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1. HELYZETÉRTÉKELÉS 

1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének bemutatása 

 

Az idősödő társadalom, a globalizáció, valamint a különböző erőforrásokra nehezedő 

nyomás mind-mind olyan tény, amelyre sürgősen megoldást kell találnia az Európai Uniónak. 

A megoldás, egy olyan tagállami szinten megvalósítandó stratégia, amiben a célkitűzések 

koherensen kapcsolódnak az EU által meghatározottakhoz. Fókuszban az intelligens, 

fenntartható és inkluzív gazdasággá váló Európa áll, ahol magas a foglalkoztatottság, a 

termelékenység, és erős a társadalmi kohézió.  

Az Európai Bizottság 2010. március 3-án véglegesítette az „Európa 2020 Az intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című dokumentumot Brüsszelben. A stratégia 

előszavában José Manuel Barroso azzal indít, hogy „2010 nem lehet más, mint az új kezdet 

éve” és „Európának megerősödve kell kikerülnie a gazdasági és pénzügyi válságból”. Az 

elmúlt években a tagországokban milliók váltak munkanélkülivé, a kialakult adósságterhek 

hosszú évekig nehezednek majd az emberekre.  

Erre a helyzetre, a válság eredményeképpen a társadalmi kohézió intenzív nyomás alá 

került, és az európai gazdaság előtt álló kihívásokra proaktívan kell válaszolni, amely 

törekvések az egész jövőnkre befolyással bírnak. A fenntartható fejlődés és a jövő érdekében 

Európának vissza kell térnie a helyes útra, ezért a stratégia a munkahelyteremtésről, az 

életszínvonal növeléséről szól, meghatározva a megfelelő irányt és a megvalósítás útját. 1 

A jövő európai szociális piacgazdaságának képét a stratégia három prioritást szem előtt 

tartva képzeli el. 

 „Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása.  

 Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb 

gazdaság.  

 Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte 

gazdaság kialakításának ösztönzése.”2 

A Bizottság a prioritások teljesülésére kiemelt célokat javasolt: 

 „A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie.  

 Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani.  

 Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket (ideértve 

megfelelő körülmények között a kibocsátás 30 %-kal történő csökkentését).  

 Az iskolából kimaradók arányát 10 % alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb 

generáció 40 %-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel.  

 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát.”3 

                                                             
1 Forrás: Európai Bizottság: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 

stratégiája, 2. o.)  Letöltve: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf, 2016.11.15. 
2 Forrás: Európai Bizottság: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 

stratégiája, 5. o.)  Letöltve: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf, 2016.11.15. 
3 Forrás: Európai Bizottság: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 

stratégiája, 5. o.)  Letöltve: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf, 2016.11.15. 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf
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A következőkben ismertetjük, hogy a kiemelt célok teljesítésében Magyarország az 1. 

táblában foglalt célkitűzéseket fogalmazta meg. 

 

1. táblázat - Az Európa 2020 stratégia magyarországi célkitűzései 
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75 1,8 10 14,65 2,96 10 30,3 450 000 

Forrás: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_hu.pdf  

 

A táblázat alapján látható, hogy egyes célokat az EU-val megegyező mértékben, míg más 

célokat attól alacsonyabb mértékben vállalt Magyarország. 

 Az EU kiemelt céljaival megegyező mértékben kívánja teljesíteni a 20–64 évesek legalább 

75 %-ának munkahellyel való ellátottságát.  

 A magyarországi K+F kiadások GDP-arányos növekedésének fokozatos emelkedését 

tűzte ki célul a magyar kormány a 2011. évi 1,2%-ról 1,8%-ra. 

 Az iskolából kimaradók arányát az EU-val megegyező mértékben 10 % alá kívánja 

csökkenteni, míg az ifjabb generáció esetében az EU-nál alacsonyabb mértékben 30,3 %-a 

bírjon felsőoktatási oklevéllel. 

 A szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők száma a 2013. évi 3,39 millió 

főről 2014. évben 3,1 millió főre csökkent, de még mindig 302 000 fővel meghaladja a 2008. évi 

kiinduló adatot. 

 

A fenti táblázatból kiemelve a projekt szempontjából releváns foglalkoztatási rátát, annak 

jelenlegi helyzetének bemutatásával folytatjuk az Európai Bizottság 2015. november 26-án 

közzétett ország jelentése alapján. 

A gazdasági növekedésre épülve rendeződött a munkaerő-piaci helyzet Magyarországon 

2016. évet megelőző két évben. 2015. III. negyedévében a piaci szektorban a munkanélküliség 

6,4%-ra csökkent, köszönhetően a közmunkaprogram bővülésének, a foglalkoztatottság 

növekedésének és a munkakeresők határon átnyúló mobilitásának. Ugyanebben az 

időszakban megközelítőleg 107 000 fővel nőtt a foglalkoztatottság, a munkanélküliség pedig 

körülbelül 60 000 fővel csökkent. A 15-64 éves népesség foglalkoztatottsági rátája a 2015. 

harmadik negyedévében 64,8 %-ra emelkedett éves szinten, ezáltal mérséklődött a különbség 
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a 66,1 %-os uniós átlaghoz képest. Ugyanezen időszakban a 20–64 éves népesség körében a 

foglalkoztatottsági ráta 69,7% volt. 4 

 

2. táblázat - A 15-74 éves népesség gazdasági aktivitása 

 
Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/mpal2_01_02_02a.html 

 

A tartós munkanélküliség 2014 óta csökken, és 2015. évben visszatért a válság előtti szintre. 

A tartós munkanélküliségi ráta, amely a 2008-as 3,6%-ról 2010-re 5,5%-ra emelkedett, azóta 

fokozatosan csökkenő pályán van, 2014-ben elérte - megközelítette a 2008. évi értéket - a 3,7%-

ot, majd 2015. harmadik negyedévében a 3%-ot.5  

A romák foglalkoztatási rátája ezzel szemben alacsony (29 %), viszont lényegesen 

magasabb a tartós munkanélküliség aránya. Ennek indoka az érintettek többségének alacsony 

szintű iskolázottsága, továbbá a hátrányos helyzetű régiókban a roma népesség magasabb 

koncentrációja, a területi szegregáció, valamint a közvetlen és közvetett diszkrimináció. 67 

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2014. évben készített egy tanulmányt a „Szegénység 

és foglalkoztatás: A romák helyzete 11 uniós tagállamban Felmérés a romákról – 

Középpontban az adatok” címmel. A tanulmány szegregált területeken vizsgálta a roma 

                                                             
4 Forrás: Európai Bizottság: BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés – Magyarország 

amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával kapcsolatos részletes vizsgálatot is tartalmazza 

Brüsszel, Letöltve: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_hungary_hu.pdf, 2016.11.15. 
5 Forrás: Európai Bizottság: BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés – Magyarország 

amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával kapcsolatos részletes vizsgálatot is tartalmazza 

Brüsszel, Letöltve: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_hungary_hu.pdf, 2016.11.15. 
6 Forrás: Európai Bizottság: BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés – Magyarország 

amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával kapcsolatos részletes vizsgálatot is tartalmazza 

Brüsszel, Letöltve: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_hungary_hu.pdf, 2016.11.15. 
7 Az elmúlt 5 évben a romák 51 %-a tapasztalt hátrányos megkülönböztetést a munkakeresés során.   Forrás: Az Európai Unió 

Alapjogi Ügynöksége, Szegénység és foglalkoztatás: A romák helyzete 11 EU-tagállamban. Felmérés a romákról – Középpontban 

az adatok. 

Foglalkoztatottak Munkanélküliek
Gazdaságilag 

aktívak

Gazdaságilag 

nem aktívak

Ebből: passzív 

munkanélküliek

15–74 éves 

népesség

Aktivitási 

arány

Munkanélküliségi 

ráta

Foglalkoztatási 

ráta

2010. I–IV. 3 732,4 469,4 4 201,8 3 460,9 117,1 7 662,7 54,8 11,2 48,71

2011. I–IV. 3 759,0 466,0 4 225,0 3 424,3 131,5 7 649,3 55,2 11,0 49,14

2012. I–IV. 3 827,2 473,2 4 300,4 3 335,4 131,7 7 635,8 56,3 11,0 50,12

2013. I. 3 772,4 495,4 4 267,8 3 355,0 151,4 7 622,8 56,0 11,6 49,49

2013. II.  3 888,7 440,7 4 329,4 3 284,0 126,0 7 613,4 56,9 10,2 51,08

2013. III. 3 940,3 429,6 4 369,9 3 235,4 112,4 7 605,3 57,5 9,8 51,81

2013. IV. 3 969,5 398,5 4 368,1 3 229,3 111,8 7 597,3 57,5 9,1 52,25

2013. I–IV. 3 892,8 441,0 4 333,8 3 275,9 125,4 7 609,7 57,0 10,2 51,16

2014. I. 4 037,8 364,1 4 401,9 3 185,9 99,3 7 587,8 58,0 8,3 53,21

2014. II.  4 075,2 359,3 4 434,5 3 143,0 89,6 7 577,5 58,5 8,1 53,78

2014. III. 4 148,6 331,5 4 480,1 3 088,5 87,6 7 568,6 59,2 7,4 54,81

2014. IV. 4 141,7 318,5 4 460,2 3 098,9 84,2 7 559,1 59,0 7,1 54,79

2014. I–IV. 4 100,8 343,3 4 444,2 3 129,1 90,2 7 573,2 58,7 7,7 54,15

2015. I. 4 117,2 347,6 4 464,8 3 083,1 66,5 7 547,8 59,2 7,8 54,55

2015. II.  4 200,7 310,4 4 511,1 3 028,4 68,6 7 539,5 59,8 6,9 55,72

2015. III. 4 264,8 292,7 4 557,5 2 979,0 66,5 7 536,5 60,5 6,4 56,59

2015. IV. 4 259,3 280,7 4 540,1 2 987,9 66,4 7 527,9 60,3 6,2 56,58

2015. I–IV. 4 210,5 307,8 4 518,3 3 019,6 67,0 7 537,9 59,9 6,8 55,86

Időszak

ezer fő %

A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/mpal2_01_02_02a.html
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_hungary_hu.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_hungary_hu.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_hungary_hu.pdf
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háztartásokat.8 Az 1. ábra szemlélteti, hogy a tanulmány szerint a romák átlagosan körülbelül 

38%-a él szegregált környéken, a nyomornegyedekben vagy romos házakban él 20%, 9%-uk 

pedig lakókocsiban vagy mobilházban lakik (Franciaországban, Görögországban és 

Olaszországban). 

1. ábra - A válaszadó lakókörnyezete a kérdezőbiztos megítélése alapján, roma és nem roma 

válaszadók szerint (%) 

 
Forrás: Az FRA kísérleti felmérése a romákról, 2011, egy háztartásban élők 

 

A romákra vonatkozó szegénységi és foglalkoztatási megállapításokat a kutatás tételesen 

megfogalmazta. Ez alapján a szegénységgel kapcsolatosan kimondható, hogy a kutatással 

érintett romák átlagosan 90%-a olyan háztartásban él, ahol az ekvivalens jövedelem nem éri el 

a nemzeti szegénységi küszöböt, továbbá 40%-a olyan háztartásban él, ahol a felmérést 

megelőző hónapban minimum egyszer előfordult, hogy valakinek este éhesen kellett 

lefeküdnie, mert nem volt pénzük élelemre.  

A foglalkoztatásra vonatkozó megállapítások alapján elmondható, hogy a kutatásba 

bevontak egyharmada rendelkezett fizetett munkával, a fennmaradó kétharmad 

munkanélküli, vagy háztartásbeli, vagy nyugdíjas, vagy munkaképtelen, vagy 

önfoglalkoztató. A foglalkoztatásra vonatkozó megállapításokat szemlélteti a 2. ábra, 

tagállami szinten a „fizetett munka” és a roma/nem roma kontextusban. 

 

                                                             
8 Roma háztartásnak tartja a tanulmány azt, ahol legalább egy ember a nemzetközi meghatározásnak megfelelően romának vallja 

magát. A „roma” kifejezés az Európa Tanács (2012) használatának megfelelően a romákat, szintókat, kálókat és hasonló 

csoportokat jelöli Európában, ideértve a vándorló életmódot folytatókat és a keleti csoportokat (dom és lom) is. Az idetartozó 

csoportok rendkívül változatosak, kiterjednek többek között a magukat cigánynak vallókra is. 
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2. ábra - A válaszadó által fő tevékenységként megjelölt „fizetett munka” (beleértve a teljes 

munkaidős, részmunkaidős és alkalmi munkát, valamint az önfoglalkoztatást) a romákról készített 

felmérésben és az Eurostat munkaerő-felmérésében (MEF), uniós tagállamonként (%) 

 
 

Forrás: Az FRA kísérleti felmérése a romákról, 2011, 16. életévüket betöltött egy háztartásban élők 

az Eurostat munkaerő‑felmérése, 2011 éves átlag (15+évesek)9 

 

A fizetett munkával rendelkezők közül a magyarországi, szlovákiai és csehországi romák 

között a legnagyobb a teljes munkaidőben dolgozók aránya (81%, 80%, illetve 79%). 

Természetesen ez korántsem elegendő. A szegénység és a foglalkoztatottság szoros 

összefüggésben áll egymással, így tényként kezelhető az a megállapítás is, hogy a roma 

embereknek sokkal nehezebb a mindennapokat megélni, nagyobb kihívásokkal kell 

szembenézni. A munkaerő-piaci igényekhez képest szinte minimális számban rendelkeznek 

megfelelő végzettséggel, szegregátumokban élve, a hátrányos megkülönböztetést megélve a 

társadalmi integráció esélye is nagyon csekély lehet. Arra törekszik az Európa 2020 stratégia, 

hogy 2020-ban a  20 és 64 év közötti népesség foglalkoztatási rátája 75%-ra emelkedjen. Ezt az 

értéket hazánk is felvállalta (lásd 5. oldal). Ahhoz, hogy ez az arány a romák esetében is 

teljesülni tudjon Magyarországon, figyelembe kell venni a hazai roma emberek konkrét 

helyzetét, és fokozni kell a helyi jövedelemteremtő törekvések támogatására irányuló 

erőfeszítéseket, úgy, hogy a romákat célzó képzési programok a munkaerő-piaci igények 

mellett tekintettel legyenek a romák különleges helyzetére.  

                                                             
9 Forrás:: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, Szegénység és foglalkoztatás: A romák helyzete 11 EU-tagállamban. Felmérés 

a romákról – Középpontban az adatok, 12. o. Letöltve: 

file:///C:/Users/user/Downloads/roma%20felm%C3%A9r%C3%A9s%2011%20tag%C3%A1llamban.pdf, 2016.11.15. 

 

file:///C:/Users/user/Downloads/roma%20felmÃ©rÃ©s%2011%20tagÃ¡llamban.pdf


10 
 

A képzések mellett hangsúlyos szerepet kell kapnia az átképzésnek és a továbbképzésnek. 

„Az Európai Bizottságnak a nők és a férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiája az 

egyenlő mértékű gazdasági függetlenség előtérbe helyezésével öt kiemelt területet határoz 

meg. Erre tekintettel, ha a foglalkoztatási és jövedelemteremtési stratégiák külön figyelmet 

szentelnek a roma nőknek, azok hozzájárulnak a kitűzött cél megvalósulásához.”10  

Sajnos a mai napig meglévő előítélet és etnikai alapú megkülönböztetés jelentős mértékben 

befolyásolja a romák munkaerő-piaci integrációs lehetőségeit, amit visszaigazolnak a velük 

történő beszélgetések is. Ezen felül az álláskeresésekkor meglévő egyenlőtlen bánásmód sem 

ritka. Ugyanakkor az is igaz, hogy a szegregáció és a rossz lakhatási körülmények döntően 

befolyásolják a kirekesztődést, ami hatással van az emberek motiváltságára, meghatározza, 

hogy milyen túlélési stratégiákat válasszanak, és hogyan éljék túl a munka világából való 

kiszorulást.  

A helyzetet tovább nehezíti az a kutatási eredmény, miszerint Magyarországon (37%), 

Csehországban (40%) és Szlovákiában (43%) a legalacsonyabb a fiatal romák NEET-rátája.11 

Ezért kell hatékony és fenntartható alternatívát nyújtani a korcsoporttól függetlenül a romák 

számára. A társadalmi, gazdasági és kutatási eredmények, továbbá a hivatkozott Európa 2020 

stratégia magyarországi célkitűzései, valamint a Felzárkózási stratégiában megfogalmazottak 

arra sarkallták a kormányt, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 

támogatást nyújtson a fentebb tárgyalt képzési és foglalkoztatási problémák kezelésére.  

 

1.1.1. Hazai makrogazdasági folyamatok  

 

2010. évtől Magyarországon is megmutatkoztak a világ gazdaságát érintő recessziós 

folyamatból való kilábalás jelei. A gazdaság egyes ágazataiban eltérő mértékű, ugyanakkor 

folyamatosan emelkedő növekedés napjainkig jellemző, amely az egyes gazdasági mutatók 

javulásán is tetten érhető. A magyar gazdaság kiemelendő hajtóereje a külkereskedelem. A 

magyarországi export 79%-a az EU-tagállamaiba irányult, amely 9,5%-os növekedést mutatott 

és az onnan érkező behozatal 77%, amely 8,1%-al emelkedett 2015. évben az előző évi 

adatokhoz képest. A külkereskedelmi mérleg többlete 1,8 milliárd euróval nőtt 2014. évről 

2015. évre, és 8,1 milliárd eurót tett ki. A gépek és szállítóeszközök volumenének valamennyi 

2015-ös negyedévet élénk növekedés jellemezte mindkét forgalmi irányban, amelyhez 

legnagyobb arányban a hazai autógyárak és az autóipari beszállítók bővülő termelése járult. 12 

A gazdaság élénkülésének hatása megmutatkozik a folyó fizetési mérleg javulásában és 

2015-ben az éves többlete a GDP 4%-a fölé emelkedett, míg az EU-transzferek növekedése 

miatt a tőkemérleg megközelítette az 5%-ot. A 9%-ot meghaladó külső finanszírozási képesség 

                                                             
10Forrás:: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, Szegénység és foglalkoztatás: A romák helyzete 11 EU-tagállamban. Felmérés 

a romákról – Középpontban az adatok, 12. o.  

Letöltve: file:///C:/Users/user/Downloads/roma%20felm%C3%A9r%C3%A9s%2011%20tag%C3%A1llamban.pdf, 2016.11.15. 
11 Angol NEET mozaikszó definíciója nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok. 
12 (Forrás: KSH: Külkereskedelmi termékforgalom, 2015. december (második becslés), 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/kul/kul1512.html, letöltés napja: 2016.11.15. 

file:///C:/Users/user/Downloads/roma%20felmÃ©rÃ©s%2011%20tagÃ¡llamban.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/kul/kul1512.html
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jelentősen felülmúlja a szomszédos és régiós országok hasonló mutatójának értékét. A javuló 

külső pozíció mellett a bankok és vállalatok nagymértékben törlesztették külföldi 

adósságukat, ami a külső adósságráták további erőteljes csökkenését, így a magyar gazdaság 

külső sérülékenységének mérséklődését eredményezte. A nettó és a bruttó külső adósságráta 

jelentősen mérséklődött 2015. harmadik negyedévében. A bruttó külső adósság a korábbi 

negyedévek stagnálását követően nagyobb mértékben (5,5 százalékponttal) a GDP 79% alá 

csökkent, mely továbbra is meghaladja a 60%-os küszöbértéket. 13 

 

A makrogazdasági folyamatokra hatást gyakorló EU-transzferek alakulását is fontosnak 

tartjuk megemlíteni, hiszen Magyarország az EU-támogatások nettó haszonélvezője, azaz több 

támogatásban részesül, mint amekkora összeggel hozzájárul az EU költségvetéséhez. A 

források meghatározó része egyrészről a Strukturális Alapokból (Európai Szociális Alap, 

Európai Regionális Fejlesztési Alap), másrészről a Kohéziós Alapból érkezik, amelyek a 

konvergenciát, a regionális versenyképesség növelését és a foglalkoztatás bővítését 

fogalmazzák meg célkitűzésként. Az elmúlt években az EU-transzferek nettó felhasználása 

elérte a GDP 5-6 százalékát, ami jellemzően a beruházásokat támogató tőketranszferek egyre 

nagyobb súlyának volt köszönhető, míg a folyó transzferek stabilan alakultak. A transzferek 

felhasználásának szektorbontását tekintve elmondható, hogy az uniós támogatások jóval 

nagyobb arányban járultak hozzá az állam beruházásaihoz, mint a magánszektoréhoz. Az EU-

transzferek legnagyobb mértékben Közép-Magyarország régióban kerültek felhasználásra, 

ugyanakkor a támogatásokból az elmaradottabb régiók is számottevően részesültek.14 

 

1.1.2. Népesség, foglalkoztatás  

Nemzeti demográfiai helyzetkép 

Magyarország demográfiai helyzetét tekintve kedvezőtlen kép rajzolódik ki (3. táblázat). 

1980 óta a hazai népességszám folyamatosan csökken, 2011-ben a lélektani határ - 10 millió - 

fő alá esett vissza.  

 

 

 

 

3. táblázat - A népesség száma és megoszlása születési hely és nem szerint 

Születési hely 
Férfi 

 (fő) 

Nő 

 (fő) 

Összesen 

(fő) 

Férfi  

(%) 

Nő 

 (%) 

Összesen 

(%) 

                                                             
13 (Forrás: Magyar Nemzeti Bank, 2016. január: Fizetési mérleg jelentés,  https://www.mnb.hu/letoltes/fizetesi-merleg-jelentes-

2015-q3-hu-boritoval.pdf, letöltés napja: 2016.11.15. 
14 (Forrás: Magyar Nemzeti Bank, 2016. január: Fizetési mérleg jelentés, https://www.mnb.hu/letoltes/fizetesi-merleg-jelentes-2015-q3-hu-

boritoval.pdf, letöltés napja: 2016.11.15. 

 

https://www.mnb.hu/letoltes/fizetesi-merleg-jelentes-2015-q3-hu-boritoval.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/fizetesi-merleg-jelentes-2015-q3-hu-boritoval.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/fizetesi-merleg-jelentes-2015-q3-hu-boritoval.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/fizetesi-merleg-jelentes-2015-q3-hu-boritoval.pdf
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2001 

Magyarországon 

született 
4 725 048 5 189 316 9 914 364 97,4  97,0 97,2 

Külföldön 

született 
125 602 158 349 283 951 2,6 3,0  2,8 

Összesen 4 850 650 5 347 665 
10 198 

315 
100  100 100 

2011 

Magyarországon 

született 
4 539 996 5 004 647 9 544 643 96,2  96,0 96 

Külföldön 

született 
173 760 209 476 383 236 3,7 4,0  3,9 

Ismeretlen 

helyen született 
4 723 5 026 9 749 0,1  0,09 0,1 

Összesen 4 718 479 5 219 149 9 937 628 100 100  100 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi népszámlálás 4. demográfiai adatok Budapest, 2013. 

 

A folyamat megállíthatatlannak tűnő módon folytatódik tovább: a 2012 évi 9 931 925 főről 

további lakosságfogyást tapasztalhattunk, öt év alatt Magyarország lakónépessége 9 823 000 

főre csökkent. 

3. ábra - Népesség alakulása nemenként Magyarországon 2012 és 2016 között 

 

Forrás: https://www.mnb.hu/letoltes/kreiszne-hudak-emese-a-demografiai-valtozasok-

munkaeropiaci-hatasai-magyarorszagon.pdf 

 

A népességfogyást kellően tükrözi Magyarország korfája, mind a férfiak, mind a nők 

esetében (4. ábra). A 40 év felettiek aránya a férfiak esetében 44,4%, a nők esetében 55,6 %, 

összesen a hazai lakosság több mint 51 %-a 40 évnél idősebb. A demográfiai válságra hívja fel 

a figyelmet több egyéb mutató is. A termelékenységi ráta Magyarországi értékei a 

legalacsonyabbak között vannak az Európai Unióban (átlagosan 1,23-1,35 között mozognak, 
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egy évben elérte a rátánk az 1,4-et), amely értékek messze elmaradnak a társadalom 

reprodukcióhoz szükséges 2,1-es értékétől.  

 

A korösszetételt a gyerekek arányának csökkenése mellett az idősek arányának növekedése 

jellemzi. A hosszú távú demográfiai kilátásokat legjobban az öregedési index mutatja meg. Az 

öregedési index folyamatosan emelkedik, és 2006 óta magasabb a 65+ évesek száma, mint a 15 

év alatti gyermekeké. Az idősödő korcsoportok aránya a következő években várhatóan annak 

ellenére is tovább nő, hogy a születéskori várható élettartam bár növekedett az elmúlt években, 

a növekedés mértéke elmarad a többi tagállamhoz képest. A 60 éves korban várható életévek 

száma 24 volt az EU tagállamokban 2013-ban; Magyarországon mindösszesen 20 év.  

  A népesség-előrejelző modellek a lakosságszám további csökkenését jósolják, a számítási 

módszertantól függően Magyarország népességét 2060-ra 6,7-7,9 millió főre becsülik.15 A 

csökkenő lakosságszámon belül tovább nő a 65 év felettiek aránya: 2060-ra megközelíti a teljes 

népesség 1/3-át.  

 

A KSH 2011-es népszámlálási adataiból ismerhetőek meg a roma népességre vonatkozó 

demográfiai adatok az 5. ábrán. A népszámlálás során összesen 308 957 fő vallotta magát 

Magyarországon roma nemzetiségűnek (romani vagy beás), amely a teljes hazai lakosság 

3,2%-át tette ki. A nemzetiség korcsoportos megoszlását az alábbi ábra szemlélteti. Látható, 

hogy 14 év alatt 101 204 fő, 15-39 év között 131 499 fő, míg a középkorúak csoportjába 

jelentősen kevesebben 62 191 fő sorolandó. a 60 év felettiek száma nagyon alacsony, csupán 

14 063 fő. 

4. ábra - Roma népesség korcsoport szerinti száma és megoszlása 

 
Forrás: KSH, Népszámlálás 2011 füzetek, 9 – Nemzetiségi adatok 

 

 

A roma lakosság mintegy fele községben lakik (53%), további közel egyharmaduk (31%) 

pedig kisebb városokban, azaz ötből legalább négy roma jellemzően kis- vagy közepes méretű 

településen él ma Magyarországon, míg csupán 17%-uk lakik nagyvárosban. Ezen belül is 

nagyobb arányban laknak a romák megyeszékhelyeken, illetve megyei jogú városokban (9%), 

mint Budapesten (6%). Említésre méltó, hogy alig találunk eltéréseket életkor szerint a 

                                                             
15 https://www.mnb.hu/letoltes/kreiszne-hudak-emese-a-demografiai-valtozasok-munkaeropiaci-hatasai-magyarorszagon.pdf 

33%

43%

20%

4%

–14

15–39

40–59

60–



14 
 

lakóhely településtípusa kapcsán; csupán a gyerekek (15 év alattiak) élnek valamivel az átlag 

feletti arányban községekben (56%), és ennek megfelelően valamivel az átlagos szint alatt van 

a nagyvárosokban (12%). Ezt jól szemlélteti a 5. ábra. 

 

5. ábra - A roma lakosság településszerkezeti eloszlása 

 
 

 

A népesség és foglalkoztatás témakör tárgyalása során fontos kitérni a nyelv és a nyelv 

használatának kontextusára, hiszen a foglalkoztatás során folyamatosan hangsúlyozva van a 

kultúra és a hagyomány szerepe a munkaerő-piaci részvételben. Felmerülhet a kérdés, hogy 

mégis a nyelv hogyan kapcsolódik ehhez?  

 

Kazinczy egyik írását úgy kezdi, hogy „Minden népnek, törzsnek, nemzetnek, csoportnak, 

mely azonos szokásokat, kultúrát, nyelvet vall sajátjának, csak akkor van tartós jövője, ha 

olyan utódokat nevel, akik a rohanó világ forgatagában is tisztában vannak 

hovatartozásukkal, megőrzik nemzeti identitásukat.”16 Az önazonosság nem tisztázható a 

saját nyelv ismerete és gyakorlása nélkül. 

 

A 6. ábra alapján a 2011-es népszámláláskor magát cigánynak vallók közül 17% (54 000 fő) 

beszélt anyanyelvként valamilyen cigány nyelvet. Ez az arány fokozatosan csökkenő 

tendenciát mutat, mivel 1990-ben és 2001-ben egyaránt 48 ezren jelöltek meg a cigány nyelvet 

anyanyelvükként, ami 1990-ben a cigány nemzetiségűek egyharmadát (34%), 2001-ben pedig 

egynegyedét (25%) jelentette annak ellenére, hogy 1990 és 2001, illetve 2011 között 

nominálisan 12%-kal nőtt a cigány anyanyelvűek száma.  

 

                                                             
16 www.selyeuni.sk/pf/mmed/Volter_Teodora_palyazat.pdf Letöltve: 2016.11.15. 

20151,0
29958,0

98914,0 166560,0
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29,9

27,5
25,9 25,9

Főváros Megyeszékhely,
megyei jogú város

Többi város Község, nagyközség

Nemzetiséghez tartozók száma (fő) Százalékos megoszlás (%) Átlagos életkor (év)

Forrás: KSH, Népszámlálás 2011 füzetek, 9 – Nemzetiségi adatok 
 

http://www.selyeuni.sk/pf/mmed/Volter_Teodora_palyazat.pdf
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„Összességében akár anyanyelvként, akár azon túl, második-harmadik nyelvként 87,5 

ezren beszélték valamelyik cigány nyelvet 2011-ben, akik a magyarországi cigány népesség 

28%-át teszik ki. Életkori szempontból a cigány lakosság kifejezetten fiatal, különösen a teljes 

népességhez viszonyítva.”17 

 

6. ábra - Cigány nyelvek használata a népszámlálások alapján 1990 és 2011 között (fő, %)18 

 

 
Forrás: A megfelelő évi Népszámlálási adatok (KSH 2011) alapján 

1.1.3. Munkaerő-piaci helyzetkép 

 

Rendkívül mély válságot ért át a magyar gazdaság 2009-ben, a recesszióból csak nagyon 

lassan, többszöri visszaeső szakaszokkal sikerült kilábalnia. Az euroövezet 2011-es válságát 

követően a gazdaság növekedési üteme ismét lassult, majd 2012-ben visszazuhant a 

recesszióba. 2013-2014-es évek már javuló mutatókat, erősödő gazdaságot mutattak és ez jó 

hatással volt a munkaerő-piaci folyamatokra is.  

A javuló gazdasági teljesítmény, a közfoglalkoztatás rendszerének átalakítása 2012-től a 

foglalkoztatottak számának folyamatos növekedését eredményezte.19 A versenyszféra és a 

közszféra foglalkoztatási tendenciái hasonló trendeket mutattak a válság utáni és azóta eltelt 

időszakban. A válság előtt enyhe foglalkoztatás-növekedés volt tapasztalható mindkét 

szférában, majd a válság jelentősen visszavetette a foglalkoztatottak létszámát és különböző 

mértékben és időtartamban, de mindkét szférában a foglalkoztatottak számának csökkenése 

volt tapasztalható.  

                                                             
17 www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b333.pdf Bernát Anikó: Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon Letöltve: 

2016.11.15. 
18 www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b333.pdf Bernát Anikó: Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai 

Magyarországon Letöltve: 2016.11.15. 
19 http://gvi.hu/kutatas/453/rovid_tavu_munkaero_piaci_prognozis_2016 Letöltve: 2016.11.15. 

http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b333.pdf
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b333.pdf
http://gvi.hu/kutatas/453/rovid_tavu_munkaero_piaci_prognozis_2016
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A közszférában a pozitív foglalkoztatási folyamatok (vagyis a foglalkoztatottak számának 

növekedése) már 2012-ben megkezdődött, a versenyszférában csak 2013. negyedik 

negyedévében. A kedvező tendenciáknak köszönhetően a foglalkoztatási ráta a 2009-es 48,8%-

ról 2015 végére 55,9%-ra nőtt.20 

 

Munkanélküliség 

 

Késve követte a foglalkoztatottak számának növekedését a munkanélküliség csökkenése. 

A regisztrált álláskeresők arányának csökkenése 2013-ban indult meg, üteme azonban még 

ekkor is elmaradt a foglalkozás bővülésétől. 2013-2015 között azonban beérnek a 

foglalkoztatáspolitikai beavatkozások, és érezhetőek a gazdasági teljesítmény javulásának 

eredményei ezen a területen is: a nyilvántartott álláskeresők száma: a 2010-es közel 470 ezer 

főről 2015 végére 307 ezer főre csökkent,21 azaz 11,7%-ról 7,7%-ra mérséklődött. Az ország 

lakosságára vonatkozó általános munkaerő-piaci elemzések és a roma célcsoportra vonatkozó 

elemzések két külön világot mutatnak.  

 

A magyarországi foglalkoztatottsági ráta 60% körül mozog, ugyanez a mutató a roma 

lakosság körében 20% (!) körüli értéket mutat.22 A roma célcsoporton belül az álláskeresők 

aránya közel négyszerese a teljes lakosságnak: az országos 7%-al szemben a romák körében az 

álláskeresők aránya 27%! 

 

 

Roma származású munkavállalók munkaerő-piaci helyzete, integrációja és 

diszkriminációja 

 

A KSH a 2011-es népszámlás során részletesen vizsgálta a roma célcsoport 

foglalkoztatásának és munkanélküliségének főbb mutatóit, amelyet nemenkénti bontásban is 

megtalálhatunk az összefoglaló kiadványban.23 

 

A KSH módszertana szerint 315.583 fő roma nemzetiségű válaszadóra vonatkozó 

információkat találhatunk meg a népszámlálási adatsorokban. A KSH módszertanától eltérő 

reprezentatív cigányvizsgálatok más becsléseket tartalmaznak. A kutatók 1971-ben 320 ezer fő 

körülire, 1993-ban 468 ezer körülire, 2003-ban pedig mintegy 570 ezerre, 2010-ben 650 -750 ezer 

főre becsülték a romák számát. Ez az ország teljes népességéhez viszonyítva közel 5,5 - 7,6%-

os százalékos arányt jelent. Egyes kutatók - összegző szándékkal, a szélső értékeket kijelölendő 

- úgy fogalmaznak, hogy: „a roma népesség biztosan nem haladja meg az egymillió főt, és 

bizonyosan nagyobb, mint 700 ezer”. A cigány népességen belül rendkívül alacsony a 

                                                             
20 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/mpal2_01_02_01a.html Letöltve: 2016.11.15. 
21 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf010.html Letöltve: 2016.11.15. 
22 http://www.modernizacio.hu/download/454/file/tamop541_iv_921_roma_a5.pdf Letöltve: 2016.11.15. 
23 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_09_2011.pdf Letöltve: 2016.11.15. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/mpal2_01_02_01a.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf010.html
http://www.modernizacio.hu/download/454/file/tamop541_iv_921_roma_a5.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_09_2011.pdf
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foglalkoztatás a 2011-es adatok szerint, azon belül is kritikus a nők helyzete. A roma 

származású népesség foglalkoztatási rátája alig éri el a 20%-ot, a roma nők körében 10%-os a 

foglalkoztatási arány. Ehhez kapcsolódik a rendkívül rossz egészségi állapot (a romák 

átlagosan 10 évvel korábban halnak meg, mint a nem-romák), az alacsony iskolázottság (alig 

20% jut el az érettségiig), valamint a telepszerű, komfort nélküli lakókörnyezet. A roma 

népesség körében 2009-ben a szegénységi arány a 2000. évi szinthez közelít, és eléri a 70%-ot. 

 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia elemzése szerint külön kiemelten figyelmet 

kell fordítani a roma nőkre. A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, 

jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb. Egészségi állapotuk rosszabb, az 

egészségügyi és szociális ellátó rendszerekhez való hozzáférésben is nagyobb hátrányt 

szenvednek, így várható élettartamuk is rövidebb. Jelenleg nem minden esetben kap elég 

hangsúlyt veszélyeztetettségük. 

A roma nőkkel szembeni nemi alapú diszkrimináció származási alapú diszkriminációval is 

tetéződik. Bizonyos problématerületeken rendkívül jellemző a roma nők szinte kizárólagos 

jelenléte, ezért ezekben az esetekben koncentrált beavatkozásokra van szükség. A roma nők 

kiszolgáltatottságának egyik alapvető forrása az alacsony iskolai végzettség és az ebből fakadó 

hátrányos munkaerő-piaci pozíció, elsőrendű feladat, hogy minél korábbi életkortól 

koncentrált eszközökkel támogassuk iskolai és munkaerő-piaci esélyeik növelését. 

 

A roma nők közül jóval kevesebben rendelkeztek munkahellyel, mint a roma férfiak a 

szocializmus időszakában. A rendszerváltás után viszont a roma nők is a roma férfiakhoz 

hasonló arányban vesztették el a munkahelyeiket, így jelenleg is jóval alacsonyabb körükben 

a foglalkoztatottak aránya, mint a férfiak között. A fiatal roma nők döntő többsége számára 

elérhetetlen a munkaerő-piaci integráció, melynek legfőbb okai: a térségi és települési 

szegregáció (munkalehetőség hiánya, telepszerű lakhatás, alapvető infrastruktúra és 

megfizethető közlekedés hiánya), az alacsony iskolai végzettség, a korai gyermekvállalás.  

 

Azok, akik a családalapítás miatt lemondanak továbbtanulási szándékukról, akár egész 

életükre elvesztik annak az esélyét, hogy valaha stabil munkahelyük legyen. A családalapítás 

és a munkaerő-piaci esélyek konfliktusával fiatalabb korban (kevesebb tapasztalat birtokában) 

szembesülnek a romák. Másrészt családjuk és szomszédjaik tapasztalatai alapján különösen 

erősek lehetnek azok a megfontolások, amelyek következtében a roma fiatalok egy jó része 

esetleg jelentősen alulbecsli az iskolázottság munkaerő-piaci hozadékát.  

 

A népszámlálás során válaszadó roma népességen belül 92 657 ezer fő gazdaságilag aktív 

(foglalkoztatott vagy álláskereső), 222 926 fő a gazdaságilag nem aktív népesség csoportjába 

tartozik. A gazdaságilag aktív népességen belül a foglalkoztatottak aránya 55,6%, az összes 

válaszadó 16%-a volt foglalkoztatott a népszámlálás idején. A roma nők foglalkoztatottságára 

vonatkozó mutatók még a fenti értékeknél is kedvezőtlenebbek, a részletes adatsorokat 

mutatják a 4. és 5. táblázatok. 
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4. táblázat - Roma nők gazdasági aktivitása 

Gazdasági aktivitás (fő) –14 15–39 40–59 60– Összesen 

Gazdaságilag aktív       

foglalkoztatott – 10 570 7 691 202 18 463 

munkanélküli – 10 490 6 552 112 17 154 

Gazdaságilag aktív összesen – 21 060 14 243 314 35 617 

Gazdaságilag nem aktív       

gyermekgondozási ellátásban részesülő – 20 498 1 315 1 21 814 

saját jogú öregségi nyugdíjas, járadékos – 12 825 3 866 4 703 

rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos – 345 4 509 1 269 6 123 

hozzátartozói jogú nyugdíjas, járadékos – 106 650 1 459 2 215 

egyéb inaktív kereső – 4 911 6 233 1 000 12 144 

Inaktív kereső összesen – 25 872 13 532 7 595 46 999 

nappali tagozatos tanuló 27 786 11 536 1 – 39 323 

egyéb ellátott 22 038 8 098 3 573 291 34 000 

Ellátott összesen 49 824 19 634 3 574 291 73 323 

Gazdaságilag nem aktív összesen 49 824 45 506 17 106 7 886 120 322 

Mindösszesen 49 824 66 566 31 349 8 200 155 939 

 Forrás: KSH, Népszámlálás 2011 füzetek, 9 – Nemzetiségi adatok 

 

A teljes nemzetiségi csoporton belül a női foglalkoztatottak aránya nem éri el a 12 %-ot 

(11,84 %), ha az aktív korúakat vesszük alapul, akkor sem haladja meg a 20 %-ot (17,40%), 

amely messze alulmúlja a nők országos foglalkoztatási átlagát (57 %). A gazdaságilag aktív, 

de munkanélküli roma nők száma nagyságrendileg megegyezik a foglalkoztatottak számával, 

így a gazdasági aktivitás eléri a 33,56%-ot. Ez az adat hazai gazdaságilag aktív nők 

részarányához képest (40%) ugyanakkor már nem mutat akkora lemaradást. A foglalkozatott 

roma nők foglalkoztatási ágazat szerinti bontását az alábbi táblázat szemlélteti (4. táblázat). 

 

 

5. táblázat - Foglalkoztatási főcsoportok 

Foglalkozási főcsoport (fő) 
15–

39 

40–

59 
60– Összesen 

Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, 

törvényhozók 97 70 1 168 

Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő 

foglalkozások 395 225 19 639 

Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget 

igénylő foglalkozások 888 458 11 1 357 

Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások 459 205 3 667 



19 
 

Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 1 770 773 30 2 573 

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 426 401 7 834 

Ipari és építőipari foglalkozások 514 389 11 914 

Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők    1703   1200 25 2 928 

Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 

foglalkozások    4312    3970 95 8 377 

Fegyveres szervek foglalkozásai 6 – – 6 

Összesen 10 570  7 691 202 18 463 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2011 füzetek, 9 – Nemzetiségi adatok 

 

A számadatok alapján világosan látható, hogy a foglalkoztatott roma nők több mint 60%-a 

(61,23%), az alacsony hozzáadott értékű, képzettséget nem igénylő munkahelyeket töltik be, 

illetve közel 14 százalék (13,94%) dolgozik a kereskedelemben (5. táblázat). 

