy tengely
technikai
segítségnyújtás

Az
uniós Alap
támogatás
kiszámításának
alapja
(teljes
vagy közpénzből
nyújtott)

Régiókategória*

Uniós
hozzájárulás

Uniós hozzájárulás indikatív
bontása
Uniós
hozzájárulás a
rugalmassági
összeg nélkül

Rugalmassági
összeg

(g)

(h)

(a)=(g)+(h)
PO4

PO4

PO4

1.
Egészségügyi
fejlesztések

teljes

2.
XXI. teljes
századi
köznevelés

3. Társadalmi teljes
felzárkózási
fejlesztések

ESZA+

ESZA+

ESZA+

Nemzeti
hozzájárulás

A
nemzeti Összesen
hozzájárulás
indikatív bontása
közkiadás

(b)=(c)+(d)

Társfinanszírozási
arány

mag
án

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)**

(f)=(a)/(e)**

Fejlettebb

11 725 714,29

9 933 986,79

1 791 727,50

17 588 571,44

17 588 571,44

0

29 314 285,73

40%

Átmeneti

-

-

-

-

-

-

-

-

Kevésbé fejlett

354 266 253,50

300 133 211,20

54 133 042,30

62 517 574,15

62 517 574,15

0

416 783 827,65

85%

Legkülső és északi ritkán
lakott
területek

-

-

-

-

-

-

-

Fejlettebb

1 371 428,57

1 161 869,80

209 558,77

2 057 142,86

2 057 142,86

0

3 428 571,43

40%

Átmeneti

-

-

-

-

-

-

-

-

Kevésbé fejlett

206 211 614,95

174 701 805,69

31 509 809,26

36 390 284,99

36 390 284,99

0

242 601 899,94

85%

Legkülső és északi ritkán
lakott
területek

-

-

-

-

-

-

-

Fejlettebb

1 520 000,00

1 287 739,03

232 260,97

2 280 000,00

2 280 000,00

0

3 800 000,00

40%

Átmeneti

-

-

-

-

-

-

-

-

Kevésbé fejlett

526 066 357,65

445 681 697,49

80 384 660,16

92 835 239,59

92 835 239,59

0

618 901 597,24

85%

-

-

-

-

-

-

-

Legkülső és északi ritkán
lakott
területek
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teljes

PO4

PO4

PO4

Összes ERFA

4. Szociális teljes
fejlesztések

5.
Anyagi teljes
nélkülözésre
vonatkozó
prioritási
tengely

6. Család- és teljes
ifjúságügyi
fejlesztések

ERFA

ESZA+

ESZA+

ESZA+

Fejlettebb

-

-

-

-

-

-

-

-

Átmeneti

-

-

-

-

-

-

-

-

Kevésbé fejlett

145 272 914,00

123 074 737,42

22 198 176,58

25 636 396,59

25 636 396,59

0

170 909 310,59

85%

Legkülső és északi ritkán
lakott
területek

-

-

-

-

-

-

-

Fejlettebb

4 583 771,43

3 883 356,16

700 415,27

6 875 657,15

6 875 657,15

0

11 459 428,58

40%

Átmeneti

-

-

-

-

-

-

-

-

Kevésbé fejlett

112 767 212,79

95 536 013,83

17 231 198,96

19 900 096,37

0

132 667 309,16

85%

Legkülső és északi ritkán
lakott
területek

-

-

-

-

-

-

-

Fejlettebb

-

-

-

-

-

-

-

-

Átmeneti

-

-

-

-

-

-

-

-

Kevésbé fejlett

130 524 273,81

110 579 737,84

19 944 535,97

14 502 697,09

0

145 026 970,90

90%

Legkülső és északi ritkán
lakott
területek

-

-

-

-

-

-

-

Fejlettebb

742 857,14

629 346,14

113 511,00

1 114 285,71

1 114 285,71

0

1 857 142,85

40%

Átmeneti

-

-

-

-

-

-

-

-

Kevésbé fejlett

142 247 837,92

120 511 903,01

21 735 934,91

25 102 559,63

25 102 559,63

0

167 350 397,55

85%

Legkülső és északi ritkán
lakott
területek

-

-

-

-

-

-

-

Fejlettebb

-

-

-

-

-

-

-

-

Átmeneti

-

-

-

-

-

-

-

-

Kevésbé fejlett

145 272 914,00

123 074 737,42

22 198 176,58

25 636 396,59

25 636 396,59

0

170 909 310,59

85%

-

-

-

-

-

-

-

Legkülső és északi ritkán
lakott
területek
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19 900 096,37

14 502 697,09

Összes ESZA+

Összes KA
Mindösszesen

n.a.

Fejlettebb

19 943 771,43

16 896 297,92

3 047 473,51

29 915 657,15

29 915 657,15

0

49 859 428,58

40%

Átmeneti

-

-

-

-

-

-

-

-

Kevésbé fejlett

1 472 083 550,
63

1 247 144 369,0
5

224 939 181,57 251 248 451,82

251 248 451,82

0

1 723 332 002,
45

85%

Legkülső és északi ritkán
lakott
területek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 637 300 236,
06

1 387 115 404,3
9

250 184 831,66 306 800 505,56 306 800 505,56

0

1 944 100 741,
61

84%

* Az ERFA és ESZA+ esetében: kevésbé fejlett, átmeneti, fejlettebb, valamint adott esetben a legkülső régiók és az északi ritkán lakott régiók számára nyújtott külön juttatás. A KA esetében: nem alkalmazandó A technikai segítségnyújtást illetően, a regiókategóriák alkalmazása
a kiválasztott alaptól függ.
** Releváns esetben minden régiókategóriára vonatkozóan
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4. Feljogosító feltételek
Hivatkozás: CPR 17. cikke (3) bekezdése h) pontja
12. táblázat: Feljogosító feltételek
Feljogosító
feltételek