 

 

 

1.1.3.1. A roma nők hátránya az oktatásban 

 

Annak ellenére, hogy a nem cigányokhoz hasonlóan a cigányok körében is jobban 

teljesítenek az iskolában a lányok, a roma nőknek csak 5,8%-a rendelkezik szakmunkás 

végzettséggel, míg a roma férfiaknak 17,5%-a (Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia - 

Mélyszegénység, Gyermekszegénység, Romág - (2011-2020) Helyzetelemzés 14. oldal). A 

roma nők között kétszer - ötször magasabb azoknak az aránya, akik legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkeznek, mint a nem roma nők között. Az iskolázottsági szakadék nem 

csak etnikai, hanem családi, nemi szerepekből adódó okokra is visszavezethető. A roma 

nőknél a magas iskolai lemorzsolódási mutatókért felelős tényezők: motivációvesztés, a 

hátrányos helyzetből adódó szocializációs különbségek, részben a korai gyerekvállalás és 

részben a hagyományos családi szerepekből fakadó korai iskolaelhagyás, melyeket az iskola 

és a szociális védelmi rendszerek a gyakorlatban sokszor nem megfelelően kezelnek, így 

csorbul a minőségi integrált oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés. 

 

A képzettségi mutatók vizsgálata alapján 6. táblázatban látható, hogy a legfeljebb 8 

általános iskolai végzettséggel rendelkező nők aránya a 84%-ot közelíti meg, ez az országos 

átlaghoz képest messze elmarad. Az alábbi táblázatban a képzettségi mutatókat foglaltuk 

össze: 

 

6. táblázat - Roma nők képzettségi adatai 

Korcsop

ort  
Általános iskola 

Középf

okú iskola 

érettségi 

Érett

ségi 

Egyete

m, 

főiskola 

Összese

n 



20 
 

8. 

évfolyamnál 

alacsonyabb 

8. 

évfolyam 

nélkül, 

szakmai 

oklevéllel 

stb. 

oklevéllel 

15–19 2 854 12 540 463 577 – 16 434 

20–24 1 811 8 094 1 960 1 797 96 13 758 

25–29 1 958 6 803 1 839 1 142 290 12 032 

30–39 4 867 14 343 3 426 1 242 464 24 342 

40–49 5 251 10 680 1 722 607 233 18 493 

50–59 6 331 5 420 657 308 140 12 856 

60–69 3 582 1 585 120 108 55 5 450 

70–79 1 884 287 – 17 8 2 196 

80– 492 57 – 3 2 554 

Összesen 29 030 59 809 10 187 5 801 1 288 106 115 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2011 füzetek, 9 – Nemzetiségi adatok 

 

 

 

1.1.3.2. Munkaerő-piaci diszkrimináció jelensége  

 

A munkaerő-piaci diszkrimináció jelenségét tanulmányozó kutatások két csoportba 

oszthatók:  

 egyik csoport a diszkrimináció tényének, végeredményének tanulmányozására fókuszál 

(pl. kisebbségek társadalmi-gazdasági pozíciójának, munkaerő-piaci helyzetének elemzése), 

 másik csoport a diszkrimináció folyamatára helyezi a hangsúlyt. 

 

A talált különbségek egyaránt lehetnek nyílt és közvetlen diszkrimináció eredményei, vagy 

közvetett és intézményes megkülönböztetés következményei.  

Magyarországon az első kiterjedt munkaerő-piaci diszkrimináció-mérést nemzetközi 

módszertan alapján a KSH valósította meg: 2007-ben futtatott a Munkaerő-felméréshez 

kapcsolódva diszkriminációt mérő kérdésblokkot.24 

 

1.1.3.3. Munkaerő-piaci diszkrimináció okai 

 

A munkaerőpiacon több tényező is vezethet külön-külön vagy együttesen a foglalkozási 

diszkriminációhoz. Ilyen tényezők lehetnek: 

 a nemzeti vagy etnikai hovatartozás, származás, 

 az életkor, 

 a nem, 

 az egészségi állapot, 

 a lakóhely, 

                                                             
24   Munkaerő-piaci diszkrimináció, KSH, 2010, www.ksh.hu/idoszaki/pdf//merodiszk.hu   
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 a családi állapot és körülmények, 

 alacsony iskolázottság, 

 kedvezőtlen területi eloszlás (azokban a régiókban magas a romák aránya, ahol amúgy is 

magas az álláskeresők száma. Ezeken a településeken nagy a verseny az alacsony 

képzettséggel is betölthető állások iránt, és gyakran a többségi társadalom munkavállalói 

kiszorítják a kisebbségi munkavállalói réteget a munkaerő-piacról), 

 etnikai diszkrimináció. 

 

A Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a 

szak/felnőttképzésben megállapításai szerint25 a romák munkaerő-piaci diszkriminációjának 

oka többrétű. Egyik fő összetevőjét a pszichológiai és szociális tényezők, mint például az 

előítéletek által táplált fenntartások képezik. A romákra alkalmazott pejoratív közhelyek közé 

tartoznak az alkoholizmus, lustaság, pontatlan munkavégzés, megbízhatatlanság, stb. A roma 

nők munkaerő-piaci helyzetét külön megnehezíti az a tény, hogy a munkaadók félnek attól az 

ugyancsak közhelyes vélekedéssé vált jelenségtől, amit a roma nők korai szülése jelent.  

Legalább ekkora gondot jelent, főleg a kisebb településeken, a roma lakosság 

diszkriminatív kezelése. Tardos (2005) kutatásában Kemény István 2004-es adataira 

hivatkozva megállapítja, hogy az aktív korú foglalkoztatottak aránya a romák körében 

kevesebb, kb. fele akkora, mint a teljes népességben. További munkaerő-piaci hátrányt jelent, 

hogy amennyiben foglalkoztatottak, akkor is nagyobb valószínűséggel szezonális munkát 

végzenek, és munkaviszonyuk munkajogi szempontból nagyobb valószínűséggel nem 

rendezett, mint a nem romáké (nem jelentik be őket). A munkanélkülivé válás esélye a romák 

körében négyszer akkora, mint a nem romák körében. Nagyobb valószínűséggel lesznek tartós 

munkanélküliek és ellátatlanok, és inkább közfoglalkoztatásban vesznek részt, mint képzési 

programokban.26 

A romák munkaerő-piaci kirekesztettségére vonatkozó adatok javulását várhattuk akkor, 

amikor a Magyar Országgyűlés 2003-ban elfogadta az egyenlő bánásmódról szóló törvényt 

(2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról). 

Azonban az egyenlő bánásmódról szóló törvény sajnos nem tudta elég hatékonyan megvédeni 

az egyes hátrányos helyzetű valamely kockázati tényezővel rendelkező csoportokat, ez tisztán 

látható a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia korábban idézett adataiban. 

Munkaerő-piaci diszkrimináció jelenlétét feltáró kutatások között jelentős eredményeket 

adott Tardos (2005) kutatása, amely során a szécsényi kistérség munkaerő-piaci 

diszkriminációs vonásait kutatta. Kutatási összefoglalója elején kiemeli, hogy nem lehet 

általánosító következtetéseket levonni a kutatási eredményeiről (kis mintán, szűk körben 

készítette interjúit), de megállapításai visszatükrözik a többi hasonló jellegű kutatás 

                                                             
25 Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben  

(összefoglaló az Egész életen át tartó tanulás program, Grundtvig-alprogram által támogatott projekt keretében végzett munka 

eredményeiről) 
26   Tardos, 2005, 2.p. 
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eredményét. A kutatás a foglalkozási diszkrimináció öt lehetséges típusát tárta fel az interjús 

adatfelvétel során:  

 munkahelyi felvételhez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetést, 

 a fizetésekhez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetést, 

 a munkaköri besorolás, előremenetel kérdését, 

 a munkaviszony jellegét, 

 az elbocsátási döntésekhez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetést. 

 

Tardos megállapítja, hogy a munkahelyi felvételhez kapcsolódik a legnagyobb számban 

diszkriminatív cselekmény. A romák harmada számolt be hátrányos megkülönböztetésről a 

munkafelvétel során. A fizetésekkel kapcsolatos hátrányos megkülönböztetést nem a romák, 

hanem a nem-romák érzékelték. A munkaköri besorolás és előmenetel területén jelentős a 

romák hátárnya a nem romákhoz képest (a roma származású munkavállalók egynegyede, a 

nem romák egytizede észlelt hátrányt). Ugyanez az arány jellemezte a munkaviszony 

jellegével kapcsolatos megkülönböztetést (bejelentett /nem bejelentett munkaviszony). Az 

elbocsátások terén szintén a romák észlelték a hátrányos megkülönböztetést: közel háromszor 

annyi roma származású munkavállaló tapasztalt az elbocsátáskor különböző bánásmódot, 

mint nem roma interjúalany. 

 

Kertesi (2005) könyvében a cigány kisebbséggel szembeni foglalkoztatási diszkrimináció 

vizsgálatakor arra a következtetésre jut, hogy a roma származású munkavállalókkal szembeni 

diszkrimináció két különböző okra vezethet vissza: egyrészt a cigányokkal szembeni 

foglalkoztatási diszkriminációra, másrészt a cigányok által sűrűn lakott területek gazdasági 

elmaradottságára. 

 

Kertesi kutatásának első megállapítása Babusik három évvel későbbi kutatásában még 

mindig magyarázó tényező. Babusik Ferenc27 2008-ban országos empirikus vállalatkutatást 

végzett 431 településen a 10 főnél nagyobb vállalkozások körében. A kutatásba bevont 1829 

vállalat körében végzett felmérés azt vizsgálta, hogy miként viszonyulnak a munkáltatók az 

egyes hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz (romákhoz), felfedezhetőek-e különbségek 

a vállalkozásokon belül az egyes munkavállalói csoportok között, hogyan kezelik, másképpen 

kezelik-e a roma származású munkavállalókat, hajlandóak-e egyáltalán roma származású 

munkavállalókat foglalkoztatni, van e bérkülönbség a roma és nem roma munkavállalók 

között. A diszkriminációs mechanizmusok mélyebb feltárása érdekében vizsgálták azt is, hogy 

a vállalkozások vezetői milyen szempontokat tartanak fontosnak általában a munkaerő 

alkalmazása során, konkrétabban: elemzésük az egyes munkavállalói csoportokhoz fűződő 

preferenciák megismerésére és e preferenciák okainak feltárására is irányult.  

A kutatás megállapította, hogy munkáltatók zöme egyrészt alig alkalmaz romákat, 

másrészt nem is kíván alkalmazni akkor sem, ha megfelelő végzettséggel rendelkeznek. A 

                                                             
27   http://www.esely.org/kiadvanyok/2008_2/BABUSIK.pdf Letöltve: 2016.11.15. 

http://www.esely.org/kiadvanyok/2008_2/BABUSIK.pdf


23 
 

kirekesztés diszkriminációs mechanizmusoknak köszönhető (és nem kötődik ágazathoz), és 

elsősorban a vezetői attitűdökben gyökerezik. A jelenség hátterében a nyílt diszkriminációt 

azonosították a kutatók.  

 

Babusik 2008-ban arra a következtetésre jutott, hogy „A vállalkozások 37,5 százaléka tehát 

alapvetően elutasítja bármilyen roma származású munkaerő alkalmazását. A vállalkozások 

közel azonos arányú, 37,7 százalékos része csak bizonyos méretékben hajlandó és alkalmaz is 

roma munkaerőt. A vállalkozások 8,3 százaléka csak felsőfokú végzettségű romákat szeretne 

munkatársai körében tudni, és egy maradék 16,5 százalékos munkáltatói réteg az, amely nem 

fejezi ki fenntartását a romákkal kapcsolatban. Elmondhatjuk tehát, hogy a munkáltatók több 

mint nyolcvan százaléka nem pusztán alig alkalmaz romákat, de egyúttal nem is szeretne 

alkalmazni, még abban az esetben sem, ha azok végzettsége megfelelő. 

A romák helyzeténél csak a fogyatékkal élők helyzete rosszabb – ugyanis minden 

vállalkozás úgy nyilatkozott, hogy nem szeretne ilyen munkaerőt alkalmazni.” 

A foglalkoztatási diszkriminációval kapcsolatos kutatások összefoglalását adta egy 

egyébként szerző megnevezése nélkül publikált anyag, amely „A romák munkaerő-piaci 

diszkriminációja” nevet viseli. A foglalkozási diszkriminációra vonatkozó adatokat korábbi 

kutatások tartalomelemzésével és különböző diszkriminációellenes szervezetek 

tevékenységének tapasztalatai alapján állították össze. 

 

Az „ökonómiailag racionális statisztikai diszkrimináció” tényezőinek jelenlétét Kertesi-

Ábrahám szerzőpáros kutatása alapján mutatták be. Idézik a kutatók megállapítását, amely 

szerint 1984 és 1994 között az azonos végzettségű, azonos nemű és életkorú munkavállalók 

közül a romák lényegesen nagyobb arányban veszítették el állásukat, mint a nem romák. Az 

iskolai végzettség a folyamatban egyéb tényezők is szerepet játszottak, ezek között szerepel a 

munkaerő-piaci diszkrimináció is. A diszkriminatív foglalkoztatás oka lehet az az akár 

megalapozott, akár megalapozatlan vélelem, amely szerint a munkaadók úgy gondolják 

„hogy bizonyos csoportokban, még azonos megfigyelhető tulajdonságok mellett is, kisebb 

valószínűséggel találnak céljaiknak megfelelő dolgozókat” – idézi az összegzés Kertesi (2005) 

következtetését. 

 

„A várható teljesítmény megítélése rendkívül bizonytalan, az iskolai végzettség, a szakma, 

a gyakorlati idő mellett egyéni tulajdonságoktól is függ. Minél magasabb iskolai végzettséggel 

betölthető állásra, vagy minél magasabb posztra pályázik valaki, annál fontosabb a munkaadó 

számára az egyéni szelekció (pl. képességvizsgáló teszteket alkalmaznak, referenciamunkákat 

igényelnek, személyes interjút folytatnak le a jelentkezőkkel stb.). Ez a felvételi eljárás azonban 

igen költséges, ezért alacsonyabb iskolai végzettséggel betölthető, beosztotti munkakörök 

esetén nem alkalmazzák. Ha a munkáltatók statisztikai alapon úgy okoskodnak, hogy – 

mondjuk: a romák között – kevésbé találnak céljaiknak megfelelő dolgozókat, akkor a 

felvételnél ezt az információt felhasználják, a költségesebb egyéni szűrők alkalmazásától, 

azoknak magasabb költségei miatt eltekintenek. Világosan látni kell: a romákkal szemben 
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alkalmazott munkaerő-piaci diszkrimináció zömében ilyen – „statisztikai”, sztereotipizáló – 

jellegű. Nemcsak a munkáltató személyes rokonszenvén vagy ellenszenvén múlik az – bár 

olykor az sem elhanyagolható –, hogy alkalmaz-e cigány dolgozókat, hanem az etnikai 

hovatartozás, mint csoportszintű felvételi szűrő relatív olcsóságán is. A helyzet ettől 

természetesen csak nehezebb. A „statisztikai” diszkrimináció ugyanis költségcsökkentő 

hatású, s ezért – bár erkölcsileg és jogilag elítélendő – a munkaadó szemszögéből ökonómiailag 

racionális. Még az előítéletektől leginkább mentes munkaadónak is meg kell fontolnia, megéri-

e számára drága munkaügyi apparátust működtetni, ha egyszer meglehetős biztonsággal 

képes külsőleg megfigyelhető jelek (például nem, életkor, etnikai hovatartozás) alapján a 

jelentkezőket előzetesen megszűrni.” (Kertesi 2000) 

 

Az idézett kutatási eredmények alapján megfogalmazzák a végkövetkeztetést: „azért olyan 

nehéz érvényt szerezni az egyenlő bánásmódhoz fűződő jognak, mert konfliktusban áll 

egymással a gazdasági racionalitás és a méltányos munkaügyi gyakorlat.” 

 

A foglalkoztatási diszkrimináció jelenlétének kimutatása nehéz módszertani feladat. Az 

inverzét könnyebb bizonyítani: ha nem lenne jelen a munkaerő-piaci diszkrimináció, azonos 

feltételek (nem, életkor, iskolázottság, lakóhely stb.) mellett ugyanolyan foglalkoztatási 

esélyekkel kellene rendelkeznie a roma és a nem roma munkavállalóknak.  

 

Alacsony munkanélküliségi ráta esetén nagyjából azonos a roma és nem roma csoportok 

foglalkoztatási aránya. Ahogyan azonban nő a helyi munkanélküliségi ráta – az 

esélykülönbség megsokszorozódik. „a foglalkoztatási diszkrimináció az ország azon 

körzeteiben erős, ahol nagy a verseny az alacsony iskolázottságot feltételező állások iránt, és 

ahol az alacsony iskolázottságú többség foglalkoztatási gondjai legkönnyebben a cigány 

álláskeresők rovására enyhíthetők.” (Kertesi 2000) 

 

A foglalkoztatási diszkriminációval kapcsolatos kutatások összefoglalását adta a Romák 

munkaerő-piaci diszkriminációja c. anyag, amely idézi a 2005-ben készült, ENSZ program 

keretében lefuttatott, a romák foglalkoztatásával kapcsolatos kutatást. A kutatásban négy 

európai ország roma dolgozókat is alkalmazó munkaadóit kérdeztek meg, valamint 

készítettek interjúkat a foglalkoztatottakkal.  

 

 

A kutatás megállapításai szerint az üzleti világban elterjedt nézet, hogy a roma munkaerő 

foglalkoztatása több költséggel jár, mint haszonnal. 

 

Célcsoport foglalkoztatásának előnyei: 

 össztársadalmi felelősségvállalás miatt fontos a romák foglalkoztatása, 

 a célcsoportban van rendelkezésre álló helyi munkaerő, 

 motivált, megfelelő „termelékenységű” munkavállalói csoport, 
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 elérhetőek a célcsoport foglalkoztatásával összefüggő állami támogatások. 

 

Célcsoport foglalkoztatásának hátrányai: 

 megfelelő iskolázottság és képzettség hiánya, 

 munkaerkölcs hiánya, 

 előítéletek a munkahelyi közösségben, ügyfeleknél, 

 kevés jelentkező a célcsoportból a meghirdetett állásokra, 

 a képzettségükkel betölthető munkakörök bérezése alacsony, nem éri meg felváltani 

munkára a szociális segélyeket. 

 

A célcsoport munkaerő-piaci integrációját rövid távon hatékonyan tudják segíteni a célzott 

kormányzati beavatkozások, amelyek Magyarországon is több évtizede próbálják gyorsítani 

az integráció folyamatát. Több kormányzati program, kiemelt projekt és helyi fejlesztés indult 

el, amely a roma származású munkavállalók munkaerő-piaci belépését, vagy a belépést segítő 

háttértényezőket (például képzettség) fejlesztette. 

 

Magyarországi kormányzati programok a romák munkaerő-piaci integrációja érdekében 

 

Intézkedések: 

 A cigányság helyzetével kapcsolatos legsürgetőbb feladatokról szóló 1125/1995. (XII.12.) 

Kormányhatározat, 

 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény,  

 Romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő 

intézkedésekről szóló 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozatot (a továbbiakban: Korm. 

határozat),  

 2005: Roma integráció évtizede program, 

 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégiáról, 

2007–2032., 

 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről, 

 1105/2007. (XII. 27.) kormányhatározat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai 

Tervhez kapcsolódó, a 2008–2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről, 

 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, 

 

A romák élethelyzetének javítását több tematikus program támogatta/kívánja támogatni a 

2007-2013-as és a 2014-2020-as tervezési ciklusban:  

 Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban (ÁROP-229/A-

2010 és ÁROP-229/B-2010), 

 Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a 

kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében (TÁMOP-3.3.7/1 és 

3.3.7/2), 
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 A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése 

(TÁMOP-5.2.2 és ennek komponensei), 

 Szociális városrehabilitáció (regionális operatív programok), 

 Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek (TÁMOP-5.1.1/6 és 5.1.1/7), 

 TÁMOP 5.3.1, „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és 

önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására (és folytatása, a TÁMOP-5.3.1-B, „Nő az 

esély” – roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti 

rendszerben életvitelt elősegítő programjai támogatására). 

 

A programok közül kettő szolgálta közvetlenül a romák munkaerő-piaci integrációját. Az 

Értékelési zárójelentés részletes elemzését adja a 2012-ig megvalósított programoknak. 

Általános hiányosságként azt róják fel a kutatók, hogy a programokba bekapcsolódottak 

száma az elvárthoz képest általában alacsony (az ÁROP programban például a meghatározott 

200 roma köztisztviselő bevonása helyett 64 fő foglalkoztatása valósult meg a program során), 

azt viszont elismerik az anyag készítői, hogy a látens hatások jelentősek lehet a társadalmi és 

közösségi szemléletváltás azokon a munkahelyeken, ahol megvalósult roma származású 

munkavállaló foglalkoztatása. 

 

ÁROP program - Romák foglalkoztatása a közigazgatásban 

„A program legfőbb célja az volt, hogy a diplomás roma szakértők közigazgatásba való 

bekapcsolódásával a roma integrációs szempontok nagyobb hangsúlyt kapjanak a közpolitikai 

döntések és folyamatok során. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatási elem ellenére a cél nem 

közvetlenül a hátrányos munkaerő-piaci helyzetűek foglalkoztatásának elősegítése volt. 

Ennek megfelelően a program nem esélyegyenlőségi referensek foglalkoztatására irányult, 

hanem az alkalmazott személyek integrálására a foglalkoztató intézmény munkájába.  

A program kormányzati stratégiai alapját a 68/2007. (VI.28.) országgyűlési határozat 

keretében elfogadott Roma Integráció Évtizede Program (RIEP) Stratégiai Tervben 

fedezhetjük fel, melynek a foglalkoztatás területére vonatkozó feladatai között jelenik meg a 

közigazgatásban, közszolgáltatásban foglalkoztatott romák számának növelése”. 

 

TÁMOP-5.3.1-B-2-12/1-2 - Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és 

gyermekjóléti ellátórendszerben című projekt, a diszkrimináció csökkentését, az inklúziót, a 

munkaerő-piaci részvételt és a hátrányos helyzet felszámolását célozta meg. A célkitűzés 

megvalósult, amit a kötelező továbbfoglalkoztatáson túli foglalkoztatás jól reprezentált. A 

továbbfoglalkoztatáson túli foglalkoztatásban résztvevő célcsoporttagoknak sikerült a munka 

világában helytállni, sikerült kikerülni a szegénységi spirálból, sikerült egy más típusú 

életvitelt megélni, fenntartani. A projektben résztvevőknek lehetőségük volt egy olyan 

szakmai képesítést megszerezni, aminek a segítségével segítettből segítővé válhattak, 

megtapasztalva a segítés erejét, élményét. 
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A TÁMOP-5.3.1 konstrukció a súlyos leszakadással, társadalmi kirekesztődéssel küzdő 

csoportok sikeres munkaerő-piaci (re)integrációját szükségszerűen megelőző állapot elérését 

jelölték ki célként. A konstrukció létrehozása tudatos tervezés eredménye volt, és 2002 - 2003 

környékére nyúlik vissza. Ekkortól vált egyre határozottabbá az a felismerés, hogy van az 

aktív korú inaktívaknak egy csoportja, akiknek az alapproblémája lényegében munkaerő-piaci 

természetű, ám mégis a családsegítő központok ügyfeleivé válnak, ahol nem az alapproblémát 

kezelik, mert arra nincsenek felkészülve, nincsenek megfelelő eszközeik, és megfordítva: 

munkaügyi kirendeltségek szembesülnek olyan szociális természetű problémákkal, 

amelyekkel nem tudnak mit kezdeni. A konstrukció legfontosabb előzménye a HEFOP 2.2 

központi projekt, amelyben kísérletet tettek a munkaügyi és a szociális szolgáltatások 

összehangolására. Bár a tapasztalatok pozitívak voltak, ez a kísérlet nem vált a szakpolitika 

részévé, így az 5.3.1-es projektek is a szociális szférában zajlottak a munkaügyi kirendeltségek 

együttműködése mellett. 

 

A TÁMOP-5.3.1-B program kiemelt célja az volt, hogy a hátrányos helyzetű, többségében 

roma származású nőkkel szembeni társadalmi és munkaerő-piaci előítéleteket, 

diszkriminációt csökkentse, társadalmi befogadásukat, foglalkoztathatóságukat javítsa. A cél 

elérése érdekében hiányszakmákban valósult meg képzés, amelyet támogatott foglalkoztatás 

követett. A program során két ágazatban/szakmacsoportban (oktatási és szociális) összesen öt 

szakképesítést adó képzés valósult meg: gyermek-és ifjúsági felügyelő, kisgyermekgondozó- 

nevelő, óvodai dajka, szociális asszisztens és szociális gondozó és ápoló.  

 

Az eddig programok ellenére, megállapítható, hogy a roma nők képzettségi és 

foglalkoztatottsági adatai az országos átlaghoz képest még mindig nagyfokú lemaradást 

mutatnak. A gazdaságilag aktív roma nők fele tartósan munkanélküli. Ezt támasztja alá a KSH 

2015. évi jelentése is. Magyarország 201528 „A közfoglalkoztatásban részt vevők számának 

alakulása befolyásolta a foglalkoztatás egészének változását. Elsősorban az alacsony iskolai 

végzettségűek, a hátrányos térségekben élők, illetve a romák esetében számít a közmunka 

döntő jelentőségű tényezőnek, ugyanis számukra az elérhető munkalehetőségek köre a nyílt 

munkaerőpiacon sokkal korlátozottabb”. Ennek alapján van még feladata a társadalmi 

felzárkózással és foglalkoztatással foglalkozó szakembereknek.  

 

1.2. A PROJEKT INDOKOLTSÁGA  

1.2.1. A szakterület elemzése 

Magyarország egyik meghatározó társadalmi és gazdasági problémája az alacsony 

foglalkoztatottság a rendszerváltás óta, amely kedvezőtlenül befolyásolja a hazai gazdaság 

teljesítményét és versenyképességét, valamint erősíti a társadalmi kirekesztődés, az 

elszegényedés folyamatát, és hozzájárul a mélyszegénység kialakulásához és 

                                                             
28 KSH Budapest, 2016 www.ksh.hu/polc Letöltve: 2016.11.15. 

http://www.ksh.hu/polc
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fennmaradásához. Ebből adódóan a magyar felzárkózás politika – összhangban az EU 2020 

Stratégiával – egyik elsődleges célja a Magyar Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia 

(továbbiakban: MNTFS) komplex megközelítésével és eszközrendszerével az érintett és 

rászoruló társadalmi csoportok, elsősorban a mélyszegénységben élők és a romák 

foglalkoztatásának növelésén, munkaerő-piaci integrációján keresztül a szegénység és a 

társadalmi kirekesztettség csökkentése, valamint a kormányzati foglalkoztatás- és 

gazdaságpolitikai célkitűzések teljesülésének elősegítése.29 

 

A kedvezőtlen hazai foglalkoztatottsági, munkaerő-piaci mutatók a végzettségi és 

képzettségi különbségek, az etnikai hovatartozás és a lakóhely szerinti eltérések egymással 

összefüggő tényezőire vezethetők vissza. Európában a legnépesebb transznacionális 

nemzetiség a roma közösség, ugyanakkor egyben a legszegényebb is, és vagyoni helyzetükből 

adódóan gyakran kizáródnak az elsődleges munkaerőpiacról.  

 

A társadalmi-gazdasági kirekesztődésük a gazdasági teljesítményt, az államháztartás 

egyensúlyát, a szociális transzferjövedelmek nagyságát tekintve kedvezőtlenül hat a 

társadalmi folyamatokra. A leszakadó helyzetű, munkaerő-piaci hátrányokkal küzdő 

társadalmi csoportok, köztük felülreprezentáltan a roma népesség foglalkoztatottságának 

növelése, re/integrációja egyrészt gazdasági potenciál, másrészt a társadalmi kohéziót erősíti.30 

 

A társadalom egészéhez viszonyítva erőteljesebben érinti a mélyszegénység a romákat, a 

munkanélküliség, a lakhatási gondok, amelyek kihatnak az életkörülményeikre és 

visszahatnak foglalkoztathatóságukra.31 

 

1.2.1.1. Lakókörnyezet-lakhatás 

 

Az Észak-Magyarországi, az Észak-Alföldi és a Dél-Dunántúli régióban élnek romák 

legnagyobb számban és arányban. A 2011. évi népszámlálási adatok azt mutatják, hogy a 

romák több mint 60%-a vidéken, rurális környezetben, illetve szegregátumokban él.32 A 

komplex területi hátrányokkal sújtott, illetve elöregedő, elnéptelenedő településeken, 

országrészekben a viszonylag mobil cigányság betelepülése jellemző, hiszen a kedvezőtlen 

társadalmi és gazdasági folyamatok miatt relatíve alacsonyabb áron könnyebb hozzájutni 

                                                             
29Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Tartósan rászorulók – Szegény családban élő gyermekek – Romák (2011–

2020). Frissített változat 2014. szeptember. Budapest: EMMI Szociális és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság  
30Tésits Róbert – Alpek B. Levente – Bucher Eszter – Ötvös Mónika (2015) Munkaerő-piaci szenzitivitás a leghátrányosabb 

helyzetű térségekben: A Munkaerő-piaci és Esélyegyenlőségi Tanulmányok Központja 10 éves jubileumi kötete. Pécs: Rau-Bal 

Kft. 

31Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében. Beszámoló a 

TÁMOP-5.4.1-12 „Szociális szolgáltatások modernizációja” című projekt keretében megvalósult „A szegénység, társadalmi 

kirekesztés és csoportszükségletek vizsgálatát támogató, országos célzott adatfelvétel a roma lakosság körében” kutatás 

eredményeiről. Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
32A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó, a telepszerű lakhatás kezelését megalapozó szakpolit ikai stratégia. 2015 március. 

Budapest: EMMI Szociális és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
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ingatlanokhoz e térségekben. Ellenben az elmaradott térségekben az egyéb életfeltételek úgy, 

mint munkalehetőség, közlekedési feltételek, szolgáltatások hozzáférhetősége kifejezetten 

kedvezőtlenek.33 

 

A demográfiai folyamatok miatt számos, viszonylag tágas és jó állapotban lévő megüresedő 

ingatlanok érhetők el a roma családok számára jelentősebb anyagi háttér nélkül. A romák 

lakásviszonyait vizsgálva ennek köszönhetően is növekedhetett 2013-ra az egy háztartásra 

jutó alapterület 18 m2-re a roma népesség körében a 2003. évi 14 m2-ről (7. táblázat). Azonban 

a cigány családok 21%-a egyszobás lakásban él, holott az ország teljes lakásállományából csak 

9%-ot képviselnek az egyszobás otthonok, illetve a lakások átlagos alapterülete a roma 

háztartások esetében 66 m2, míg az országos átlag 80 m2.  

 

7. táblázat - Lakások és azok jellemzőinek vizsgálata 

Megnevezés 

Magyar 

lakosság 

2008 

Cigányság 

2003 

Cigányság 

2013 

lakáshasználat jogcíme 

tulajdonos 91% 68% 71% 

bérlő 5% 26% 18% 

egyéb 5% 6% 10% 

lakás szobaszáma (Népszámlálás 2011) 

1 9% 33% 21% 

2 37% 41% 46% 

3 33% 21% 27% 

4 vagy több 21% 5% 6% 

átlagos alapterület 79,7 nm 57,6 nm 66,3 nm 

egy lakóra jutó   

alapterület 
28 nm 13,5 nm 18,3 nm 

WC jellemzői 

vízöblítéses a 

lakásban 
94% 51% 67% 

vízöblítéses 

lakáson kívül 
- 7% 2% 

budi - 41% 31% 

Megnevezés 

Magyar 

lakosság 

2008 

Cigányság 

2003 

Cigányság 

2013 

 

 

a fűtés jellemzői 

távfűtés 16% 9% 3% 

                                                             
33Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében  
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központi fűtés 35% - 7% 

konvektor 23% - 10% 

kályha 14% - 75% 

vegyes 11% - 7% 

 

 

Lakáshasználat jogcímének aránya (%) 

 

 

Magyar lakosság 2008     Cigányság 2003   

 

  
 

 

 

 

 

 

Cigányság 2013 

  
 

 

 

 

Lakás szobaszáma (db) és aránya (%)  (Népszámlálás 2011) 

 

Magyar lakosság 2008                             Cigányság 2003  

91

5 5

tulajdonos bérlő egyéb

68

26

6

tulajdonos bérlő egyéb

71

18

10

tulajdonos bérlő egyéb
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Cigányság 2013 

 

 
 

Forrás: Saját szerkesztésű ábrák Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi 

kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében nyomán) 

 

A 2011. évi adatok szerint a romák által lakott ingatlanok komfortfokozata messze 

alulmarad az országos mutatóknak, így például a roma otthonok kétharmadában található 

lakáson belüli vízöblítéses WC, míg a magyarországi lakások 94%-ban, és szilárd tüzelésű 

kályhával biztosított fűtésű otthonok aránya 75% a cigányság esetében, míg a teljes 

lakásállományt tekintve a hazai mutató értéke 14%. A lakhatási viszonyokat tovább 

befolyásolja, hogy bár csökkenő tendenciát mutatva, még 2013-ban is a roma népesség 22%-a 

élt nagycsaládban, és főként a (mély)szegénységben élő roma családok esetében a 

legjellemzőbb a nagycsaládos mikroközösségben élés.34 A 2011. évi népszámlálási adatokra 

épülő KSH elemzés eredményei szerint a 20-as éveikben járó fiataloknál négyszeres a 

különbség a roma és a magyar lakosság átlagos gyermekszámában, a 30-as éveikben járó 

nőknél ez a különbség a felére csökken, a 40-es évek folyamán tovább mérséklődik, és végül a 

cigány nők átlagos gyermekszáma a befejezett termékenység idején 1,7-szeresét teszi ki a 

                                                             
34Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében  
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magyar nőkének. A 40-es éveikben járó cigány nőknél a háromgyermekes családmodell a 

leggyakoribb (25%), ezt követik a kétgyermekesek (21%), míg a négygyermekes családoké (15–

16%), valamint jelentős csökkent körükben az 5 vagy több gyermek vállalása .35 

 

1.2.1.2.  Egészségügyi helyzet 

 

A rossz lakhatási körülmények következménye, hogy a háztartásból elkerülhetnek 

gyermekek, valamint a roma népesség körében jelentkező egészségügyi problémák egy része 

is: például szív- és érrendszeri betegségek, TBC, asztma, gyomor- és bélbetegségek stb.).36 

Természetesen ez nem csak a romákra jellemző, a hozzájuk hasonló életkörülmények között 

élő nem roma emberek esetében is jellemzőek a felsorolt betegségek. Számos kutatási 

eredmény bizonyítja, hogy az egészségi állapot a jövedelmi egyenlőtlenséggel is kapcsolatban 

áll (Wilkinson, Pickett 2006, Susánszky, Szántó és Körmendi, 2013).  

 

A romák életkilátásaira, várható életkorára és egészségi állapotára döntő hatással a fizikai 

és szociális környezet bír: a szegregált vagy területi hátrányokat tükröző lakóhely és 

lakókörnyezet, az egészségügyi ellátórendszer hozzáférésének korlátai. Ezt súlyosbítja az 

anyagi deprivációból fakadó egészségtelen táplálkozás, illetőleg a nem egészségtudatos 

életmód, valamint a szenvedélybetegségek elterjedtsége körükben, kiemelten a dohányzás és 

a túlzott szeszfogyasztás.  

 

A 18 éven felüli roma lakosság körében a nők és a férfiak dohányzási aránya 63% és 58%, 

amely a nőkre nézve sajnálatos módon kiemelkedően rossz mutató, sőt negatív rekord 

Európában és világviszonylatban is, viszont magyarázó tényező a légúti, valamint a szív- és 

érrendszeri megbetegedések esetében a cigányság felülreprezentáltságára. A túlzott 

szeszfogyasztás viszont csak a férfiak körére jellemző a roma népességen belül és az 

alkoholizmussal összefüggő betegségek és esetlegesen a fogyatékkal születő gyermekek 

számában mutatkozik meg.37 

 

A jövedelmi helyzet befolyásoló hatása az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéről 

szóló és a gyógyszerszedési statisztikákat is alátámasztja. A roma népesség – függetlenül a 

lakóhelye földrajzi elhelyezkedésétől – hozzájut minden olyan ellátáshoz, ami nem igényel 

tőle pénzügyi ráfordítást. Azonban az ország lakosságának 4%-a nem feküdt be kórházi 

kezelésre leggyakrabban időhiányból adódóan, a cigányság körében ez az érték 10% és az 

esetek harmadában anyagi nehézségekkel indokolták a kezelés elmulasztását. Emellett az 

                                                             
35KSH (2015) A hazai nemzetiségek demográfiai jellemzői Statisztikai Tükör. 2015/82. szám. online megjelenés 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nemzetiseg_demografia.pdf (utolsó elérés dátuma: 2016.11.15.) 
36Gyetvai Gellért (2013) Romák egészségi állapota. Budapest: Cigány Módszertani Kutató Központ. online megjelenés: 

http://cimok.hu/node/28 (utolsó elérés dátuma: 2016.11.15.) 
37Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nemzetiseg_demografia.pdf
http://cimok.hu/node/28
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ország lakosságának több mint fele szed gyógyszert orvosi javaslatra, addig a romák 37%-a, 

hiszen sokan nem engedhetik meg maguknak az orvosság kiváltását sem.38 

 

Az elöregedő magyar lakosság mintegy 20%-a 65 év feletti idős ember, addig a legutóbbi 

kutatásban felmértek 2%-a tartozott ebbe a korosztályba, ugyanakkor a mintába került 

háztartások tagjainak 60%-a fiatalabb 30 évesnél, míg az ország teljes lakosságának 

egyharmada 30 év alatti a népszámlálási adatok szerint.39 

 

A mentális egészség tekintetében megszámlálhatatlan azon tudományos kutatások sora, 

mely a hátrányos helyzet és a rossz pszichés állapot összefüggését kölcsönhatásban vizsgálja, 

az eredmények egybehangzóak. Ezt kiegészítve például Susánszky és mtsai 2013-as 

vizsgálatukban megállapítják, hogy négy jövedelmi negyedre osztott csoportjaikban az alsó 

két jövedelmi negyedet jellemzi, hogy csaknem 40% azoknak az aránya, akik életminősége a 

közepesnél rosszabbnak mondható. A depresszivitás 45,7, illetve 45%-ban van jelen. A kutatás 

azt bizonyítja, hogy nem a jövedelmi egyenlőtlenség (relatív depriváció) jelenik meg az 

egészségi állapot kockázati tényezőjeként, hanem a jövedelmi helyzet percepciója, azaz, hogy 

ő maga hova pozícionálja magát egy elképzelt ranglistán. Az önkárosító magatartásformák 

kapcsán igazolódik, hogy a dohányzás, illetve a magasabb alkoholfogyasztás magasabb észlelt 

stresszel van összhangban, ugyanakkor ezek feszültségcsökkentő hatása hozzájárul a 

maladaptív megküzdési sémák kialakulásához, illetve megerősödéséhez.  

A TÁMOP 5.3.10–es, leghátrányosabb helyzetű felnőttek képzésével foglalkozó, már 

lezárult projekt pilot mérése riasztó adatokat mért az állapot, illetve a már személyiségvonássá 

szervült szorongás esetében. Kimutatták, hogy a leghátrányosabb helyzetű felnőttek körében 

mind a nők, mind a férfiak állapotszorongási átlaga magasabb volt, mint a klinikai határérték. 

A vonásszorongás esetében a férfiak átlaga 48,5 pont volt ahhoz képest, hogy 41 pontos 

értéktől már klinikai értelemben patológiás szorongásról beszélhetünk. 

 

 

1.2.1.3. Iskolai végzettség 

 

A roma népesség végzettségi és képzettségi szintje az országos átlag alatt van. A legutóbbi 

népszámlás adatai szerint az általános iskola befejezése a roma népesség legjellemzőbb iskolai 

végzettsége, az 50 év alatti férfiak és nők több mint felénél ez jelenti az elért legmagasabb 

szintet. További kutatási adatok szerint a roma népesség 80%-a legfeljebb az alapfokú 

végzettség megszerzéséig jut el, és nagyon keveseknek sikerül a szakképzettség 

megszerzése.40  

 

                                                             
38Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében 
39Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében  
40Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében 
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A 2011-es adatokból leszűrhető, hogy a 20–50 év közötti roma férfiak mintegy egyötödének 

van szakmai képesítése. A 20-as éveikben járó, szakmát tanult roma nők aránya (14–15%) jóval 

magasabb, mint a náluk idősebb női nemzedéké.41 

 

7. ábra - Az alacsony iskolai végzettségűek aránya etnikai hovatartozás szerint (%) 2013. évben 

 
 

Forrás: Saját szerkesztésű ábrák Társadalmi folyamatok Magyarországon a Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia elfogadásának időszakában – 2009 2012) – NTFS Monitoring adatbázis alapján 

 

A romák 4%-a jut el az érettségi vizsga sikeres letételéig, valamint 1%-uk szerez felsőfokú 

végzettséget, miközben a magyar társadalom fele rendelkezik középfokú vagy annál 

magasabb végzettséggel. Az iskolázottsági értékeket nagyrészt torzítja az 55-64 éves 

korosztályban, de főként a 65 év felettieknél megfigyelhető legfeljebb 4 osztályos 

végzettségűek rendkívül magas aránya.42 A többi nemzetiséghez viszonyítva a roma fiatalok 

körében jóval alacsonyabb az érettségivel rendelkezők hányada, azonban kedvező folyamat 

figyelhető meg, hiszen a 20-as éveikben járó fiataloknál kétszer-háromszor gyakoribb az 

érettségi vizsga, mint a szüleiknél volt annak idején. Jellemzően magasabb a roma nők képzés 

iránti igénye, tudatosabb magatartása, mivel a 40 év alatti korosztályoknál mindenhol 

magasabb az érettségivel rendelkező nők hányada, mint a hasonló életkorú férfiak között.43 

 

Azonban a középfokú és felsőfokú oktatási expanzióból az adatok szerint a cigányság 

kimaradt, a roma fiatalok közel háromnegyede legfeljebb az alapfokú végzettségig jut el, mely 

már a roma középgenerációra is érvényes volt.44 A 8. ábra szemlélteti, hogy az alapfokú oktatás 

utáni középiskolai továbbtanulást vizsgálva a roma és nem roma gyerekek között nem 

találunk nagy különbséget, hiszen a roma tanulók 95%-a, a nem roma gyerekek 99%-a 

iratkozik be valamilyen középfokú köznevelési intézménybe. De míg a nem roma fiataloknak 

csupán 9%-a nem fejezi be a középiskolát, addig a roma fiatalok 48%-a zárja le végzettség 

nélkül a középfokú tanulmányait.  

                                                             
41KSH (2015) A hazai nemzetiségek demográfiai jellemzői 
42Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében  
43KSH (2015) A hazai nemzetiségek demográfiai jellemzői 
44Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében 
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A rendszerváltás utáni években a roma tanulók számára még gyakorlatilag elérhetetlen volt 

az érettségi vizsga letétele, napjainkra azonban már minden ötödik roma fiatal érettségizett. 

Ez viszont még mindig nagymértékű lemaradást jelent a nem roma fiatalok eredményeihez 

képest, melyek a felsőoktatási továbbtanulásra is hatással van. Amíg az érettségizett nem roma 

fiatalok csaknem fele 20/21 éves korában felsőfokú tanulmányokat folytat, addig egy-egy 

végzős roma évfolyam 4-5%-a iratkozik be felsőoktatási intézménybe.45 A roma népesség 

körében a képzettségbeli fejlődés tehát nem a középiskolai és felsőoktatási tanulmányok terén 

mutatkozik meg, hanem a rendkívül alacsony végzettséget szerzettek arányának 

csökkenésében az 5-8. osztályt végzettek arányának növekedésével egyidejűleg.46 

 

8. ábra - Iskolai végzettség aránya a magyar lakosság és cigányság körében 

Iskolai végzettség 
Magyar lakosság 

2008 

Népszámlálás 

2011 

Cigányság 

2013 

nem járt iskolába 
3% 

1% 3% 

1-4 osztály 1% 8% 

5-8 osztály 23% 27% 67% 

szakmunkásképző 29% 22% 17% 

érettségi 26% 31% 4% 

technikum, felsőfok 19% 18% 1% 

Összesen 100% 100% 100% 

 

 

Magyar lakosság (%) 2008. év                              Cigányság (%) 2013. év 

 

 
Forrás: Saját szerkesztésű táblázat és diagram Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a 

társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében nyomán) 

 

                                                             
45 Hajdu Tamás – Kertesi Gábor – Kézdi Gábor (2014) Roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló a Tárki Életpálya-felvételének 

2006 és 2012 közötti hullámaiból. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek BWP – 2014/7. Budapest: MTA-KRTK és BCE 
46Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében  
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A hátrányos helyzetű kistelepülések társadalmát feltérképező kutatás szerint a hátrányos 

helyzetű régiókban a család és a környezet gátló hatása igen erőteljes a továbbtanulásra, 

valamint a nőknél a korai iskola elhagyás, a tanulás megszakadása elsősorban a korai 

családalapításra vezethető vissza.47 Az idősebb roma nők esetében ehhez társul még az anyagi 

deprivációból fakadó iskola elhagyás.48 

 

1.2.1.4. Roma nők képzettségi szintje 

 

A 9. és 10. ábra szemlélteti, hogy a roma nők képzettségi és végzettségi szintje még inkább 

az országos átlag alatt van.49 Egy, a nők körében végzett kistérségi kutatás eredményei szerint 

a kiválasztott észak-magyarországi és pest megyei kistérségben a kutatás időpontjában a nem 

roma nők 43%-nak, illetve 38%-nak volt legfeljebb alapfokú iskolai végzettsége, míg a roma 

nőknél ez az arány 81% és 92% volt. A két kistérségben a nem roma származású nők 57%-a és 

62%-a rendelkezett szakmai képzettséggel és/vagy érettségivel, míg a roma nőknél az arány 

19% és 8% volt.50 A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) által 2012 decembere és 2013 

márciusa között végzett, EU projektekhez kapcsolódó kompetencia felmérésekben részt vett 

nők 54,2%-a csak alapfokú végzettséggel rendelkezett.51 

 

 

 

9. ábra - Legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya 

 

                                                             
47Gregor Anikó – Sik Endre (2014) A hátrányos helyzetű kistelepülések társadalma. Budapest: TÁRKI 
48Kóczé Angéla szerk. (2010) Nehéz sorsú asszonyok feketén fehéren. Roma nők munkaerő-piaci és megélhetési lehetőségei két 

kistérségben. Kutatási beszámoló. Budapest: MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 
49KSH (2015) Munkaerő-piaci helyzetkép, 2014 Statisztikai Tükör. 2015/45. szám. online megjelenés 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/munkaeropiac14.pdf (utolsó elérés dátuma: 2016.11.15.) 
50Kóczé Angéla szerk. (2010) Nehéz sorsú asszonyok feketén fehéren. 
51Hazai körkép a hátrányos helyzetű felnőttek tudás és készség kompetenciáiról az egyes régiók tekintetében (2014) Konferencia 

poszter. Budapest: TKKI 
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 10. ábra - Szakmai képzettséggel és/vagy végzettséggel rendelkezők aránya 

   

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

1.2.1.5. Foglalkoztatási helyzet  

 

Magyarország az Európa 2020 Stratégia keretében a 20-64 éves korosztály foglalkoztatási 

rátájának 75%-ra való növelését vállalta. 2015-ben az EU 28 tagországának átlagos 

foglalkoztatási rátája 70,1%, amitől a hazai adat csak 1,2 százalékponttal alacsonyabb értéket 

mutat: a magyar foglalkoztatási ráta 68,9%, amely 2010 és 2015 között folyamatosan 

növekedett, összességében 9 százalékpontos javulás mérhető. A nők esetében szintén 

megfigyelhető a mutató értékének lassabb ütemű növekedése az elmúlt fél évtizedben, így a 

nők foglalkoztatási rátája kismértékben meghaladta a 62%-ot (4. táblázat).52 

 

 

4. táblázat Foglalkoztatottsági ráta 20-64 éves korosztály körében (%) 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CÉLÉRTÉK 

EU (28 ország) 68,6 68,6 
68,

4 
68,4 69,2 70,1 75 

Magyarország 59,9 60,4 
61,

6 
63 66,7 68,9 75 

 

                                                             
52Eurostat. Employment rate by sex, age group 20-64 (%). 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_10&plugin=1 Letöltve: 2016.11.15. 
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Forrás: Saját készítésű táblázat és diagram Eurostat. Employment rate by sex, age group 20-64 (%) 

nyomán.  

 

Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön és a Dél-Dunántúlon a legalacsonyabb a 

foglalkoztatási ráta, emellett a nagyobb városokban magasabb, míg a községekben 

alacsonyabb értéket vesz fel a mutató. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 

és a romák, valamint a nők esetében szintén alacsonyabb értéket mutat.53 A KSH adatai szerint 

a 15-74 éves korosztály foglalkoztatási rátája 2014-ben 54% volt a teljes lakosságot tekintve, 

addig a roma népességnek kevesebb, mint a harmada volt foglalkoztatott. A roma nők 

foglalkoztatási aránya 23,8% volt, amelyhez képest az össznépességen belül a nők 

foglalkoztatása kétszer nagyobb. A munkanélküliségi ráta 2014-ben a 15-62 éves romák 

csoportjában 15%-os volt, míg a teljes lakosság viszonylatában 5% volt, az inaktívak aránya 

51% volt a romák esetében, ezzel szemben az országos érték 30% volt.54 

 

A 2013. évi roma felmérés eredményei azt mutatják, hogy az elsődleges munkaerő-piacról 

kiszoruló romák többsége munkanélküli lesz, közel egyötödük gyermekvállaláshoz 

kapcsolódó ellátást vesz igénybe, 14% pedig közfoglalkoztatottá válik.55 Érdemes kiemelni, 

hogy a gyermekvállaláshoz kapcsolódó ellátást a 18-29 éves roma nők 52%-a vesz igénybe, 

valamint a roma munkanélküliséget harmadával csökkenti a közfoglalkoztatásban való 

részvétel.56 A munkaerő-piaci statisztikák is alátámasztják, hogy minél magasabb az iskolai 

végzettség, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a dolgozók közé fog tartozni. Ebből 

adódóan a roma népesség nagy hátrányból indul az elsődleges munkaerő-piacon.57 

Az elhelyezkedés esélyét nagymértékben növeli a szakmunkás végzettség megszerzése. A 

8. táblázat alapján a szakképzetlen, legfeljebb alapfokú végzettségűek foglalkoztatási rátájánál 

2,5-szer magasabb a szakmunkások foglalkoztatási rátája. Az MNTFS Monitoring adatbázisa 

szerint 2013-ban a szakképzettek közel kétharmada volt foglalkoztatott, szemben a 

                                                             
53Társadalmi folyamatok Magyarországon a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia elfogadásának időszakában – 2009-2012. 

Budapest, 2014: TÁRKI 
54KSH (2015) Munkaerő-piaci helyzetkép, 2014 
55Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében 
56KSH (2015) A hazai nemzetiségek demográfiai jellemzői 
57Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében  
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szakképzetlenek 27%-val szemben. A szakmunkás végzettséggel rendelkező romák 42,3%-a 

foglalkoztatott, míg a nem romák körében a mutató értéke 67,7% volt. Az aktív korú roma 

munkavállalók foglalkoztatási rátája a felmérés évében 26,5%-os volt, így összevetve az 

adatokat megállapítható, hogy a szakmunkás végzettség megszerzése jelentős mértékben 

növeli a romák foglalkoztatási esélyeit.58 

 

5. táblázat - Szakmunkás végzettségűek foglalkoztatási rátája összehasonlítva a (legfeljebb) 

általános iskolát végzettekével (%), 2009-2013 

Megnevezés 2009 2010 2011 2012 2013 

Max. általános iskola 25,7 25,9 25,7 26,5 27,2 

Szakmunkásképző 64,3 63,9 64,1 65,2 55,4 

Szakmunkás/max. 

általános arány 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 

 

 
Forrás: (Saját készítésű táblázat és grafikon Társadalmi folyamatok Magyarországon a Nemzeti 

Társadalmi Felzárkózási Stratégia elfogadásának időszakában – 2009 2012) – NTFS Monitoring 

adatbázis alapján) 

 

A hátrányos helyzetű kistelepülési felmérés eredményei szerint a roma származású 

munkavállalók – a végzettségi és képzettségi adottságaikra tekintettel – a képzettséget nem 

igénylő munkakörökben koncentrálódnak. Ezen munkakörökben dolgozók háromnegyede 

helyben dolgozik, többségében határozott idejű munkaviszonyban. A kutatás rámutatott arra 

is, hogy a munkaerő-piacról kiszorult roma álláskeresők között az átlagosnál többen tesznek 

erőfeszítéseket a visszakerülésre.59 A munkaerő-piaci részvételre a legnagyobb hatással a 

végzettség és képzettség, valamint a lakóhely földrajzi elhelyezkedése van. A területi 

hátrányokkal, a munkalehetőségek hiányával jellemezhető településeken és térségekben a 

roma álláskeresők a munkaerő kereslet végén helyezkednek el. Ugyanakkor a magasabb 

                                                             
58Társadalmi folyamatok Magyarországon a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia elfogadásának időszakában – 2009-2012 
59Gregor Anikó – Sik Endre (2014) A hátrányos helyzetű kistelepülések társadalma. 
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jövedelmeket biztosító hazai és külföldi térségekbe történő munkavállalási célú migráció, 

egyes munkakörökben megnövekedő munkaerő kereslet és fluktuáció, valamint új munkaerő-

piaci igények következtében a roma munkavállalók számára is megnyílhatnak elhelyezkedési 

lehetőségek, kiemelten a szociális, egészségügyi és köznevelési szférában. 

 

Erőteljesen befolyásolja az emberek életkörülményeit a foglalkoztatottság, ahogy azt a 

kutatási eredmények is alátámasztják: azon háztartásokban, ahol van foglalkoztatott, sokkal 

jobb életkörülmények között élnek a családtagok, mint azokban, ahol senki sem dolgozik. 

Fontos kiemelni, hogy a roma háztartások kétharmadában nincs dolgozó családtag. Ebből 

adódóan a nagyon alacsony a roma háztartások bevételében a munkajövedelem részesedése. 

A munkából származó jövedelmek az összbevétel mindössze 30%-át teszik ki a roma 

háztartások egészét vizsgálva. Ahol foglalkoztatott is van a háztartásban, ott is csak a 

bevételek 60%-a származik munkajövedelemből. A háztartási bevételek nagyobbik része 

transzferjövedelmekből, önkormányzati és állami juttatásokból tevődik össze: lakásfenntartási 

támogatás, gyermekekhez és fiatalkorúak ellátásához kapcsolódó támogatások, 

tankönyvtámogatás, iskolai étkeztetés, gyermekvédelmi, óvodáztatási támogatások, 

egészségügyi szolgáltatásra jogosultság, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás. A támogatásokból az egyes háztartások eltérő mértékű pénzbeli és 

természetbeli bevételekhez jutnak.60 

 

6. táblázat - A szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság 

körében 

Megnevezés 

Magyar 

lakosság 

2011 (HKÉF) 

Cigányság 

2013 

Munkajövedelem 67% 34% 

Társadalmi jövedelem 30% 66% 

Átlagos egy főre jutó havi nettó 

jövedelem a legfelső jövedelmi 

decilisben 

26 300 Ft 11 500 Ft 

Átlagos egy főre jutó havi nettó 

jövedelem a legalsó jövedelmi 

decilisben 

190 400 Ft 80 200 Ft 

Forrás: (Saját készítésű táblázat Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi kirekesztés 

célzott vizsgálata a roma lakosság körében nyomán) 

 

 

A bevételek a legszegényebb roma háztartásokban 11.500,- Ft átlagos egy főre jutó havi 

nettó jövedelmet biztosítanak, a leggazdagabb roma családoknál ez az összeg 80.200,- Ft. Ez a 

                                                             
60Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében  
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magyar lakosság átlagos jövedelmének mindkét szegmensben a felét sem teszik ki.61 Ebből 

kifolyólag nem meglepő, hogy a romák 52%-a él olyan háztartásban, amelynek fizetési 

kötelezettségben elmaradása van valamilyen szolgáltatást tekintve, többségükben a víz-, 

illetve az áramszolgáltató felé van tartozásuk (9. táblázat).62 

 

1.2.1.6.  Társadalmi mobilitás 

 

Az életkörülményeik, foglalkoztatottsági, végzettségi és jövedelmi helyzetük alapján a 

2013-ba0n végzett kutatás a magyarországi roma népesség négy jellegzetes rétegét 

különbözteti meg: az integrálódókat, a kitörőket, megrekedőket és a nyomorgókat (10. 

táblázat).63 

 

7. táblázat - Roma lakosság négy jellegzetes rétegének aránya 

integrálódók kitörők megrekedők nyomorgók 

31% 21% 30% 18% 

 

 
Forrás: (Saját készítésű táblázat és diagram Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi 

kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében nyomán) 

 

Az integrálódók a roma népességnek mintegy harmadát teszik ki. Közép- és időskorúak, 

alkotják, akik még a szocialista érában nőttek fel, illetve kezdtek dolgozni. Közöttük sok a 

nyugdíjas. Alacsony végzettségűek és hamar munkába álltak képzettséget nem igénylő 

munkakörökben. A sok évtizedes munkaszocializáció miatt a közmunkások többsége is 

közülük kerül ki, a középkorúak nagy része viszont munkanélküli. A munkavégzés számukra 

társadalmi integrációt is jelentett, így körükben a legmagasabb az asszimiláció. Nukleáris 

                                                             
61Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében  
62A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó, a telepszerű lakhatás kezelését megalapozó szakpolitikai stratégia. 2015 .  március. 

Budapest: EMMI Szociális és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
63A társadalmi rétegek bemutatása a hivatkozott tanulmány alapján történik: Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a 

társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében 
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családban, kétfős háztartásban élnek. A keresetüket beosztják, így esetükben ritkábbak az 

állandósuló anyagi gondok. 

A roma népesség ötöde a kitörők csoportjába sorolható. Ők alkotják a legkvalifikáltabb 

csoportot, 55%-uk legalább szakmunkás végzettséggel rendelkezik. A kedvezőbb végzettségi 

és képzettségi háttér a legjobb életviszonyokat biztosítja számukra a hazai romák között: 

többségük dolgozik, ők rendelkeznek a legjobban felszerelt és egyben legkomfortosabb 

ingatlanokkal, 32%-uknak van személygépkocsija, ők a legelégedettebbek az anyagi 

helyzetükkel. A legkevésbé éri őket hátrányos megkülönböztetés. A gazdasági integráció a 

többségi társadalom értékeinek átvételét is jelenti, ebből adódhat, hogy ők vállalják a 

legkevesebb gyermeket. 

 

A megrekedők közé a roma népesség 30%-a tartozik. A csoportba tartozók jellemzően a 

rendszerváltás után nőttek fel, de jellemzően legfeljebb általános iskolai végzettségükkel már 

nem tudnak elhelyezkedni. Fiatal életkorukból adódóan gyermeket nevelnek, így a 

munkavállalás mellett is a háztartásaikban rendkívül alacsony az egy főre jutó jövedelem, 

ebből következően szinte állandó anyagi gondokkal küzdenek. 

 

A kutatás a roma népesség 18%-át sorolja a halmozottan hátrányos helyzetű nyomorgók 

körébe. A megrekedőknél fiatalabbak, az alapfokú végzettségük a foglalkoztatottsághoz nem 

elég, munkatapasztalatuk általában nincs. A csoport foglalkoztatási rátája 9%. A megélhetést 

elősegítő gyermekvállalás csak erre a rétegre jellemző, átlagosan több mint 3 gyermeket 

nevelnek. A háztartások 40%-ában a többgenerációs, kiterjedt nagycsaládos együttélés 

figyelhető meg.  

 

1.2.1.7.  Társadalmi befogadás 

 

Egy 2012-ben végzett felmérés szerint a felnőtt magyar lakosság 30%-a nevezhető 

romaellenesnek, míg 57% részben előítéletes a roma népességgel szemben, részben elfogadó. 

A hátrányos megkülönböztetés eseteinek gyakoriságát a 11. ábra mutatja be. A romák 

leggyakrabban a munkaerő-piaci diszkriminációt tapasztalják meg (26%), főleg munkahely 

keresés során, kisebb mértékben munkahelyen belül. Míg előbbi esetben a foglalkoztatottság 

elérését akadályozza a munkáltatói előítéletesség, addig utóbbi esetben akár rosszabb 

munkakörülmények között éri el a keresete a magyar munkatársáét, vagy éppen alacsonyabb 

munkabérért kénytelen dolgozni. Az alacsonyabb munkajövedelem pedig az életszínvonalát 

befolyásolja. A munkaerő-piaci diszkrimináció így fékezheti a roma népesség társadalmi-

gazdasági felzárkózását.64 

 

 

 

                                                             
64Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében  
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8. táblázat - Hátrányos megkülönböztetés előfordulásának gyakorisága a diszkrimináció 

színterei szerint (%, N=7000) 

 
Forrás: (Saját készítésű diagram Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi kirekesztés 

célzott vizsgálata a roma lakosság körében nyomán) 

 

Az iskolában tapasztalható hátrányos megkülönböztetés közvetlenül érinti a roma 

gyerekek tanulmányait, valamint rontja a továbbtanulási esélyeiket. Mindemellett fontos 

kiemelni, hogy a vonatkozó kutatásban a megkérdezettek 38%-a számolt be arról, hogy a roma 

gyerekeket a tanárok a kötelezettségeiken felül is segítették.65 

 

1.2.1.8. Térbeli elhelyezkedés 

 

A roma népesség térbeli elhelyezkedését, a családok településen belüli helyzetét és a 

többségi társadalommal tartott kapcsolatait meghatározza és befolyásolja az adott település 

mérete, valamint a romák lakónépességen belüli száma és aránya. Jelenleg a roma népesség 

több mint negyede él romatelepen, illetőleg romák lakta városrészben.66 Magyarországon a 

térbeli kirekesztődés folyamatának egyik megjelenési formáját alkotják a szegregálódott 

falvak, főleg a periférikus területeken. A térbeli kirekesztődés emellett egyes szolgáltatásokból 

való kiszorulást, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megnehezítését is jelenti.67 Habár a 2013. 

évi tanulmány nem tér ki a lakóhelyi szegregáció és a társadalmi kirekesztettség mértékére, 

feltételezhetően a megrekedők és a nyomorgók csoportja a leginkább érintett. A társadalmi 

kirekesztődés e csoportokba tartozók számára a társadalmi mobilizációhoz, integrációhoz 

vezető utak beszűkülését jelentik.  

 

                                                             
65Koltai Júlia szerk. (2013) A szegénység és a társadalmi kirekesztés célzott vizsgálata a roma lakosság körében  
66A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó, a telepszerű lakhatás kezelését megalapozó szakpolitikai stratégia 
67Váradi Monika Mária – Virág Tünde: A térbeli kirekesztés változó mintái vidéki terekben. (2015) Szociológiai Szemle 25. évf. 

2015/1. szám. pp. 89-113. 
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1.2.1.9.  Társadalmi felzárkózás 

 

A roma népesség életkörülményeinek, végzettségi és képzettségi jellemzőinek, munkaerő-

piaci státuszának feltérképezése azt mutatja, hogy olyan beavatkozások szükségesek a 

társadalmi-gazdasági felzárkózásuk elősegítése és elérése érdekében, amelyek a 

társadalomban és a gazdaságban végbemenő folyamatokra, összefüggésekre fókuszálnak.68 

 

Az alacsony iskolai végzettségű roma munkanélküliek számára a foglalkoztathatóság 

növelése felnőttképzésen keresztül az egyik felzárkózási esélyt jelentheti. 2014-ben az EU-ban 

a felnőttek egész életen át tartó tanulásában résztvevők aránya átlagosan 10,7% volt, míg 

Magyarországon 3,2%-a vett részt oktatásban, illetve képzésben,69 legkisebb arányban a 

legfeljebb alapfokú végzettségűek. Az EU átlaghoz képest az elmaradást az is okozhatja, hogy 

Magyarországon szinte csak a formális oktatások jelennek meg a felmérésben, míg egyes 

országokban a non-formális képzéseket is regisztrálják. Magyarországon az idősebbek, a 

képzetlenebbek, valamint a kistelepülések lakossága fér hozzá a legkevésbé a felnőttkori 

képzésekhez.70 

 

A felnőttek képzésének célja az, hogy az álláskeresők, munkavállalók munkaerő-piaci 

elvárásokhoz való alkalmazkodóképessége növekedjen, ezáltal a gazdaság aktív tagjai 

legyenek, illetve maradjanak. A gazdasági érdekeknek való megfelelés a munkáltatói, 

foglalkoztatói közvetlen elvárások teljesítését jelentik, azaz a munkavállaló feleljen meg a 

munkaköri követelményeknek, olyan szakmai és munkavállalói kompetenciákkal 

rendelkezzen, amelyek birtokában alkalmazása azonnal megoldható. A munkavállaló 

szakmai felkészültsége, munkavégzési képessége meghatározó szempont a potenciális 

munkáltatók szemében. A hátrányos helyzetűek egyéni elvárásai a munkavégzéshez, és ezen 

keresztül a megélhetéséhez kapcsolódnak. A munkavállaló célja olyan végzettség és 

képzettség megszerzése, amellyel integrálódhat az elsődleges munkaerőpiacra. A szakmai 

tudás, a szakképzettség szükséges, de önmagában még nem elégséges feltétele a 

foglalkoztatásnak, a munkavállalói és munkakör betöltéséhez szükséges személyes 

kompetenciák is szükségesek az elhelyezkedéshez. Az alulképzett, vagy képzetlen 

munkavállalók egyéni kompetenciái nem mindig felelnek meg a foglalkoztathatósági 

követelményeknek. A magyar szakpolitika az egyének gazdasági felzárkózását, azaz a 

gazdaságban való szerepvállalást ösztönző felnőttképzést támogatja abból kiindulva, hogy a 

társadalmi felzárkózás, az elfogadottság elősegítése ennek folyományaként érhető el.71 

                                                             
68Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. 
69Oktatás és Képzés - Oktatási és Képzési Figyelő 2015 - Magyarország. Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala 
70Társadalmi folyamatok Magyarországon a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia elfogadásának időszakában – 2009-2012 
71Tésits Róbert – Alpek B. Levente – Bucher Eszter – Ötvös Mónika (2015) Munkaerő-piaci szenzitivitás a leghátrányosabb 

helyzetű térségekben 
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Az MNTFS a felnőttek képzését egyértelműen a foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerbe 

sorolja, és a hátrányos helyzetűek kategóriáját a munkaerő-piaci hátrányokkal küzdő 

munkavállalókkal azonosítja. A felzárkózási politikának sarkalatos pontja az alacsony 

végzettséggel rendelkezők és alulképzettek foglalkoztathatóságának növelése, amelynek 

egyik eszköze a felnőttképzés. A munkaerő-piaci igényeknek, elvárásoknak megfeleltetett 

felnőttképzés szakmai ismereteket pótló funkciója, valamint a munkavégzésbe ágyazott, 

gyakorlatorientált megvalósításával a szakmai tapasztalatszerzés biztosításával és a 

munkavállalói kompetenciák fejlesztésével együttesen növelik a képzésben résztvevők 

foglalkoztatási esélyeit.72 

 

Az Észak-Alföldön végzett regionális felnőttképzési kutatás eredményei azt igazolják, hogy 

az alulképzett, képzetlen, illetve alacsony iskolai végzettségű személyek elsősorban a 

kedvezőbb munkaerő-piaci státusz, az elhelyezkedés reményében vesznek részt munkaerő-

piaci képzésekben. A tanfolyamokon szerzett képzettséggel a kutatásba bevont résztvevők 

közel negyede alkalmanként, 45%-a hosszabb távon is munkát vállalt. A kutatás rámutatott, 

hogy a felnőttképzésben való részvétel egy hátrányos helyzetű régióban is megtérülő 

befektetésnek minősülhet, és hozzájárulhat a munkaerő-piaci integrációhoz. Sőt, minél 

hátrányosabb területen, településen ér el a felnőttképzés eredményeket, annál erősebb az 

integráló hatást vált ki. Konklúzióként megállapítja, hogy a versenyképes fejlődés egyik 

feltétele a munkavállalási potenciál emelése, amelyhez a képzésbe vont felnőttek számát 

növelni szükséges. Ezáltal a felnőttképzés hozzájárulhat a területi hátrányok csökkentéséhez 

az adott településen, térségben, régióban.73 

 

A munkaköri igényekhez és a munkaerő-piaci hátránnyal jellemezhető résztvevők 

adottságaihoz igazított képzési program, tematika, az adaptált módszertan és tananyag 

elősegítik a tanulási nehézségek, akadályok leküzdését.74 

 

A foglalkoztatás időszakában a résztvevő beilleszkedését segítő és a munkavégzését 

támogató mentor elsődleges feladata a résztvevők felkészítése a hosszú távú, rendszeres 

munkavégzésre, a munkavállalói kompetenciáik fejlesztése, a munkahely szervezetébe és a 

munkahelyi kultúrába való beilleszkedés elősegítése. A mentorálás célja a résztvevő tartós 

munkavállalásának támogatása. Gyakran a tartós munkanélküliségből, inaktivitásból érkező 

résztvevők számára a folyamatos munkarend, a fizikailag és mentálisan megterhelő 

feladatellátás, a hosszú távú kötöttség, sokszor az ingázás, a közlekedési nehézségek és a 

háztartási kötelezettségek a tartós munkavállalás ellenében hatnak. Az egyéni élethelyzetek 

                                                             
72Tésits Róbert – Alpek B. Levente – Bucher Eszter – Ötvös Mónika (2015) Munkaerő-piaci szenzitivitás a leghátrányosabb 

helyzetű térségekben 
73Ábrahám Katalin (2015) A felnőttképzés integrációs szerepe az alacsony képzettségűek körében az Észak-Alföld régióban. 

socio.hu 2015/3. szám pp. 223-238. online megjelenés: http://socio.hu/uploads/files/2015_3/abraham.pdf (utolsó elérés dátuma: 

2016.03.19.) 
74Ábrahám Katalin (2015) A felnőttképzés integrációs szerepe az alacsony képzettségűek körében az Észak-Alföld régióban 

http://socio.hu/uploads/files/2015_3/abraham.pdf
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megoldásának segítése, a nagyfokú mentális támogatás biztosítása alapvető feladata a 

mentornak.75 

 

A korábbi projekttapasztalatok azt mutatják, hogy a roma származású, helyi mentorok 

alkalmazása előnyösebb a célcsoport szempontjából, hiszen jobban ismerik a helyi 

sajátosságokat, könnyebben elfogadják őket a résztvevők, nagyobb bizalommal és 

őszinteséggel fordulnak hozzájuk. A szoros bizalmi, személyes, elfogadó kapcsolat 

kialakítása, a szinte folyamatos rendelkezésre állás a mentori munka eredményességét 

biztosítja a résztvevő szempontjából.76 Ezért is kiemelten fontos projekt az EFOP-1.3.2.-16 a 

Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése. Hiszen a kiválasztott mentorok képzése után, 

folyamatszerűen tudják végigkísérni klienseiket. 

 

A mentori munka másik vetülete a munkaadói kapcsolattartás. A munkahelyi beilleszkedés 

ugyanis nemcsak a résztvevőn, hanem a munkaadói környezeten is múlik. A szakmai 

gyakorlat során a munkaadó és a leendő munkatársak megismerhetik a képzésen résztvevő 

munkavégzési habitusát, képességeit, készségeit, munkájának minőségét. A munkaadók és a 

leendő munkatársak esetében is sokszor az első benyomás dönt a későbbi munkatársi 

viszonyokról.77 Bár az EFOP 1.3.2-16 program csak közvetett kapcsolatban áll a 

munkaadókkal, horizontális jellegéből adódóan a mentoráltakat felkészíti az ilyen jellegű 

nehézségekkel való adaptív megküzdésekre, a jó alkalmazkodás, problémamegoldás 

eszközeinek biztos használatára. Workshopjain igyekszik megismertetni a két fél igényeit 

egymással, csökkentve a diszkriminációs faktorokat. 

 

A projekttapasztalatok alátámasztják, hogy a mentorokat rendszeres időközönként 

szupervíziós szolgáltatással szükséges támogatni, mivel – hasonló szociokulturális háttérből 

érkezhetnek, mint mentoráltjaik, – az egyéni életvezetésük, a résztvevőkkel való 

kapcsolattartás során felmerülő problémák, a mentori bizonytalanságok, konfliktusok, 

kommunikációs problémák kezelésében ezáltal hatékony, külső segítséget kaphatnak a 

feladatellátásukhoz.78 Erre is külön figyelmet fordít az EFOP-1.3.2-16 projekt a folyamatos 

szakmai szupervízióval, mely a mentorok számára kötelező, szakmai kontroll nélkül nem 

vezethetnek esetet. 

 

A társadalmi kirekesztettség következtében a leginkább rászoruló, alulképzett és képzetlen, 

tartós munkanélküli személyek, köztük felülreprezentáltan a romák, sok esetben nem jutnak 

hozzá a szociális, egészségügyi és gyermekjóléti az alap- és szakellátásokhoz, illetve nem 

rendelkeznek kellő információval azok elérhetőségéről. A köznevelés területén megjelenő 

szegregációs folyamatok szintén erősítik a kirekesztődési folyamatot.  

                                                             
75Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben kiemelt projekt 
76Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben kiemelt projekt  
77Bizalom és Munka modellprogram 
78Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben kiemelt projekt 
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Az említett területeken az esélyegyenlőség biztosítása, a szolgáltatási hatékonyság növelése 

egyaránt megkívánja a területi és szakmai aránytalanságok fokozatos, a helyi szükségletekhez 

igazodó átalakítását, megújítását. Ennek fontos eleme a hozzáférés biztosításának elősegítése 

és a szolgáltatások minőségében fennálló különbségek mérséklése.  

 

A köznevelési, szociális, egészségügyi és gyermekjóléti szakterületek intézményeiben a 

roma származású munkatársak nagyobb létszámú megjelenése több aspektusból is javíthat a 

roma népesség helyzetén. A roma munkatársak által könnyebben elérhetővé válhatnak az 

intézmények szolgáltatásai, hiszen közvetlenül, érthetően adhatnak tájékoztatást, információt 

a nagyobb bizalommal hozzájuk forduló roma ügyfeleknek. Az ellátórendszerbe bekerülő 

roma emberek előítélet-mentesebb közegbe érkeznek. A roma munkatársak 

példamutatásukkal oldani képesek a cigány emberekkel szemben fennálló társadalmi 

előítéletességet. A szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel javulhat a roma népesség 

életkörülményei.79 

 

A roma emberek, köztük nagyobb számban a roma nők köznevelési, szociális, egészségügyi 

szakterületen való elhelyezkedése csökkenti a szakterületeken napjainkban felmerülő 

betöltetlen státuszok számát, javítva ezzel az ellátórendszer hatékonyságát, a szolgáltatások 

minőségét főleg a területi hátrányokkal jellemezhető térségekben.80 Mindemellett közvetlenül 

javítja a roma népesség, kiemelten a roma nők foglalkoztatási rátáját. 

 

 

1.2.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 

1.2.2.1. Irányelvek 

Magyarország a foglalkoztatási szint javítására irányuló Európa 2020 célkitűzéshez 

kapcsolódva a 20-64 év közötti népesség foglalkoztatási arányának 75 %-ra növelését 

irányozta elő. A Kormány Partnerségi Megállapodásban határozta meg a romák (kiemelten 

a roma nők) képzési szintjének emelését és foglalkoztatásának növelését.  

Az EFOP-1.3.2-16 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése kiemelt projekt az EU 2020 

stratégia prioritásaiból az 1. foglalkoztatási célhoz, valamint az 5. szegénység és társadalmi 

kirekesztés csökkentéséhez járul hozzá. A magyar kormány nem egyetlen stratégiával, 

hanem átfogó és részterületi stratégiák koherens rendszerével biztosítja a társadalmi 

befogadás, a társadalmi kohézió erősítését célzó intézkedések stratégiai alapjait, melynek 

alapvető beavatkozási irányait a Széll Kálmán Terv és az Új Széchenyi Terv határozza meg. 

                                                             
79Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben kiemelt projekt  
80

Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben kiemelt projekt 
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A kiemelt projektet érintő, középtávú cselekvési irányokat a Magyar Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia, valamint a Magyar Munkaterv jelöli ki.  

A foglalkoztatottság növelése a társadalmi felzárkózás kulcseleme. A beavatkozások 

alapja a munkaképes korú népesség aktiválása, a munkaerő-piaci részvétel ösztönzése, 

támogatása, amint azt a Nemzeti Reform Program is hangsúlyozza. A munkanélküli romák 

(kiemelten a nők) társadalmi befogadásának erősítése, képzésének és foglakoztatásra való 

felkészítésének megvalósítása révén, a munkaerőpiactól legtávolabb lévők számára ad esélyt 

a munkaerőpiacra jutásának elősegítésével, foglalkoztatási helyzetének javításával. Az 

EFOP-1.3.2-16 kiemelt pályázat megvalósításával folytatódnak a TÁMOP 5.3.1.B-1 „Nő az 

esély – képzés és foglalkoztatás”, valamint a TÁMOP 5.3.1.B-2 „Nő az esély – foglalkoztatás” 

programokban megkezdett pozitív folyamatok is. Ennek megerősítéseként a 

folyamattámogatási iránya az EFOP-1.3.2-16 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése, hiszen 

a programban elérendő klienseket felkészíti a munka világába való visszatérésre a 

mentorhálózat segítségével. 

Az EFOP-1.3.2-16 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése kiemelt projekt alapvető célja, 

hogy azok a hátrányos és leghátrányosabb helyzetű, elsősorban roma felnőttek, akik a 

munkaerőpiacról elmaradnak, illetve a mentálhigiénés jellegű ellátórendszerből kevesebb 

támogatást kapnak ezen projekt keretein belül lehetőségekhez jussanak. Célunk, hogy a 

mentorok segítségével ezek az emberek segítő kezet kapjanak problémáik feldolgozásához, 

bizalmuk és reális jövőképük megerősítéséhez, és mindezt egy szilárd információs bázison túl 

– tehát kétpólusú feladatkört kell ellátni. A mentorok rendelkeznek azzal az ismeretanyaggal, 

mely képessé teszi őket, hogy mindig naprakész tájékoztatást adjanak a környéken induló 

felzárkózási/munkaerő-piaci programokról, de emellett jól tudják a mentoráltjukat motiválni, 

kísérni azt útján, mely a közvetlen munkaerőpiacra, az öngondoskodás felé viszi. A korábbi 

tapasztalatok - elsősorban azok a TÁMOP programok, melyekben mentorálás is feladat volt – 

mutatják, hogy a képzés önmagában kisebb sikerrel próbálja a hátrányos helyzetű embereket 

a munka világa felé terelni, nagy a lemorzsolódás veszélye is. Ugyanakkor azok a résztvevők, 

akiknek lehetőségük volt, hogy segítséget kapjanak korábbi kudarcaik, nehézségeik sokszor 

tehetetlenségük, vagy épp félelmeik feldolgozásában sokkal eredményesebben végezték el a 

képzéseket és mentek tovább munkahelyekre, illetve magasabb szintű képzési programokba. 

Számos kutatás kimondta már, hogy a mentális problémák kapcsán a hátrányos és 

leghátrányosabb helyzetűek a legérintettebbek. Az ellátásukat megnehezíti, hogy azokon a 

településeken, ahol élnek, nincs lehetőségük mentálhigiénés támogatásban rendszeresen 

részesülni. E program ezen a problémán igyekszik enyhíteni, megtalálni azokat az egyéneket, 

akikben szükséges kialakítani az igényt az egyén által kontrollált élet, önálló életvezetés iránt. 

Feladatuk nehéz és összetett, hiszen gyakori a többgenerációs munkanélküliség, a hibás 

értékrendszerek és családon belüli modellek. A mentoroknak ezt érzékenyen kell kezelni, úgy, 

hogy közben maguk is értékteremtő mintát képviselnek, de megértik, hogy mentoráltjaiknak 

nem könnyű a változások felé elszánni magukat. 
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1.2.2.2. Jogszabályoknak való megfelelés 

A kiemelt projektben megfogalmazott törekvést erősítik a közelmúltban végrehajtott 

reformok, és bevezetett jogszabályi rendelkezések:  

A projekt kidolgozása során figyelembe vettük a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt, az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló a 2003. évi C V. törvényt és a felnőttképzésről szóló 

2013. évi L VII. törvényt is. Ezen kívül a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a 

Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 

szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendeletet, a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az 

azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletet, a 

2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletet 

és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről 272/2014. (XI.5) Kormányrendelet is. A Kormány 

alapvető célja a munkaalapú társadalom megteremtése, melynek egyik fontos eleme a 

bejelentés nélküli foglalkoztatás visszaszorítása. 

Az EFOP-1.3.2-16 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése kiemelt projekt indokoltságát, 

hátterét, és folyamatának elemeit a 11. ábra szemlélteti. Az egyes hatás-elemek 

megvalósításához vezető tennivalók szakmai indokoltságát azzal alapozhatjuk meg, ha 

megismerjük a jelen állapotot, vagyis a foglalkoztatás aktuális helyzetét a projekt által 

érintett területeken. 
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11. ábra - Az EFOP-1.3.2-16 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése projekt folyamata, 

hatásai 
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1.2.2.3. A célcsoport, mint fejlesztési potenciál 

A roma emberek megjelenése a szociális ellátórendszerben hátrányos helyzetük miatt a 

rendszerváltás előtt is jellemző volt, különösen a gyermekvédelmi szakellátásban, ahol 

nagyon sok cigány gyermek élt kiszakítva a családjából, de érvényes volt ez az alapellátásban 

is. Az egészségügyi ellátásban a társadalmi hátrányok szempontjából az alapszolgáltatások 

hiányosságai jelentik a legelemibb hozzáférési problémákat. Az utóbbi időszakban az 

alapszolgáltatásokat tekintve a népességszám csökkenése ellenére romlott az ellátottság 

mutatója. 