Alap

Egyedi
célkitűz
és

A
feljogosí
tó
feltétel
teljesítés
e

Kritériumok

A
kritériumok
teljesítése

Hivatkozás
a Indokolás
releváns
dokumentumokra

A
nemek
közötti
egyenlőséget
célzó nemzeti
stratégiai keret

ESZA+

ESZA:

Igen

A
nemek
közötti
egyenlőségre
vonatkozó
nemzeti
stratégiai szakpolitikai
keret van érvényben,
amely a következőket
tartalmazza:

Igen

Az
Európai
Unió
számára készített, „A
nők
szerepének
erősítése a családban és
a
társadalomban”
(2021–2030) akcióterv

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:

https://kormany.hu/dok
umentumtar/a-nokszerepenek-erositese-acsaladban-es-atarsadalomban20212030

•
Munkaerőpiaci
Tükör
2018
(Szerkesztők: Fazekas Károly - Csillag
Márton - Hermann Zoltán -Scharle Ágota)

A nemek
közötti
egyensúll
yal
jellemezh
ető
munkaerő
-piaci
részvétel,
az azonos
munkakör
ülmények
és
a
munka/ma
gánélet
egyensúly
ának
előmozdít
ása,

1.
a nemek közötti
egyenlőséggel
kapcsolatos kihívások
bizonyítékokon alapuló
azonosítása

• 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:

111

többek
között a
megfizeth
ető
gyermekg
ondozásho
z
való
hozzáférés
, és az
eltartottak
gondozása
révén

• 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 bérek,
a nyugdíjak terén a
nemek között fennálló
különbségek
kezelésére, valamint a
nők és a férfiak
munkája és magánélete
közötti
egyensúly
megteremtésének
előmozdítására, többek
között
a
koragyermekkori
oktatáshoz
és
gondozáshoz
való
hozzáférés
javítása,

Igen

Az
Európai
Unió
számára készített, „A
nők
szerepének
erősítése a családban és
a
társadalomban”
(2021–2030) akcióterv
https://kormany.hu/dok
umentumtar/a-nokszerepenek-erositese-acsaladban-es-atarsadalomban20212030

A III/1. pont felsorolja a családi élet és
munkavállalás összehangolása érdekében
teendő intézkedéseket:
a) atipikus foglalkoztatási
népszerűsítése;
b) a nők „láthatatlan”,
munkájának elismerése;

formák

„fizetetlen”

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;
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célkitűzésekkel,
a
szociális
partnerek
szerepének
és
autonómiájának
tiszteletben tartásával.

f) szemléletmód formálás;
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
irányultság támogatása;

való

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 támogatása
b) a női vállalkozók támogatása;
c) a nők és férfiak közötti bérkülönbségek
kezelése;
d) a nyugdíjak közötti különbségek
vizsgálata;
e)
a
nők
speciális
kockázatának csökkentése.
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szegénységi

3.
a
stratégiai
szakpolitikai
keret
nyomon
követésére,
értékelésér
és
felülvizsgálatár, és a
nemek szerint lebontott
adatokon
alapuló
adatgyűjtési
módszerekre vonatkozó
rendelkezések.

Igen

4.
Rendelkezések
annak
biztosítására,
hogy a keret tervezése,
végrehajtása, nyomon
követése
és
felülvizsgálata
az
érintett érdekeltekkel köztük
az
esélyegyenlőség
előmozdításával
foglalkozó szervekkel,
a szociális partnerekkel
és
a
civil
szervezetekkel - szoros
együttműködésben
történjen.

Igen

Az
Európai
Unió
számára készített, „A
nők
szerepének
erősítése a családban és
a
társadalomban”
(2021–2030) akcióterv
https://kormany.hu/dok
umentumtar/a-nokszerepenek-erositese-acsaladban-es-atarsadalomban20212030

Az
Európai
Unió
számára készített, „A
nők
szerepének
erősítése a családban és
a
társadalomban”
(2021–2030) akcióterv
https://kormany.hu/dok
umentumtar/a-nokszerepenek-erositese-acsaladban-es-atarsadalomban20212030

„A nők szerepének erősítése a családban
és
a társadalomban” (2021-2030)
akcióterv
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 adatkiértékelések 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.
"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.
Az Emberi Jogi Munkacsoporton belül
működő Nők Jogaiért Felelős Tematikus
Munkacsoport 2020. június 23-án
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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.
Az oktatási és
képzési
rendszer
minden szintjét
felölelő
stratégiai
szakpolitikai
keret.

ESZA+

ESZA:
Az
oktatási és
képzési
rendszere
k
minőségé
nek,
befogadók
észségéne
k,
eredmény
ességének
és
munkaerő
-piaci

Igen

Érvényben van az
oktatási és képzési
rendszer nemzeti vagy
regionális
stratégiai
szakpolitikai
kerete,
amely a következőket
foglalja magában:
1.

Igen

2011.
évi
CXC.
törvény a nemzeti
köznevelésről
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=13988
0.383741
2018. évi LXXXIX.
törvény az oktatási
nyilvántartásról

A
szakképzettségek
iránti igényeket
előrejelző és az
ilyen igényekre
felkészítő,
tényeken alapuló
rendszerek;

http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=21148
6.361310
229/2012. (VIII. 28.)
Korm.
rendelet
a
nemzeti köznevelésről
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A tanulók alapkészségeinek mérése a
köznevelésben a 6., 8. és 10.
évfolyamokon a CXC. törvény 80. §. (1)
értelmében
az
országos
kompetenciamérés keretében valósul meg,
amely alkalmas a tanulók fejlődésének
nyomon követésére is.
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 a tanulók számára a
pályaorientációs tanácsadás keretében
történik. Az EFOP-3.2.13-17 projekt

relevanciá
jának
javítása,
többek
között az
iskolán
kívüli és
informális
tanulás
tsanúsítás
a révén, a
kulcskom
petenciák
– többek
között a
vállalkozó
i
és
digitális
készségek
–
megszerzé
sének
támogatás
a,
valamint a
duális
képzési
rendszere
k
és
tanulószer
ződéses
gyakorlati
képzések
bevezetés
ének
előmozdít