A romák döntő többsége számára elérhetetlen a munkaerő-piaci integráció, melynek 

legfőbb okai: a térségi és települési szegregáció (munkalehetőség hiánya, telepszerű lakhatás, 

alapvető infrastruktúra és megfizethető közlekedés hiánya), az alacsony iskolai végzettség, a 

korai gyermekvállalás. Azok, akik a családalapítás miatt lemondanak továbbtanulási 

szándékukról, akár egész életükre elvesztik annak az esélyét, hogy valaha stabil munkahelyük 

legyen. A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma 

férfiakénál is jelentősen alacsonyabb. A roma nőkkel szembeni nemi alapú diszkrimináció 

származási alapú diszkriminációval is tetéződik. Éppen ebből fakadóan ezen célcsoport 

számára különösen fontos lenne a felnőttkori képzés lehetőségének biztosítása, amit akár a 

családi élet mellett is van lehetőségük elvégezni.  

Célcsoport bevonásának garanciájaként a célcsoport részére egyéni mentorálási terv készül, 

melyet együtt állítanak össze a mentorral. 

A projekt eredményeként képessé válnak a halmozottan hátrányos helyzetű emberek 

(kiemelten roma célcsoport) a nyílt munkaerő-piacra átvezető, aktív munkaerő-piaci 

programokba történő belépésre az egyénre szabott tanácsadás által. A specifikus cél keretében 

folytatott célzott, komplex programok eredményeképp javul a romák foglalkoztathatósági 

szintje. 

 

1.2.2.4. Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése 

 

Az EFOP-1.3.2-16 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése kiemelt projekt az alacsony iskolai 

végzettségű, szakképzettséggel nem rendelkező, vagy a munkaerőpiacon elavult 

képzettségűnek számító (elsősorban) romák kiválasztásával és bevonásával foglalkozik, 

azáltal, hogy területi alapon mentorhálózati rendszer épül ki. A 100 fő mentor és 10 fő 

mentorkoordinátor kiválasztásának alapjai: 
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a) Mentorral kapcsolatos elvárások:  

A megyénként legalább 3 fő, összesen 100-105 fő roma mentornak (minimum 50%-a nő) 

legalább középfokú végzettséggel és 2 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Emellett 

szükséges, hogy igazolhatóan az adott megyében legyen az állandó vagy ideiglenes lakhelye, 

továbbá, hogy a roma közösséghez tartozónak vallja magát vagy ismerje a roma kultúrát vagy 

ismerje a roma – lovári vagy beás nyelvet, és ezeken kívül szakmai tapasztalattal rendelkezik 

a roma integráció területén. 

 

A mentorok egyénenként mentori dokumentációt vezetnek, melynek részei: 

 elérés és hátrányos helyzet igazolásának dokumentációja, mely egyben 

együttműködési, tájékoztatott beleegyező nyilatkozat is (mely tartalmazza többek 

között a személyes és különleges adatok felhasználásának engedélyét a mentorált 

részéről), valamint a személy nyilatkozatát, hogy igénybe veszi a mentori szolgáltatást, 

melynek része a képzési/segítő/munkaerő-piaci programokba való besegítése 

 az egyéni mentorálási terv (min. 9 hónapig kötelező az egyének mentorálása), melynek 

kötelező tartalmi elemekként kerül meghatározásra a jelentkező iskolai végzettsége, 

eddigi munkakörei, munkafeladatai, szabadidős- és önkéntes munkatevékenységei, az 

általa legjobban ismert, kedvelt és választott tevékenységi kör abból a célból, hogy 

meghatározhatóak legyenek az általa sikeresen folytatható tevékenységek, betölthető 

munkakörök, foglalkoztatási formák és a szükséges képzések köre. Emellett kitér az 

egyén rövid és hosszútávú céljainak, elképzeléseinek, megküzdéseinek és 

erőforrásainak vizsgálatára is. 

 Fókuszált állapotfelmérési dokumentum, mely az egyén problémahierarciájának, 

céljainak felállításához ad támpontot 

 A mentoráltnak a mentorával kapcsolatos elvárásait – illetve ennek kontrollmérését 

 Állapotfelmérő füzetet, mely a mentorálás pozitív pszichés eredményeit hivatott 

mérni, illetve objektivizálja a mentori tevékenység hasznát, továbbá validálásra szánt 

életminőség mérést tartalmaz 

 Lemorzsolódási tényezők vizsgálata 

 Igazolást, melyben dokumentálódik, hogy a kliens e programban kap mentori 

támogatást 

 Programba való beirányítás és programból fogadás dokumentációja 

 Folyamat zárásakor, mentorálási záródokumentum, Állapotfelmérés megismétlése 

 nyomonkövetés (3 hónapig kötelező az egyén legalább egy éves mentorálása után), 

nyomonkövetési napló 

 

A mentorok továbbá részt vesznek a projekt objektivizálását elősegítő mérési folyamatok 

zavartalan lebonyolításában, a teszteredmények gyűjtésében, megfelelő formátumban 

való adminisztrációjában. A mentori munkakörrel kapcsolatos további részletek a Mentori 

módszertani kézikönyvben kifejtésre kerültek. 
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b) Mentorkoordinátorral kapcsolatos elvárások:  

A 10 fő (minimum 50%-a nő) roma mentorkoordinátornak felsőfokú végzettséggel és 3 éves 

releváns társadalmi felzárkózás/ esélyegyenlőség szakterületen szakmai tapasztalattal kell 

rendelkeznie. Emellett szükséges, hogy igazolhatóan az adott megyében legyen az állandó 

vagy ideiglenes lakhelye, továbbá, hogy a roma közösséghez tartozónak vallja magát vagy 

ismerje a roma kultúrát vagy ismerje a roma – lovári vagy beás nyelvet, és ezeken kívül 

szakmai tapasztalattal rendelkezik a roma integráció területén. 

Ez a program lehetőséget ad arra, hogy a programban munkavállalóként megjelenő roma 

személyek által megerősödjön a kapcsolat a roma közösségek és a roma szakemberek között, 

így megjelenésük a segítő szakmákban mérsékelheti a cigánysággal szemben támasztott 

negatív sztereotípiákat.  

 

Mentor koordinátor feladatai: 

 mentorok munkájának irányítása 

 rendszeres min. havonként megtartott megyei értekezletek összehívása, levezetése 

 szakmai segítség nyújtása a mentorok és a mentoráltak részére 

 a mentori dokumentáció folyamatos ellenőrzése, munkarend jóváhagyása, szükség 

szerint felülvizsgálata (módosításra, kiegészítésre tett javaslatok) 

 projekt kutatási anyagaihoz szükséges megfelelő adminisztráció és adattovábbítás 

ellenőrzésében 

 havonkénti referálás a vezető koordinátor, szupervizorok felé 

 workshopok szervezésében való vezető feladat 

 mentori kiesés, és megfelelő időn belüli pótlási nehézség esetén időszakos mentori 

munka ellátása 

Az SZGYF intézményi struktúrájába való beilleszkedés elősegítse a mentorok részére. 

 

A mentorkoordinátori munkakörrel kapcsolatos további részletek a Mentori módszertani 

kézikönyvben kifejtésre kerültek. 

 

A projekt szemléletformáló hatása nem csak a résztvevőkre, hanem a családjukra, 

közösségeikre is hatást gyakorol.  

 

 

c) A mentorok és a mentorkoordinátorok kiválasztásának módszertana 

 

A mentorok és mentorkoordinátorok kiválasztásának feltételeit a fentiekben megírtuk, ami 

természetesen a Pályázati Felhíváshoz illeszkedik. A koordinátorok és mentorkoordinátorok 

személyének kiválasztási módszertanaként a következőket követjük. A Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság megpályáztatja az állást, valamint az SZGYF megyei területi 

kirendeltségein keresztül is keressük a megfelelő személyeket, hiszen ezen személyek a 



54 
 

továbbiakban területi alapon fognak tevékenykedni. A jelentkezetteket egy szakmai bizottság 

(az EMMI illetékes államtitkárságáról, az SZGYF szakembereiből) fogja személyesen 

meghallgatni és kiválasztani. 

Fontos szempont a mentorok kiválasztásánál a szakmai gyakorlat mellett a helyismeret, a 

romaszármazásból adódó kultúra azonos nyelvi kód használata és a személyiségéből, 

munkásságából származó elismertség a közösség körében. A hatékonyság érdekében a 

mentorok kompetenciáját képzésekkel, szupervíziókkal segítjük. Továbbá a szakmavezetés 

részéről az adminisztrációs ellenőrzés mellett személyes jelenléttel erősítjük a mentorokat.  

 

A mentorok felvételének tervezett ütemezését az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

A 100 fő mentorból február hónapban kerülne felvételre 70 fő a következő megyékből: 

 

 
 

20 fő májusban kerülne felvételre a többi megyéből, valamint 10 fő augusztusban kerülne 

felvételre a még be nem töltött helyekre. 

 

d) A mentorhálózatot  

 

A mentorhálózatban dolgozó 100-105 területi mentort, 10 mentorkoordinátor fogja segíteni. 

Az ő munkájukat pedig a vezetőkoordinátor fogja irányítani. A kommunikációra lehetőséget 

biztosítunk elektronikus és mobilkommunikációs csatornák mellett, a rendszeres területi 

értekezleteken személyesen is havonta.  
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A mentorok munkájának irányítása és annak adminisztrációs és szakmai monitoringja a 

mentorkoordinátor és a szakmai szupervizor közreműködésével valósul meg. 

Teljesítményének számonkérése két módon történik.   

1. A mentorkoordinátor által elsősorban a dokumentáció és a munkafegyelem 

ellenőrzése, azaz a heti munkaterv jóváhagyása, az adatvédelmi eljárásrend betartása 

a dokumentumok kezelésekor, a keletkezett iratok, anyagok megfelelő rendezettsége 

és adminisztrációjának pontos és naprakész volta valósul meg. A mentorkoordinátor 

az esetvezetésnek e módját követi. 

2. A szupervizor az esetvezetést a szakmai oldalról követi, átlagosan 6 hetente tart 

csoportos esetmegbeszélő foglalkozásokat, ugyanakkor a mentor heti jelentési 

kötelezettséggel van eseteinek alakulásáról, melyről visszajelzést, illetve amelyhez 

módszertani támogatást kap. Kritikus esetekben a szupervizor gyakrabban is a mentor 

rendelkezésére áll. Szupervízió dokumentáció mellett tartható személyesen, telefonon 

és Skype-on.  

 

A Mentori módszertani kézikönyv részletesen tartalmazza a rendszer működtetésének 

metodikáját. 

 

A mentornak havonkénti területi értekezletek alkalmával be kell számolnia - az adatvédelmi 

irányelveket szigorúan szem előtt tartva - a célcsoport tagok előrehaladásáról, az elért 

eredményekről. Amennyiben a mentorkoordinátor úgy látja, hogy a mentor nem végzi el a 

feladatát megfelelően, abban az esetben jelezheti a problémát a vezető koordinátor felé, 

amelynek eredményeként a projekt menedzser és a szakmai vezető az MT szerint eljárhat. 

A mentoroknak egy célcsoport tagot min. 9 hónapig szükséges mentorálni, melyhez 3 hónap 

nyomon/utókövetési időszak társul. Tehát mindösszesen egy célcsoport tagot összesen min. 

12 hónapig kell segíteni ahhoz, hogy a mentorálási feladat teljesített legyen.  

 

Gyakorlati tevékenységek: 

1. Egy hétre előre munkatervet készít, melyet a munkahét elején és annak végeztével a 

mentorkoordinátorral igazoltat, illetve a módosulásokat jelzi (pld. nem találta otthon a 

potenciális klienst). Ebben számol a zsilipidővel, esetleges szabadságaival és az 

adminisztrációra, telefonálásra, levelezésre és csoportfoglalkozásokra szánt idővel (ez 

utóbbiak témáját, eszközeit és időbeliségét szupervizorral egyezteti). A mentori 

munkák megkezdésekor az Állapotfelmérők kiértékelésére és elektronikus 

felvezetéséről gondoskodik. Vezeti a mentori naplóját és más dokumentációkat, heti 

jelentést ír a szupervizornak. Arra is időt kell hagynia, ha olyan eseményre megy, ahol 

informálódik a képzési-munkaerőpiaci programokról (pld. más EFOP projektek 

workshopjai) a mentoráltjai számára. Ellátogathat a kliense képzési helyére is, 

megnézni az oktatásban való részvételét, vagy probléma esetén beszélni az oktatóval. 

A mentorok emellett megkapják a „mentorálás folyamatábra” c. dokumentumot, mely 

a műszaki-szakmai mutatók teljesítéséhez, tervezéséhez ad számukra segítséget. 



56 
 

2. Dokumentációk vezetése, tesztek kiértékelése és megfelelő formátumokba 

rögzítése, a hátrányos helyzet törvényi feltételeinek való megfelelés ellenőrzése 

3. A mentorok felveszik a kapcsolatot a nemzetiségi önkormányzatokkal, a települései 

önkormányzatokkal, a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaival, a releváns civil 

szervezetekkel, és mindenkivel, aki a hátrányos helyzetű szereplőkkel kapcsolatban 

van. 

4. Toborzás és mentorálás a terepen. A mentor munkaidejének legnagyobb részét (70%) 

a terepen tölti, ahol már ismerős (ez szempont volt a kiválasztásánál). Ebből adódóan 

tudja, hol tudja megtalálni a célcsoportot (előzetesen ezt konkrétan jelzi a heti 

munkatervben). A mentorkoordinátor számára csak akkor nem elérhető, ha épp egy 

személyes beszélgetést folytat. Egy nap legfeljebb négy különböző emberrel lehet 

egyéni, már mentorálási konzultációnak minősülő egy órás alkalma, melyet mindig 

előre egyeztet velük – a munka kezdetekor a lemondási feltételeket is. A toborzás 

megvalósulása akkor lesz igazán kiemelkedő, ha a kapcsolódó programok indítják a 

képzéseiket a területen. 

5. Mentorálás az irodában. Lehetnek olyan esetek, amikor a mentorált meg tud jelenni – 

erre érdemes törekednie a mentorálási órák zavartalansága miatt, de a tapasztalat azt 

mutatja, hogy itt inkább az adminisztrációs tevékenység, és a megbeszélések zajlanak. 

6. Mentorálás nem „hagyományos” terepen: pld. erősen szorongó klienst elkíséri egy 

fontos orvosi vizsgálatra, esetleg a képzési helyre látogat el. Előzőek ritkábbak, de 

előadódhatnak. Ez a tevékenység engedélyezett számukra. 

7. Csoportok megtartása – a minimum havonta egy, legalább öt fős csoport, de igény 

szerint erre lehet több idő is, ekkor is mentorálásnak számít a klienssel eltöltött idő, 

hisz a mentor dolgozik vele. A csoport témái igen tágak lehetnek, a mentor szervezhet 

pld. közös főzést, filmnézést (célzottan) és annak megbeszélését, de pld. 

„vetésforgóban” a csoporttagok segíthetnek egymás kertjének rendbetételében.  

8. Szupervízión való részvétel: kötelező a mentor számára, eseteinek összefoglalását át 

kell gondolnia előre. 10 fős csoportokban zajlik, 4-6 hetente. Általában 6 munkaórát 

vesz igénybe. Helyszíne változó, de lehetőség van időközi teljes vagy kiscsoportos 

Skype-on végzett alkalmakra is. A mentornak lehetősége van egyéni szupervíziót kérni 

(a szupervízor is ajánlhatja számára, ha látja, hogy problémája van) de ez főszabály 

szerint nem mentesíti a csoportos részvétel alól csak nagyon indokolt esetben. Az 

egyéni szupervíziók személyesen, telefonon vagy Skype-on valósulhatnak meg. A 

szupervizorok egyébként együttműködnek a mentorkoordinátorokkal, de azok a 

szupervíziós zárt esetmegbeszélőn nem vehetnek részt.  

9. Mentorkoordinátorral egyeztet. Heti munkatervet, megvalósulásokat és a 

dokumentációs ellenőrzést lefolytatják. Esetmegbeszélést nem! 

10. Együttműködik a kollégákkal – egyrészt saját mentortársaival, a 

mentorkoordinátorral, de ugyanennyire fontos más SZGYF által megvalósított 

projektek segítőivel, esetleg ottani mentorokkal.  



57 
 

11. Tájékozódás céljából megjelenik a testvérprojektek workshopjain, illetve minden 

olyan rendezvényen, mely munkája szempontjából releváns – ezt egyezteti a 

mentorkoordinátorral. 

12. Kötelező ESZA kérdőíveket papír alapon átadja a mentorkoordinátornak, aki 

gondoskodik azok a Főigazgatóságra való eljuttatásáról. 

 

e) Mentorok felkészítése 

A mentorok szakmai képzésének célja, hogy a mentorok, a kívánt célok teljesítése 

érdekében felkészüljenek az általuk teljesítendő feladat minél minőségibb és szakmaibb 

elvégzésére. Munkájuk eredményessége, és sikere az ő személyes felkészültségük záloga. 

Ehhez szükségesnek vélt, hogy a mentorok három 30-30-30 órás foglalkoztatási, közéleti, 

informatikai valamint egy négy modulos-24 órás hivatásszakmai felkészítésben is 

részesüljenek (12.-13-14a-14b táblázat). 

1. Foglalkoztatási szakmai felkészítés - Célja, hogy megfelelő tájékozottsággal 

rendelkezzenek a mentorok a jelenlegi munkaügyi törvényekről, szabályokról, 

lehetőségekről. 

2. Közéleti szakmai felkészítés - Ennek a képzésnek az a célja, hogy a kormányzati, 

önkormányzati, szakmai, intézményi és civil partnerekkel is rugalmasan tudja felvenni 

a kapcsolatot a mentorkolléga, valamint a rendszeres kapcsolattartás is megfelelő 

lehessen. 

3. Informatikai szakmai képzés - E képzésnek a célja, hogy az IT eszközöket használni 

tudják a kommunikációhoz, a feladatok, beszámolók teljesítéséhez. 

4. Tanácsadási, konzultációs és mentálhigiéniai alapozó szakmai felkészítés (24óra/4 

modul). - Célja, a mentorok megfelelő pszichológiai, mentálhigiéniai, szakmaetikai és 

módszertani felkészítése. 

 

12. táblázat – A közéleti felkészítő tematikája 

óraszám Tematika 
 

1 Magyarország Alaptörvénye. Miért volt szükség az új Alaptörvényre? 

Milyen mozgásteret határoz meg az Alaptörvény különös tekintettel a 

társadalmi felzárkózás terén? 

1 A magyar gazdaságpolitikai stratégia fontosabb pontjai. Mik a magyar 

gazdaságpolitika legfontosabb stratégiai céljai és eredményei 2010 óta? 

Milyen szélesebb értelmezési keretbe illeszkedik a Mentor program 

működése? 

1 Hazai források a társadalmi felzárkózás szolgálatában. 

1 Az uniós források és a társadalmi felzárkózás kapcsolata. Milyen 

közvetett és közvetlen források állnak rendelkezésre a társadalmi 

felzárkózás céljára? 

1 Az államigazgatás társadalmi felzárkózással kapcsolatos szereplői és 

tevékenységük I.: az Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékes 

államtitkárságai és vonatkozó jogszabályai. 
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1 Az államigazgatás társadalmi felzárkózással kapcsolatos szereplői és 

tevékenységük II.: a Belügyminisztérium illetékes államtitkárságai és 

vonatkozó jogszabályai. 

1 Az államigazgatás társadalmi felzárkózással kapcsolatos szereplői és 

tevékenységük III.: a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes 

államtitkárságai és vonatkozó jogszabályai. 

1 Az államigazgatás társadalmi felzárkózással kapcsolatos szereplői és 

tevékenységük IV.: a Miniszterelnökség, a Földművelésügyi Minisztérium 

és a Honvédelmi Minisztérium illetékes államtitkárságai és vonatkozó 

jogszabályai. 

1 Az SZGYF működése és kapcsolódása a társadalmi felzárkózáshoz. 

1 Részösszefoglalás. Alaptörvény, felzárkózási politika, állami 

szereplők. 

2 Civil szervezetek és kapcsolódásuk a társadalmi felzárkózás 

kérdésköréhez. 

1 A társadalmi felzárkózást érintő közigazgatási rendszer és helyi 

önkormányzati rendszer fontosabb szereplője és működésük. 

1 Önkormányzatok felépítése és működése. Kihez, milyen ügyben 

fordulhatunk megyei, illetve helyi önkormányzati szinten? Hivatali 

ügyintézés a gyakorlatban. 

1 A Járási Kormányhivatalok működése és társadalmi felzárkózásban 

betöltött szerepük. 

2 A szociális ellátórendszer, segélyezési rendszer működése. Milyen 

céllal, milyen szociális támogatások vehetők igénybe. 

1 Az egészségügyi rendszer és a társadalmi felzárkózás kapcsolata. 

1 Az oktatási rendszer és a társadalmi felzárkózás kapcsolata. 

1 Részösszefoglalás. Állami és NGO szervek a felzárkózásban. Hazai 

ellátórendszerek. 

1 A rendvédelmi szervek és a társadalmi felzárkózásban érintettek  

kapcsolata. 

1 A sport és a kultúra szerepe az integrációban és a társadalmi 

felzárkózásban. 

2 Szociálpszichológiai ismeretek. 

2 Szemléletformáló társadalmi felzárkózás a gyakorlatban. Nemzetközi 

példák. 

2 Szemléletformáló társadalmi felzárkózás a gyakorlatban. Hazai példák. 

A célcsoport helyzete 

1 Részösszefoglalás. A felzárkózás egyéb szereplői. Protokoll, és 

nemzetközi, hazai példák, gyakorlatok. 

1 Számonkérés 

30 
 

 

13. táblázat – A foglalkoztatási felkészítő tematikája 

óraszám Tematika 
 

1 A magyar foglalkoztatáspolitika stratégiai változásai 2010 után 

1 A foglalkoztatáspolitika fogalmi keretrendszere. (Aktivitás, inaktivitás, 

foglalkoztatás, munkanélküliség, álláskeresést szolgáló szakpolitikák és 

támogatások) 
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1 A foglalkoztatáspolitika cél és eszközrendszere. 

1 Aktív és passzív munkaerő-piaci eszközök a foglalkoztatás 

szolgálatában. 

1 A közfoglalkoztatás szerepe és jelentősége. 

1 Foglalkoztatási formák. Különös tekintettel a hátrányos helyzetűek 

foglalkoztathatóságában fontos szerepet játszó atipikus foglalkoztatási 

formákra. 

1 A foglalkoztatáspolitika intézményrendszere: a 

foglalkoztatáspolitikában érintett minisztériumok és illetékes 

államtitkárságaik céljainak és feladatainak bemutatása 

1 A foglalkoztatást támogató uniós források rendszerének bemutatása. 

1 Részösszefoglalás. Hazai és Európai irányok a 

foglalkoztatáspolitikában. 

1 A hazai szakképzés rendszerének működése. Lehetőségek a társadalmi 

felzárkózásban érintett csoportok számára. 

1 A hazai szakképzés bemeneti oldalának sajátosságai: köznevelés és 

pályaorientáció. 

1 Munkaerő-piaci visszacsatolás szerepe a szakképzésben. 

2 Hazai felnőttképzés rendszere. Lehetőségek a társadalmi 

felzárkózásban érintett hátrányos helyzetű csoportok számára. 

2 Helyi lehetőségek a foglalkoztatásra. A foglalkoztatásban érintett helyi 

szereplők bemutatása. Helyi önkormányzatok, járási kormányhivatalok 

foglalkoztatási osztályai, helyi foglalkoztatók, munkaerőközvetítők. 

2 Önkormányzati Szekció működése. Az önkormányzatok, 

foglalkoztatási osztályok és a megyei kereskedelmi és iparkamarák 

együttműködéséből létrejött foglalkoztatást segítő program bemutatása. 

1 Foglalkoztatási paktumok és szerepük a foglalkoztatás bővülésében. 

1 Részösszefoglalás. Hazai képzések és szereplők 

foglalkoztatáspolitikában. 

1 Személyes ambíciók és a szemléletformálás szerepe a 

foglalkoztathatóságban és foglalkoztatásban. 

3 Hogyan keressünk és találjunk munkát? Kommunikációs és 

metakommunikációs tanácsok. (Életrajz, motivációs levél, kapcsolatfelvétel, 

öltözködés, megfelelő kommunikáció stb.) 

2 A munkahelyi viselkedés alapszabályai. A munkahelyi beilleszkedés 

kihívásai. 

2 A foglalkoztatás általi gyarapodás lehetőségei, avagy a jövedelmek 

helyes beosztása. 

1 Részösszefoglalás. Ambíciók, kommunikációs viselkedés. 

1 Számonkérés 

30 
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14. a. táblázat - Az Informatikai felkészítő tematikája 

Sorszám Tematika Óraszám 

1 Számítógépek és eszközök, a hardver fogalma 

Az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) fogalma 

Bemeneti/kimeneti portok : USB, HDMI 

A hardver fogalma, főbb számítógép típusok: desktop, laptop és tablet. A 

legfontosabb eszközök: okostelefonok, multimédia-lejátszók, digitális 

fényképezőgépek és tulajdonságaik 

A processzor (CPU), a memória (RAM) és az adattárolók fogalma és 

működése. 

A legfontosabb bemeneti/kimeneti eszközök: nyomtatók, képernyők, 

szkenner, billentyűzet, egér, webkamera, hangszóró, mikrofon 

Szoftver és szoftverlicenc  

A szoftver fogalma és főbb típusai: operációs rendszerek, alkalmazások. 

Helyben telepíthető és online elérhető alkalmazások fogalma 

Az operációs rendszer fogalma és néhány közismert számítógépes operációs 

rendszer 

Néhány közismert alkalmazás: irodai-, kommunikációs-, közösségi-, média-

, dizájn- és mobilalkalmazások 

A szoftverlicencek típusai: zárt és nyílt forráskódú, próbaverziók, 

shareware, freeware szoftverek 

 

2 

2 Indítás és kilépés, asztal, ikonok és beállítások 

Számítógép elindítása és bejelentkezés felhasználói névvel és jelszóval 

A számítógépből való szabályos kijelentkezés, lekapcsolás, újraindítás 

Az asztal és a tálca funkciója 

Ismertebb ikonok: fájlok, mappák, alkalmazások, nyomtatók, maghajtók, 

parancsikonok, lomtár/kuka. 

Parancsikonok létrehozása, átnevezése, áthelyezése és törlése 

Ablakok használata  

Az ablak részei: címsor, menüsor, eszköztár, menüsáv (ribbon), állapotsor, 

görgetősáv 

Váltás a megnyitott ablakok között 

 

 

1 

3 Eszközök és beállítások  

Súgó használata 

A számítógép alapvető rendszerinformációinak megtekintése 

Konfigurációs beállítások megváltoztatása: dátum és idő, hangerőszabályzó 

beállításai, asztal háttere, felbontás 

Billentyűzet nyelvi beállításainak megváltoztatása, új nyelv beállítása, nyelv 

törlése, alapértelmezett nyelv megváltoztatása 

A nem válaszoló alkalmazás bezárása 

Alkalmazások telepítése és eltávolítása 

USB meghajtó, digitális fényképezőgép, médialejátszó csatlakoztatása a 

számítógéphez, az eszközök biztonságos eltávolítása. 

Teljes képernyő ill. aktív ablak vágólapra helyezése 

 

 

 

 

1 
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4 Kimenetek  

Szövegfájlok  

Szövegszerkesztő alkalmazás megnyitása, bezárása. Fájlok megnyitása 

bezárása 

Szöveg beírása egy dokumentumba 

Másolás és mozgatás egy dokumentumon belül illetve megnyitott 

dokumentumok között. Képernyőkép beillesztése egy dokumentumba. 

Dokumentum mentése és elnevezése.  

Nyomtató telepítése és eltávolítása.  

Tesztoldal nyomtatása 

Dokumentum kinyomtatása egy szövegszerkesztő alkalmazásból 

A nyomtatási feladat megtekintése, szüneteltetése, újraindítása és törlése 

 

1 

5 Fájlkezelés  

Fájlok és mappák  

Meghajtók, mappák és fájlok kezelése hierarchikus rendszerben.  

Egy fájl, mappa tulajdonságainak megjelenítése (pl. név, méret, elérési 

útvonal) 

A fájlok és mappák nézetének megváltoztatása (pl. mozaik, ikonok, lista, 

részletek) 

Általánosan használt fájltípusok felismerése: szövegszerkesztői fájlok, 

táblázatkezelő dokumentumok, prezentációs fájlok, hordozható 

dokumentumok (pdf), kép–, hang– és videó-állományok, tömörített fájlok, 

futtatható fájlok 

 

2 

6 Meghajtó, mappa és fájl megnyitása, tárolás és tömörítés 

Fájlok és mappák elnevezésének gyakorlata: találó, keresést és elrendezést 

segítő név adása. 

Mappa létrehozása 

Mappák, fájlok átnevezése 

Fájlok keresése tulajdonságok szerint 

Legutóbb használt fájlok listájának megtekintése 

Fájlok és mappák elrendezése  

Fájlok rendezése név, méret, típus és módosítás dátuma szerint növekvő és 

csökkenő sorrendben 

Fájlok és mappák mozgatása, lomtár/kuka kiürítése 

A legfontosabb média tárolóeszközök: pl. belső és külső merevlemez, 

hálózati meghajtó, 

CD, DVD, Bluray lemez, USB flash drive, memóriakártya és online fájl-

tárolás. Fájlméret, mappaméret és tárolókapacitás mérése: KB, MB, GB, TB. 

Tárolóegység szabad kapacitásának megtekintése 

Fájlok és mappák tömörítése, tömörített fájlok és mappák kicsomagolása a 

meghajtó megadott helyére. 

 

2 

7 A Microsoft Excel program használata 

A táblázatkezelés alapjai, adatbevitel, cellaformázás, alapvető számítások és 

képletek használata, a projekt méréseihez és összehasonlító vizsgálatához 

szükséges központi Excel fájl használata. Ez nagyon lényeges, hiszen a 

teszteredmények kutatási célú gyűjtéséhez e formátum ismerete és 

megfelelő használata nélkülözhetetlen. 

  

5 
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8 Az internet fogalma. Hozzáférés, csatlakozás 

Néhány fontosabb felhasználási lehetőség: World Wide Web (www), VoIP, 

e-mail, IM. 

Az intranet és a virtuális magán hálózat (VPN) fogalma és főbb funkciói 

Adatátviteli sebesség fogalma és mérése: bit/sec (bps), kilobit/sec (kbps), 

megabit/sec (mbps), gigabit/sec (gbps) 

A letöltés és feltöltés fogalma. Internetre való csatlakozás eszközei: 

telefonvonal, mobiltelefon, kábel, wi-fi, wi-max, műhold. 

Az internetszolgáltató fogalma. A szolgáltató kiválasztásának a főbb 

szempontjai  

Vezetéknélküli hálózat állapotának felismerése: védett/biztonságos, 

nyílt/szabadon használható. Csatlakozás egy vezetéknélküli hálózatra 

 

1 

 

1 

9 Egészség és környezetvédelem  

A számítógép-használat egészségvédelmi szempontjai: rendszeres szünetek, 

megfelelő világítás és ülőhelyzet 

A számítógépek és eszközök energiatakarékos üzemeltetése: használat utáni 

kikapcsolás, automatikus leállítás funkció használata, háttérvilágítás megfelelő 

beállítása és az alvó üzemmód alkalmazása. 

A számítógépek, eszközök, akkumulátorok, nyomtatópatronok és papír 

újrahasznosításának fontossága 

Akadálymentesítési lehetőségek: hangfelismerő szoftver, képernyőolvasó, 

képernyőnagyító, virtuális billentyűzet, nagy kontraszt. 

 

1 

    10 A böngészés alapfogalmai  

Az Internet, World Wide Web (WWW), URL és a hiperlink fogalma 

Webcím szerkezete, domainnév típusok: földrajzi és szervezeti(.org, .edu, .com, 

.gov) 

Web böngésző fogalma, ismertebb böngészők 

Különféle internetes tevékenységek: információ keresés, vásárlás, tanulás, 

közzététel, banki ügyintézés, kormányzati szolgáltatások, szórakozás, 

kommunikáció 

1 

11 Online biztonság, védelem  

Védelem online környezetben: vásárlás megbízható weboldalról, személyes 

adataink és pénzügyi információk körültekintő kiadása, kijelentkezés a 

weboldalakról 

A biztonságos weboldal jellemzői: HTTPS, lakatszimbólum 

Digitális tanúsítvány fogalma 

Internethasználat ellenőrzési módjai: rendszerfelügyelet (szupervízió), böngészés 

és letöltés korlátozása 

Web-böngészés  

Böngésző használata  

Böngésző megnyitása és bezárása 

URL cím beírása a címsorba és belépés egy weboldalra 

Weboldal frissítése, letöltés leállítása 

Hiperlink aktiválása 

Weboldal megnyitása új lapon, új ablakban 

Lapok és ablakok megnyitása és bezárása, váltás a lapok és ablakok között 

2 
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Oldalak közti navigálás: előrelépés, hátralépés, kezdőlap 

Korábban használt oldalak megtekintése az előzmények funkció használatával 

Webes űrlapok kitöltése, elküldése, visszatérés az alaphelyzetbe 

Webes eszköz használata weboldal vagy szöveg fordításához 

12 Böngésző eszközök és beállítások  

Böngésző kezdőlapjának beállítása 

Előugró ablak fogalma, előugró ablak engedélyezése és letiltása. 

A süti fogalma. Sütik engedélyezése és tiltása 

A súgó funkció használata 

Beépített eszköztárak megjelenítése és elrejtése. A szalagmenü minimalizálása 

illetve visszaállítása. 

Előzmények, ideiglenes internet fájlok és könyvjelző, Könyvjelzők/kedvencek 

hozzáadása és törlése 

 

1 

13 Webes kimenetek  

Fájlok letöltése és mentése megadott helyre. 

Szöveg, kép vagy URL másolása megadott helyre pl. dokumentumba vagy e-

mailbe. 

Weboldal nyomtatási képének megtekintése és a weboldal nyomtatása. Weboldal 

részletének nyomtatása a megfelelő nyomtatási beállításokkal. 

Web alapú információk  

Keresés  

Kereső-motor fogalma és néhány közismert kereső-motor ismerete 

Keresés végrehajtása 

Online információk hitelességének fontossága 

A különféle weboldalak céljának felismerése, pl.: információs oldal, szórakoztató 

oldal, véleményező oldal, kereskedő oldal. 

Egy weboldal hitelességét meghatározó tényezők: pl. szerző, referencia, frissített 

tartalom. 

Szerzői jog, adatvédelem 

1 

14 Kommunikációs fogalmak  

Online (virtuális) közösség fogalma. Néhány példa ismerete: közösségi oldalak, 

internet fórum, web-konferencia, chat és online játékok. 

Felhasználók általi tartalomközlés- és megosztás módjai: blog, mikroblog, 

podcast, képek, hang- és videoklipek 

Online közösségekben való biztonságos részvétel 

megfelelő személyes biztonsági beállítások, az személyes információk elérésének 

korlátozása, adott esetben a privát üzenet funkció előnyben részesítése, 

helymeghatározás funkció kikapcsolása, ismeretlen felhasználók ellenőrzése 

és/vagy letiltása 

 

1 

15 Kommunikációs eszközök  

Azonnali üzenet (Instant Messaging) fogalma 

Az SMS és az MMS fogalma 

A Voice over Internet Protocol (VoIP) fogalma 

Elektronikus kommunikációs eszközök helyes használata 

E-mail fogalmak  

E-mail cím szerkezete 

Fájlmellékletekkel kapcsolatos problémák: fájlméret és fájltípus korlátozás 

A címzett, másolat, és titkos másolat mezők közötti különbség és az egyes mezők 

helyes használata 

2 



64 
 

A tisztességtelen és kéretlen, valamint esetleges vírusveszélyt jelentő e-mailek 

felismerése 

Az adathalászat fogalma 

E-mail használat  

E-mail küldés  

Hozzáférés az e-mail fiókhoz 

Az egyes e-mail mappák funkciói 

Megfelelő tárgy megadása 

Melléklet hozzáadása és eltávolítása 

E-mail fogadás 

A Válasz illetve a Válasz mindenkinek funkciók megfelelő használata 

E-mail továbbítása 

Mellékletek megnyitása és adott helyre mentése 

Eszközök és beállítások 

 

16 Az online mentori felület megismerése, adatok felvitele, hozzáférés, mentorálási 

folyamat dokumentálása, hatásvizsgálati eljárások dokumentálása 

6 

   30 

 

14.b. táblázat 

Tanácsadási, konzultációs és mentálhigiéniai alapozó szakmai felkészítés tematikája 

  Tárgy 

1 Bevezetés, bemutatkozás, a projekt jellege, főbb irányelvei, elméleti megfontolása és gyakorlati 

jellegzetességei, milyen célokat szolgál – interaktív: a mentorok mit gondolnak, mit és hogyan tudnak 

hozzátenni, mik azok a szükséges készségek, melyek hozzátesznek. Mit jelent mentornak lenni? 

2 A dokumentáció fontossága, az azzal, illetve a kötelezően elvégzendő mérésekkel való megismerkedés, 

milyen célt szolgálnak. Mikor és hogyan végezzük ezeket. Kik kaphatnak betekintést. A szupervízió 

fontossága. 

3 A mentorálás keretei: idő, kompetenciák és egyéb speciális keretei a munkának, melyek mind a mentort 

mind a klienst védik. Mit tehetsz és mit nem? Ellátórendszerek, hivatalos szervek. Szerepek, és azok 

veszélyei. 

4 A titoktartás jellegzetességei és más etikai sajátosságok. A Tarasoff eset. 

5 A célcsoport sajátosságai: a tanult tehetetlenség és a kontroll lélektana, az elődprojekt tapasztalatai, a 

stigmatizáció jelensége 

6 A hivatásszemélyiség – és annak veszélyei, burn-out jelenség, Helfer syndr. és annak megelőzése 

  Az első modul vége 

7 Pszichiátriai rendellenességek felismerése a gyakorlatban, normalitás és abnormalitás – ami a mentori 

kompetenciahatáron túl van 

8 Krízisintervenció jellegzetességei, és a családon belüli erőszak 

9 Szuicidológia 
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10 Szenvedélybetegségek 

11 Trauma, gyász  

12 Pszichoszomatika és szomatopszichológia alapjai 

  A második modul vége 

13 Fejlődéslélektan dióhéjban 

14 Egyén és csoport, szociálpszichológiai jellemzők, csoportdinamika fogalma (Mérei, Moreno, stb.) 

15 A motiváció lélektana: szükségletek, hajtóerő, jövőkép és szorongás. A coping jelensége 

16 A pszichológia, pszichoterápia ma: új elméletek, irányzatok, pozitív pszichológia  

17 Spiritualitás és vallás a lélektanban  

18 Kommunikációelméletek 

  A harmadik modul vége 

19 Az esetbemutatás. Interjúmódszerek, motivációs interjú 

20 Pszichológiai mérőmódszerek a gyakorlatban 

21 Általános pszichoterápiás megközelítések, elméletek és emberképek 

22 Magatartás és viselkedésterápiák alapjai 

23 Családterápia alapjai és szemlélete, a személyközpontú pszichológiai megközelítés 

24 A szuggesztív kommunikáció sajátosságai 

  A negyedik modul vége 

 

A közéleti felkészítő célja, hogy a mentor sikeres kapcsolatot tarthasson fent a közigazgatási, és 

szakmai – civil szervezetekkel azáltal, hogy tisztában van a működési és szabályozási 

környezetükkel.  

A foglalkoztatási szakmai felkészítő elsődleges célja, hogy a mentorok megfelelő tájékozottsággal 

rendelkezzenek a munkavállalással kapcsolatos szabályokkal, tekintettel arra, hogy a projekt 

magas indikátor számot vállalt a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációját 

illetően. 

A mentorok részére az informatikai felkészítő, tekintettel a projekt országos megvalósítására, 

alapvetően szükséges a kommunikáció megvalósítása és a szükséges beszámolók teljesítése 

érdekében. Emellett az informatikai képzés tematikája nyomán a mentorok által használatos 

szükséges adatbázisok is megismertetésre kerülnek. Az Excel program megismerése kiemelt 

jelentőséget kap, mivel a mentorok egy Excel sablont kell, hogy használjanak az 
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Állapotfelmérő tesztjeinek regisztrációjához, hogy aztán a kontrollmérések a bemenetivel 

összehasonlíthatóak legyenek, és a mentorált változása mellett a projekt kvantitatív mérési 

eredményei összességében is láthatóak legyenek, készen arra, hogy a zárótanulmányban 

ezeket megmutassuk.  