1a. Pályakövetési
mechanizmusok és
szolgáltatások
minden
tanulói
korosztály
számára
a
minőségi
és
eredményes
útmutatás
érdekében

szóló
törvény
végrehajtásáról;
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=15405
1.420393
A
nevelési-oktatási
intézmények
működéséről, és a
köznevelési
intézmények
névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=15415
5.372062
Pedagógiai
szakszolgálati
intézmények
működéséről
15/2013.
(II.
EMMI rendelet

szóló
26.)

http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=15910
2.372070
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keretében a köznevelési intézmények
pályaorientációs
módszertanának
megalapozására és megerősítésére irányul
és kifejlesztésre kerül a pályaorientációt
segítő mérőeszköz. A pályaorientációs
mérés a CXC. törvény 80. §. (1a)
értelmében minden nappali rendszerű
oktatásban tanuló nyolcadik évfolyamos
tanuló számára kötelező.
A
továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadási feladatokat - 15/2013. (II. 26.)
EMMI rendelet 26. § - az Intézmény
székhelyintézménye, illetve megyei,
fővárosi tagintézménye, megyei, fővárosi
működési körzettel látja el.

ása
érdekében
;

A
minőségi
és
befogadó
oktatáshoz
és
képzéshez
való
egyenlő
hozzáférés
nek,
valamint a
képzés és
az oktatás
elvégzésé
nek
javítása,
különösen
a
hátrányos
helyzetű
csoportok
esetében,
a
koragyer
mekkori
oktatástól
és
gondozást
ól kezdve
az
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általános
és
szakképzé
sen át a
felsőfokú
oktatásig,
valamint a
felnőttokt
atásig és képzésig,
beleértve
a tanulási
mobilitás
elősegítés
ét
mindenki
részére és
a
fogyatékk
al
élők
számára
az
akadálym
entesség
előmozdít
ását;

2.
A minőségi,
megfizethető, releváns,
nem szegregált és
befogadó oktatáshoz és
képzéshez való egyenlő
hozzáférést, az azokban
való részvételt és azok
elvégzését, valamint a

Igen
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A Kormány 1551/2020.
(VIII.
25.)
Korm.
határozata az Európai
Unió számára készített
köznevelési stratégia
2021–2030
elfogadásáról

A köznevelés területén az intézkedések
jogszabályi megalapozottsága biztosított a
minőségi, ingyenes, befogadó oktatáshoz
való egyenlő hozzáférés a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 2. §-a alapján..
A

kulcskompetenciák

elsajátítása

a

kulcskompetenciák
megszerzését biztosító
intézkedések minden
szinten, beleértve a
felsőoktatást is.

http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=22153
5.388548
https://20152019.kormany.hu/dow
nload/d/2e/d1000/K%C
3%B6znevel%C3%A9
si%20strat%C3%A9gia
.pdf
Magyarország
Alaptörvénye (XI. cikk
(2));
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=14096
8.417048
2011.
évi
CXC.
törvény a nemzeti
köznevelésről (2. §);
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=13988
0.383741

A Nemzeti alaptanterv
kiadásáról,
bevezetéséről
és
alkalmazásáról szóló
110/2012. (VI. 4.)
Korm. rendelet (II.
rész)
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=14925
7.388616
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Nemzeti
alaptanterv
kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
Korm. rendelet II. részében - a rendszeres
felülvizsgálati
kötelezettséget
is
magukban
foglaló
tartalomszabályozókban
került
rögzítésre.
A minőségi oktatáshoz való egyenlő
hozzáférés biztosítása megjelenik a
köznevelés fejlesztéi irányait 2021-2030
között meghatározó új, az Európai Unió
számára készített köznevelési stratégia
5.3.1 fejezetében, valamint annak
célrendszerében is hangsúlyosan szerepel.

Digitális
Nemzet
Fejlesztési
Program
megvalósítása
során
elkészült
Közgyűjteményi
Digitalizálási
Stratégiáról
szóló
1404/2017. (VI. 28.)
Korm. határozat
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=20276
3.340540
3.
Koordinációs
mechanizmus, amely
az oktatás és a képzés
valamennyi
szintjére
kiterjed, ideértve a
felsőfokú oktatást is,
valamint az illetékes
nemzeti
és/vagy
regionális
szervek
közötti
egyértelmű
feladatmegosztást;

Igen

2011.
évi
CXC.
törvény a nemzeti
köznevelésről;
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=13988
0.383741
94/2018.
(V.
22.)
Korm.
rendelet
a
Kormány
tagjainak
feladatés
hatásköréről;
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=20841
7.420562
Az Oktatási Hivatalról
szóló 121/2013. (IV.
26.) Korm. rendelet;
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=16022
5.420395
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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, melynek feladata a szektorok
közötti koordinációs mechanizmusok
végrehajtása.
A
munkacsoport
a
köznevelés, a felsőoktatás, a szakképzés
és
a
felnőttképzés
szakterületek
részvételével biztosítja, hogy minden
társfinanszírozott művelet összhangban
álljon, az Európai Unió szakpolitikai
keretével és a nemzeti oktatási-képzési
stratégiai irányokkal.

Az állami köznevelési
közfeladatellátásban
fenntartóként résztvevő
szervekről, valamint a
Klebelsberg
Központról
szóló
134/2016. (VI. 10.)
Korm. rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=19585
0.388624
4.
A
stratégiai
szakpolitikai
keret
nyomon
követésére,
értékelésére
és
felülvizsgálatára
vonatkozó
rendelkezések;

Igen

1551/2020. (VIII. 25.)
Korm. Határozat az
Európai Unió számára
készített köznevelési
stratégia
2021-2030
elfogadásáról

A stratégiai szakpolitikai keret nyomon
követéséről,
értékeléséről
és
felülvizsgálatáról az Európai Unió
számára készített köznevelési stratégia
2021-2030 6.3 Monitoring fejezete
rendelkezik.

http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=22153
5.388548
https://20152019.kormany.hu/dow
nload/d/2e/d1000/K%C
3%B6znevel%C3%A9
si%20strat%C3%A9gia
.pdf

5.
Az alacsony
képzettségűek/végzetts
égű felnőttekre és a
hátrányos társadalmigazdasági
hátterű
személyekre irányuló
intézkedések
és

Igen
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1551/2020. (VIII. 25.)
Korm. Határozat az
Európai Unió számára
készített köznevelési
stratégia
2021-2030
elfogadásáról

A kritérium teljesítése alapvetően a
felnőttképzést érinti.
A köznevelés területén a hátrányos
társadalmi-gazdasági hátterű tanulók
vonatkozásában
az
intézkedések
jogszabályi megalapozottsága biztosított.

készségfejlesztési
pályák

http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=22153
5.388548
https://20152019.kormany.hu/dow
nload/d/2e/d1000/K%C
3%B6znevel%C3%A9
si%20strat%C3%A9gia
.pdf
2011.
évi
CXC.
törvény a nemzeti
köznevelésről

A
magasabb
végzettségi
szint
megszerzésének támogatása a hátrányos
helyzetű tanulói csoportok körében az új
köznevelési stratégia 5.1.1, 5.1.2, 5.3.1 és
5.3.3
fejezeteiben,
valamint
célrendszerében is megjelenik.
Az MNTFS B2 fejezete a köznevelési,
szakképzési, felsőoktatási rendszerre
vonatkozóan fogalmaz meg cselekvési
irányokat a hátrányos társadalmigazdasági hátterű tanulók részére.

http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=13988
0.383741
A
szakképzés és
felnőttképzés
megújításának
középtávú
szakmapolitikai
stratégiája 2020-2030
https://www.nive.hu/D
ownloads/Hirek/DL.ph
p?f=szakkepzes-4.0.pdf
Magyar
Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási Stratégia
2030 (MNTFS)
6. A tanárok, oktatók és
tudományos dolgozók
támogatását
célzó
intézkedések
a

Igen

2011.
évi
CXC.
törvény a nemzeti
köznevelésről;
http://njt.hu/cgi_bin/njt
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A kritérium jogszabályi szinten teljesül. A
tanárképzés általános célja, hogy a
tanárok széles körű szaktudományos,
pedagógiai, pszichológiai és általános

megfelelő
tanulási
módszerek,
a
kulcskompetenciák
értékelése és tanúsítása
tekintetében;

_doc.cgi?docid=13988
0.383741
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
_doc.cgi?docid=15873
4.364604
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
_doc.cgi?docid=16277
1.420396
A
pedógustovábbképzésről,
a
pedagógusszakvizsgáról, valamint
továbbképzésben
résztvevők juttatásairól
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műveltséggel, elméleti és gyakorlati
tudással rendelkezzenek, felkészültek
legyenek a Nemzeti alaptantervben, a
fejlesztési területek, nevelési célok
alapján
meghatározott
köznevelési
feladatokra és az oktatói-nevelői munka
értékeinek, a közműveltségi tartalmak
közvetítésére,
a
tudásépítésre,
a
kulcskompetenciák fejlesztésére.
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. A pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó indikátorok
alapján minősítő bizottság értékeli a
pedagógusok tevékenységét.
Az Oktatási Hivatal kidolgozza a
pedagógus minősítő vizsga és pedagógus
minősítési
eljárás
során
használt
szempontrendszert
és
eljárásrendet,
valamint
ellátja
a
pedagógustovábbképzéssel, valamint akkreditációs
tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.

és
kedvezményeiről
szóló 277/1997. (XII.
22.) Korm. rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.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
_doc.cgi?docid=16022
5.420395
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
_doc.cgi?docid=15683
7.388699
7. A tanulók és a
személyzet mobilitását,
valamint az oktatási és
képzési
szolgáltatók
transznacionális
együttműködését

Igen

2011.
évi
CXC.
törvény a nemzeti
köznevelésről
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=13988
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A kritérium jogszabályi szinten teljesül, a
mobilitást elősegítendő a tanulmányok
elismerése biztosított. A 2001. évi C.
törvény 1. §-a szabályozza. Elismerni
lehet az alap-, közép- vagy felsőfokú
végzettséget,és szakképesítést; szakmai

elősegítő intézkedések,
többek között a tanulási
eredmények
és
képesítések elismerése
révén

0.383741
A
külföldi
bizonyítványok
és
oklevelek elismeréséről
szóló 2001. évi C.
törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.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
_doc.cgi?docid=11912
7.418057
1551/2020. (VIII. 25.)
Korm. Határozat az
Európai Unió számára
készített köznevelési
stratégia
2021-2030
elfogadásáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=22153
5.388548
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gyakorlatot, felsőfokú szakképzettséget,
illetve tudományos fokozatotot. Az
Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és
Információs Központja a Magyarországon
szerzett bizonyítványok külföldön történő
elismeréséért a hazai bizonyítványokról,
oklevelekről
és szakmai gyakorlatról
szóló hatósági bizonyítványokról állít ki
hatósági bizonyítványt. A 137/2008. (V.
16.) Korm. rendelet 13-14. §-a
szabályozza
a
nyelvvizsgabizonyítványok elismerésének módját.
A tanulók és pedagógusok mobilitását
többek között a tanulók és pedagógusok
idegennyelv-tudásának fejlesztését (pl.:
anyanyelvi
környezetben
történő
kipróbálás) célzó programok is segítik,
melyek támogatása az új köznevelési
startégia célrendszerében és az 5.4.3
fejezetében is megjelenik.

https://20152019.kormany.hu/dow
nload/d/2e/d1000/K%C
3%B6znevel%C3%A9
si%20strat%C3%A9gia
.pdf
A
társadalmi
befogadásra és
a
szegénység
csökkentésére
irányuló
nemzeti vagy
regionális
stratégiai
szakpolitikai
keret

ERFA,
ESZA+

ERFA:
A
marginaliz
ált
közössége
k
az
alacsony
jövedelmű
háztartáso
k,
valamint a
hátrányos
helyzetű
csoportok,
többek
között a
speciális
igényű
személyek
társadalmi
-gazdasági
integrációj
ának
előmozdít
ása
integrált
fellépések
révén,
beleértve