 

A Mentori Módszertani Kézikönyv ugyan utal a mentori munka protokolljára, de a 

Tanácsadási, konzultációs és mentálhigiéniai alapozó szakmai felkészítés az, mely során a mentorok 

mélyrehatóbban megismerkednek azokkal a pszichológiai jelenségekkel, valamint a 

mentorálás szakmai folyamatához szükséges tudnivalókkal – eszközökkel, lehetőségekkel, 

legfontosabb ellátási protokollokkal és veszélyekkel - melyek nélkülözhetetlenek lesznek a 

munkájukban. E felkészítésen kiscsoportos formában vesznek részt, mely lehetőséget ad a 

diszkusszióra, kérdésekre, és a mentor személyiségében rejlő potenciálok jól hasznosításának 

megerősítésére – a hivatásszemélyiség fejlesztésére. 

 

15. táblázat – A képzések tematikai és időbeni rendje 

 
 

A tanácsadási, konzultációs és mentálhigiéniai alapozó szakmai felkészítést az SZGYF 

főállású, szakirányú végzettségű munkatársai tartják, a négy modult négy különböző napon 

(2x2 nap). 

 

f) A mentorhálózat szolgáltatásai  

A cél egységes és a területektől független: egyrészt a mentorált személy képes legyen az adott 

területen képzést/oktatást nyújtó programba csatlakozni és azt végigvinni, és ezzel 

párhuzamosan erősödjenek megküzdései, egyéni kontrollérzete. De mindehhez az egyéni 

szükségletekkel kell dolgozni (egy mentor-80 fő a projekt ideje alatt). Ezért olyan mentorok 

kerültek kiválasztásra, akik ismerik a terepet, megtalálják – jó eséllyel ismerik is már - azon 

embereket, családokat, akiknek meg tudja ajánlani és be tudja mutatni az adott program 

feltételeit és előnyeit, illetve segít a személyeknek az abba való eljutásba.  
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A projektbe kiválasztásra kerülő mentorok ismerik a helyi sajátosságokat, az eddigi munkájuk, 

és tapasztalataik, valamint leendő mentoráltjaik nehézségeinek ismerete, valamint a képzési 

munkaerő-piaci programokról való ismereteik integrálása a kulcsa a sikeres teljesítésnek.   

Az idejük legnagyobb részét a terepen kell eltölteniük, rendszeres kapcsolatban a 

résztvevőkkel, akiket személyesen is ismernek, illetve Mellékleteink között megtalálható az a 

rövid tájékoztató nyomtatvány, melyet a mentorok az ellátórendszer vonatkozó releváns 

tagjaihoz eljuttatnak (orvosi rendelők, nappali melegedők, hajléktalanszálló stb.), az ottani 

dolgozókat is tájékoztatják a lehetőségekről. 

 

A mentorok legfontosabb eszközeit két csoportba oszthatjuk: 

1. Személyiségük, szakmai tudásuk, mely magába foglalja az empátiát, a feltétel nélküli 

elfogadást és a kongruenciát a mentoráltak felé. Számos olyan eszközzel rendelkeznek, 

melyet jól tudnak használni (motivációs interjú, magatartásterápiás elméletek 

ismerete, stb.) a tanácsadás jellegű munkájuk során. Ezzel megsegítve a mentoráltat, 

hogy képes legyen azt a programot véghezvinni, amihez csatlakozott.  A képzési 

programban való sikeresség jelentős élményt ad a kliensnek, a mentor több módszerrel 

is igyekszik azt megerősíteni, visszajelezni. Cél, hogy hosszan tartó folyamatok 

induljanak el, intrinzik motiváció erősödjön meg a mentoráltban afelé, hogy igénye 

legyen saját élete feletti kontrollra, kitűzött céljai elérésére, elhagyja a tanult 

tehetetlenségét és maga a fejlődési folyamat autotelikussá váljon. 

2. Olyan átfogó és folyamatosan frissített információk birtokában vannak a térségükről, 

mely átadásával a klienseiket a megfelelő programokba tudják irányítani. Azaz pontos 

képük van a területen releváns képzési/segítő és munkaerőpiaci programokról, azok 

kritériumairól. Így a képző-résztvevő összekapcsolás win-win helyzetet eredményez 

mind a mentoráltak, mind a területen zajló képzési, munkaerőpiaci programok 

számára.  

 

Legfontosabb és elsődleges a személyes jelenlét, és a személyes kapcsolattartás. Ezért is 

kiemelt jelentőségű a mentorok szerepe, és elsősorban roma származású, vagy a romák 

szokásait, életkörülményeiket ismerő tapasztalattal rendelkező szakemberek kiválasztása. A 

személyes tanácsadás magába foglalja a korábbi kudarcok, problémák feldolgozását, új célok 

kitűzését és a megfelelő programba jutattást, az előítéletekkel való megküzdést. Emellett 

számos gyakorlati tevékenységet is, mint pld. önéletrajz írásában segítség.  

Fontos a mentorok szakmai rendezvényeken, workshopokon való részvétele (saját és 

testvérprogramok) a célcsoport erre való meghívása, illetve az innen szerzett információk 

nekik való átadása a célcsoportba való további személyek felkutatása.  

g) A releváns EFOP és egyéb, a 2014-2020-as időszak operatív programjaiból megvalósuló 

szakmai támogató programokkal való lehatárolás és illeszkedés  

 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az Széchenyi 2020 programjaihoz is illeszkedjen az EFOP 

1.3.2-16 „Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése” című kiemelt projekt, hiszen közös célok 

megvalósításán dolgoznak ezek a projektek egymás mellett. A projektek pedig egyértelműen 
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a saját profiljuk alapján módszertanilag is elkülönülnek. Az EFOP-1.1.2-16 „Nő az esély – 

képzés és foglalkoztatás” című kiemelt konstrukció és az EFOP 1.1.3-16 „Nő az esély – képzés” 

című standard konstrukció vonatkozásában fontos kiemelni, hogy ugyan a célcsoport egyes 

tagjai mindkét programban megjelenhetnek, de egyértelműen más a projektek módszertana 

és megvalósítási folyamata. Legfontosabb lehatárolás maga a mentorálási szolgáltatás megléte 

mindkét programban. Mivel szakmai és műszaki-szakmai mutató elszámolási szempontból is 

problémás, ha egyazon szolgáltatást két helyről is kap egy személy, ezért az EFOP 1.3.2.-16 

program az EFOP 1.1.2-1.1.3 program felé kizárólag delegáló szerepet lát el. Abból a 32000 

főből lesznek küldött személyek, akit mentoraink megtalálnak, de mentorálási tevékenységet 

velük nem végeznek. Szem előtt tartjuk az EFOP 1.1.2-1.1.3 bemeneti kritériumait, azaz ebbe 

a programba a fenti számból csak azokat irányítjuk, akiknek legalább 8 általános osztály 

végzettségük van, érdeklődnek a szociális szféra iránt, valamint lehetőség szerint roma 

nőkként definiálják magukat.  

Legszorosabb együttműködésünk vélhetően az EFOP 3.7.1.- Aktívan a tudásért programmal 

lesz, több szempontból is. A hátrányos helyzetű célcsoport semmilyen szinten nem számít 

homogén populációnak, a magasabb iskolai végzettségűek is bár lehetnek rászorulók a 

tevékenységünkre, azok, akik sokszor nyolc általános iskolai végzettséggel sem rendelkeznek 

gyakoribb, hogy rosszabb mentális állapotban vannak, számukra komoly segítséget jelent a 

mentorálási támogatás mint iskolázottabb társaiknak. 

- A leghátrányosabb helyzetűek a leginkább érintettek a komoly mentális gondokkal, 

életvezetési problémákkal, így itt van a „legnagyobb szükség” a mentoraink tudására.  

- Mentoraink jórészt olyan terepeken dolgoznak, melyek aprófalvak, falvak, 

szegregátumok vagy akár vadtelepek. Ezen területeken élő személyek jórészt ebbe a 

képzésbe fognak tudni csak csatlakozni alacsony iskolázottságuk miatt. A programmal 

egyeztetve részesülnek mentorálásban a képzésben való részvételük alatt. 

- Az EFOP 3.7.1. programban egy kliens legtöbb 7 hónapot tartózkodhat 

(alapkompetencia + általános iskolai osztályos képzések), azon személyeket, akik így 

vesznek benne részt a programban. Az EFOP 1.3.2.-16 program igyekszik a 

programból való kikerülés után továbbra is felkarolni a mentoráltat és munkaerő-piaci 

programokba is irányítani és ezt mentorálással végigkövetni. 

 

Ezen felül szinergikus együttműködést szeretnénk az EFOP 1.6.1. programmal, melynek 

keretein belül a jelenleg zajló UPSZ szegregátum pilot kutatás eredményeit és módszertanát 

felhasználva kerülne sor az országos mérésre. Terveink szerint ebben mentoraink 

közreműködése mindkét program számára igen hasznos lenne, illetve az EMMI felé jeleznénk 

azon igényünket, hogy a pilot mérés nyomán- melyet a Magyar Addiktológiai Társaság végez 

– elkészülő módszertani anyagot projektünk mentorai is megkaphassák. Ez előreláthatólag 

2017 őszére várható. 

További együttműködésre kérnénk fel az EFOP 1.4.1. projektet, mivel a Gyerekházak kapcsán 

a megsegített gyermekek szüleinek is lehetősége lenne így mentálhigiénés támogatást kapni.  

Az a cél, hogy lehetőségeinken belül mindenki, aki rászoruló megfelelő ellátást kapjon, tehát 

fontos megérteni, hogy a többi programmal való együttműködésünknek kétirányúnak kell 

lenni. Az EFOP 1.3.2. program segít a többi projektnek abban, hogy az általunk fellelt 
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személyek mentálhigiénés támogatással képesek legyenek egy adott képzést elvégezni, de 

ugyanakkor ennek „visszafelé” is működnie szükséges, hisz így életszerű. Azaz várható, hogy 

előadódik olyan helyzet, hogy az adott képzési programba csatlakozó személy az oktató, 

illetve a projektvégrehajtás megítélése szerint segítségre szorul ahhoz, hogy részvétele 

zökkenőmentes legyen, ekkor szükséges, hogy jelezzen mentorainknak, hogy vonják be a 

mentorálási programba a rászoruló klienst.  

A projekt sikere az egyéni megsegítésekkel a résztvevők életminőségének pozitív 

változásában rejlik.  

Az egyes szervezetekkel, foglalkoztatókkal való szakmai együttműködések formái  

Foglalkoztatókkal csak közvetett kapcsolatban áll a program, mivel az EFOP 1.3.2.-16 projekt 

a Felhívásban kijelölt célja szerint nem közvetlenül foglalkoztatásba irányítja a klienseit, 

hanem képzési/segítő/munkaerőpiaci programokba. A foglalkoztatókkal való szakmai 

együttműködések elsősorban azon programok számára lényegesek, akik a mentoráltaknak a 

képzési modulokat nyújtják. Jelen program számára elsősorban a potenciális foglalkoztatókról 

való tudás lényeges, hisz 

- így segítséget adhat a mentorált pld. álláskereső családtagjának 

- releváns workshopokra adunk meghívást bemutatkozásra, igények megosztására 

Kiemelten fontos ugyanakkor a szakmai szervezetekkel, pld. a Megyei és Járási 

Foglalkoztatási Osztályokkal való együttműködés, mivel a munkaerőpiaci programok 

szervezői jórészt ők, ahová a programnak 800 fős létszámot szükséges delegálnia. A mentorok 

munkakörébe beletartozik a folyamatos informálódás e szervezetektől, hogy előreláthatólag 

milyen képzések indulnak az adott területeken, és azokhoz milyen feltételekkel lehet 

kapcsolódni. Ezt az információt kell összeilleszteniük a mentoráltjaikról való tudással, hogy 

releváns irányt mutassanak nekik.  

h) A tervezett rendezvények, workshopok szakmai-tartalmi elemei   

Az EFOP 1.3.2-16 „Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése” című kiemelt projekt 160 db 

szakmai rendezvényt szervez az országban a projekt időszakában. Ezek kis létszámú, 

arányaiban kis költségvetésű rendezvények, a tartalmi, szakmai tájékoztatásokon túl 

kiemelten fontosnak tartjuk a partnerszervezetek bemutatkozási lehetőségeit is. 

Programsorozatnak szánjuk, mely során mind a mentoráltaknak, mind a szakembereknek és 

érdeklődőknek lehetőségük van egymással kommunikálni, magukat megmutatni. Fontos 

szempont, hogy ki szól kihez – ebből a szempontból a kétirányúságot szeretnénk fenntartani. 

Lényegesnek tartjuk mentoráltjaink bemutatkozását, ezen találkozóknak antidiszkriminációs 

színezetet szeretnénk adni.  
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A workshopok az együttműködést és tudásmegosztást célzó, jó gyakorlatokat is bemutató 

szakmai programok sorozata. 

Megnyitja azon információs csatornákat, melyeken a helyben keletkező igények és problémák 

közvetlenül jelentkeznek, összesíti a szükségleteket és az intézkedések hatékonyságát 

gyengítő szakmai, financiális és forrás-felhasználási tényezőket, s komplex, átfogó 

beavatkozási koncepciókat generál az érintett szereplők bevonásával. Eredményeként a 

célcsoport tagok esélyt kaphatnak az elsődleges munkaerőpiacra történő kilépésre.  

 

A workshopok két szinten kerülnek megrendezésre: 

A mikro szint: a járási szint, ahova az adott járásban található helyi szereplők (roma 

nemzetiségi önkormányzatok, helyi önkormányzatok, kormányhivatalok, potenciális 

munkáltatók, szociális szolgáltatók, civil szervezetek stb.) kerülnek meghívásra. 

Részvétel min. 50 fő  

Alkalom: min. 140 db 

 

Makro szint: megyei szint, nagyobb munkáltatók megyei szintű hivatalok (megyei közgyűlés 

vezetése, kormányhivatalok) megyei szolgáltatók kerülnek meghívásra. Ennek 

eredményeként pontos képet kaphatunk a megyében rendelkezésre álló erőforrásokról, 

problémákról, lehetőségekről, mellyel összeköthetjük a célcsoport tagokat. 

Részvétel: min. 50 fő 

Alkalom: min. 20 db 

 

 Lehetséges téma előadó közönség 

1 Civilek a romákért civilek mentoráltak, érdeklődők 
2 Nemzetközi kutatások roma témakörben, 

pld. EUMIDIS 2. eredményei 
kutatók, egyetemisták, 

szakemberek 
mentoráltak, érdeklődők 

3 Roma konyhaművészet helyben mentoráltak érdeklődők 
4 Bűnmegelőzési fórum igazságügyi szerv mentoráltak, érdeklődők 
5 Diszkrimináció, stigma és előítélet  szakemberek, egyetemi 

oktatók 
mentoráltak, érdeklődők 

6 Roma művészet a térségben  roma művészek, 

vállalkozó mentoráltak 
érdeklődők 

7 Romák az egészségügyi ellátórendszerben orvosok, eü. ellátó 

releváns tagjai, védőnők 
mentoráltak, érdeklődők 

8 Iskolai szegregáció, korai iskolaelhagyás a 

romáknál 
pedagógusok, egyetemi 

oktatók, kutatók 
mentoráltak, érdeklődők 

9 Milyen a roma férfi és a roma nő - kultúra, 

hagyomány és sztereotípiák 
mentoráltak, szakemberek érdeklődők 

10 Roma fiatalok a felsőoktatásban pld. felsőoktatásban 

tanuló roma fiatalok 
mentoráltak, érdeklődők 

 

i) Az ÁROP-2011/2.2.15 kódszámú Roma felzárkózás módszertani támogatása c. kiemelt 

projekt keretén belül létrejött hálózatok működésének tapasztalatai 



71 
 

Az ÁROP-2.2.15 projektben intézményhálózatok kialakítására került sor az Országos Roma 

Önkormányzat közreműködésével. A roma közigazgatási hálózatba, a közhasznú kölcsönző 

intézményrendszerbe, és a kisgyermekkori, közoktatási és szakképzési intézményrendszerbe 

bevont közel 500 fő felkeresése és tapasztalatainak beépítése a mentorok munkájába 

meggyorsíthatja a projekt előrehaladását. Az ÁROP-2.2.15 projektben létrehozott 

intézményhálózatok, nem adoptálhatóak az EFOP-1.3.2 felzárkózási mentorhálózat fejlesztése 

c. programba, hiszen nem mentorhálózat jött létre. Azonban Az ÁROP-2.2.15 projektben 

létrehozott intézményhálózatokba bevont személyek tapasztalatait és erőforrásait tervezzük 

hasznosítani a mi programunk előrehaladása érdekében.  

Az ÁROP-2.2.15 pályázat intézményhálózataiba bevont személyek közül a további 

pályázati eljárás során fogjuk eldönteni, hogy hány főt tervezünk bevonni a mentorhálózatba 

álláshirdetés és kiválasztási folyamat alapján. 

 

1.2.2.5. Az EFOP-1.3.2-16 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése című kiemelt projekt 

szükségességének összegzése 

 

A jelenlegi kormányzati intézkedések munkavállalásra ösztönzik az embereket, azonban a 

hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli emberek többségének sem a családi szociális 

háttere, sem anyagi-pénzügyi helyzete, sem kompetenciái nem felelnek meg a munkaerő-piaci 

elvárásoknak.  

A romák kiszolgáltatottságának egyik alapvető forrása az alacsony iskolai végzettség és az 

ebből fakadó hátrányos munkaerő-piaci pozíció. A projekt elsőrendű feladata, hogy 

mentorhálózatot építsen ki ennek a feladatnak a segítésére, hosszútávon megerősítse a 

célcsoport elköteleződését és támogassa munkaerő-piaci esélyeik növelését.   

Az EFOP-1.3.2-16 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése című kiemelt projekt céljainak 

maradéktalan megvalósítása számos ágazat és a területi szintű kormányzati szervek és 

önkormányzati hatóságok összehangolt együttműködését igényli, a probléma komplex, 

hatékony kezelésével valódi esély teremtődik arra, hogy a különböző szakpolitikai programok 

összeérnek, egymásra épülnek, ezáltal fenntarthatókká és szakmailag megalapozottabbá 

válnak. 

 

1.2.3. Szakmapolitikai és jogi háttér 

A fejezetben a projekt szempontjából releváns szakmapolitikai hátteret mutatjuk be (EU és 

hazai speciális stratégiák, direktívák), amelyekhez a projekt kapcsolódik, illetve amelyek 

befolyásolják a projekt tartalmának kialakítását. Ismertetjük a projekt tervezésének, 

végrehajtásának és üzemeltetésének jogi környezetét, az azokat befolyásoló közösségi 

jogforrásokat (irányelv, rendelet, határozat stb.), illetve hazai jogszabályokat 

(kormányrendelet, miniszteri rendelet, helyi rendelet, stb.).  
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Ezen alfejezetben azon jogszabályi hátteret mutatjuk be, amely: 

 alátámasztja a projekt indokoltságát közösségi, nemzeti, és amennyiben értelmezhető 

regionális szinten (az adott szakterületen a projekt tématerületéhez kapcsolható irányelvek, 

törvények, rendeletek, szabályozási előírások), 

 befolyásol(hat)ja a projekt tartalmát, annak szakmai, szervezeti kereteit (pl. szabványok, 

szervezeti kereteket rögzítő törvények, rendeletek, szabályozási előírások). 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évi fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1210/2015. (IV.10.) Korm. határozat jóváhagyta a Felzárkóztatási 

mentorhálózat fejlesztése című felhívás meghirdetését.  

Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendeletének (15) pontja rendelkezik arról, 

hogy a társadalmi befogadás előmozdítása és – különösen a marginalizálódott közösségekben 

– a szegénység elleni küzdelem érdekében a fogyatékkal élők és az idősek különleges 

szükségleteinek figyelembevételével – kis nagyságrendű infrastruktúrák biztosítása révén – 

javítani kell a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való hozzáférést.   

Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete kimondja, hogy az "ESZA célja, 

hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 162. cikke által ráruházott 

feladatoknak megfelelően javítsa a foglalkoztatási lehetőségeket, erősítse a társadalmi 

kohéziót, küzdjön a szegénység ellen, ösztönözze az oktatást, a készségeket és az egész életen 

át tartó tanulást, továbbá aktív, átfogó és fenntartható befogadási politikákat alakítson ki. 

Ezzel – az EUMSZ 174. cikkének megfelelően – hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi és 

területi kohézió megvalósulásához. Az EUMSZ 9. cikkének megfelelően az ESZA-nak 

figyelembe kell vennie a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális 

biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a 

képzés és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket. Az 

ESZA-nak a kiemelt kezdeményezések – különösen az „Új készségek és munkahelyek 

menetrendje”, a „Mozgásban az ifjúság” és „A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni 

küzdelem európai platformja” – végrehajtásának releváns részeihez is hozzá kell járulnia.  

Az ESZA feladata az „Európa 2020” stratégiának megfelelően, a foglalkoztatás ösztönzése, 

a munkaerő-piacra való belépés javítása, valamint támogatnia kell a társadalmi befogadást, 

valamint meg kell előznie és küzdenie kell a szegénység ellen a generációkon átívelő hátrányos 

helyzetből való kitörés érdekében. Kezelnie kell továbbá a korai iskolaelhagyás problémáját és 

elő kell segítenie a jó minőségű oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, be kell fektetnie a 

szakoktatásba és szakképzésbe, javítania kell az oktatási és képzési rendszereknek a 

munkaerő-piaci igényekhez való igazodását, és támogatnia kell az egész életen át tartó 

tanulást, ideértve a formális, nem formális és informális tanulási formákat.   

A 651/2014 EU Bizottsági rendelet 2. cikk (4) pont definíciója szerint hátrányos helyzetű 

munkavállaló bármely olyan személy, aki: 
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a) az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy  

b) 15 és 24 év közötti életkorú; vagy  

c)nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes 

nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait 

legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy  

d) 50 éven felüli személy; vagy  

e) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy  

f) valamely tagállamban olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a két nem 

megoszlásában mutatkozó különbség legalább 25 %-kal meghaladja a tagállam valamennyi 

gazdasági ágazatára összességében jellemző átlagos különbséget, és aki az alulreprezentált 

nemhez tartozik; vagy  

g) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy 

szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való 

esélye;  

A 99. pont szerint súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: bármely olyan személy, aki:  

a) legalább 24 hónapja nem áll rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy  

b) legalább 12 hónapja nem áll rendszeres, fizetett alkalmazásban, és a hátrányos helyzetű 

munkavállaló meghatározásánál felsorolt b) g) kategóriák valamelyikébe tartozik;  

„A tagállamokban az alapok a nemzeti stratégiai referenciakereten belül operatív 

programok formájában fejtik ki tevékenységüket. Valamennyi operatív program 2014. január 

1. és 2019. december 31. közötti időszakra vonatkozik. A Bizottság és a tagállam eltérő 

megállapodásának hiányában egy operatív program a három fő célkitűzés közül kizárólag 

egyre vonatkozhat.”  

A Bizottság Közleménye - Európa 2020 - Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 

stratégiája célkitűzései tartozik a foglalkoztatás bővítése, melynek értelmében biztosítani kell, 

hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot.  

A célkitűzések közé tartozik az is, hogy hazánkban legalább 450 ezerrel csökkenjen azok 

száma, akik szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akiket az 

elszegényedés fenyeget.  

A személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód 

elvének alkalmazásáról szól a 284/2010/EU határozatával (2010. március 25.) módosított, a 

Tanács 2000/43/EK irányelve értelmében nem szabad semmiféle hátrányos megkülönböztetést 

tenni faji alapon vagy etnikai származás miatt.  

A tisztességes belső piaci versennyel kapcsolatos gazdasági jogosultságok és rendelkezések 

mellett az EU többek között a következőket ígéri polgárainak:  

 küzdeni kíván a társadalmi kirekesztés ellen,  

 elkötelezetten támogatja a polgárokat a gazdasági és társadalmi fejlődésben,  
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 garantálja az 1961-es Európai Szociális Chartában, a munkavállalók alapvető szociális 

jogairól 1989-ben elfogadott közösségi chartában, illetve az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában (2000) rögzített szociális jogokat,  

 arra törekszik, hogy polgárai – az oktatáshoz való széles körű hozzáférés révén – minél 

magasabb szintű tudást szerezhessenek,  

 garantálja a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének 

érvényesítését a foglalkoztatás és a munkavégzés tekintetében, ideértve az egyenlő vagy 

egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazást is az adott vállalkozáson belül, illetve az adott 

kollektív szerződés keretében.”  

 

Régiók Bizottsága vélemény – Tárgy: Az Európai Bizottság közleménye: "Harmadik 

helyzetjelentés a kohézióról: A növekedés, a munkahelyteremtés és a kohézió új partnersége 

felé" (2006/C 81/03):  

„A Régiók Bizottsága  

• megállapítja, hogy a kibővült Unió regionális különbségei továbbra is nagyok, és hogy tíz 

legjobb gazdasági helyzetű régió bruttó hazai terméke 153%-kal magasabb, mint a 10 

legrosszabb helyzetűé;  

• támogatja azt a megállapítást, hogy a konvergencia eléréséhez mind a termelékenységnek, 

mind a foglalkoztatásnak nagyobb mértékben és ütemezettebben kell bővülnie;”  

Az Európai Bizottság COM(2011) 173 szám alatt kiadott „A nemzeti romaintegrációs 

stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című közleményben:  

„A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a romákat ne érje hátrányos megkülönböztetés, 

a többi uniós polgárral egyenlő elbánásban részesüljenek, és az Európai Unió alapjogi 

chartájában foglaltaknak megfelelően valamennyi alapvető jog egyenlő módon legyen 

számukra biztosítva. Ezen felül lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a szegénység 

generációk közötti átadásának ördögi köre megszűnjön.”  

 „A romák gazdasági integrációja hozzájárul a társadalmi kohézióhoz és az alapvető jogok 

– ideértve a kisebbségekhez tartozók jogainak – nagyobb mértékű tiszteletben tartásához, 

valamint segíti a faji származáson, bőrszínen, etnikai, társadalmi vagy kisebbségi 

hovatartozáson alapuló hátrányos megkülönböztetés megszüntetését.”  

 „A roma integrációra vonatkozó uniós célkitűzéseknek – a roma népesség nagyságával 

arányosan – négy fontos területet kell lefednie: az oktatáshoz való hozzáférés, foglalkoztatás, 

egészségügyi ellátás és lakhatás. E minimumkövetelményeket közös, összehasonlítható és 

megbízható mutatókra kell alapozni. E célok elérése fontos ahhoz, hogy a tagállamok elérjék 

az Európa 2020 stratégia átfogó célkitűzéseit.”  

 „A tagállamoknak a romák számára megkülönböztetés mentes alapon teljes hozzáférést 

kell biztosítaniuk a szakképzéshez, a munkaerő-piachoz, valamint az önfoglalkoztatási 

eszközökhöz és kezdeményezésekhez. Ösztönözni kell a mikro-hitelekhez való hozzáférést. A 
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közszférában megfelelő figyelmet kell fordítani arra, hogy szakképzett, roma származású 

köztisztviselőket alkalmazzanak. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat felkarolhatja a romákat 

személyre szóló szolgáltatások és közvetítés biztosításával. Ez segítene vonzóvá tenni a 

munkaerő-piacot a romák számára, növelve így a foglalkoztatási rátát.”  

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának: A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai 

platformja – A szociális és területi kohézió európai keretrendszere (COM (2010) 758):  

„Az EGSZB a következőket ajánlja:  

 mivel a szegénység sérti az emberi jogokat, a kormányzatoknak, a szociális partnereknek 

és a civil társadalomnak közös felelősséget kell vállalniuk felszámolásáért,  

 ügyelni kell arra, hogy a megszorító intézkedések ne növeljék a szegénység kockázatát, és 

hatékony társadalmi hatásvizsgálatot kell végezni, melynek eredményeit meg kell vitatni,  

 több figyelmet kellene fordítani az emberi erőforrásba való befektetésre az egész életen át 

tartó – iskolában és tanfolyamokon történő – tanulás révén, aminek a munkaerő-piaci és azon 

kívüli szükségletekhez illeszkedő, jobb képességfejlesztés is részét képezi.”  

 

A hazai jogszabályok is irányadóak a projekt megvalósításakor, a törvények és végrehajtási 

rendeleteik meghatározzák azokat az eljárásokat, amelyek mentén optimalizálható a 

forrásfelhasználás, az ágazatok együttműködése és egyúttal modell értékű fejlesztések, 

innovációk dolgozhatók ki.  

 

Az EFOP a Partnerségi Megállapodás 4. nemzeti prioritásában, azaz a társadalmi 

felzárkózási és népesedési kihívások kezelése valósítja meg az alábbi hat fő beavatkozási 

irányon keresztül:   

 Társadalmi felzárkózás   

 A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése   

 Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések   

 A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás csökkentésére   

 A munkaerő-piaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők számának növelése   

 Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók 

körében és a kutatás-fejlesztésben   

 

A gyermekeket sújtó nélkülözés és a társadalmi kirekesztődés az egyik legsúlyosabb 

társadalmi probléma, illetve az egyre kevesebb megszülető gyermek egyre nagyobb hányada 
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kerül a rászorultság csapdába. A nélkülözés szempontjából legmeghatározóbb társadalmi 

jellemzők:   

 a háztartások/családok alacsony munkaerő-piaci aktivitása,   

 az alacsony iskolai végzettség,  

 a roma származás,   

 a családok gyermekszáma, valamint   

 vidéki lakókörnyezet (a segítségre szorulók több mint fele községekben él)   

 

A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódást is mutatnak. A 

leghátrányosabb helyzetű járások egymáshoz nagyon hasonló társadalmi-gazdasági 

problémával küzdenek: egyszerre vannak jelen a súlyos munkanélküliségi, szociális és 

egészségügyi problémák. Jelenleg az ország területén 823 településen és 10 fővárosi kerületben 

összesen 1.633 elmaradott és cigánytelep, településszövetbe ágyazódott elmaradott 

településrész található, melyben az ország lakosságának mintegy 3%-a él.   

Rendkívül rosszak a roma népesség foglalkoztatási mutatói, különösen a roma nők 

körében: a 15-74 év közötti roma férfiak alig ötödének, a roma nők mintegy tizedének volt 

valamilyen munkajövedelem az elsődleges megélhetési forrása. A roma nők kedvezőtlen 

foglalkoztatási helyzete összefügg az alacsony iskolázottsággal, a nem megfelelő 

végzettséggel, és a nemi alapú diszkriminációval.   

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. bázisán e kihívások határozzák 

meg az EFOP-1.3.2 projekt társadalmi felzárkózáshoz való hozzájárulását. A felzárkózás-

politika alapvető célja a kihasználatlan társadalmi erőforrások bevonása a társadalom 

fenntartásába, azaz a gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítása, a tartós szegénységben 

élők, köztük a romák felzárkózása, a periférikus élethelyzetek megszüntetése, valamint a 

halmozottan hátrányos helyzetű emberek alkalmassá tétele a munkaerő-piacon való 

megjelenésre és a munkaerő-piaci eszközökben való részvételre, a települések helyi megtartó 

képességének erősítése. A társadalmi felzárkózást szolgálja továbbá az EFOP-1.3.2 a 

mentorhálózat kialakításával, s a foglalkoztatottság bővítésével.  

A 2014 novemberében elfogadott MNTFS II. szerint, a felzárkózás politika célja, hogy  

 csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi kizáródásban élők aránya,  

 csökkenjen a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi lemaradása, gyengüljenek a 

szegénység átörökítésének tendenciái,  

 csökkenjenek a roma és nem roma népesség közötti társadalmi különbségek,  

 javuljon a roma nők helyzete.  

 

A célok elérésében –a társadalmi problémák legfontosabb jellemzőit tekintve –az alábbi 

horizontálisan érvényesítendő célkitűzéseket tartjuk meghatározónak:  

 tartósan munkanélküli aktív korúak munkaerő-piaci esélyeinek javítása;  
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 a gyermekek szegénységének csökkentése;   

 a szocializációs és szocio-kulturális hátrányok leküzdése;  

 a roma nők többszörös hátrányainak csökkentése;   

 a hátrányos helyzetű területek lemaradásának csökkentése, a területi, lakhatási 

hátrányokból származó társadalmi hátrányok mérséklése;  

 A romákkal szembeni diszkrimináció csökkentése az intézményekben és a 

közösségekben.  

 

A Felzárkózási Stratégia főbb elvárásai között fekteti le a foglalkoztatáspolitika területén:  

 komplex programokkal (képzés + munkatapasztalat) elősegíteni a munkaerő-piaci 

alkalmasság fejlesztését  

 célcsoport-és egyén-specifikus aktív munkaerő-piaci módszerek alkalmazása  

 a célcsoport foglalkoztatásának támogatása  

 elősegíteni a helyi piaci igényekhez igazodó önfenntartó (atipikus) foglalkoztatási 

lehetőségek fejlesztését, vidéken elsősorban a mezőgazdaság területén  

 

Az MNTFS II. rávilágít arra is, hogy a hátrányos helyzet kialakulása és fennmaradása –

egyéb iskolázottsági és szociológiai tényezők mellett –a foglalkoztatottság hiányára vezethető 

vissza. Ez a megállapítás ugyanakkor fordítva is igazolható: a hátrányos helyzetűek 

munkaerő-piaci belépésének esélye erősen korlátozott.  

Az aktív korú nem foglalkoztatottak, tartós munkanélküliek aktív befogadása: a munkaerő-

piaci integrációjukat segítő rendszer, az őket támogató szociális szolgáltatások és pénzbeli 

támogatások három pillérén, illetve ezek összehangolt, egymást kiegészítő működésén 

keresztül tud hatékonyan megvalósulni.  

A foglalkoztatottság növelése a társadalmi felzárkózás kulcseleme. Az alacsony iskolai 

végzettségű munkanélküliek számára célzott programokkal kell elérhetővé tenni a munkába 

álláshoz szükséges munkaerő-piaci szolgáltatásokat, foglalkoztatási támogatásokat, a szak- és 

felnőttképzési programokon keresztül a képzettség megszerzésének lehetőségét. A 

programok során szükséges figyelemmel lenni a roma nők speciális helyzetére. Ezen 

programokban való részvételüket és bennmaradásukat személyes szolgáltatásokkal, és ahol 

indokolt ott megélhetést biztosító támogatásokkal kell segíteni. Figyelni kell a szegénységi 

csapdahelyzetek elkerülése érdekében a pénzbeli támogatások munkára ösztönző, de egyúttal 

a megélhetést segítő egyensúlyának kialakítására.  

Kiemelten fontos a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek, inaktívak és a 

veszélyeztetett csoportok foglalkoztathatóságának javítása. Ennek keretében az elhelyezkedés 

ösztönzése mellett szociális munkára, mentorálásra, kulcskompetenciáik fejlesztésére, az 

általános és szakképzéshez való hozzáférésre, és ezen időszakokon átsegítő pénzbeli 

támogatásra, valamint személyes szolgáltatások biztosítására van szükség. A nyílt munkaerő-

piacra való belépés elősegítésének legfontosabb eszközei az aktív munkaerő-piaci eszközök, 
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amelyek azokat a szolgáltatásokat, ösztönzőket és támogatásokat jelentik, amelyeket az állam 

a munkanélküli személyek számára nyújt álláskeresésük, újbóli elhelyezkedésük segítése és 

ösztönzése, foglalkoztathatóságuk javítása és a pénzbeli ellátások igénybevételi idejének 

csökkentése érdekében. A hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piacra való belépésre 

történő felkészítésében a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és az állami felnőttképzési 

intézmény, TKKI által végrehajtott programokon kívül a nem állami szervezetek által 

végrehajtott foglalkoztatási programoknak is fontos szerepe volt.  

A felnőttképzési programok célja a felnőttkori tanulás ösztönzése, az iskolai hiányok 

pótlása, a megkopott kompetenciáknak a kor követelményeihez történő igazítása, a 

vállalkozások versenyképességének növelése, a társadalmi kohézióhoz való hozzájárulás.  

Az Alaptörvény XV. cikkének (4) bekezdése 2013. január 1-jétől az esélyegyenlőség mellé 

rendeli a felzárkózás fogalmát és rögzíti, hogy „Magyarország az esélyegyenlőség és a 

társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti”  

A Kormány - összhangban az „Európa 2020” stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform 

Program szegénység csökkentését szolgáló céljaival és intézkedéseivel - a Magyar nemzeti 

társadalmi felzárkózási stratégia II.-ben foglalt célkitűzések megvalósítása és a stratégiában 

megfogalmazott felzárkózás-politikai elvek érvényesítése érdekében elfogadta a 1672/2015. 

(IX. 22.) Korm. határozatot. Ennek megfelelően:  

 a MNTFS II-ben foglalt célok megvalósulását évente szükséges ellenőrizni, az ahhoz 

szükséges szakpolitikákat és monitoring rendszert ki kell alakítani.   

 Az alacsony iskolai végzettségűek és közfoglalkoztatottak munkaerő-piaci helyzetének 

javítása érdekében a szakképzettség megszerzését biztosító képzési és képzéshez kapcsolódó 

szolgáltatási programot (beleértve a nem formális és informális tanulás eredményeinek 

elismerését, pályaorientációt, mentorálást stb.) kell biztosítani.   

 Az alacsony iskolai végzettségűek és közfoglalkoztatottak alapkompetenciáinak 

fejlesztését, valamint felzárkóztató oktatását és képzését elősegítő, számukra szociális és egyéb 

szolgáltatásokat biztosító programokat kell indítani.   

 A hátrányos helyzetű felnőttek, köztük kiemelten az alacsonyan képzettek és a 

közfoglalkoztatottak, digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében célzott felnőttképzési 

programot kell indítani.  

 A munkaerő-piaci programokat megelőző, az alapfokú iskolai végzettség megszerzését 

segítő, munkavállalásra alkalmassá tevő képzésekkel, önálló életvitelt segítő programokkal 

kell növelni a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatási esélyeit.  

 A helyi közösségek megerősítésére közösségfejlesztési programokat kell indítani, 

biztosítani kell ezek módszertani támogatását, a kulturális szakemberek gyakorlatorientált 

szakmai továbbképzését, felkészítését az eltérő szociokulturális hátterű személyek és 

csoportok részére tervezett integrációs programok megvalósítása érdekében.  
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 El kell végezni a szegénységgel és a hátrányos helyzetben élő csoportokkal, valamint a 

roma/cigány nemzetiséggel, a roma/cigány holokauszttal kapcsolatos tankönyvi és tantervi 

tartalmak felülvizsgálatát az érintett civil szervezetek és kutatók bevonásával.  

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény célja „a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának 

elősegítése, a munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése, a 

foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresők támogatásának biztosítása.” E 

törvény foglalja magába a munkaerőpiaci programokra vonatkozó előírásokat is.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hangsúlyozza, 

hogy „a szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így 

különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányában, továbbá 

a szociális jogok érvényre juttatása érdekében, a társadalmi szolidaritás alapján, valamint a 

jövő nemzedékért és a szociális segítségre szorulókért érzett felelősség” az egyik alappillére a 

társadalmi felelősségvállalásnak.  

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt annak érdekében alkották, hogy 

megvalósuljon „A munkaerő-piac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek 

az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása, a globális és a 

nemzetgazdaság igényeinek kielégítésére egyaránt alkalmas, rugalmas, a 

foglalkoztathatóságot elősegítő szakképzési rendszer működésének elősegítése, valamint az 

Alaptörvényben meghatározott művelődéshez és munkához való jog érvényesülése.”  

A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény célja, hogy a tanuláshoz való jog az 

állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, a felnőttkori tanuláshoz és képzéshez való 

hozzáférés szabályozott lehetőségei a társadalom minden tagja számára bővüljenek, hogy az 

állampolgárok meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés 

kihívásainak, hogy eredményesen tudjanak bekapcsolódni a munka világába és sikeresek 

legyenek életük során, valamint hogy a felnőttkori tanulás és képzés révén az életvitel 

minősége javuljon”.  

Magyarország Alaptörvényének XV. cikke kimondja, hogy „Magyarország az 

esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.”  

A társadalmi felzárkózásról a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról rendelkezik. A törvény kimondja, hogy „a társadalmi 

felzárkózás előremozdítása elsősorban állami feladat”, melyet nagyban elősegít az az egyenlő 

bánásmód és az esélyegyenlőség alapvető emberi jog teljesülése.  

A 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a előírja a települési önkormányzatok számára, hogy 

ötévente Esélyegyenlőségi programot kell elfogadniuk, mely kiemelt figyelmet fordít többek 

között a munkaerő-piaci hátrányok csökkentésére és a foglalkoztatási esélyek javítására.  
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Az 1993. évi III. törvény a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról a magyarországi 

szociális ellátások törvényi szabályozásának egyik alappillére. A törvény célja, hogy a szociális 

biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes 

szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, 

valamint érvényesítésének garanciáit. A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott 

ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. A szociális 

ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi 

közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi 

önkormányzatoknak a feladata. Tekintettel a projekt célcsoportjára, megállapítható, hogy a 

bevonni kívánt felnőttek jelentős részének a fenti törvény által biztosított szociális ellátások 

jelentik a jövedelmet. 