Nem

A
társadalmi
befogadásra
és
a
szegénység
csökkentésére irényuló
nemzeti vagy regionális
stratégiai szakpolitikai
vagy jogszabályi keret
van érvényben, amely a
következő fellépéseket
tartalmazza:

Nem

47/2007. (V. 31.) OGY
határozat)
„Legyen
jobb a gyermekeknek!”
Nemzeti
Stratégia,
2007-2032
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=11012
3.156139
Magyar
Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási Stratégia
2030

1. A szegénység és a
társadalmi kirekesztés,
köztük
a
gyermekszegénység, a
jó
minőségű
koragyermekkori
oktatáshoz
és
gondozáshoz
való
hozzáférés,
a
hajléktalanság, a térbeli
és iskolai szegregáció,
az
alapvető
szolgáltatásokhoz
és
infrastruktúrákhoz való
korlátozott hozzáférés,
valamint
a
kiszolgáltatott
személyek
sajátos
igényeinek (koruktól

1426/2019. (VII. 26.)
Korm. határozat az Új
Roma
Stratégiával
(2019-2030)
összefüggő feladatok
meghatározásáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=21535
4.371117
1404/2019. (VII. 5.)
Korm. határozat a
„Felzárkózó
települések”
hosszú
távú
programjának
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A
Magyar
Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási Startégia 2030 munkacímű
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 teljesülése az MNTFS 2030
tervezetének A2 fejezetében található.
A 47/2007. (V. 31.) OGY határozat)
„Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti
Stratégia, 2007-2032 a fejlesztési időszak
egészére kiterjedő, érvényben lévő
stratégia,
az
MNTFS
előzmény
stratégiája.
Elvei,
megállapításai
beépültek az MNTFS-be és beépülnek az
MNTFS 2030-ba. A stratégia végrehajtása
az MNTFS 2030 keretében folytatódik.

a lakhatást
és
a
szociális
szolgáltatá
sokat;

függetlenül)
bizonyítékokon alapuló
diagnózisa;

megalapozásáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=21494
4.370095
1057/2021. (II. 19.)
Korm. határozat a
Magyarország
egyes
területei
közötti
gazdasági
egyenlőtlenség
csökkentése érdekében
szükséges
fejlesztési
program, továbbá a
„Felzárkózó
települések”
hosszú
távú
programjának
kiterjesztéséről

ESZA:
Az aktív
befogadás
előmozdít
ása
az
esélyegye
nlőség, a
megkülön
böztetésm
entesség
és az aktív
részvétel
előmozdít
ása
érdekében
, valamint
a
foglalkozt
athatóság
javítása,
különösen
a
hátrányos
helyzetű
csoportok
esetében

http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=24765
1.420633
2011.
évi
CXC.
törvény a nemzeti
köznevelésről 4. §
http://net.jogtar.hu/jogs
zabaly?docid=a110019
0.tv

2.
A
minden

szegregáció
területen

Nem
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47/2007. (V. 31.) OGY
határozat)
„Legyen

Az MNTFS 2030 és intézkedési terve
tartalmazza a szegregáció megelőzésére,

történő megelőzésére
és leküzdésére irányuló
intézkedések, többek
között, a szociális
védelem, a befogadó
munkaerőpiacok,
valamint
a
kiszolgáltatott
helyzetben
lévő
személyek – köztük a
migránsok
és
menekültek – számára
minőségi
szolgáltatásokhoz való
hozzáférés révén;

jobb a gyermekeknek!”
Nemzeti
Stratégia,
2007-2032
Magyar
Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási Stratégia
2030
1426/2019. (VII. 26.)
Korm. határozat az Új
Roma
Stratégiával
(2019-2030)
összefüggő feladatok
meghatározásáról
1404/2019. (VII. 5.)
Korm. határozat a
„Felzárkózó
települések”
hosszú
távú
programjának
megalapozásáról
Migránsok
Menekültek:

és

2007.
évi
LXXX.
törvény
a
menedékjogról
10.§;
17.§
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=11072
9.403634
1991. évi IV. törvény a
foglalkoztatás
elősegítéséről és a
munkanélküliek
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leküzdésére tett vonatkozó intézkedéseket
a releváns területeken.
Az iskolai szegregáció rendszerszintű
kezelése az oktatásfejlesztési stratégia
része.
A kritérium teljesülése az MNTFS 2030
tervezetének 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.
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.

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.§
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.
Az
intézményi
ellátásról a családi és
közösségi
alapú
ellátásra való áttérést
célzó intézkedések;

Igen

15/2015. (IV. 7.) OGY
határozat az Országos
Fogyatékosságügyi
Programról
(2015–
2025.)
http://njt.hu/cgi_bin/njt
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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

_doc.cgi?docid=17490
3.291647
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=21926
3.416790
1295/2019. (V.
Korm. határozat

27.)

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=21427
0.368482
https://tamogatoweb.hu
/index.php/olvasnivalo
1/szakmaiszabalyozok/346kivaltasi-koncepcio2019-2036
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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.
A kritériumot az OFP III fejezet 4., 5., 7.
és 8. pontja teljesíti.

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=11093
2.266681
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
4.
Rendelkezések
annak
biztosítására,
hogy a keret tervezése,
megvalósítása, nyomon
követése
és
felülvizsgálata
az
érdekeltekkel – köztük
az
esélyegyenlőségi
szervekkel, a szociális
partnerekkel és a civil
társadalmi
szervezetekkel – szoros
együttműködésben

Nem

47/2007. (V. 31.) OGY
határozat)
„Legyen
jobb a gyermekeknek!”
Nemzeti
Stratégia,
2007-2032
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=11012
3.156139
Magyar
Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási Stratégia

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 tervezetének B7 és B8
fejezete.
Az
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OFT

a

kiváltási

koncepció

történjen.

2030
15/2015. (IV. 7.) OGY
határozat az Országos
Fogyatékosságügyi
Programról
(2015–
2025.) (továbbiakban:
OFP)
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=17490
3.291647
1295/2019. (V.
Korm. határozat

27.)

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=21427
0.368482
https://tamogatoweb.hu
/index.php/olvasnivalo
1/szakmaiszabalyozok/346kivaltasi-koncepcio2019-2036
1330/2013. (VI. 13.)
Korm. határozat az
Országos
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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
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.

Fogyatékosságügyi
Tanácsról
(továbbiakban: OFT)
http://njt.hu/cgi_bin/njt
_doc.cgi?docid=16116
3.243028
1998.
évi
XXVI.
törvény a fogyatékos
személyek jogairól és
esélyegyenlőségük
biztosításáról
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=11093
2.266681
A
nemzeti
romabefogadási
stratégia
szakpolitikai
kerete

ESZA+

A
marginaliz
ált
közössége
k, például
a romák
társadalmi

Nem

Érvényben
van
a
nemzeti
romabefogadási
stratégia szakpolitikai
kerete,
amely
a
következőket

Nem
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Magyar
Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási Stratégia
2030

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

-gazdasági
integrációj
ának
előmozdít
ása;

kiindulási értékek, mérhető célok és
részcélok meghatározására.

tartalmazza:
1.
A
romák
integrációjának
felgyorsítását,
a
szegregáció
megelőzését
és
felszámolását
célzó
intézkedések,
figyelembe véve a
fiatal romák társadalmi
nemi dimenzióját és
helyzetét, valamint az
alapértékek
és
a
mérhető
részcélok,
célok meghatározása;

A kritérium teljesülése az MNTFS 2030
tervezetének B1, B2, B3, B4, B5 és B6
fejezetében található.

2.
rendelkezések a
romaintegrációs
intézkedések nyomon
követéséről,
értékeléséről
és
felülvizsgálatáról

Nem

Magyar
Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási Stratégia
2030

Az MNTFS 2030 tervezetének 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

Nem

Magyar
Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási Stratégia
2030

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

1426/2019. (VII. 26.)
Korm. határozat az Új
Roma
Stratégiával
(2019-2030)
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Az
egészségügyre
és
a
tartós
ápolásgondozásra
vonatkozó

ESZA+

ESZA:
A
minőségi,
fenntartha
tó
és
megfizeth

Nem

összefüggő feladatok
meghatározásáról

a további rászoruló csoportokat sem. A
téma megjelenik a B8-as fejezetben is.

1404/2019. (VII. 5.)
Korm. határozat a
„Felzárkózó
települések”
hosszú
távú
programjának
megalapozásáról

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 keret tervezése,
végrehajtása, nyomon
követése
és
felülvizsgálata a roma
civil társadalommal és
az összes többi érintett
érdekelt féllel szoros
együttműködésben
történjék, többek között
regionális és helyi
szinten is.

Nem

Magyar
Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási Stratégia
2030

Az MNTFS 2030 és első intézkedési terve
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
egyűttműködésben valósul meg a
vonatkozó, a társadalmi egyeztetésre és
partnerségre vonatkozó szabályok szerint.

Az
egészségügyre
vonatkozó
nemzeti
vagy
regionális
stratégiai szakpolitikai
keret van érvényben,
amely a következőket

Nem

Egészséges
Magyarország
2027

Az „Egészséges Magyarország 20212027” stratégia építkezik a 2030-ig
tervezett
Nemzeti
Egészségügyi
Programokban bemutatott fejlesztési
irányokra.

2021-

Tartós
ápolásgondozásra vonatkozó

A Tartós ápolás-gondozásra vonatkozó
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stratégiai
szakpolitikai
keret

ető
szolgáltatá
sokhoz
való
egyenlő és
időben
történő
hozzáférés
javítása,
beleértve
azokat a
szolgáltatá
sokat is,
amelyek
elősegítik
a
lakhatásho
z és a
személykö
zpontú
ellátáshoz
való
hozzáférés
t,
beleértve
az
egészségü
gyi
ellátást is;
a szociális
védelmi
rendszere
k
korszerűsí
tése,
beleértve

stratégia

tartalmazza:
1. a fenntartható és
összehangolt
intézkedések
biztosítása érdekében
az egészségügyi és
tartós ápolás-gondozási
igények feltérképezése,
beleértve
az
egészségügyi és az
ápoló/gondozó
személyzet igényeit is

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
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.

136

a szociális
védelemh
ez
való
hozzáférés
előmozdít
ását,
különös
tekintettel
a
gyermeke
kre és a
hátrányos
helyzetű
csoportokr
a;
a
hozzáférh
etőség
javítása,
beleértve
a
fogyatéko
ssággal
élő
személyek
et,
az
egészségü
gyi
rendszere
k és a
tartós
ápolási–
gondozási
szolgáltatá
sok
hatékonys
ágát
és
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ellenálló
képességé
t
2.
intézkedések az
egészségügyi és tartós
ápolás-gondozási
szolgáltatások
hatékonyságának,
fenntarthatóságának,
elérhetőségének
és
megfizethetőségének
biztosítására,
többek
között külön hangsúlyt
fektetve egészségügyi
és
tartós
ápolásigondozási
rendszerekből
kizárt
személyekre, beleértve
azokat is, akiket a
legnehezebb elérni;

Nem

Egészséges
Magyarország
2027

2021-

Tartós
ápolásgondozásra 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.
Az „Egészséges Magyarország 20212027” stratégia, azon túl, hogy az
egészségügyi és tartós ápolás-gondozási
szolgáltatások
hatékonyságáról,
fenntarthatóságáról, elérhetőségéről és
megfizethetőségéről
komplexen
nyilatkozik, mindezek mellett a 2.3.3.
fejezetben
külön
bemutatja
az
egészségügyi ellátórendszerből kizárt
személyekre vonatkozó lehetőségeket,
mely
biztosíthatja
számukra
a
szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőséget.
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3.
a közösségi és a
családalapú
szolgáltatások
előmozdítását
célzó
intézkedések
az
intézményesítettség
csökkentésével,
beleértve a megelőzést
és az alapellátást, az
otthoni gondozást és a
közösségi
alapú
szolgáltatásokat.