A gazdaságilag inaktívak között magas arányban találhatóak az alulképzettek, ez mindkét 

nemnél megfigyelhető. Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók munkaerő-piaci 

helyzete az elmúlt 20 évben nem javult, jelentős részük jelenleg sem dolgozik, vagy éppen 

munkahelye bizonytalan. A munkaképes korú inaktív emberek között sok az alacsony iskolai 

végzettségű alulképzett, a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű, a hátrányos 

településeken és hátrányos térségekben élők száma, valamint felülreprezentáltak a romák is a 

csoportokon belül. A projekt megvalósulásának hatására csökken a szociális ellátásokat 

igénylők száma. 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az 

önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális 

alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. Szociális alapszolgáltatások a falugondnoki 

és tanyagondnoki szolgáltatás, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás, az utcai 

szociális munka, a nappali ellátás. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított 

ellátást az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az 

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény nyújtja. 

Szociális szolgáltatásokat bármely állami, egyházi és nem állami fenntartó biztosíthat, ha az 

általa fenntartott szociális szolgáltató, illetve szociális intézmény megfelel az e törvényben és 

külön jogszabályban meghatározott feltételeknek, és jogerős működési engedéllyel 

rendelkezik. 

A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében 

biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben 

tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a 

munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. 

 

Közfeladatot ellátó személynek minősül az alábbi munkaköröket betöltő személy: 

 a házi segítségnyújtást végző szociális gondozó, ideértve a vezető gondozót, 

 a családgondozó, 
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 a támogató szolgálatot, a pszichiátriai betegek közösségi ellátását, a szenvedélybetegek 

ellátását végző szociális gondozó, 

 a hajléktalan személyek ellátását végző szociális segítő és utcai szociális munkás, 

 az előgondozással megbízott személy, 

 az intézményi ellátásban foglalkoztatott ápoló, intézményvezető ápoló, gondozó, 

szociális, mentálhigiénés munkatárs, 

 a falu- és a tanyagondnok. 

 

A 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a 

helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá 

jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és 

intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek 

érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás 

pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi 

beilleszkedéséről. 

A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, bíróságok, 

rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat, más szervezetek és személyek e törvény 

alkalmazása során a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben 

elismert jogait biztosítva járnak el. Ezek a szervezetek és személyek tevékenységük során 

együttműködnek a családdal és – jogszabályban meghatározottak szerint – elősegítik a 

gyermek családban történő nevelkedését. A törvény kimondja, hogy a gyermek családban 

történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez 

igazodóan kell nyújtani. A családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, korához 

és szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését 

biztosítani kell. A jogszabályban meghatározott ellátások igénybevétele általában önkéntes. A 

gyermek szülője vagy más törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben 

kötelezhető valamely ellátás igénybevételére. Ezért különösen fontos projektünk 

megvalósítása, mivel segítséggel a mélyszegénységben élő roma emberekhez is eljutnak a 

megfelelő információk az önkéntesen igénybe vehető szolgáltatásokról.  

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására 

irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, 

valamint e törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi 

rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia 

a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő 

nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult 
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veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a 

megelőzéséhez. 

A gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatott 

 nevelő, gyermekfelügyelő, gondozó, csecsemő- és gyermekgondozó, helyettes szülő vagy 

nevelőszülő, családgondozó, utógondozó, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény 

vezetője, a gyermek, illetve a fiatal felnőtt közvetlen gondozása, családgondozása és 

utógondozása során, 

 nevelőszülői tanácsadó, gyám, gyámi tanácsadó a gyermek közvetlen gondozásának 

ellenőrzése, illetve törvényes képviseletének ellátása során hivatalból jár el, és e 

tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó 

személynek minősül. 

 

1.2.3.1. Rövidtávú intézkedési tervek és értékelések  

 A Kormány 1430/2011. (XII.13.) Kormányhatározata a Társadalmi Felzárkózási 

Stratégiájáról valamint végrehajtásának a 2012-2014. évekre szóló kormányzati intézkedési 

teréről  

 1672/2015. (IX. 22.) Korm. határozat a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

II. végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről  

 Nemzeti Társadalmi felzárkózási Stratégia Nyomonkövetési jelentés 2013. június  

 Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról 

Magyarországon 2012  

 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a 

besorolás feltételrendszeréről. 

 

1.2.3.2. A végrehajtás és fenntartás jogszabályi környezete 

 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelettel egységes szerkezetben) 

 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

 2000. évi C. törvény a számvitelről 

 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról 

 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 
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 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 2014. évi LXXVI. törvény, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról  

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról 

 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról 

 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

 2001. évi CXX. tv. A tőkepiacról 

 2001. évi XCIII. tv. A devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról 

 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 

 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 

1.2.3.3. Kormányrendeletek, kormányhatározatok, országgyűlési határozatok 

 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi 

monitoringjáról és nyilvántartásáról 

 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges 

engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények 

nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokról 

 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 

elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 

települések jegyzékéről 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

 

1.2.4. A projekt céljainak kapcsolódása a Széchenyi 2020 céljaihoz 
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Az Európa 2020 operatív programok által kívánja teljesíteni a 2014-2020 programozási 

ciklusra szóló, 11 célterülethez tartozó célkitűzéseit:  

 A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése. 

 Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák 

használatának minőségének javítása. 

 A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a halászati és akvakultúra-ágazat 

versenyképességének javítása. 

 Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 

minden ágazatban. 

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és kezelés 

előmozdítása. 

 A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása. 

 A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb 

hálózati infrastruktúrákban. 

 A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése. 

 A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem. 

 Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás. 

 Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás. 

 

A 2014-2020 közötti időszakban a Magyarországon történő Európai Uniós fejlesztési 

szakasz a Széchenyi 2020 nevet kapta.  

A Széchenyi 2020 operatív programjai, mely a 2014-2020 között rendelkezésre álló Európa 

Uniós források felhasználásához készített Magyarország, társadalmi egyeztetést követően 

került az Európai Bizottsághoz hivatalos tárgyalásra. Az elkészített és benyújtott Széchenyi 

2020 program célzottan olyan területekre célozza a támogatásokat, ahol a legnagyobb szükség 

van azokra. 

 

Az EU-val kötött Partnerségi Megállapodáshoz az EFOP a humán tőke gyarapításával és a 

társadalmi környezet fejlesztésével tud hozzájárulni. Az EFOP a 4. nemzeti prioritást (a 

társadalmi felzárkóztatási és népesedési kihívások kezelése, valamint a jó Állam) segíti 

megvalósítani közvetlen és közvetett módon egyaránt az alábbi beavatkozási területeken:  

 Szegénység elleni küzdelem  

 Társadalmi kohézió erősítése  

 Egészségmegőrzés és egészségügyi fejlesztések  

 A köznevelés minőségének fejlesztése kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás 

csökkentésére  

 Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése  

 Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók 

körében és a kutatás-fejlesztésben  

 Jó Állam megerősítése  
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Az EFOP elsődleges célja, hogy a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon 

hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez a Széchenyi 2020 

program keretében.  

Jelen fejlesztési szakaszban prioritásként a gazdaságfejlesztés került meghatározásra, 

valamint kiemelt cél a foglalkoztatás elősegítése, a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági 

növekedés, továbbá az ezt magalapozó társadalmi összetartozás biztosítása.  

 

Az EFOP 1.3.2 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése elnevezésű projekt közvetlenül a 

foglalkoztatás elősegítéséhez, azon belül is a hátrányos helyzetű, roma emberek 

szakképzésének és foglalkoztathatóságának növelésével képes hozzájárulni.  

 

Az Európa 2020 célkitűzései között kiemelt cél, hogy 20 millió fővel csökkenteni kell az 

Unión belül a szegénység kockázatának kitett lakosok számát. Magyarországra szűkítve a 

Nemzeti Reform Program alapján két mutató is kapcsolódik ezeknek a magvalósításához, 

melynek teljesítéséhez a projekt szintén közvetlenül is hozzá tud járulni.  

Kitűzött cél, hogy a szegénységben élő népesség száma 450 000 fővel csökkenjen, valamint 

a foglalkoztatási ráta 75%-ra emelkedjen. 

Az EFOP-1.3.2 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése projekt célkitűzései a következő 

ponton illeszkednek a Széchenyi 2020 fejlesztési koncepció prioritásaihoz: 

 9. „A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem”  

 

Az EFOP-1.3.2 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése projekt illeszkedik a Magyar 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű 

emberek munkaerő-piacra való belépése beavatkozási területeihez: 

1. A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentése, különös 

tekintettel a roma népességre.  

2. A szegénység, szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása  

3. A társadalmi gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása, a társadalmi 

összetartozás erősítése.  

 

A kiemelt projekt különös tekintettel az alábbi célhoz kíván illeszkedni: 

MNTFS 7.7 fejezet: Bevonás, szemléletformálás, a diszkriminációs jelenségek elleni 

küzdelem. 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) az 1. Együttműködő társadalom 

prioritás tengely 1.3 „Társadalmi együttélés erősítése” című intézkedésében a következő 

célokat, beavatkozási irányokat határozza meg:  

„Az intézkedés fő célja az előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés 

erősítése, a romák aktív társadalmi szerepvállalásának erősítése, fiatal felnőttek társadalmi 

integrációjának elősegítése, valamint a társadalmi és közösségi szerepvállalás ösztönzése 
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azáltal, hogy az MNTFS intézkedési tervében szereplő, helyi szinten megvalósuló programok 

hatékonyabban eljutnak a hátrányos helyzetű, elsősorban roma emberekhez. Ezt a célt 

szolgálja a Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése.  

A felhívás keretében megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak az EU2020 stratégia Küzdelem 

a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni célkitűzésében megfogalmazott célok teljesüléséhez, 

melynek értelmében el kell érni, hogy „legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik 

nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a 

kirekesztődés reális veszélyt jelent”. 

 

Az EFOP-1.3.2 az alábbi tevékenységekkel tudja a célkitűzéseit megvalósítani a pályázati 

kiírás alapján: 

 mentorok szakmai módszertani támogatásának kidolgozása  

 mentorok kiválasztása (100 fő + 10 fő mentorkoordinátor),  

 mentorok felkészítése, képzése, kapcsolódó képzési anyagok kidolgozása (3 szakmai 

képzés),  

 mentorok és mentorkoordinátorok alkalmazása  

 mentorhálózat működtetése, mentorok munkájának koordinálása és szakmai támogatása,  

 szakmai együttműködés helyi szervezetekkel (pl.: roma nemzetiségi önkormányzat, helyi 

önkormányzat, civil szervezet, egyházi szervezet, kulturális intézmények, munkaügyi 

kirendeltségek, egyéb helyi szereplőkkel való kapcsolattartás), rendezvényeken 

workshopokon való részvételük,  

 potenciális foglalkoztatók felkutatása mentorok szükség szerinti szakmai 

együttműködése a társadalmi felzárkózást segítő, esélyteremtő programokkal  

 az SZGYF végrehajtásában megvalósuló, vonatkozó, elsősorban felzárkózást segítő, 

programokkal  

 valamint a további MNTFS céljait szolgáló más szakterületeket is érintő vonatkozó 

programokkal (pl. egészségügyi, oktatásügyi stb. programok)  

 rendezvények, workshopok megtartása (160 db) 

 célcsoport toborzása, felkutatása, kezdeményezés a közösség tagjainak bevonására (A 

mentorok által elért személy 40.000 fő)  

 a célcsoport mentorálása, fejlesztésének folyamatsegítése (mentorált személy 8000 fő)  

 a célcsoport nyomonkövetését szolgáló monitoringrendszer fejlesztése (8000 fő 

nyomonkövetése) 

 

1.2.5. A projekt kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Társadalmi Felzárkózásért Felelős 

Államtitkársága (EMMI TFÁT) 2011-ben megfogalmazta a „NEMZETI TÁRSADALMI 

FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA – MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK – 
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(2011–2020)” dokumentumot (továbbiakban: NTFS), melyet 2014-ben aktualizált „NEMZETI 

TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II. – MÉLYSZEGÉNYSÉG, 

GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK – (2011–2020)” (továbbiakban: NTFSII) címen. A Stratégia 

frissített verziója az egyenlő bánásmód hangsúlyozása mellett kiemeli az „átfogó, 

gyakorlatias, esélyteremtő megoldásokat, melyekkel hatékonyabban támogathatja a 

halmozottan hátrányos helyzetűek társadalmi felzárkózását, ugyanakkor fontosnak tartja a 

beavatkozási területek összehangolását, minden területre kiterjedő komplexitást, valamint az 

elért eredmények folyamatos monitorozását és nyomon követését.  

Az NTFSII az alábbiak szerint fogalmazza meg a Felzárkózás politika célját és a 

horizontálisan érvényesülő célkitűzéseit.  „A felzárkózás politika célja, hogy  

 csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi kizáródásban élők aránya,  

 csökkenjen a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi lemaradása, gyengüljenek a 

szegénység átörökítésének tendenciái,  

 csökkenjenek a roma és nem roma népesség közötti társadalmi különbségek,  

 javuljon a roma nők helyzete.  

A célok elérésében –a társadalmi problémák legfontosabb jellemzőit tekintve –az alábbi 

horizontálisan érvényesítendő célkitűzéseket tartjuk meghatározónak:  

 tartósan munkanélküli aktív korúak munkaerő-piaci esélyeinek javítása;  

 a gyermekek szegénységének csökkentése;   

 a szocializációs és szocio-kulturális hátrányok leküzdése;  

 a roma nők többszörös hátrányainak csökkentése;  

 a hátrányos helyzetű területek lemaradásának csökkentése, a területi, lakhatási 

hátrányokból származó társadalmi hátrányok mérséklése;  

 A romákkal szembeni diszkrimináció csökkentése az intézményekben és a 

közösségekben.  

 

A horizontális célkitűzések közül jelen projekt közvetlenül hat a kompetenciafejlesztés 

révén a tartósan munkanélküli aktívkorú lakosság munkaerő-piaci esélyeinek javítására, az 

egyéni mentorálás és a képzési programokban alkalmazott tréning elemek következtében a 

szocializációs és szocio-kulturális hátrányok leküzdésére és a roma nők többszörös 

hátrányainak csökkentésére, a közösségformáló hatása révén pedig elősegíti a diszkrimináció 

csökkentését az intézményekben és a közösségekben.  

 

1.2.5.1. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. 

 

A felzárkózást segítő politika célja annak előmozdítása, hogy erősödjön a társadalmi és 

nemzeti összetartozás, növekedjen a társadalmi kohézió és szolidaritás, csökkenjenek a 

társadalmi különálláshoz kötődő jelenségek és az elkülönülés diszkriminatív társadalmi 

mintázatai. 
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Területileg, tartalmilag, időben, eszközrendszerben és erőforrásokban összehangolt, 

egymást kiegészítő fejlesztési programok együttesétől várható csak a hátrányos helyzetű 

csoportok, települések és térségek felzárkózása, azaz közös gazdaságpolitikai, vidékpolitikai, 

foglalkoztatáspolitikai, oktatási, egészségügyi, lakás, és szociálpolitikai, közlekedési, 

infrastrukturális lépések vezethetnek mérhető eredményre. Ki kell alakítani annak feltételeit, 

hogy a projektszerű fejlesztésekben megjelenő innovációk amennyiben bizonyítottan 

sikeresek és arra alkalmasak a társadalmi szolgáltatási rendszerek részeivé válhassanak. 

 

A stratégia esetében prioritás a leghátrányosabb helyzetben levők lehetőségeinek javítása, 

illetve a szegénység szélsőséges formáinak felszámolása. Ezen belül elsőbbséget kell élvezniük 

a probléma gyökerét, okait célzó intézkedéseknek, vagyis azoknak, melyek hozzájárulnak a 

szegénység átörökítésének megszakításához és az egyenlőtlenségek csökkentéséhez, és így 

hosszútávon sokszorozódó hatásúak. 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok tagjainak munkaerő-piaci esélyeit, társadalmi 

elfogadottságát csak az érintettek szociális képességeit, munkakultúráját fejlesztő, 

szocializációs hátrányait és iskolai lemaradásait csökkentő eszközök alkalmazásával, a saját 

lakókörnyezetben végzett integrációs munkával lehet elősegíteni. 

A felzárkózást segítő programok tervezésébe, koordinálásába és lebonyolításába be kell 

vonni a célcsoportok, különösen a roma közösség, valamint a helyi önszerveződések és a 

közigazgatás képviselőit. 

 

A stratégia céljai, összefüggésben a kormányzati keretstratégiák rendszerével, 

hozzájárulnak Magyarország társadalmi és gazdasági versenyképességének erősítéséhez. A 

Stratégia szerint az egyének felzárkózásának sikeres megvalósításában különösen fontos 

szerepe van a standard módszerekkel történő kompetenciamérésnek, az egyéni tanulási utak 

támogatásának, a piacképes szakképesítés megszerzésének elősegítésének. Fontos része kell, 

hogy legyen a felzárkózást elősegítő programoknak a munkakipróbálás biztosítása és a 

munkára való szocializáció.  

 

A jelen kiemelt projektbe bevont személyek a projekt ideje alatt képessé válnak a 

felzárkózásra: elsősorban szemléletük és hozzáállásuk változása, motivációjuk megerősödése, 

valamint aktív felelősség- és szerepvállalásuk teszi őket képessé arra, hogy a munkaközösség 

és a szélesebb társadalom részévé, aktív állampolgárai váljanak.  

 

A foglalkoztatás területén a Stratégia legfontosabb célkitűzése a halmozottan hátrányos 

helyzetű emberek foglalkoztatási rátájának növelése és munkaerő-piaci integrációjának 

elősegítése. Az ország alacsony foglalkoztatási rátája annak köszönhető, hogy az európai 

átlagnál jóval alacsonyabb mértékben kerülnek foglalkoztatásra a hátrányos helyzetű 

csoportok: az alacsony iskolai végzettségűek, a kisgyermekes nők, a megváltozott 

munkaképességűek, a nyugdíj előtt álló idősebb munkavállalók és a fiatalok. Ugyanakkor 
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ezen munkavállalói csoportok foglalkoztatási rátájának alacsony mértéke nem magyarázható 

meg kizárólag a munkaerő-kereslet oldaláról, az érintett csoportok munkakínálata is alacsony.  

 

Az elsődleges cél továbbra is az, hogy a versenyszférában minél több munkahely jöjjön 

létre, és hogy a vállalatok támogatással vagy a nélkül minél több munkavállaló számára 

tudjanak munkalehetőséget biztosítani. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a munka világából 

tartósan kiszorultak egy része számára az elsődleges munkaerő-piac jelenleg nem tud 

megfelelő munkát biztosítani. Részben mert olyan területen élnek, ahol gyenge az elsődleges 

munkaerő-piac, részint, mert munkaerőként való alkalmazásukhoz az elhelyezkedés 

ösztönzése mellett szociális munkára, mentorálásra, egyfajta „inkubációra” is szükség van. Ezt 

biztosíthatja az átmeneti foglalkoztatásnak a nyílt munkaerő-piacra átvezető, egyfajta 

„zsilipként” működő rendszere a szociális gazdaság keretei között. Emellett az állam maga is 

tenni kíván azért, hogy segély helyett minél több ember számára már rövid távon is munkát 

tudjon felkínálni közfoglalkoztatás formájában.  

 

Az EFOP 1.3.2 projekt a hátrányos helyzetű térségekben élő hátrányos helyzetű 

személyeket, a munka világából tartósan kiszoruló rétegeket vonja be a projektbe, és olyan 

ismereteket, készségeket nyújt, amelyekkel a bevont résztvevők képessé válnak képzési, majd 

foglalkoztatási programokban való bekapcsolódásra, azokban aktívan és hatékonyan 

vegyenek részt. Ilyen módon – csakúgy, mint az Európa 2020 foglalkoztatási célkitűzéseihez – 

hosszú távon járul hozzá a projekt a Stratégia céljaihoz 

 

1.2.5.2. Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia 

 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás az iskolai kudarcok, a lemorzsolódás gyakori 

következményére, az alacsony iskolázottságra, továbbá ennek eredményeképpen a munkaerő-

piacról és a társadalomból való kirekesztődés veszélyére irányítja a figyelmet. 

A hátrányos helyzet kialakulása és fennmaradása – egyéb iskolázottsági és szociológiai 

tényezők mellett – a foglalkoztatottság hiányára vezethető vissza. Ez a megállapítás 

ugyanakkor fordítva is igazolható: a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci belépésének esélye 

erősen korlátozott.  

Elsősorban a roma népesség köréből kerülnek ki a jelentős iskolai, képzettségi hátrányokkal 

jellemezhető társadalmi csoportok. Bár a képzettségi szint emelkedése tapasztalható, ez kevés 

a társadalmi különbségek csökkenéséhez (hiszen időközben a többségi társadalom képzettségi 

szintje is emelkedik). Az iskolai végzettség nélküli iskolaelhagyás fokozottan érinti e 

népességet, de ezen belül is különösen súlyos hátrányaik vannak a roma lányoknak. 

Magyarország alapvető érdeke, hogy a saját fejlesztéspolitikájában kiemelt szerepet kapjon a 

szegénységben élők, valamint a hátrányos helyzetű térségek célzott, komplex módon kezelt 

felzárkózásának segítése. Ebben a különböző szakterületeken az uniós forrásokból induló 

fejlesztéseknek meghatározó szerepet kell vállalniuk. 
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1.2.5.3. Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia 

 

Csak az egyéni, családi, vállalkozói, civil és kormányzati felelősség megfelelő egyensúlya 

biztosíthatja az erőforrások fenntartását, bővülését. A fenntarthatóság felé való átmenet végén 

egy olyan harmonikus, értékkövető és értékőrző magyar társadalom sejlik fel, melyben a 

boldogulás alapja – az anyagi értékek mellett – az értékteremtő munka, az egészség, a tudás, 

az erkölcs (mely többek között hiten, bizalmon és tiszteleten alapul), valamint a családi, 

közösségi és a nemzeti összetartozás, továbbá a globális felelősségvállalás. A fenntartható 

társadalom tagjai számára fontosak a mértékletesség és a takarékosság értékei. 

 

 

1.2.5.4. Köznevelés-fejlesztési stratégia 

  

A társadalmi rétegződéssel szoros összefüggésben a regionális, a helyi, továbbá a kulturális 

és nyelvi különbségek is jelentős szerepet játszanak az oktatási egyenlőtlenségek 

kialakulásában. A minőségi oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlőtlen hozzáférésben, 

valamint a legnagyobb létszámú nemzetiség – a roma nemzetiség – iskolai pályafutásában 

tapasztalható egyenlőtlenség a magyar oktatáspolitika egyik legsúlyosabb problémája. 

Különösen nagymértékű az iskolai leszakadás a roma tanulók körében, még a hasonlóan 

alacsony iskolázottságú nem roma családok gyermekeihez képest is. E kudarcok hátterében 

minden bizonnyal ott van a roma szülői generációt aránytalan mértékben sújtó 

munkanélküliség, szegénység és társadalmi kitaszítottság. A roma népesség relatív iskolai 

lemaradása a rendszerváltozás után született új generációkban reprodukálódni látszik. 

 

1.2.5.5. Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia 

  

A Kormány biztosítani kívánja, hogy a nőknek a férfiakkal azonos jogai legyenek a 

mindennapokban, és a nők férfitársaikkal azonos esélyt kapjanak az érvényesülésre. Ez 

egyben az EU tagságunkból eredő elvárás is, melynek aktuális feladatait – többek közt – „A 

nők és férfiak egyenlőségéről szóló útiterv 2006-2010” című Európai Bizottság által kiadott 

dokumentum rögzíti. 

A Stratégia 6 prioritást határoz meg olyan területeken, ahol a nők és férfiak társadalmi 

egyenlőségének eléréséhez határozott kormányzati lépések megtétele szükséges. Ezek a 

következők: 

 A nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése, a fizetési és 

foglalkoztatási aránytalanságok felszámolása, a nők és a szegénység, a nők és az egészség 

szempontjainak figyelembevétele.  

 A szakmai, a magán- és a családi élet fokozottabb összehangolásának támogatása 
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 A férfi-női részvétel aránytalanságai csökkentésének támogatása a politikai és gazdasági 

döntéshozatalban, valamint a tudomány területén. 

 Az erőszak elleni hatékony fellépéshez, a megelőzéshez szükséges intézkedések 

megtétele. 

 A nemekhez kötődő sztereotípiák visszaszorításának támogatása. 

 A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség politikájának stratégiai elve célkitűzéseinek 

megvalósításához elengedhetetlen változások szakmai megalapozása (képzés, 

intézményrendszer, nemekre érzékeny költségvetés, nemekre bontott adatgyűjtés). 

 

A Stratégia megalkotására számos nemzetközi egyezmény, rendelet és ajánlás is kötelezi 

Magyarországot. Ezek egyike a Nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden 

formájának felszámolásáról szóló ENSZ Egyezmény – Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women – 1979 CEDAW Egyezmény –, amit Magyarország az 

1982. évi 10. törvényerejű rendelettel tett a belső jog részévé. 

 

 

1.2.6. A projekt kapcsolódása korábban megvalósult projektekhez 

  

A társadalmi felzárkózást szolgáló intézkedéseknek elsősorban közép-illetve hosszútávon 

jelentkeznek a hatásai, ezért az egyes intézkedések között egyfajta folytonosság, a 

tapasztalatokat figyelembe vevő egymásra épülés szükséges, e hosszú távú folyamatok 

nyomán javulhat az intézkedések hatékonysága és eredményessége.   

 

Az EFOP-1.3.2 projekt kapcsolódik az ÁROP-2011/2.2.15 kódszámú Roma felzárkózás 

módszertani támogatása c. kiemelt projekthez, melyhez, mint meglévő erőforráshoz a területi 

mentoroknak érdemes lesz kapcsolódni. A meglévő kialakított kapcsolatok, és a szakmai 

adatbázis felhasználása, frissítése is segítheti a folyamat erősítését, a megkezdett lehetőségek 

tovább folytatását. Az EFOP 1.1.2 Nő az esély – Képzés és foglalkoztatás című kiemelt 

projekthez is illeszkedik a közös célok elérésben. 

Ám a lehatárolódás projektszintű megjelenése a fentebb leírtakon kívül a céltevékenység 

kritériumai alapján is megjelenik, hiszen a Felhívás ezt kategorikusan definiálja. 

 

A helyi esélyegyenlőségi programokban megfogalmazott egyes problémák több 

önkormányzat és egyéb helyi szereplő (civilek, gazdasági szereplők, egyházak stb.) 

összefogásával hatékonyabban kezelhetőek. Ennek elősegítése érdekében indult el 2014 

júliusában a Területi együttműködés segítése, a helyi esélyegyenlőségi programok járási 

szintű összehangolása érdekében c. intézkedés.  
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2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

 

2.1. A projekt céljainak meghatározása  

 

2.1.1. Projekt átfogó célja 

 

A projekt célja, hogy az EU 2020 stratégiai céljaival összhangban a munkaerő-piacról kiszorult, 

többszörösen hátrányos helyzetű, marginalizálódott célcsoport (romák) foglalkoztatási 

esélyeit növelje, körükben a szegénység mértékét és elterjedtségét csökkentse. A roma 

célcsoport munkaerő-piaci integrációja segíti az EU 2020-ban megfogalmazott célértékek 

elérését tagállami szinten is. Emellett összhangban áll a 2014-2020 Nemzeti Lelki Egészség 

Stratégia tervezeti célokkal is: „célcsoportjában szerepelnek az egészséges, a kockázatnak 

kitett személyek, beleértve a halmozottan hátrányos helyzetből és a társadalmi 

kirekesztődésből adódó kockázatot is”, valamint az elfogadásra került „Egészséges 

Magyarország 2014-2020 stratégiával is „a programokban meg kell jelennie a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok, kiemelten a romák helyzetét javító elemeknek is”.  

 

2.1.2. Stratégiai célok 

 

A projekt stratégiai célja az elfogadott Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP)81 

céljaival összhangban a munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci 

programba való belépésének növelése mentorálás segítségével.  

A projekt eredményeként képessé válnak a halmozottan hátrányos helyzetű emberek 

(kiemelten roma célcsoport) a nyílt munkaerő-piacra átvezető, aktív munkaerő-piaci 

programokba történő belépésre az egyénre szabott tanácsadás és támogatás segítségével. A 

specifikus cél keretében folytatott célzott, komplex programok eredményeképp javul a 

résztvevők mentális, pszicho-szociális állapota, bővül a munkaerőpiaci lehetőségekről való 

tudásuk és ezáltal foglalkoztathatósági szintjük. 

 

 

2.1.3. A projekt konkrét céljai 

 

                                                             
81 https://www.palyazat.gov.hu/node/56578 Letöltve: 2016.11.15. 

https://www.palyazat.gov.hu/node/56578
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A célcsoport – kiemelten a romák – tagjainak mentori segítése, amellyel hosszabb távon a 

munkaerő-piaci esélyek és lehetőségek javulása várható, valamint a munkába való 

be/visszakerülés. 

 

A projekt hosszabb távú célja, hogy az EU 2020 stratégiai céljaival összhangban a 

munkaerő-piacról kiszorult, többszörösen hátrányos helyzetű, marginalizálódott célcsoport 

(romák) későbbi foglalkoztatási esélyeit növelje, körükben a szegénység mértékét és 

elterjedtségét csökkentse, illetve oldja a lelki egészségért működő ellátórendszerek elérési 

nehézségeiből adódó hiányokat. A roma célcsoport munkaerő-piaci integrációja segíti az EU 

2020-ban megfogalmazott célértékek elérését tagállami szinten is. 

A projekt eredményeként képessé válnak a halmozottan hátrányos helyzetű emberek 

(kiemelten roma célcsoport) a nyílt munkaerő-piacra átvezető, aktív munkaerő-piaci 

programokba történő belépésre az egyénre szabott tanácsadás által. A specifikus cél keretében 

folytatott célzott, komplex programok eredményeképp javul a résztvevők 

foglalkoztathatósági szintje. 

 

- Elsődleges feladat a célcsoport programba segítése, a sikeres részvétel támogatása 

annak ideje alatt. 

- A mentor felkészítése a feladata ellátására 

- A mentoráltak pszicho-szociális, mentálhigiénés állapota javuljon, emellett 

informális tudásuk nőjön a lakhelyüket érintő lehetőségekről 

- A helyi közszféra és szervezetek, intézmények bevonása a hosszú távú 

együttműködésbe. 

- A projektről folyamatos tájékoztatás a meglévő kommunikációs csatornák 

használatával, ehhez elengedhetetlen a helyi települési és roma nemzetiségi 

önkormányzatokkal való szoros együttműködés. 

- A célcsoportból minél nagyobb számban vegyenek részt az aktív, önkéntes 

társadalmi szerepvállalásban. 

- A projekt hatásaként erősödjön a célcsoport kontrollérzete, csökkenjen a tanult 

tehetetlenségből adódó sokszor több generációs munkanélküliség tendenciája 

- A projekt egyik kiemelt célja a roma nők esélyegyenlőségének segítése. 

 

A projekt időben történő mentorálási tevékenység által szerzett kompetenciák értékesebbé 

teszik a célcsoport tagjait, ezáltal hosszabb távon is javulnak az esélyeik a munkaerő piacra 

vagy más programokba való visszakerülésre. 

 

Az EFOP-1.3.2-16 projekt beépíti munkaprogramjába az elődprojekt (ÁROP-2011/2.2.15) 

eredményeit, a projekt megvalósításának tapasztalata alapján ahol szükséges, korrigálja annak 

módszertanát, finomítja eszközeit.   
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2.2. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete 

 

Az EFOP 1.3.2-16 projekt keretében a célcsoport (40 000 elért fő) felkutatása, majd mentorálása 

történik 8000 elért fő esetében.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázati felhívás alapján a mentorok feladata 40 000 potenciális résztvevő elérése. Ennek 

teljesítését megkönnyíti, hogy a kiíráshoz alkalmazkodva csak olyan mentorok kerülnek 

kiválasztásra, akik ismerik a helyi sajátosságokat, lényegében „köztük élnek”. Eddigi 

tapasztalataik, leendő mentoráltjaik nehézségeinek tudása és hiteles átérzése valamint a 

képzési, munkaerő-piaci programokról való ismereteik integrálása lesz a kulcsa a sikeres 

teljesítésnek. Mentorainknak idejük legnagyobb részét a terepen kell eltölteniük, rendszeres 

kapcsolatban a résztvevőkkel. A megkeresett személy három módon dönthet, a kiírási 

műszaki-szakmai mutatók ezekkel összhangban lesznek így a program folyamatában nyomon 

lehet követni a megvalósulást : 

1. Szeretne mentorálásban részt venni, és azt, hogy a számára legindokoltabb programba 

segítse be a mentor – ők jelentik a 8000 főt 

2. Nem szeretne mentorálásban részt venni, de azt szeretné, hogy a mentor programba 

irányítsa – potenciálisan a 32 000 fő egy része 

3. Sem a mentorálásra, sem a programba irányításra nem tart igényt – a pályázati felhívás 

alapján ők is jelentik a 32 000 főt, de reményeink szerint itt ki tud alakulni egy új 

indikátor (ezért iktattuk be a fenti, 2. pontot). Bízunk benne, hogy ezen emberek nagyja 

egy olyan csoportot fog képezni, akikkel szorosabb együttműködésre (mentorálásra) 

40000 bevont  32000 fő 

8000 fő 
mentorált 

Legkevésbé kívánt esetben maximum 2400 fő lehet, aki 

nem fog tudni programba kerülni, ugyanakkor a 

mentorálási szolgáltatásban részt vesz. „Mozgó szám” 

 

5600fő min.70%-osnak kell lenni 

annak az aránynak, akik a 8000 főből 

programokba kerülnek („A mentorált 

személyek közül a mentorálás 

eredményeként programokba kerültek 

aránya.”)  

 

legalább 800 főnek kell 

munkaerő-piaci integráló 

programokban besegítődnie 

a program végeztéig 

(„munkaerő-piaci integráló 

programokba segít 800 főt”) 

 

Legalább 4800 főnek kell segítő/képzési 

programba kerülni  
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nincs lehetőségünk - hisz a program is adott keretekkel mozog - ugyanakkor meg 

tudjuk adni nekik és a testvérprogramoknak azt a segítséget, hogy a programba 

irányításukat, illetve így kvázi toborzásukat elvégezzük. Ezt a tevékenységünket 

monitorozni szándékozunk. 

A negyedik változó azért nem szerepel, mert a program céljaival ellentétes lenne, hogy a 

mentorálás az egyik fő cél nélkül valósuljon meg, azaz „szabadon lebegve” ne tudjon 

kapcsolódni, ne adjon célzott lehetőséget a résztvevő kezébe, de erre az eshetőségre számítani 

kell.  

Ha az indikátorok számítását nézzük, akkor abból kiderül, hogy a legrosszabb esetben 2400 

olyan személy lehet, akik semmilyen képzési/munkaerő-piaci integráló programba nem 

tudnak bekerülni, de a mentorálási programban részt vesznek. A program szemlélete azonban 

az, hogy ezt az eshetőséget minél inkább elkerüljük, így nem szeretnénk esélyt adni annak, 

hogy ez az opció választható legyen. Ugyanakkor lehetnek olyan élethelyzetek, amikor a 

kliens önhibáján kívül nem tud még képzésbe kapcsolódni, ezt a lehetőséget nekik kell 

fenntartani. Életszerű helyzet lehet például egy frissen szült anya, aki igényelné, hogy a 

mentor foglalkozzon vele, lényegében előkészítve azt, hogy a későbbiekben motivált legyen 

képzési programba csatlakozni. Ezért ez a szám a program ideje alatt „mozgó szám” lehet, 

hisz az előbbi példából kiindulva a kisgyermekes anya a projektidőszak második felében már 

lehet, hogy integrálható lesz képzési programba. De ugyanez érvényes arra is, aki egy képzési 

programot annak befejezése előtt elhagy, de a lehetőségeket tekintetbe véve másikba tudjuk 

irányítani – ugyanakkor a mentorálásban addig is részt vesz, így nem hagyjuk őt elveszni, 

lemorzsolódni. Tehát ez a szám csak a projekt végeztével lesz igazán mérhető. 

Az alábbiakban a mentori munka számszerűsítését elemezzük. A programidőszak alatt, 

összesen 400 potenciális klienst kell tudni elérnie, de inkább felülteljesítenénk, így 420 klienssel 

kell számolniuk. 

- 80 fő mentorálása jut egy mentorra a 2020.12.31-i zárásig. Ha időközben egy mentorált 

kiesik (költözés, haláleset, stb.), akkor nyilvánvalóan az elértek közül kell pótolni – így lehet 

néhány fő, akik bár az előző „csoport” tagjai, de a 9+3 hónapot mivel meg kell kapják – ők 

időben átcsúsznak a következő bevonás időszakára is. Reméljük, hogy kevés ilyen eset lesz, 

így ez a mentorkoordinátor számára nyomon követhető lesz. A mentoroknak szükséges lesz 

egyébként a saját Gantt diagramjuk felállítása a klienseikről.  

- Az utolsó mérföldkőhöz tartozó mentori munka zárásának 2020 szeptemberében célszerű 

megtörténni, hogy az adatfeldolgozások a záráshoz készen álljanak. Mivel a program 

költségvetése nem tartalmaz tanulmányokat, a megfelelő adatgyűjtéssel és számos 

hatásvizsgálati, összehasonlító vizsgálattal támasztjuk alá a program eredményeit. A 

kvantitatív és kavlitatív vizsgálatok elemzését a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság munkatársai készítik el.  A mentoroknak ekkor igen sok munkájuk lesz az 

adminisztrációval, dokumentumok átnézésével, elrendezésével, az adatok végső 

összesítésével. 

- 2019 szeptemberében az utolsó mentorálási bevonási folyamatoknak el kell kezdődni (a 9+3 

minimum hónap miatt) 
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- A mérföldkövek tekintetbe vételével (2. mérföldkő) azt jelenti, hogy 2018. december 31-ig a 

projekt keretében 4000 fő mentorált személy bevonásra kerül, ebből munkaerő-piaci 

integráló programokba segít 400 főt – számításaink szerint a második mérföldkőnél már 60 

ember kerül bevonásra, míg a többi indikátor folyamatosan monitorozva és dokumentálva 

lesz (ld. Mellékletek) 

- Tehát az első szakasz mentorálásának általánosságban úgy kell kinézni, hogy egy fő mentor 

2017 júniusában 20 fővel kezdi el a munkát. 9 hónap múlva a munka oroszlánrészét elvégzi, 

2018. márciusában ez az utánkövetési szakaszba lép, miközben megkezdi a munkát a 

következő 20 fővel, azoknak bevonásával.  

 

16. táblázat - A 100 fő mentor területi elosztása megyei szinteken 

 
 

A mentorok és mentorkoordinátorok kiválasztásának az első évben meg kell történnie. A 

kiválasztásuk feltételei mellett fontosnak tartottuk, hogy a kedvezményezett járások (290/2014. 

(XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról) okán az érintett megyékben 

plusz fő/ke/t állítunk be.   

A mentorhálózat kiépítésénél a megyei elosztáshoz kapcsolódóan a mentorok illetve a 

mentorkoordinátorok számának meghatározásánál a következő szempontokat vettük 

figyelembe:  

a megyék településeinek létszámát, népességét, területi népsűrűségét, valamint a járások 

számait -különös tekintettel figyelembe véve a 290/2014 Korm. rendelet szerinti 

kedvezményezett járásokat-, valamint a roma népesség megoszlását.  
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Mindezek mellett a megyei kirendeltségek szakmai tudását és gyakorlati tapasztalatait is 

figyelembe vettük. A pályázati kiírás szerint megyénként minimum 3 fő mentor kötelező a 

program működéséhez, vagyis figyelembe vettük a pályázati kiírásban leírtakat is.  

A projekt időtartama alatt esetlegesen jelentkező fluktuációt zökkenőmentesen fogjuk kezelni.  

Költségvetésünkben külön biztosítunk egy keretet arra az esetre (fluktuáció negatív 

hatásainak elkerülése végett), amennyiben több fő mentor felvétele válik szükségessé (3 fő). 

A lehető legrövidebb időn belül, betöltjük a megüresedő helyet, amely változást a programba 

bevont személyek, a célcsoport tagjai a legkevesebbé fognak megérezni. Az újonnan belépők 

számára a 3x30 plusz 4x6 órás felkészítésre, a tananyag digitális formában fog rendelkezésre 

állni, amelyet a távoktatás módszerével fognak elsajátítani, a számonkérés ezután fog 

megtörténni.  

 A pályáztatási időszak alkalmával többszörös jelentkezés történt, mely alapján 

állítható, hogy az egyes területek pótlása megoldható. 

 30 napos felmondási időhöz tartanánk magunkat, egész egyszerűen az átadandó 

feladatok jellege, és a projekt minőségbiztosítása miatt. Tekintettel arra, hogy a mentor 

és a mentoráltak között bizalmi kapcsolat is kiépül, így a mentorok személyi változása 

nem csak egyszerűen a mentor „állásának” betöltését jelenti, hanem a mentorált 

személyek átvételét is. Ez épp úgy a mentori hivatás felelősségvállalása. 