Nem

Egészséges
Magyarország
2027

2021-

Tartós
ápolásgondozásra 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=21427
0.368482
https://tamogatoweb.hu
/index.php/olvasnivalo
1/szakmaiszabalyozok/346kivaltasi-koncepcio2019-2036
A
Fogyatékossággal
élő személyek jogairól
szóló egyezmény és az
ahhoz
kapcsolódó
Fakultatív
Jegyzőkönyv
kihirdetéséről
szóló
2007.
évi
XCII.
törvény
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A kritériumra a „Tartós ápolásgondozásra 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
stratégia egyik kulcskérdése (4.3.6.
fejezet).
A 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=11093
2.266681
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5. Programhatóságok
Hivatkozás: A CPR 17. cikke (3) bekezdésének j) pontja, 65. és 78. cikke
13. táblázat: Programhatóságok
Programhatóságok

Az intézmény neve [500]

Irányító Hatóság

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Európai Uniós
Államtitkárság

Fejlesztéspolitikáért

Felelős

Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkárság
Audit Hatóság

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

Az a szerv amely számára a Bizottság Magyar Államkincstár
kifizetéseket teljesít
Azon intézmény vagy intézmények, nem releváns
amelyek a 30. cikk (5) bekezdés szerinti
technikai
segítségnyújtás
jogcímen
kifizetéseket kapnak a Bizottságtól –
amennyiben releváns
Számviteli funkciót ellátó szervezet, Magyar Államkincstár
amennyiben ezt a funkciót az Irányító
Hatóságon kívüli egyéb szervre bízták
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6. Partnerség
Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdésének g) pontja
1. A Partnerek bevonása
A programozási dokumentumok központi véleményezése érdekében a Központi Koordináció
(továbbiakban: koordináció) célul tűzte ki az országos lefedettséget és a lehető legnagyobb
társadalmi elérést, összhangban a 240/2014/EU bizottsági rendelettel. Ennek érdekében az OP
tervezetekről a palyazat.gov.hu oldalra – a jobb befogadhatóság érdekében – összefoglalókat
helyezett ki. A dokumentumok véleményezése érdekében a kiemelt partnereket közvetlen levélben,
a lakosságot közlemény keretében kérte fel a véleményezésre a Koordináció.
A dokumentumok véleményezéséhez a kiemelt partnerek listáját a Koordináció állította össze az
OP felelősök javaslatai alapján.
A kiemelt partnereket 2020. év végén levélben kérte fel a Koordináció a partnerségi folyamatban
való részvételre és a dokumentumok véleményezésére. Mintegy 500 partnerszervezet került
megszólításra, akik több milliónyi magyar állampolgárt képviselnek a civil és gazdasági szektorban
egyaránt. A partnerek által megfogalmazásra került javaslatok, észrevételek a programdokumentum
végső szakmai tartalmában tudtak megjelenni.
A lakosság számára a tervezési dokumentumok véleményezésére a palyazat.gov.hu oldalon
teremtett lehetőséget a Koordináció 2020. novemberétől. Az oldalon keresztül beérkezett
vélemények, a partnerek véleményével együtt, közös folyamatban kerültek feldolgozásra.
A partnerek a programok végrehajtásában, nyomonkövetésében és értékelésében való részvételét a
programok monitoring bizottságainak megfelelő működtetése által kívánja biztosítani a tagállam
hangsúlyt fektetve arra, hogy a fontosabb kérdések megvizsgálása tekintetében lehessen lehetőség a
monitoring bizottságok keretében albizottságok létrehozására, illetve a horizontális kérdések átfogó
vizsgálata érdekében az előző programidőszakhoz egy partnerségi megállapodás szintű monitoring
bizottság is működtetésre kerül.
A magyar fejlesztéspolitikai rendszer sajátossága, hogy a program forrás felhasználási ütemezését
az úgynevezett Éves Fejlesztési Keretben (a továbbiakban: ÉFK) rögzíti az irányító hatóság. Ez
tartalmazza a tervezett támogatási konstrukciók címét, keretösszegét, kiválasztási eljárás módját,
várható megjelenését, így transzparensen látható, hogy a következő 1 évben milyen fejlesztési
források lesznek elérhetőek. Az ÉFK tartalmát a monitoring bizottság véleményezi, megtárgyalja. A
monitoring bizottság ÉFK véleményezésébe történő bevonása az irányító hatóságok jogszabályi
kötelezettsége.
Az ÉFK-k alapján előkészített pályázati felhívásoknak 10 napos társadalmi egyeztetése szintén
jogszabályi kötelezettség. Az irányító hatóság a felhívástervezetet a beérkezett vélemények
figyelembevételével véglegesíti. Ez a honlapon nyomonkövethető, mindenki által elérhető.
A felhívások úgy kerülnek megjelentetésre, hogy a támogatási kérelmek benyújtása előtt
rendelkezésre áll 30 nap a felhívás tartalmi követelményeinek megismerésére. A pályázati
felhívásokról és módosításokról közlemény készül.
2. A partnerség eredményei, a partnerségi hozzáadott értéke
A partnerség kezdeti lépéseként azonosításra kerültek azon releváns szakmai és civil szervezetek,
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partneri felek, az érintett szakterületen elismert szakértők, illetve a jogszabályokban előírt
szervezeteket, amelyek bevonása elengedhetetlen az EFOP Plusz tervezésébe. A program tervezése
két szakaszban, széleskörű szakmai egyeztetések, partnerségi rendezvények keretében történt meg.
A partnerség első szakaszában a partnerek az operatív 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 valósultak meg. Az elkészült stratégiák a partneri vélemények
figyelembevételével kerültek véglegesítésre.
A partnerség második szakaszában a stratégiák mentén megfogalmazott operatív program
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.
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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 – Mathias Corvinus Collegium

2020.12.07.