 A kliensnek bele kell egyeznie, hogy az új mentor betekintést kaphasson a mentorálás 

addigi, rá vonatkozó anyagaiba – erre a mentornak írásbeli beleegyezést kell kapnia a 

klienstől 

  Elsősorban a mentoráltakat kell felkészíteni a változásra, hogy a korábbiról leváljanak, 

és az új mentort elfogadják. Az addigi folyamatot le kell zárni, hisz két ember 

kapcsolati mintája nem reprodukálható. Erre sajnos „nincs gyógymód”, az új 

kollégának a kapcsolat kialakítását előről kell kezdeni, átdolgozni a klienssel az előző 

kapcsolatból hozott megerősítőket, tapasztalatokat. A korábban kitűzött célok 

vélhetően nem változnak, bár az új kapcsolat akár azt is felülírhatja. Ez nem jelenti azt, 

hogy a mentorált sérül – jó lezárással -, mivel az új kollégával lévő kapcsolat új és több 

élményt is hozhat számára. 

  Célszerű, ha a távozó mentor, az érkező mentor számára személyesen mutatja be a 

mentorált klienseket. 

 Az újonnan belépő mentor számára is biztosítani kell a képzést. Amennyiben több új 

mentor is érkezik akkor csoportosan, ha nem akkor a szakmai képzést egyéni 

konzultációs formában a szupervizor fogja számára átadni. A többi képzés újra 

megtartására azonban valószínűleg a projektnek nem lesz kerete, így az új kollégának 

a képzés anyagainak írásbeli - frissített - kivonatából kell felkészülnie, melyhez a 

mentorkoordinátor ad segítséget, és végzi a számonkérését. 

 Az új mentor érkezéséig szükség esetén a mentorkoordinátor veszi át a mentorálási 

eseteit a távozó mentornak. Szoros, egyéni szakmai szupervíziót kap ez időszak alatt. 

Itt feladata, hogy segítsen előkészíteni a korábbi elengedésében és az új mentor 

fogadásában a klienst. 
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A 290/2014 Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásokat-, valamint a roma népesség 

megoszlását szegregációs lista szerint határoztuk meg. 

 

 

 

 

12. ábra – Kedvezményezett járások a 290/2014 (XI.26) Korm. rendelet szerint 

 
 

Az ő kiválasztásuk után szakmai képzéseken sajátítják el azt a tudást, amellyel a munkájuk 

hatékonyabbá válik.  

 

1. Foglalkoztatási szakmai képzés (Célja, hogy megfelelő tájékozottsággal rendelkezzenek a 

mentorok a jelenlegi munkaügyi törvényekről, szabályokról, lehetőségekről.) 

2. Informatikai szakmai képzés (E képzésnek a célja, hogy az IT eszközöket használni tudják 

a kommunikációhoz, a feladatok, beszámolók teljesítéséhez.)  

3. Közéleti szakmai képzés (Ennek a képzésnek az a célja, hogy a kormányzati, 

önkormányzati, szakmai, intézményi és civil partnerekkel is rugalmasan tudja felvenni a 

kapcsolatot a mentorkolléga, valamint a rendszeres kapcsolattartás is megfelelő lehessen.) 

4. Tanácsadási, konzultációs és mentálhigiéniai alapozó szakmai felkészítés (24óra/4 

modul). Célja, a mentorok megfelelő pszichológiai, mentálhigiéniai, szakmaetikai és 

módszertani felkészítése. 
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A korábbi fejlesztések tapasztalata, hogy a konkrétan hátrányos helyzetűekre, hátrányos 

területekre irányuló célzott fejlesztésekben a különféle hátrányokkal sújtott célcsoport, 

különösen a roma közösség hatékony elérése erősen korlátozott. Tapasztalataink szerint 

szélesedett a romáknak az a rétege, amely felismerte a foglalkoztatási programokba, a 

képzésbe történő bekapcsolódás szükségességét és jelentőségét. A roma résztvevők 

programba segítése, azokban történő stabil benntartása és eredményes befejezése érdekében a 

mentorok által nyújtott személyes támogatás kiemelkedő jelentőséggel bír. Ennek minél 

szélesebb elterjesztése, általánossá tétele érdekében szükséges a romák etnikai sajátosságait, 

problémáit is jól ismerő és kezelni tudó tanácsadó szolgáltatási háttér bővítése és működtetése, 

azzal a céllal, hogy a leendő mentorok a lehető legmagasabb arányban érjék el és vonják be a 

programokba a hátrányos helyzetű, különösen a roma célcsoportot. 

Különösen fontos hangsúlyt fektetni azokra a területekre, ahol magasabb a roma lakosság 

létszáma. 

 

13. ábra - Magas arányú roma népességgel rendelkező térségek és települések, 2011 
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2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenység bemutatása  

A kiemelt projekt az EFOP 1 prioritás tengely keretében kerül támogatásra, amely az 

Együttműködő társadalom címet viseli és részcéljai a következőek: 

 Az aktív befogadás, többek között az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása, 

valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében 

 A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja 

 A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói 

szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris 

gazdaság előmozdítása 

 Közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 

 

Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, 

valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében az EFOP 1-es prioritás tengelye célul tűzte 

ki a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való 

részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítését (az EFOP konstrukció 

azon személyi körre irányul, aki munkaerő-piaci integrációja csak hosszabb távon valósulhat 

meg, míg a GINOP a rövid távon integrálható személyi körre fókuszál). 

A foglalkoztathatóság érdekében az EFOP 1-es prioritás-tengelye több részfeladatot 

határoz meg, amelyek a következőek:  

 a romák (kiemelten roma nők) foglalkoztatásba ágyazott képzése 

 a romák felzárkózásának segítése érdekében a nyílt munkaerő-piachoz közelítő 

programok indítása 

 a foglalkoztatási szempontból különösen hátrányos helyzetű romák támogatott képzésére, 

egyénre szabott segítésére, mentorálására, és átmeneti jelleggel támogatott foglalkoztatása 

 

A kiemelt projekt tevékenységei a fenti célokhoz igazodva kerültek meghatározásra. 

 

2.3.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

 

a) mentorok szakmai módszertani támogatásának kidolgozása  

b) mentorok kiválasztása (100 fő + 10 fő mentorkoordinátor),  

c)mentorok felkészítése, képzése, kapcsolódó képzési anyagok kidolgozása (4 szakmai 

képzés),  

d) mentorok és mentorkoordinátorok alkalmazása  

e) mentorhálózat működtetése, mentorok munkájának koordinálása és szakmai 

támogatása,  
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f) szakmai együttműködés helyi szervezetekkel (pl.: roma nemzetiségi önkormányzat, helyi 

önkormányzat, civil szervezet, egyházi szervezet, kulturális intézmények, munkaügyi 

kirendeltségek, egyéb helyi szereplőkkel való kapcsolattartás), rendezvényeken 

workshopokon való részvételük,  

g) potenciális foglalkoztatók felkutatása mentorok szükség szerinti szakmai 

együttműködése a társadalmi felzárkózást segítő, esélyteremtő programokkal  

h) az SZGYF végrehajtásában megvalósuló, vonatkozó, elsősorban felzárkózást segítő, 

programokkal  

i) valamint a további MNTFS céljait szolgáló más szakterületeket is érintő vonatkozó 

programokkal (pl. egészségügyi, oktatásügyi stb. programok)  

j) rendezvények, workshopok megtartása (160 db) 

k) célcsoport toborzása, felkutatása, kezdeményezés a közösség tagjainak bevonására (A 

mentorok által elért személy 40.000 fő)  

l) a célcsoport mentorálása, fejlesztésének folyamatsegítése (mentorált személy 8000 fő)  

m) a célcsoport nyomonkövetését szolgáló monitoringrendszer fejlesztése (a programba 

került 8000 fő nyomonkövetése) 

 

Mentorálási tevékenység (egyéni szolgáltatás) tartalma:  

 

Az EU2020 Stratégia Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni célkitűzésben 

megfogalmazott célok teljesülésének értelmében el kell érni, hogy legalább 20 millióval 

csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek. Ennek 

megfelelően a 2014-2020-as programozási időszak egyik kiemelt prioritása a hátrányos 

helyzetű, illetve roma emberek integrációjának elősegítése számos felzárkózást segítő 

programon keresztül. A különféle hátrányokkal sújtott célcsoport, különösen a roma közösség 

hatékony elérése erősen korlátozott. Az előző időszak tapasztalatai szerint a célcsoporthoz 

nem jutnak el a számos esélyteremtő programokkal kapcsolatos információk, lehetőségek. 

Ennek érdekében folyamattámogatással-mentorálással kell segíteni azt, hogy a hátrányt 

enyhítő programok minél szélesebb körben eljussanak a romákhoz, a roma közösségek 

információhoz jussanak és aktivizálódjanak a programokban való részvételre. 

 

Mentorokra vonatkozó szabályozási és munkaköri elvárás: 

 

Szervezeti egység: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Munkakör megnevezése: mentor 

Munkakört közvetlenül irányító munkaköre: EFOP 1.3.2 – projekt vezető koordinátora  

Feladat-ellátási helyek: Magyarország, kivéve KMR régió 

Megbízója: Bátori Zsolt főigazgató 

Munkaideje: heti 40 óra 

Végzettség: min. középfokú végzettség 

Kompetenciák: 

 együttműködési készség 

 kapcsolatépítési készség 

 koordináló képesség 
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 jó kommunikációs képesség 

 önálló problémamegoldó képesség 

 

 

 

A mentor szerepei: 

 
 

A mentor feladatai - mentorálási tevékenység (egyéni szolgáltatás) tartalmát részletesen a 

Mentori Módszertani Kézikönyv tartalmazza. 

 célcsoport toborzása, felkutatása, kezdeményezés a közösség tagjainak bevonására, 

 részvétel a mentorálásba bevonandó célcsoport tagok kiválasztásában, 

 a személyes szükségletekről, igényekről kialakított kép alapján közreműködés az 

egyéni mentorálási terv elkészítésében a mentorált személlyel közösen, 

 a helyben megvalósuló társadalmi felzárkózást segítő, az MNTFS céljait szolgáló más 

szakterületet is érintő vonatkozó programok beazonosítása, felkutatása, - majd az 

együttműködés kialakítása a programok megvalósítóival, 

 szakmai együttműködés helyi szervezetekkel (civil szervezetek, roma nemzetiségi 

önkormányzatok, helyi önkormányzat, egyházi szervezet, kulturális intézmények, 

munkaügyi kirendeltségek stb.) 

 workshopok lebonyolításában való részvétel 

 folyamatosan kapcsolatot tart a mentorkoordinátorral, 

 részt vesz a projektben szervezett továbbképzéseken, szakmai programokon, 

 szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó helyi feladatok szervezése, 

 folyamatos kapcsolattartás a projekt megvalósítókkal, 

 közreműködik a vállalt indikátorok, műszaki-szakmai mutatók teljesítésében, 

 együttműködik a projekttel kapcsolatos szakmai eredmények kommunikációjában 

 adatot és információt szolgáltat a projekt szakmai vezetője és a koordinátorokat 

összefogó munkatárs számára 

 a mentor legfontosabb feladata a mentoráltja egyéni szükségleteit figyelembe vevő 

segítése  

A 
mentor 
szerepei

Személyes 
támogató

Tanácsadó

A mentorált 
fejlődését 

kísérő

Modell, 
értékadó

Szervező, 
információs

Megerősítő, 
visszajelző
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 a mentorált tevékenységének folyamatos elemzése és értékelése - nem a minősítés, 

hanem a fejlődés támogatása érdekében,  

 a mentor, modell szerepében példát mutat a konfliktusok megoldásában, 

 rendszeres konzultáció biztosítása a felmerülő problémák, nehézségek megoldásának 

segítésére. 

 

A munkakör ellátásához biztosított jogkör: 

 A projekt szakmai megvalósításában javaslattételi jogköre van. 

 A munkakör ellátásához biztosított hatáskör: 

 Munkakörét a projekten belül látja el. 

 A projekt megvalósításban együttműködik az SZGYF főigazgatóságával, valamint a 

megyei kirendeltségeivel. 

 

 

A megvalósítás helye:  

 

A projekt megvalósításáért felelős SZGYF szervezeti keretein belül létrehozott megyei 

kirendeltségeken működnek, melyek a mentorok és mentorkoordinátorok számára segítségül 

szolgálhatnak beszámolási kötelezettségeik ellátásában. A mentorkoordinátorok és a 

mentorok a vezető mentorkoordinátor utasítása alapján látják el a feladatukat.  A vezető 

mentorkoordinátor összefogásában kerül visszacsatolásra minden a projektben keletkezett 

információ.  

A mentor adminisztratív feladatait az SZGYF megye kirendeltségein kialakított 

projektirodában látja el. 

 

A dokumentáció 

Időszak Szükséges dokumentumok 

Bevonás (40000fő) Megkeresésről és igénybevevő szándékról, valamint 

nyilatkozat a hátrányos helyzetről 

Mentorálás kezdete 

(8000fő) 

1. Tájékoztatott beleegyező nyilatkozat a mentoráláshoz 

2. ESZA kötelező bemeneti kérdőív 

3. Állapotfelmérő csomag – 1. mérés 

4. Mentorral kapcsolatos elvárások – 1. mérés 

5. Fókuszált állapotfelmérés 

6. Elektronikusan: felvezetett mérési eredmények és 

változások táblája (sablonok)  

 

Mentorálás 

folyamatában 

• Egyéni mentorálási terv- mentorálási jelentés 

• Heti munkaterv 

• Mentorálási napló 
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• Segítő/képzési/munkaerő-piaci programtól (ahova a 

klienst eljuttatta, vagy onnan érkezett) igazolás, hogy 

ott a kliens nem kap mentorálási szolgáltatást 

• Átirányítási lap: annak igazolása, hogy az adott 

segítő/képzési/munkaerő-piaci program 

megkeresésre került, hogy fogadja be a klienst, illetve 

ez sikeres volt vagy sem 

• Programból való átirányítás: annak igazolása, hogy 

segítő/képzési/munkaerő-piaci program kéri, hogy 

résztvevője mentorálásban részesüljön e projektben 

Elektronikusan: heti összefoglaló jelentés a 

szupervizornak az esetek előrehaladásáról 

A műszaki-szakmai eredmények monitoringját a 

mentorkoordinátor jelenti le havonta a vezető 

koordinátornak. 

 

Mentorálás lezárása, 

utánkövetési időszak 

1. ESZA kötelező kimeneti kérdőív 

2. Állapotfelmérő csomag – kontrollmérés 

3. Mentorral kapcsolatos elvárások –kontrollmérés 

4. Összefoglaló az esetvezetésről (utolsó mentorálási 

jelentésként beillesztve– terjedelem: 2-3 oldal) 

5. Utánkövetési lap 

6. Elektronikusan: felvezetett mérési eredmények és 

változások táblája (sablonok), esetvezetési 

összefoglalót kóddal(!) megküldeni a szupervizornak 
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A projektirányítás tervezett belső felépítése a következő: 

 

 

 

 

A dokumentálás módja, nyomonkövethetősége, a keletkezett személyes és különleges adatok 

jogszabályoknak megfelelő védelmének biztosítása a projekt Adatvédelmi eljárásrendjének 

protokollja szerint történik.  

 

 

 

A toborzás hivatalos nyilvántartások, és helyi szervezetekkel való együttműködés alapján 

történik élve az egyéni kapcsolatteremtés lehetőségeivel is: a célcsoport tagjait elsősorban 

személyes megkeresés útján igyekszünk bevonni a programba. A megkereséseket a területen 

induló képzési/segítő/munkaerőpiaci programok mentén szervezzük, emellett a meglévő 

adatbázisok felhasználásával: a megyei kormányhivatalok foglalkoztatási főosztálya által 

vezetett nyilvántartás, a közfoglalkoztatási adatbázisok, illetve a hátrányos helyzetű 

személyekkel foglalkozó civil szervezetek, roma nemzetiségi önkormányzatok, egyházi 

szervezetek képezik azt az információs alapot, melyre építve a projekt elérni igyekszik a 

támogatandó társadalmi réteget. 
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17. táblázat - A 160 rendezvény megszervezése megyei beosztásban, és időszakos felosztásban: 

 

 
 

2.3.2. Mérföldkövek, indikátorok 

2.3.2.1. Számszerűsített szakmai elvárások 

Megvalósítandó műszaki-szakmai 

eredmény megnevezése 

Kiképzett/felkészített roma mentorok 

Az eredmény leírása Azon személyek, akik ellátják a mentori 

feladatokat 

Tulajdonság számszerűsíthető célértéke 100 

Tulajdonság számszerűsíthető célértékének 

mértékegysége 

fő 

Igazolás módja munkaszerződés, megbízási szerződés 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 

megnevezése 

Kiképzett/felkészített roma 

mentorkoordinátorok 

Az eredmény leírása Azon személyek, akik a mentori feladatok 

ellátásában segítik a mentorok munkáját 

Tulajdonság számszerűsíthető célértéke 10 

Tulajdonság számszerűsíthető célértékének 

mértékegysége 

fő 

Igazolás módja munkaszerződés, megbízási szerződés 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 

megnevezése 

A mentorok által elért személyek 

Az eredmény leírása A kiemelt projekt bármely megvalósítási 

szakaszában elért személy 

Tulajdonság számszerűsíthető célértéke 40000 

Tulajdonság számszerűsíthető célértékének 

mértékegysége 

fő 

Igazolás módja A programba vonást igazoló dokumentum 
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Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 

megnevezése 

Mentorált személyek 

Az eredmény leírása Azon személyek száma, akiknek a program 

keretében mentori támogatást nyújtanak abból 

a célból, hogy a felzárkózást 

segítő/képzési/munkaerő-piaci programokba 

kerüljenek 

Tulajdonság számszerűsíthető célértéke 8000 

Tulajdonság számszerűsíthető célértékének 

mértékegysége 

fő 

Igazolás módja egyéni mentorálási terv 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 

megnevezése 

Tájékoztató jellegű workshopok, 

rendezvények 

Az eredmény leírása Azon rendezvények száma, ahol a célcsoport, 

valamint a helyi szereplők (önkormányzat, roma 

nemzetiségi önkormányzat, civil szervezetek 

stb.) részére tájékoztatás történik 

Tulajdonság számszerűsíthető célértéke 160 

Tulajdonság számszerűsíthető célértékének 

mértékegysége 

db 

Igazolás módja Programterv, jelenléti ív, fotó dokumentáció 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 

megnevezése 

Programokba került személyek 

Az eredmény leírása A mentorált személyek közül a mentorálás 

eredményeként programokba kerültek aránya 

Tulajdonság számszerűsíthető célértéke 70 

Tulajdonság számszerűsíthető célértékének 

mértékegysége 

% 

Igazolás módja Program regisztrációs lapok, egyéni 

mentorálási terv 

 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 

megnevezése 

Mentorált személyek 

Az eredmény leírása Harmadik mérföldkő: A projekt megkezdését 

követő 48 hónapon belül a projekt keretében 8000 

fo ̋ mentorált személy bevonásra kerül, ebből 

munkaerőpiaci integráló programokba segít 800 

főt  

Tulajdonság számszerűsíthető célértéke 800 

Tulajdonság számszerűsíthető célértékének 

mértékegysége 

fő 
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Igazolás módja Program regisztrációs lapok, egyéni 

mentorálási terv 

 

Projekt által elért személy: A mentorok által elért személy a projekt bármely megvalósítási 

szakaszában. Igazolásának módja: jelenléti ív, nyilatkozat (melynek tartalma, hogy számára 

tájékoztatás nyújtása történt a programba bevonás érdekében). 

 

Mentorált személy: Azon személy, akinek a program keretében mentori támogatást nyújtanak 

személyre szabott, egyéni mentorálási terv alapján.  

Az igazolásának módja: aláírt egyéni mentorálási napló 

Programokba került személy: A mentorált személyek közül, a program hatására, az egyéni 

mentorálás eredményeként a különböző felzárkózást segítő, esélyteremtő programokba 

bekerült személyek. Igazolásának módja: program regisztrációs lapok, jelenléti ív, egyéni 

mentorálási terv. 

 

2.3.3. Mérföldkövek 

 

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:  

 

1. mérföldkő: a projekt megkezdését követő 12 hónapon belül a projekt keretében legalább 

a 100 fő mentor, valamint a 10 fő mentor koordinátor foglalkoztatásra kerül, valamint projekt 

szinten az összes elszámolható költség legalább 10%-áról kifizetési igénylést nyújt be.  

2. mérföldkő: 2018. december 31-ig a projekt keretében munkaerő-piaci integráló 

programokba segít 400 főt, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 

30%-áról kifizetési igénylést nyújt be  

3. mérföldkő: a projekt megkezdését követő 48 hónapon belül a projekt munkaerő-piaci 

integráló programokba segít 800 főt, valamint projekt szinten az összes elszámolható költség 

legalább 90%-áról kifizetési igénylést nyújt be. 

 

Mentorálási jegyzőkönyvek, illetve az adatbázisunk alapján tervezzük alátámasztani az adott 

mutatók teljesítését. 

 

2.4. Kutatás és mérés  

 

A tervezett kutatás két részből áll: kvantitatív és kvalitatív vizsgálatokat tervezünk. A 

mentorálási tevékenység hasznát több szempontból szükséges monitorozni. Azon mutatókat, 

melyek az indikátorok alapján számszerűsíthetőek kiegészítenénk olyanokkal, mint a 

lemorzsolódási mutatók (mentoráltak-nem mentoráltak közt). Továbbá vizsgálnánk, hogy az 

általunk elért, de nem mentorált személyek közül (32000 fő) hány embert sikerült ennek 

ellenére programba segítenünk.  

Ugyanakkor a kutatási tevékenység célja, hogy a saját munkánkat monitorozzuk 

hatásvizsgálati szempontból. Mivel a mentorálás célja az információátadáson felül az egyén 
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jól-létének, mentális és pszichoszociális állapotának megerősítése, így a kutatások során ezt a 

tevékenységünket szükséges a leginkább mérnünk, mivel az információátadási és delegálási 

feladatok visszajelzését az indikátorok megvalósulása fogja jelezni. 

 

 

A tervezett kutatások tematikája  

 

A kvalitatív mérések a mentori dokumentációból állnak össze, a kvantitatív mérések pedig 

objektív kérdőíves módszerrel kerülnek megvalósításra. A mentori tevékenység fontos részét 

képezi annak objektivizálása, ez épp úgy a mentori feladatkör része – az értékelési módszerek 

számukra oktatva lesznek. A mérések megtörténtének ellenőrzése, azok dokumentációjának 

kezelése mentorkoordinátori feladat. Három lényeges haszna is van: 

1. A standardizált, illetve a kialakított mérőeszközök használatával a mentor képet kap 

klienséről, mely az egyéni mentorálási terv kialakításában objektív segítség számára 

2. A klienssel való kapcsolat lezárásakor annak megismétlésével visszajelzést kaphat 

munkájáról 

3. A projekt egésze szempontjából is képet ad a változások mikéntjéről, a standard tesztek 

eredményei a magyar mintáéval is összevethetőek 

 

Kvantitatív mérések 

Jelen projektben olyan Állapotfelmérő csomagot kívánunk alkalmazni, mely négy magyar 

standarddal rendelkező teszt mellett a korábbi programban eredményesen használt, 

kialakított, de standarddal még nem rendelkező életminőség méréssel egészül ki. A standard 

tesztek jelentik 

1. Az állapot illetve vonásszorongás mérését (STAI I.-II.) 

2. WHO által használt rövidített QoL kérdőívet is, mely összefoglaló képet ad az 

életminőség szempontjából releváns változókról –  

3. MMK Lazarus féle megküzdési módok kérdőív, mely az egyén coping stratégiáit 

hivatott mérni 

4. PIK, Oláh által kidolgozott Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív, mely méri: 

pozitív gondolkodás, kontrollérzés, koherenciaérzés, öntisztelet, növekedésérzés, 

rugalmasság, kihíváskeresés, empátia, társas monitorozás,  leleményesség, 

énhatékonyság-érzés, társas mobilizálás képessége, szociális alkotóképesség, 

szinkronképesség, kitartásképesség, impulzivitáskontroll, érzelmi kontroll, 

ingerlékenység-gátlás  faktorokat.  

 

A standard tesztekről továbbá tudni kell, hogy használatuk nem jogvédett és ingyenes, 

ezeket bárki szabadon használhatja. Fentieket kiegészítve a saját életminőségvizsgáló 

eljárás zárná a kvantitatív mérést. A mérések a mentorálási folyamat kezdetén, illetve az 

utánkövetési szakaszba lépés előtt zajlanak. Ugyanazon tesztek kerülnek felvételre, így a 

változás nyomonkövethető a tesztek megismétlésével (minimum 3 hónap a szakmai 

irányelv tesztismétlésnél) lényegében bármikor, amikor az szükséges. Ez lényegében az 

„alapcsomag”, ugyanakkor lehetnek olyan esetek, amikor specifikált eljárások kellenek, ha 

az azokból való információk a mentori kompetenciát nem haladják meg, illetve a mentori 



111 
 

ellátással összefüggnek. Ennek okán ha pszichiátriai jellegű zavar megléte a gyanú, annak 

vizsgálata nem a mentor kompetenciája. 

 

A tesztek rövid bemutatása  

(Forrás: Kérdőívek és becslőskálák a klinikai pszichológiában , szerk: Perczel-Forintos Dóra, 

SE-ÁOK, Klinikai pszichológiai tanszék, 2012, Semmelweis Kiadó illetve A magyar népesség 

életminősége az ezredfordulón, szerk: Kopp Mária-Kovács Mónika Erika, Semmelweis Kiadó, 

2006) 

 

1. A Spielberger Állapot-vonás szorongás kérdőív  (State-Trait Anxiety Inventory, STAI-

S, STAI-T, Spielberger, 1970, ford. Sipos K. és Sipos M., 1978) a szorongás erősségének 

mérésére kidolgozott, széles körben elterjedt, 40 tételből álló önkitöltős kérdőív. Két 

változata van, méri a pillanatnyi, állapotszorongás (STAI-S) valamint a szorongás, 

mint személyiségvonás felmérésére szolgáló (STAI-T) skála.  

 A STAI-S skála a szubjektíven átélt félelemérzettel, szorongó várakozással, tudatos 

feszültség érzéssel jellemezhető, a vegetatív idegrendszer működésének fokozott 

izgalmát eredményező átmeneti szorongásos állapotok mérésére szolgál. Ez a 

szubjektíven átélt élmény a külső és belső környezet változásának hatására időről-

időre módosul. 

 A STAI-T skála egy viszonylag állandó, egyedi tulajdonságot ragad meg. Arra a 

kérdésre ad választ, hogy a személy esetében milyen mértékű annak a valószínűsége, 

hogy erős szorongásos állapotba jusson. Vagyis a személyiségvonásba szervült, 

szorongásra való hajlamot mutatja. 

A kérdőív használata nagyon elterjedt, belső reliabilitása kiemelkedően magas (Stauder és 

Konkoly-Thege 2006 adatai alapján Cronbach alfa=0,93. A mérőeszköz szabadon használható. 

 

2. A WHO-QoL kérdőív a WHO általános jóllét indexe (Bech és mtsai, 1996, Rózsa és 

mtsai, 2003). A Hungarostudy 2002 felmérésben 0, 84-es Cronbach alfa, azaz magasan 

megbízhatónak bizonyult. Itt használták a világon elsőként ilyen széleskörűen, teljes 

népességre kiterjedő mintán. E szerint a 18 évnél idősebb népesség 22%-át jellemzi 

teljes jóllét, pozitív életminőség, minden második ember lelkileg egészségesnek 

mondta magát, további 23%-ot jellemez csökkent lelki jóllét. Az országos átlag 7, 75, az 

életkorral csökken a jóllét érzete. Érdekes a megyénkénti leosztás - ld. lenti táblázat – 

ahol jól látszik, hogy a számunkra elsődleges célcsoport elérési területek mennyire 

kirajzolódnak – sajnos negatív értelemben. A mérőeszköz szabadon használható. 
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                             Kopp és mtsai, 2006, A magyar népesség életminősége az ezredfordulón, 87.oldal 

 

3. A Megküzdési Módok Kérdőív eredeti változatát Folkman és Lazarus dolgozta ki 1980-

ban (Ways of coping, Folkman, S., Lazarus R.S., 1980, ford. Frecska Ede). Az eredeti 

kérdőív 68 olyan állítást tartalmaz, melyek az emberek kognitív vagy viselkedéses 

megküzdési módjait írják le konfliktushelyzetekben. Ez a kérdőív egyike a legrégebben 

és legszélesebb körben használt mérőeszközöknek. A Frecska Ede által fordított 

kérdőív első hazai alkalmazói Kopp Mária és Skrabski Árpád, akik 1988-ban 

reprezentatív mintán végzett népegészségügyi felmérésük elővizsgálata nyomán a 

tételeket 8 dimenzió köré szervezték: menekülés, meggondolás, céltudatos cselekvés, 

a probléma jelentőségének csökkentése, támogatás keresése, önvádlás, egyezkedés és 

az események értelmének keresése (Kopp, Skrabski, 1995). Ez alapján készült a 16 

kérdéses változat (Rózsa és mtsai, 2008), itt négy faktor rajzolódott ki: 

problémaelemzés, feszültségredukció, kognitív átstrukturálás, passzív megküzdés. A 

mérőeszköz szabadon használható. 

4. A Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív (Psychological Immune Competence 

Inventory, PIK, Oláh, 1997-es változat) a leghosszabb, 80 tételes kérdőíve az 

Állapotfelmérő csomagnak, mely 16 alskálából áll. A kérdőív 16 olyan 

személyiségtényezőt, szűkebben fogalmazva megküzdési potenciál tényezőt mér, 

amelyek az egyén megküzdésének és alkalmazkodásának hatékonyságát a 

stresszhelyzet kognitív értékelési folyamatának befolyásolásán keresztül valósítják 

meg (Oláh, 2005). A szerző ezen dimenziók összességét nevezi a személy pszichológiai 

immunrendszerének, amely kutatásai alapján három alrendszerből tevődik össze: 

 

 Monitorozó, megközelítő alrendszer, melynek feladata a környezet megfigyelése, 

megértése és kontrollálása, a kognitív apparátus lehetséges pozitív következményekre 

hangolása. Alskálái: 

- Pozitív gondolkodás 

- Kontrollérzés 

- Koherenciérzés 

- Növekedésérzés 
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- Rugalmasság és kihívás keresése 

- Társas monitorozás 

- Kitartás 

 Mobilizáló, alkotó, végrehajtó alrendszer feladata a körülmények megváltoztatása és a 

tervek végrehajtása 

- Öntisztelet 

- Leleményesség 

- Énhatékonyság érzése 

- Társas mobilizálás képessége 

- Szociális alkotóképesség 

 Önszabályozó alrendszer feladata a tudati és érzelmi kontroll szabályozása 

- Szinkronképesség 

- Impulzivitáskontroll 

- Érzelmi kontroll 

- Ingerlékenység-gátlás 

E teszt részletes magyar standarddal rendelkezik, így a hátrányos helyzetű célcsoportunk 

eredményei több szinten is vizsgálhatóak.  

 

Az életminőség változásának mérése  

A szakirodalom egyre többet foglalkozik az életminőség mérésével, meghatározásával. A 

World Health Organization (WHO) az egészséget a következőképpen definiálta: „Az egészség a 

teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság 

hiánya” (WHO, 1948). Maga a fogalom komplex, magába foglalja a testi-lelki és más tényezők 

által is befolyásolt jól-létet, melyre a kliensek szubjektív megítélése, azaz állapotuk megélése 

jelent releváns adatot. Az egyes aspektusok közé tartoznak a fizikai es szellemi jólét köré 

szerveződő vonatkozások, ugyanakkor az, hogy azok milyen mertekben befolyásolják az 

egyéni megélést nagyon változatos lehet, számos életesemény is determinálhatja az aktuális 

állapotot. A hátrányos helyzetű lakosság állapotára ezidáig kevesebb adat, specifikus 

mérőeszköz áll rendelkezésünkre ezért kívánatossá vált a kifejlesztése. Az életminőséget mérő 

kérdőív összhangban áll a korábbi kutatásokkal illetve más, magyar standarddal rendelkező 

tesztekkel. Első kipróbálása a TÁMOP 5.3.10. projektben zajlott, ahol bizonyosodott, hogy a 

standardizált tesztekkel összhangban működik.  

Négy faktora mentén méri az érzelmi élet-pszichés állapotot, a társas kapcsolatokat, a 

kontrollérzést és a szubjektív egészségi állapotot. A legtöbb kérdés a „kontrollérzés” faktorba 

került, mivel a projekt célja a mentálhigiénés programokat tekintve elsősorban az egyén 

önellátásának növelése. Ezen belül a fejlesztés az egyén koherenciaérzésének fokozásához, 

reális jövőképének kialakításához ad eszközöket, így a változásokat is elsősorban ebben a 

szegmensben szeretnénk érzékenyen kimutatni.  

A hátrányos és leghátrányosabb helyzetű emberek számára lényegében a jól-lét egységének 

megteremtése a célunk. Ezzel az eljárással kifejlesztenénk egy olyan életminőség mérő 

eszközt, mely kifejezetten a hátrányos és leghátrányosabb helyzetű felnőttek mérésére 

alkalmas, vagyis hiánypótló. Azaz reményeink szerint érzékeny és pontos képet specifikusan 
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a célcsoportról, miközben a mérőeszköz későbbi programokban is már célzottan működhetne. 

Elsősorban a WHO Jól-lét kérdőívvel (WHO-QoL) összhangban vizsgáljuk eredményeit. 

 

Kvalitatív mérések 

Ezen értjük azokat az információkat melyeket elsősorban a mentor-kliens személyes 

kapcsolatából adódnak. A mentor strukturált interjút is felvesz, melyben megadott kérdésekre 

ad egyedi választ a mentorált. Ilyenek például a céljai vagy problémái meghatározása 

(Fókuszált állapotfelmérés). További adatok nyerhetőek a mentori dokumentációból, ahol az 

a kliens fejlődési útvonalát rögzíti, továbbá képet ad arról, hogy az egyéni fejlődése hogyan 

zajlik. Emellett a mentorálásról is, arról való elképzeléseiről is kérünk egy képet a klienstől.  

A részvétel zárásakor a kvantitatív teszteken túl elégedettség mérést is végzünk a mentori 

szolgáltatásra vonatkozóan.  

Tervezünk ugyanakkor azokkal egy külön mérést elvégezni, akik mentoráltjaink és képzési 

programba is csatlakoztak, de viszont lemorzsolódtak, nem tudták teljesíteni azt. Erre egy 

rövid kérdéssort állítottunk össze. Úgy gondoljuk, ez igen informatív lehet a képzési 

programok számára – ugyanakkor bízunk benne, hogy az elemszám a mentori munkának 

köszönhetően alacsony lesz. 

Szeretnénk különös figyelmet fordítani a korai iskolaelhagyókra, így azon mentoráltjaink 

méréseit külön szűrésnek vetjük alá, hogy minél több információt szerezzünk annak 

jellegzetes mintáiról. 

 

 

3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE 

3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása 

3.1.1. A megvalósulás helyszíne 

A Megvalósíthatósági Tanulmányban vázolt foglalkoztatási feladatai országosan valósul meg.  

 

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 

Előkészítés 

 A projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése, beleértve a projekt stratégiai 

megtervezését (ütemezés, erőforrás- és tevékenységtervezés, humán erőforrás- és 

infrastruktúra igény/szükséglet felmérése és előkészítése, együttműködési lehetőségek 

feltérképezése, illetve kialakítása).  

 Közbeszerzések előkészítése és/vagy lefolytatása. 

 

Megvalósítás 

 

 A projekt kezdése  

2017. május 1. 

 

 Projektmenedzsment felállítása 
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A projekt eredményes megvalósítása érdekében, a Pályázati Útmutatóban előírt szakmai 

tapasztalatokkal és szakirányú végzettséggel rendelkező projektmenedzsment felállítása 

történik. A projekt menedzsment és a szakmai megvalósítók részletesen a Megvalósíthatósági 

Tanulmányban kerülnek bemutatásra. 

 

 A megvalósítás szakmai feladatai 

A projekt szakmai feladatai a következő támogatható tevékenységcsoportok alá sorolhatóak: 

1. Foglalkoztatott személyek kiválasztása  

2. Mentorálás 

3. Járulékos beruházások 

4. Általános projekttevékenységek (közbeszerzés, nyilvánosság, könyvvizsgáló, 

projektmenedzsment) 

 

A tevékenységek a kiemelt pályázati útmutató szerinti támogatható tevékenységekkel 

összhangban, projekt elemekre bontva, a 15. ábra szemlélteti összefoglalóan. Az egyes 

tevékenységek célcsoportjai és hatásterülete összefoglalóan kerül bemutatásra. 

 

 

 

14. ábra - Pályázati tevékenységek 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Általános projekttevékenységek 

 

 Tájékoztatás és nyilvánosság  

A kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató alapján a projekt a Magas 

támogatási összegű projekt elnevezésű kommunikációs csomagba tartozik. A nyilvánosság 

biztosítása végig kíséri a teljes projekt időszakot. Részletes tartalma és ütemezése a „A 

nyilvánosság biztosítása, kommunikációs tevékenység” című, 5. fejezetben kerül kifejtésre. 

 Könyvvizsgálat 

A pályázati útmutató előírja, hogy a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű 

könyvvizsgálat elvégzése. Ennek eleget téve a projektgazda a projekt pénzügyi zárása előtt 

projektszintű könyvvizsgálatot tart, melynek eredménye csatolásra kerül a projekt záró 

elszámolása mellékleteként. 

ELŐKÉSZÍTÉS

MEGVALÓSÍTÁS

FENNTARTÁS
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 Horizontális vállalások teljesítése 

Mint az európai uniós forrásból támogatott projekt kedvezményezettje kötelesek vagyunk a 

projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt 

által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a 

beruházás során keletkezett környezeti kár és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba 

ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. A 

fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

támogatást igénylő esélytudatosságot kifejezni: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a 

csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.  

Infokommunikációs fejlesztések esetén betartjuk a kötelező infó-kommunikációs 

akadálymentesítést. 

 Beszerzések, közbeszerzés,  

A projekt költségvetésében megjelenő tételek és szolgáltatások. 

 Tartalék 

Jelen projekt keretében tartalék nem kerül betervezésre.  

 A projekt zárása  

A projekt tervezett zárása 2020. december 31-én történik. Ezek után kerül sor a projekt 

pénzügyi zárására valamint a záró csomag összeállítására. 

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése 

3.1.3.1. Társadalmi és gazdasági hatások 

 

Nyílt munkaerő-piacon boldogulni képes romák 

A projektben megvalósítandó képzés és mentorálás eredményeként munkaerő-piaci 

kompetenciákat elsajátító romák énképe erősödik, társadalmi megbecsülése növekszik, 

továbbá a képzések által megszerzett tudásnak köszönhetően a gazdasági lehetőségei is 

kitágulnak. Ezzel együtt a család eltartó képességének növelésével is lehet számolni, illetve 

nem elhanyagolható tényező, hogy mintaként szolgálhat a szülő a gyermekek előtt, sok 

esetben többgenerációs munkanélküliségi, tanult tehetetlenségi mintát hordozó családok 

jövőképe változik meg általa. Tágabb értelemben a család is hasznosul az előrejutásban, illetve 

járulékos elemként számolhatunk azzal, hogy a közösségben példaként szolgálhat a 

boldogulni képes romák, így további személyek megjelenésével lehet számolni a képzési és 

foglalkoztatási piacon. Nemzetgazdasági szempontból a befizetett adók emelkedése 

jelentkezik pozitív hatásként.  

 

Ellátórendszerbe el nem jutott személyek támogatása 

Az egészségügyi és szociális ellátórendszer a mentális jóllét támogatására, a hátrányos 

helyzetből fakadó lélektani problémák megoldásának megsegítésére csak részben képes 

kapacitást biztosítani. E program támogatásával több rászoruló személy kapna lehetőséget, 

hogy megerősítésben, mentálhigiénés segítségben részesüljön.  
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A 17. táblázat alapján a projekt társadalmi és gazdasági, illetve környezeti hatásai tekintetében 

megkülönböztethetünk közvetlenül a projektben végzett tevékenységekből eredeztethető 

hatásokat, valamint a projekt eredményeképpen, közvetve várható hatásokat. 

 

18. táblázat - Társadalmi-gazdasági hatások 

Hatásviselő rendszer 
Közvetlen/közvetett 

hatás 
Hatás erőssége 

A hatásmechanizmus leírása, 

eredménye 

1. Munkakörülmények Közvetlen - 

A projekt a munka- és képzési 

körülmények javulásához nem 

járul hozzá közvetlenül, 

infrastrukturális eleme nincs a 

projektnek.  

2. Társadalmi integráció és 

különleges társadalmi 

csoportok védelme 

Közvetlen 5 

A projekt megvalósítása a 

célcsoport életére, társadalmi 

elfogadottságára kihatással 

lesz. A közvetlen célcsoport a 

társadalom aktív tagjává 

válásával elősegíti a saját és a 

családjának társadalmi 

integrációját, lehetséges 

felemelkedését  

3. Esélyegyenlőség Közvetlen 5 

Az esélyegyenlőségi 

szempontok maximális szem 

előtt tartása, megkülönböztetés 

teljes tilalma: a képzési 

rendszer fejlesztése során 

közölt üzenetek pozitívan 

hathatnak az esélyegyenlőségi 

elvek elterjesztésére. 