A kisgyermekes nők munkaerőpiaci részvételének elősegítésével és az
egyszülős családok - egyszülős gyermekek, mozaikcsaládok
támogatásával kapcsolatos egyeztetés

2020.12.09.

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

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.
A partnerség keretében az EFOP Plusz kapcsán összesen eddig 95 db észrevétel, javaslat érkezett.
Ezekre minden esetben válaszoltunk, az írásban érkezettekre egyenként küldtünk visszacsatolást.
A fentiek alapján az EFOP Plusz végleges változata a rendelkezésre álló uniós jogszabály
tervezetek, a hazai iránymutatások és az Európai Bizottságtól, a partnerségi egyeztetések, valamint a
társadalmasítás során beérkezett észrevételek alapján kerül kidolgozásra.
A partnerek szerepe az operatív program végrehajtásában, monitoringjában és értékelésében is
biztosított. A tervezés kulcspartnerei az operatív program monitoring bizottságának szavazati jogú
tagjaként lehetőséget kapnak az operatív program végrehajtása során megvalósuló partnerségben
való részvételre is. A partnerek bekapcsolódhatnak a programok végrehajtáshoz és teljesítménykeret
teljesüléséhez kötődő monitoring tevékenységbe és jelentéstételbe. Az operatív program szintű
monitoring bizottságnak, illetve annak albizottságainak tagjai lehetőséget kapnak álláspontjuk
kifejtésére. E bizottság és albizottságai tárgyalják az operatív program alatti tervezési szint
tervdokumentumait és hagyják jóvá a kiválasztási szempontrendszert.
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7. Kommunikáció és a támogatások láthatósága
Hivatkozás: A CPR 17. cikke (3) bekezdésének i) pontja és 42. cikke
1. Az EFOP Plusz sikeres végrehajtása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a támogatást igénylők
szakmai támogatására, valamint az elért eredmények bemutatására is. A 2021-2027 közötti
időszakban is célunk a támogatások nyilvánosságának és átláthatóságának biztosítása. Az
Irányító Hatóság kommunikációs stratégiát és tervet készít a program nyilvánosságát biztosító
tevékenységek ellátása érdekében. Az eredményes pályázás érdekében szakmai segítséget
nyújtunk a támogatást igénylők részére ügyfélszolgálati szakmai tanácsadás segítségével az
alábbiak szerint:
•

•
•
•

Főbb célcsoportjainknak (állami, önkormányzati, egyházi tulajdonú szolgáltató intézmények,
illetve azok fenntartói, valamint alapítványok, egyesületek, illetve a magánszektor részére)
az egyes régióközpontokban információs napokat, rendezvényeket, workshopokat
szervezünk.
A potenciális támogatást igénylőket tájékoztatjuk a társadalmi egyeztetés fontosságáról, a
támogatási lehetőségekről, illetve a vonatkozó szakmai és adminisztratív információkról, és
az elért eredményekről.
A támogatást igénylők és a kedvezményezettek számára - a kommunikációs értékelési
jelentésben foglalt ajánlásokhoz igazodva környezetbarát, újrahasznosított anyagból – EU
logóval ellátott, jól használható reklám ajándékokat osztunk.
A kialakult járványhelyzetet figyelembe véve, adott esetben a rendezvényeket digitális
platformon valósítjuk meg.

2. Az európai uniós támogatásokból megvalósuló fejlesztések eredményeit és hatásait
nyilvánosságra hozzuk a lakosság számára:
•

•
•
•
•

Évente egyszer - sajtótájékoztatóval egybekötött - kommunikációs konferenciát szervezünk,
melynek keretében bemutatásra kerül az EFOP Plusz fejlesztési időszak előrehaladása,
eredményei, jó gyakorlatai. A konferencia célközönsége a lakosság mellett, a
fejlesztéspolitikai intézményrendszer kormányzati és nem kormányzati szereplői, az
ágazatok kiemelt projektgazdái, a Monitoring Bizottság tagjai, valamint az Európai
Bizottság illetékes képviselői.
Évente két alkalommal Monitoring Bizottsági ülést szervezünk, mely a megvalósítás
eredményeinek értékelését teszik lehetővé.
A Monitoring Bizottsági ülés keretében - évente más-más régióban - projektlátogatásra kerül
sor. A rendezvényről és a projektlátogatásról beszámolót és audiovizuális anyagokat
készítünk.
Az Operatív Program számára kialakításra kerül egy önálló interaktív tájékoztató honlap,
melyen elérhetővé tesszük a projektekről készített tanulmányokat, beszámolókat, interjúkat,
bemutatkozó rövidfilmeket és képgalériákat.
Újgenerációs médiacsatornák (pl. Facebook, Instagram) révén kerülnek megszólításra a
fiatalabb generációk, melyek segítségével települési és területi szűkítéssel a fiatalabbak
interaktív módon ismerkedhetnek meg az EFOP Plusz célkitűzéseivel, lehetőségeivel és
eredményeivel.
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•
•

Az Operatív Program éves kommunikációs konferencia kiadványa mellett további
tájékoztató és fejlesztéspolitikai kiadványok készítése valósul meg.
A fejlesztési ciklus félidejében, illetve zárásaként kiadásra kerülne az EFOP Plusz
fejlesztések elért eredményeit bemutató eredménykommunikációs kiadvány.

Minden esetben kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékossággal élőkre. A hátrányos
megkülönböztetés megelőzése érdekében az előkészületi és tervezési munkafázisban minden
esetben sor kerül az akadálymentesítési szempontok érvényesítésére, a fizikai megközelíthetőség
biztosítására, valamint az infokommunikációs akadálymentesítésre.
Kommunikációs tevékenységünk tervezett nettó költségvetése a 2021-2027 időszakra:
650.000.000 Ft
Törekszünk arra, hogy kialakítsunk és folyamatosan erősítsünk egy ügyfélközpontú- és pályázóbarát
intézményképet, melyen keresztül a pályázati lehetőségek könnyen elérhetőek.
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