4. Területi kiegyenlítődés Közvetett 5 

Mind a mentorálás, mind a 

foglalkoztatás az ország teljes 

területét lefedi, azaz a területi 

kiegyenlítődés vitathatatlan. 

5. Személyhez és családhoz 

kötődő jogok és 

lehetőségek védelme 

Közvetlen 2 

A családhoz kötődő 

lehetőségek között lehet 

említeni, hogy a gazdaságilag 

aktív roma nők újabb 

gyermekvállalás esetén 

magasabb szintű szociális 

ellátásra lesznek jogosultak.  

6. Önkormányzatiság, 

döntéshozatalban való 

társadalmi részvétel – 

nyilvánosság, igazságosság, 

erkölcs 

- - 
A projekt esetében ez nem 

értelmezhető. 
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7. Közegészségügy, 

közbiztonság 
Közvetett 3 

A közegészségügyi, 

közbiztonsági hatása a 

projektnek abban mutatható ki, 

hogy a gazdaságilag aktív 

romák részarányának 

növekedésével csökken a 

mélyszegénységben élők 

száma, a rendszeres havi 

jövedelem megteremti a 

lehetőséget a megfelelő 

étkezésre, öltözködésre.  

8. Bűnözés, terrorizmus és 

biztonság 
Közvetett 3 

A bűnözés elleni hatás tetten 

érhető, hiszen a 

mélyszegénységből való 

felemelkedés helyi szinten 

hozzájárulhat a bűnelkövetések 

számának csökkenéséhez.  

9. A szociális ellátó-

rendszerekhez történő 

hozzáférés 

Közvetlen 5 

A mentorálás eredményeként a  

célcsoport közvetlen tagjai a 

nyugellátáshoz  jogosultságot 

szereznek.   

10. Kutatás – fejlesztés Közvetett 2 

A projekt eredményei alapjául 

szolgálhatnak egy később 

lefolytatandó 

társadalomtudományi 

kutatásnak.   

11. Nemzetközi 

kapcsolatok, határmentiség 
- - 

A projekt esetében ez nem 

értelmezhető. 

12. Közszféra pénzügyi és 

szervezeti keretei 
Közvetett 3 

A projekt a támogatás nélkül 

nem valósulhatna meg a 

forráshiányos közszféra 

finanszírozásában és így nem 

emelhetné a szervezet 

színvonalát. 

Forrás: Saját szerkesztés 

3.1.3.2. Környezeti hatások 

A 18. táblázat szerint a projekt környezeti hatásai elhanyagolhatóak, a projekt végrehajtása 

során arra kell törekedni, hogy a környezetterhelést a lehető legalacsonyabb szintre kell 

szorítani.  

 

18. táblázat Környezeti hatások 

Hatásviselő rendszer 
Közvetlen/közvetett 

hatás 

Hatás erőssége 

(0-5) 

A hatásmechanizmus leírása, 

eredménye 

1. Levegőtisztaság - - 
A projekt esetében ez nem 

értelmezhető. 

2. Talajminőség és 

talajerőforrás 
- - 

A projekt esetében ez nem 

értelmezhető. 
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3. Területhasználat - - 
A projekt esetében ez nem 

értelmezhető. 

4. Hulladéktermelés, 

hulladék-hasznosítás 
Közvetett 2 

Papír alapú dokumentáció 

visszaszorítása, előnyben 

részesítjük az elektronikus 

kommunikációt: ennek 

eredményeképpen csökken a 

hulladéktermelés. 

5. Környezeti 

kockázatok megjelenése 
Közvetlen 4 

Papír alapú dokumentáció 

visszaszorítása, előnyben 

részesítjük az elektronikus 

kommunikációt: ennek 

eredményeképpen csökken a 

hulladéktermelés. 

6. Mobilitás, energia-

felhasználás 
- - 

A projekt esetében ez nem 

értelmezhető. 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

3.1.4. Pénzügyi terv 

A pénzügyi terv készítésekor az SZGYF alábbi szabályzatai kerültek figyelembevételre: 

 az SZGYF számviteli politikájáról szóló 1/2015. (IX. 24.) SZGYF szabályzata; 

 az eszközök és források értékelési rendjéről 2/2015. (IX. 24.) SZGYF szabályzata. 

 

 

3.1.4.1. Módszertan bemutatása 

1. A vizsgálat időhorizontja 

A projekt megvalósításának ideje 44 hónap (2017.05.01. – 2020.12.31.) valamint a fenntartás 

időszaka 5 év. 

 

2. A jelen kiírásban igényelt támogatás mértéke 

A projekt támogatása 100%-os intenzitást mutat. 

 

3. A saját forrás finanszírozásának módja 

A támogatáson felüli saját forrás nem értelmezhető jelen projekt esetében, mivel a projekt 

önrész nélkül, 100%-ban támogatásból valósul meg.  

 

4. A projektgazda és a tevékenység jellege 

A projektgazda és tevékenységének jellege nem vállalkozási. A projekt végrehajtásáért felelős 

szervezet besorolása szerint: 

 Projektgazda: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: központi költségvetési 

szerv – gazdálkodási formakód (GFO kód) 312. 
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5. A projekt állami támogatás (state aid) szempontjából történő besorolása 

Az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás (state aid) szempontjából a 

projektünk „Állami támogatás hatálya alá nem tartozó közcélú, jövedelmet nem termelő 

projektek, tevékenységek” közé sorolható. 

 

6. A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye 

A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye megegyezik a pályázó 

személyével. A beruházás aktiválását az SZGYF fogja elvégezni. (Számviteli politika: 20. pont). 

 

7. Az amortizáció kezelésének módja 

A pályázó szervezetnél alkalmazott lineáris amortizációs kulcsok a hatályos számviteli 

politika alapján (Számviteli politika: 17-18. §): 

 

ingatlanok esetében:     2 % 

tárgyi eszközök esetében:    16%  

informatikai eszközök esetében:  33%. 

 

A nettó 200 000 Ft-ot meg nem haladó eszközök esetében a használatba vételt követően egy 

összegben értékcsökkenési leírásként kell elszámolni. (Számviteli politika: 12. § (1) bekezdés). 

 

8. Az ÁFA kezelése 

A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott 

tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan azonban adólevonási jog  

nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

(Számviteli politika: 3. § (4) bekezdés). 

 

9. Az infláció kezelése 

Az infláció hatásainak elemzése a tervezés során megtörtént. A bérköltségekre az esetleges 

inflációnak közvetlen hatása nincs. 

 

10. A maradvány kezelése 

A hatályos számviteli politika alapján 25 millió forint bekerülési értéke alatti gépek, 

berendezések terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során nem lehet maradványértéket 

meghatározni. 

 

11. A bevételek kezelése 

A projekt közvetlenül bevételt nem termel. 

 

3.1.4.2. Pénzügyi terv 
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Költségbecslés a fejlesztési különbözet módszerével: 

 Módszertan: a projekt nélküli állapot esetében felmerülő költségek, valamint a projekt 

megvalósítása esetében felmerülő költségek különbözeteként kell megjeleníteni. 

 A projekt nélküli állapot esetén a költségek 0 Ft, hiszen a projektben megvalósuló 

tevékenységek projekt nélküli esetben nem valósulnak meg a pályázó szervezetnél. 

 

A projekt bevételi oldala a tervek szerint a következőképpen alakul: 

 A pályázó jelen projekt esetében 100%-os támogatási intenzitással számol. 

 A pályázó él a Felhívásban szereplő előleg igényléssel.  

 

 

 

 

3.1.5. Kockázatelemzés 

A Megvalósíthatósági Tanulmány útmutatója értelmében érzékenységvizsgálatot kell 

végezni, amely a változók kritikus csoportjára vonatkozó forgatókönyv elemzés, amely az 

alapeset mellett az „optimista” és a „pesszimista” változatot vizsgálja.  

 

3.1.5.1. Pénzügyi kockázatok elemzése 

 A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak-e a 

projekt teljes időtartama alatt. 

19. táblázat - Pénzügyi kockázatelemzés 1 

Alapeset Pesszimista forgatókönyv Optimista forgatókönyv 

 

A projekt költségvetése megfelel a 

realitásoknak, az elvárható ár - 

érték arányt tükrözi és a 

rendelkezésre álló összeget nem 

lépi túl. 

 

 

A projekt költségvetésének 

tervezése során nem tudtuk 

követni a jogszabályi változásokat, 

amelyek esetleg többletet és a 

projekten belüli átcsoportosítást 

generálhatnának. 

 

A tervezés során olyan 

körültekintően jártunk el, 

hogy nem keletkezhet deficit, a 

projekt a tervezettek és 

vállaltak szerint kerül 

megvalósításra 

 

 

20. táblázat - Pénzügyi kockázatelemzés 2 

Alapeset Pesszimista forgatókönyv Optimista forgatókönyv 
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A projekt pénzügyi 

ütemezésének tervezésekor 

figyelembe vesszük, hogy a 

projektkonstrukció alapján 

likviditási tervben támogatási 

előlegként az adott naptári év 

vonatkozásában eredetileg 

meghatározott összeg 100-150%-

ig előleglehívásra van lehetőség. 

 

 

Hosszan elhúzódik a 

Támogatási Szerződés 

megkötése és hatályba lépése, 

ezért az előleg lehívása 

jelentősen tolódik. 

 

A Támogatási Szerződés a projekt 

megkezdésének időpontjától 

számított két hónapon belül 

hatályba lép és az előleg a kérelem 

benyújtását követő 15 napon belül 

megérkezik. 

 

Tekintettel arra, hogy az EFOP-1.3.2-16 „Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése” projekt 

kiemelt projekt, megvalósulásához a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári 

év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 100-150%-ig előleglehívás megengedett, 

így a két táblázatból az optimális eset vizionálható, hiszen a projektelemek teljesüléséhez 

rendelkezésre fog állni a bekerülési költség. A Támogatási Szerződés mielőbbi megkötése az 

Irányító hatóság érdeke is, ezért vélelmezhetően ezzel a problémával nem kell számolnunk. 

A fenntartási költségek biztosítása 

 

21. táblázat - Pénzügyi kockázatelemzés 3 

Alapeset: Pesszimista forgatókönyv: Optimista forgatókönyv: 

 

A projekt befejeztével a projekt 

eredményei az intézmény 

keretein belül és a Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságon fenntarthatók. 

 

A projekt révén a 

fenntarthatóságot biztosító 

konstrukciók jönnek létre. 

 

A projekt befejeztével a 

projekt eredményei az 

intézmény keretein belül 

további támogatás nélkül nem 

tarthatóak fenn.                      . 

 

A projekt eredményeire nincs 

elég érdeklődő, nem jönnek 

létre stratégiai partnerségek. 

 

A projekt befejeztével a projekt 

eredményei az intézmény keretein 

belül fenntarthatóak, további 

képzési pályázatot indukál 

 

 

A projekt lévén a fenntarthatóságot 

biztosító konstrukciók jönnek létre. 
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3.1.5.2. Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 

22. táblázat - Kockázatelemzés 

Kockázat megnevezése 
Bekövetkezési 

valószínűség[1] 

Hatása a 

projektre[2] 
Kockázat mértéke[3] Kezelésének módja 

Műszaki kockázatok     

A projekt célcsoportja a projekt 

megvalósítása során nem tesz eleget 

az általuk vállalt feladatoknak. 

1 3 3 

A projekt célcsoportja esetében számolunk lemorzsolódással, 

ezért az SZGYF a toborzás során a vállalt indikátoron túlmenően 

további potenciális munkavállalókat fog bevonni a projektbe. A 

mentorok segítségével sikerül úgy motiválni a 

célcsoporttagokat, hogy a vállalásokat teljes mértékben 

teljesítsék. 

Beszerzési eljárás sikertelensége. 1 1 1 
Beszerzési feltételek körültekintő kidolgozása, határidők pontos 

betartása, szakértő alkalmazása. 

A projektgazda nem tudja 

teljesíteni az indikátort 
1 1 1 

A mentorálás esetében nagyobb számú célcsoporttag kerül 

kiválasztásra, mint akik ténylegesen részt vesznek a projektben, 

így biztosítható a kieső személyek pótlása.  

Pénzügyi kockázatok     

A tervezettnél magasabb lesz az 

infláció. 
3 2 6 

Szűk mértékben átcsoportosítással lehetőség nyílik 

kompenzációra.  
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Támogatási szerződés        

megkötésének elhúzódása 
3 2 3 

A projektgazda saját felelősségre megkezdi a projektet, de 

minimalizálja az első bekerülési költségeket, például a nyitó 

konferencia tervezett létszámának csökkentésével.  

Szervezeti kockázatok     

Intézményeken belül a 

munkatársakban a támogatott 

foglalkoztatással kapcsolatban 

ellenérzés alakul ki.  

2 2 2 Mentori hálózat erősítése, intézményi dolgozók érzékenyítése. 

Nem áll rendelkezésre a megfelelő 

számú potenciális foglalkoztatott 
1 3 3 

Az SZGYF újabb toborzási tevékenységet fog megvalósítani, 

amennyiben azt tapasztalja, hogy nincs elegendő számú 

jelentkező a térségben. A meglévő munkaerő megtartása 

érdekében folyamatos HR tevékenységet végez.  
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A projektben érintett kulcsemberek 

hosszabb távra, tömegesen kiválnak 

a projektből projekt mérföldkövek 

időszakában (pl. betegség miatt). 

1 3 3 

Az alkalmazandó projektvezetési módszertan, és a 

professzionális projekt adminisztrációs eszközök mellett az 

egyszemélyi függőség minimális. A projekt időintervalluma 

lehetőséget ad arra, hogy a szereplők és a kompetenciák a 

kulcsfontosságú területeken „átjárható” struktúrát alkossanak. 

Gondoskodni kell a megfelelő helyettesek kiválasztásáról, akik 

helyettesíteni tudják a kulcsembereket a projekt munkafázisai 

során. 

Időbeli kockázatok     

A projekt zárási határidejéig nem 

sikerül befejezni a projektet  1 1 1 A megvalósítás folyamatos monitoringja kizárja a csúszásokat. 

 Bekövetkezési valószínűség értéke: 1 – alacsony, 2 – közepes és 3 - magas valószínűség 

 Hatása a projektre értéke: 1 – kicsi, 2 – közepes és 3 – nagy 

 Kockázat mértéke= Bekövetkezési valószínűség és Hatása a projektre mező értékének szorzata. Ha értéke 1-3 között van: alacsony kockázat, ha 4 és 6 között van: közepes a 

kockázat, ha az értéke 9: kritikus a kockázat. 
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3.1.6. Fenntartás 

Az SZGYF vállalja, hogy megfelelnek a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 178.§-ban foglalt 

rendelkezéseinek, azaz a projekt befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe 

mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikk (1) bekezdésében 

foglaltaknak.  

 

Az EU-s és hazai társfinanszírozású projektek esetében a projektgazda vagy annak jogutódja a 

projektfenntartási időszakban biztosítja a támogatási szerződésnek megfelelő infrastrukturális és 

humánerőforrás feltételeket. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezen feladatát a 

Projektfenntartási Osztály végzi a 2007-2013 programozási időszak projektjei kapcsán jelenleg is. 

A Projektfenntartási Osztály a bővülő projektek számával arányosan bővíti kapacitásait a 

fenntartási időszakokra, annak költségét saját, intézményi forrásból fogja biztosítani.  

A tervezett két fő munkatárs feladata nem csak az EFOP-1.3.2 projekt fenntartása kapcsán merül 

fel, tervezetten más projektek fenntartási kötelezettségeinek feladatát is ellátják majd. Bérezésük 

és feladataik megoszlása más projektek kapcsán intézményi hatáskör, a projektgazda feladata.  

 

A projektfejlesztési osztály munkatársainak feladata, általánosan: 

- A projektben elkészült képzési anyagokat, kutatási eredményeket, valamint a tanulmányok 

elérhetőségét biztosítani szükséges legalább 5 évig. Ennek legegyszerűbb módja a papír alapú 

tároláson túl, a projekt honlapján történő elérés folyamatos biztosítása. 

- A honlapon keresztül biztosítható a szükséges adatszolgáltatást a szakmapolitikai szereplők 

számára, illetve igény esetén természetesen az eredeti dokumentumok megtekintését is 

biztosítani kell. 

- A projekt keretében kifejlesztett vagy továbbfejlesztett informatikai rendszert a kiírás szerint 

3 évig szükséges fenntartani. (szoftver, adatbázis, stb.) Mivel az elérést és az adatszolgáltatást 

5 évig szükséges biztosítani, a támogató informatikai rendszert is addig érdemes működtetni. 

- Az évente szükséges projektfenntartási jelentésben megfelelően igazolni kell a fenti 

rendszerek működését. (domain név, honlap és informatika üzemeltetési szerződése) 

- A dokumentumok tárolását biztosítani kell megfelelő, rendszerezett formában, hogy az 

esetlegesen felmerülő ellenőrzésekkor a szükséges anyagokat egyszerűen biztosítani lehessen 

az ellenőrök számára. 

- A projekt dokumentációja folyamatosan és szintén rendszerezetten kerül digitalizálásra, a 

későbbi könnyebb felhasználás érdekében. 

- A dokumentumok átlátható és rendszerezett kezelése a fenntartási feladatok 

megvalósításához elengedhetetlen. 

- A közbeszerzési, HR és pénzügyi dokumentumok legalább másolatban akkor is csatolva 

lesznek a dokumentációhoz, ha egyébként azt hivatalosan az SZGYF egyéb szervezeti 

egysége, vagy külső közreműködő kezeli. 

A fenntartási időszak költségei tehát elsősorban az informatikai rendszer üzemeltetéséből, 

valamint a honlap és a domain név fenntartásából tevődnek össze, melynek költségeit a 

pályázó vállalja. 
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3.2. Részletes cselekvési terv 

3.2.1. Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése 

A projekt tevékenységének időbeli végrehajtását meghatározza a hozzájuk kapcsolódó, 

indulásukat megelőző beszerzési eljárások időigénye. Az alábbi táblzatban feltüntettük a tervezett 

beszerzéseket és tervezett indításukat, amelyeket ugyancsak a Gantt diagramban is rögzítettünk.  

23. táblázat - A közbeszerzési feladatok és ütemezésük 

A közbeszerzés/beszerzés tárgya, megnevezése Az eljárás megindításának 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának tervezett 

időpontja 

Közbeszerzési szakértő 2017. II. negyedév 

Képzés megvalósításához szükséges tananyag 

fejlesztése 

2017. II-III. negyedév 

Nyilvántartási rendszer kialakítása a projekt e-

alapú dokumentálására és kommunikációra 

2017. II-III. negyedév 

Mentorok képzése 2017. II.-IV. negyedév 

Informatikai szolgáltatások, eszközök és 

tartozékok beszerzése 

2017. II-III. negyedév 

Mobiltelefonok beszerzése 2017. II-III. negyedév 

Kommunikációs és nyilvánossági 

tevékenységek ellátása  

2017. II-III. negyedév 

Papír-irodaszer, anyag beszerzése 2017. II-III. negyedév 

Rendezvények, catering szolgáltatás a 

workshopokhoz 

2017. II-III. negyedév 

Könyvvizsgálat lefolytatása  2017. IV. negyedév 

 

A projekt ütemezését tartalmazó GANTT diagramot a megvalósíthatósági tanulmány 2. sz. 

melléklete tartalmazza 

 

4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 

 

4.1. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság bemutatása 
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A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ellátja a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti fenntartói feladatokat. 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság összesen 155 intézmény és telephelyei fenntartói 

feladatait látja el, melyből 105 szociális, 38 gyermekvédelmi, 10 vegyes (szociális és 

gyermekvédelmi is) és 2 egyéb típusú intézmény. 

 

4.1.1. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alapadatai a hatályos SZMSZ alapján 

 

A pályázati konstrukció alapján a projekt megvalósítója a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság. Bemutatása a 2015/29. Hivatalos Értesítőben megjelent 26/2015. (VI. 19.) EMMI 

utasítás 1. számú melléklet alapján történik.   

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság vagy SZGYF) a 

szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a 

továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló központi költségvetési szerv. 

 

A Főigazgatóság alapadatai a következők: 

 

a) megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 

b) rövidített megnevezése: SZGYF, 

 

c) angol nyelvű megnevezése: General Directorate of Social Affairs and Child Protection, 

d) székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49., 

 

e) statisztikai számjele: 15802107-8412-312-01, f) 

adóigazgatási száma: 15802107-2-41, 

 

g) törzskönyvi azonosító száma: 802101, 

h) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00329905-00000000, 

i) bankszámlaszáma: 10032000-00329905-00000000, 

 

j) alapító szerv neve, székhelye: Kormány, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., 

k) alapításáról szóló jogszabály: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. 

(XI. 13.) Korm. rendelet., módosítva: 2016. augusztus 31. 

Vonatkozó rész: 
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3. § (1) bekezdés h, pontja: 

ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból vagy más külföldi alapokból támogatott 

egyes feladatkörébe tartozó programok megvalósításának szervezési, lebonyolítási és 

koordinációs feladatait, 

 

l) irányító szerv neve, székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI), 

1054 Budapest, Akadémia utca 3., 

 

m) az alapítás időpontja: 2012. december 10., 

 

n) a Főigazgatóság alapító okiratának kelte: 2013. május 31., azonosítója: 26718-1/2013., 

módosítva 2016. augusztus 31., azonosítója: 44067-2/2016/JCIV. 

o) a Főigazgatóság főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

841215 szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása 

 

p) a Főigazgatóság alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

    013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 

048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott 

kutatás és fejlesztés 

074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 



130 
 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 

086020 Helyi, közösségi tér biztosítása, működtetése 

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 

092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 

098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 

098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 

101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő 

programok, támogatások 

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő programok, tevékenységek 

108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása 

 

 

A Főigazgatóság vállalkozási tevékenységet végezhet, amelynek mértéke nem haladhatja meg a 

költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának 30%-át. 

A Főigazgatóság költségvetési szervként gazdálkodó szervezetekben alapítói, tulajdonosi 

(tagsági, részvényesi) jogokat nem gyakorol. 

 

 

4.1.1.1. A Főigazgatóság szervezeti felépítése 

 

A Főigazgatóság a miniszter irányítása alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan 

működő, gazdálkodó szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv, melynek élén 

főigazgató áll. A főigazgató felett a munkáltatói jogkört a miniszter gyakorolja.  

 

A főigazgató felett az EMMI Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. függelék II/3. és II/5. 

pontjában megjelölt munkáltatói jogköröket a közigazgatási államtitkár gyakorolja. A 
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Főigazgatóság főigazgató-helyettesét a miniszter nevezi ki és menti fel. Felette az egyéb 

munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja. 

 

 

A Főigazgatóság központi szervből, valamint területi szerveként működő megyei és fővárosi 

kirendeltségekből (a továbbiakban: kirendeltség) áll. 

 

A Főigazgatóság székhelye Budapest, illetékessége országos, a közvetlen fenntartású kiemelt 

intézmények tekintetében a Főigazgatóság központi szerve látja el az intézményfenntartói 

feladatokat. 

 

 

A kirendeltségek illetékességi területe a fővárosra, illetve a megyékre terjed ki. 

 

 

A kirendeltség a főigazgató irányítása és a kirendeltség igazgató vezetése alatt álló szervezeti 

egység. 

 

 

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (a továbbiakban: OGYSZB) a főigazgató 

mellett önálló ügyrend alapján működő testület, amelynek tagjait és vezetőjét a miniszter jelöli ki. 

 

 

A Szabályzat rendelkezéseit az OGYSZB tekintetében az ügyrendben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni. 
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15. ábra - Az SZGYF szervezeti felépítésének organogramja a jelenleg hatályos SZMSZ-ből.82 

 

                                                             
82 https://www.szgyf.gov.hu/ 

Forrás: SZGYF Szervezeti és Működési Szabályzata 
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4.1.1.2. A Főigazgatóság feladatai 

 

A Főigazgatóság ellátja 

a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 

és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 

2011. évi CLIV. törvény alapján átvett szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, 

valamint a szociális és gyermekvédelmi tevékenységet végző alapítványokkal, 

közalapítványokkal, gazdasági társaságokkal kapcsolatos, e törvény 9. § (1) bekezdése 

szerinti feladatokat, 

b) az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 

átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 2. § (3) 

bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 9/A. § (2) bekezdése szerinti feladatokat. 

 

 

A Főigazgatóság végzi a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti fenntartói feladatokat. A 

fenntartásában lévő intézmények a 3. számú mellékletben megtalálhatóak. 

 

 

A Főigazgatóság központi szerve a fenntartott intézmények vonatkozásában az alábbi 

fenntartói hatásköröket gyakorolja: 

 

a) felterjeszti miniszteri döntésre az Szt. 91. § (3) bekezdése, valamint a Gyvt. 122. § (2) 

bekezdése szerinti iratokat, 

 

b) egységesen meghatározza, és honlapján közzéteszi az Szt. 92. § (2) bekezdés b)-f) pontja 

szerinti információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan, 

 

 

c) javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza 

a gazdálkodásuk részletes rendjét, 

 

 

d) az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A. §-a 

szerinti esetben – a kirendeltség előterjesztése alapján – intézkedik a jogszabálysértés 

megszüntetéséről, 
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e) ellátja – a kirendeltségek előterjesztése alapján – az Szt. 122/A-122/C. §-a szerinti 

fenntartói feladatokat. 

 

 

 

A Főigazgatóság központi szerve biztosítja az Szt. 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást. 

 

 

A kirendeltség feladatai: 

a) A kirendeltség ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) 

bekezdés c)-l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat. 

 

b) A kirendeltség – a főigazgató egyetértése mellett – megállapítja az intézményi térítési 

díjat. 

 

 

c) A kirendeltség eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben. 

 

d) A kirendeltség felterjeszti a főigazgatónak – javaslatával együtt – a fenntartott 

költségvetési szervek éves költségvetésére és a gazdálkodás rendjére vonatkozó 

iratokat, illetve javaslatot tesz az Szt. 122/A-122/C. §-ával kapcsolatban. 

 

 

4.1.1.3. A szervezeti egységek és azok feladatai 

 

A Főigazgatóság szervezeti egységei a főosztály és az osztály. A kirendeltség főosztályi 

jogállású szervezeti egység. A szervezeti egység ellátja a Szabályzatban foglalt, valamint a 

szervezeti egység vezetője által meghatározott feladatokat. 

 

A kapcsolattartás rendje  

A belső kapcsolattartás rendje  

 

A Főigazgatóság szervezeti egységei feladatellátásuk során kötelesek együttműködni. 

Valamennyi szervezetszabályozó eszköz a Főigazgatóság intranetes felületén a 

munkavállalók részére hozzáférhető, megismerhető. A kapcsolattartás formái:  

a) Vezetői értekezlet: a vezetői értekezlet a főigazgató szűkebb körű tanácsadó, döntést 

előkészítő testülete. Tagjai a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági vezető, a központi 

igazgatók, a belső ellenőrzési főosztályvezető.  
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b) Főigazgatói értekezlet: a főigazgatói értekezlet a főigazgató szélesebb körű tanácsadó, 

döntést előkészítő testülete. Tagjai a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági vezető, a 

központi igazgatók, a főosztályvezetők és a kirendeltség igazgatók.  

c) Gazdasági vezetői értekezlet: az intézmények egységes gazdálkodási rendjét biztosító 

munkaértekezlet. Tagjai a gazdasági vezető, a gazdasági igazgató, a fejlesztési igazgató, a 

központi gazdasági, fejlesztési osztályok és a megyei gazdasági osztályok vezetői.  

d) Állománygyűlés: a főigazgató évente legalább egy alkalommal, az előző év értékelése és a 

következő év legfontosabb feladatainak meghatározása céljából tájékoztatót tart.  

e) Projekt Előminősítő Bizottság értekezlete (eseti): a főigazgató mellett működő, pályázati 

javaslatokkal, a pályázatokkal kapcsolatos döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő 

testület ülése.  

 

A külső kapcsolattartás rendje  

A Főigazgatóságot a főigazgató vagy az általa meghatalmazott személy képviseli. A 

főigazgató akadályoztatása esetén az általános képviseleti jogot a főigazgató-helyettes 

gyakorolja. Az államháztartás alrendszereivel való külső kapcsolattartás során – a főigazgató 

és a főigazgató-helyettes kivételével – a Főigazgatóság vezetői az azonos vezetői szinttel 

tartanak kapcsolatot. A Jogi és Igazgatási Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztálya látja el 

általános jelleggel a Főigazgatóság képviseletét a hatóságok és bíróságok, közjegyzők és 

végrehajtók előtt. A Főigazgatóság jogtanácsosai önállóan jogosultak a bíróságokkal, illetve 

más hatóságokkal kapcsolatot tartani, valamint előttük a Főigazgatóság jogi képviseletét 

ellátni. Érdekvédelmi szervezetekkel a főigazgató és a főigazgató-helyettes tartanak 

kapcsolatot. A Főigazgatóság nevében nyilatkozattétel csak a főigazgató meghatalmazása, 

illetve a kiadmányozás rendje alapján tehető. 

 

 

4.1.1.4. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság feladatai a projekt megvalósítása 

során 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság feladata a projekten belül a 

projektmenedzsment, a szakmai megvalósítók, a mentorok, a mentor koordinátorok, a 

könyvvizsgáló valamint közbeszerzési szaktanácsadó megbízása.  

 

A korábbi támogatási időszakban a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a TÁMOP-

5.3.1.B-2-12/2 – „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti 

ellátórendszerben” pályázatot,  során is sikeresen és eredményesen látta el a feladatait,  

(Pályázatírás, menedzsment tapasztalatok biztosítása, foglalkoztatható létszám 

meghatározása, fedezet biztosítása a támogatási döntések elhúzódásából fakadó 

intézményi kötelezettségvállalási problémák áthidalására, stb.), melynek eredményeként 72 

projekt sikeres lebonyolítása történt meg (összes megítélt EU-s támogatási összeg 
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516.143.739 forint). Ez a szakmai és pénzügyi tapasztalat garancia az EFOP-1.3.2-16 

„Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése” elnevetésű projektben vállaltak teljes körű 

megvalósulására is. 

 

4.1.1.5. A projekt megvalósításáért és üzemeltetéséért felelős szervezeti egység 

 

A fejlesztési igazgató 

 

A fejlesztési igazgató feladatait a gazdasági vezető irányítása mellett látja el. A fejlesztési 

igazgató irányítja a vagyongazdálkodási, üzemeltetési és fejlesztési szervezeti egységeket, 

gondoskodik összehangolt működésükről. A fejlesztési igazgatót tartós távolléte vagy 

akadályoztatása esetén az Intézményfejlesztési Főosztály főosztályvezetője, együttes 

távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály 

főosztályvezetője helyettesíti. 

 

A projekt üzemeltetéséért felelős szervezeti egység az Intézményfejlesztési főosztály látja el. A 

főosztály vezetője a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – a 

Szabályzat szerint az irányítást gyakorló vezetőktől kapott utasítás és iránymutatás alapján – 

vezeti a főosztály munkáját, és felelős a főosztály feladatainak ellátásáért. A főosztály vezetője 

elkészíti a főosztály ügyrendjét, szervezi és ellenőrzi a főosztályhoz tartozó feladatok 

végrehajtását. A főosztály vezetője dönt a főosztály feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben, 

amennyiben jogszabály, a Szabályzat vagy az irányítást gyakorló vezető eltérően nem 

rendelkezik.  

 

A projekt megvalósításáért a projektmenedzser felel. A projektmenedzser feladata a projekt 

teljes körű megvalósítása, a szakmai és pénzügyi vállalások teljesülése. Akadályok felmerülése 

esetén kockázatelemzés végzése, az Intézményfejlesztési főosztály főosztályvezetőjének 

tájékoztatása.  

Ezen túlmenően feladata: 

a) kialakítani a projekt teamet,  

b) összehangolni a projektben dolgozó szakemberek munkáját,  

c) ellenőrizni az egyes feladatkörök ellátását,  

d) a feladatok teljesülését,  

e) kapcsolatot tartani a projekt megvalósulási helyszíneivel, az intézmények igazgatóival, 

szakmai munkatársaival, továbbá a célcsoporttagokkal,  

f) eseteket és problémákat kezelni, 

g) együttműködni a projekttel érintett önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és 

egyházakkal, segíteni pályázati tevékenységüket, 

h) és beszámolókat készíteni. 
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4.1.1.6. A projektgazdának a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása 

 

Az SZGYF fenntartásában működő intézmények által a TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 konstrukció 

keretében megvalósított projektek tapasztalatai 

 

Pályázatok benyújtásával kapcsolatos tapasztalatok: 

1. Az SZGYF intézményeinek beemelése a pályázók körébe: 

A konstrukció konvergencia és KMR régióra szóló kiírásai már 2012 novembere óta nyitva 

álltak, azonban a pályázati útmutató pályázói körének, az SZGYF által fenntartott 

intézmények számára kedvező módosítása 2013 októberében történt meg. Ezt követően 

módosult a kitöltő program is, így intézményeink megkezdhették pályázataik benyújtását 

a konstrukciókra. Egészen 2015 februárjáig csak bizonyos megyék (Somogy, Baranya és 

Békés) intézményeinek pályázatai készültek el és kerültek benyújtásra, majd a legtöbb 

esetben elutasításra. 

 

2. Elutasítások:  

A nagyszámú elutasítás köszönhető volt a pályázati kitöltő program hibáinak, 

bonyolultságának, az oda-visszautaló adatkitöltések miatti nagyszámú hibalehetőségnek, 

illetve a több mint 66-féle értékelési szempontnak. A bonyolult értékelési 

szempontrendszer ellenére a kiírás típusa un. könnyített pályázati kiírás volt, amely 

esetében a jogszabály alapján sajnos hiánypótlásra nem volt lehetőség. 

 

3. Segítségnyújtás az SZGYF részéről: 

A Kirendeltségi kollégák a pályázatok megírásával és ellenőrzésével, a korábbi 

Projektigazgatóság (jelenleg Intézményfejlesztési Főosztály) a pályázatok benyújtás előtti 

kontrolljával, hibalista készítésével, személyes, telefonos és elektronikus konzultációkkal, 

továbbá önellenőrzést szolgáló ellenőrző lista és mintapályázat összeállításával segítette 

az intézményeket és a kirendeltségek pályázati referens kollégáit a hibátlan pályázati 

dokumentáció összeállítása érdekében. 

 

Döntéshozatal elhúzódásából fakadó problémák: 

Éppen ezért is jelentett problémát, hogy a döntéshozatali folyamat elhúzódott, mert a 

támogatásról/elutasításról szóló döntésekről nem értesültek időben az intézmények. A 

konstrukció lezárása előtt benyújtott pályázatok esetében ez még nagyobb problémát jelentett, 

mert egy bizonytalan helyzetre kellett elindítaniuk a munkaerő felvételt. Az intézmények nem 

mertek fedezet nélkül kötelezettséget vállalni, vagyis legalább addig, amíg a támogatásról 

szóló döntésről nem értesültek, a célcsoporttagok felvételét sok esetben nem indították el a 

pályázatban vállalt időpontig. Tették ezt mindannak ellenére, hogy az SZGYF főigazgatója 

több ízben bocsátott ki állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy a projektekkel felmerülő 
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költségek fedezetét a fenntartó biztosítja a támogatási döntések megszületéséig. Ezeket a 

helyzeteket a döntések megszületése után a Közreműködő Szervezet később rugalmasan 

kezelte, engedélyt adtak az útmutatótól eltérő projektkezdési és befejezési időpontok 

módosítására, azonban jelentősen megnövekedtek ezzel a szerződésmódosítások és változás 

bejelentések számai. A projektek fizikai befejezésének határideje végül 2015. november 30-ra 

módosult. 

 

 

Elhúzódó támogatói döntések és a célcsoporttagok pótlásának problémái: 

Az elhúzódó támogatói döntések azt is eredményezték, hogy a korábban kiválasztott 

célcsoporttagok elálltak a munkába lépési szándéktól, az intézmények pedig a támogatói 

okiratok csúszása miatt nem merték maximálisan feltölteni a létszámot. Emiatt több projekt 

esetében az útmutató előírásaitól eltérően 2 hónapon belül nem kerültek pótlásra a 

lemorzsolódott célcsoporttagok. A másik problémát a tartós táppénzen lévők rendezetlen 

státusza eredményezte, mellyel kapcsolatban az útmutató nem tartalmazott előírást. 

A probléma megoldására az SZGYF akkori Projektigazgatósága (jelenleg Intézményfejlesztési 

Főosztály), a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság között egyeztetések kezdődtek, 

melynek eredményeképpen 2015. május 28-án az Irányító Hatóság vezetője részéről 

állásfoglalás született a fent leírt helyzetek megoldására vonatkozóan. 

Támogatói okirat, illetve projekt megvalósításától történő elállások: 

A pályázatokat benyújtó és támogatásban részesülő SZGYF által fenntartott intézmények 

közül 2 a Közép-magyarországi Régióból (KMR), 72 a konvergencia régióból került ki.  

A projektek lebonyolítása során két esetben visszalépés történt. Mindkét esetben az 

intézmények kezdeményezték a szerződéstől való elállást, mert a célcsoporttagok már a 

projekt kezdetén kiléptek, és az intézményi telephelyek bonyolult megközelíthetősége, 

továbbá a megfelelő végzettséggel rendelkező helyi munkavállalók hiánya miatt nem találtak 

pótlásra alkalmas személyt. 

A két visszalépés után az SZGYF által fenntartott intézmények közül összesen 72 élő támogatói 

okirattal rendelkezünk a két konstrukcióban. 

 

Monitoring mutatók tisztázása és módosítása: 

A támogatói oldalon szervezett Projekt-végrehajtási Ülések (a továbbiakban: PVÜ, résztvevői: 

EMMI Közreműködő Szervezete, Irányító Hatósága, EMMI szakfőosztálya, fejlesztési 

koordinációs főosztálya, a kiemelt projekt menedzsmentje, SZGYF) egyikén az SZGYF által 

említett probléma megoldására szintén állásfoglalás született.  

A pályázati útmutatóban nem került pontosan definiálásra „A szolgáltatásokkal elért 

közvetett célcsoport tagjainak száma” nem kötelezően vállalt indikátor, melynek teljesítését a 

pályázók eltérő módon értelmezték. A Közreműködő Szervezet 2015. július 13-án a 

kedvezményezettek részére megküldte az indikátor értelmezését, és egyben lehetőséget adott 

szerződésmódosítás vagy változás bejelentés keretében a vállalások módosítására. 
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Projekthosszabbítások: 

A Közreműködő Szervezet a források felhasználásának maximalizálása érdekében a projektek 

számára lehetőséget biztosított a pályázati útmutatótól eltérő projekt befejezési időpontok 

(legkésőbb 2015.október 30.) módosítására, mellyel több intézményünk is élt és változás 

bejelentéssel 2015. november 30-ig kitolták a projekt fizikai befejezésének időpontját. Ezt 

követően indult a továbbfoglalkoztatási kötelezettség az intézmény költségvetésének terhére, 

melyek a projekt időszaktól függően 1-3 hónapig terjedtek. 

A hosszabbítás nem csak a projektenkénti maximális vagy közel teljes forrás felhasználási 

lehetőséget biztosította, hanem a célcsoporttagok és az intézmény számára is kedvező volt az 

addigra már biztosan funkcionáló munkavállalók hosszabb idejű támogatott foglalkoztatása 

is. Lehetőség szerint meghosszabbították ezzel egyidejűleg a mentor tevékenységének 

finanszírozását is, aki a célcsoporttagok munkavégzésének támogatását végezte. 

 

 

Az SZGYF által fenntartott intézmények, mint projektmegvalósítók a TÁMOP-5.3.1-B-2-

12/2 konstrukció keretében 

 

1. Projektmenedzsment: 

A pályázati útmutató a projektmenedzser személyéhez igen határozott feltételeket írt 

elő, felsőfokú végzettséget és szociális, vagy gyermekjóléti/gyermekvédelmi, vagy 

óvodai nevelési területen szerzett legalább 3 éves vezetői tapasztalatot. Ennek 

jellemzően csak az intézményvezetők feleltek meg, akik a napi feladataikon túl, 

gyakran projektmegvalósítási tapasztalatok hiányában igyekeztek ellátni feladataikat. 

A megbízási szerződés esetén a megbízó személyének tisztázatlansága problémákat 

okozott. 

 

2. Célcsoporttagok sajátosságainak ismerete, munkakörnyezeti integráció:  

Nem minden intézményben tudatosult, hogy a projekt megvalósításával nem csak egy 

foglalkoztatási tevékenység valósult meg, hanem a célcsoporttagok intézményi 

munkakörnyezeti integrációja, munkaerő piaci reintegráció is. 

 

3. Dokumentációs tevékenységekkel kapcsolatos problémák (pl. beszerzéssel kapcsolatos 

3 árajánlat kérése), számlák záradékolása, irattározás – projektdosszié összerendezése 

problémát jelentett tapasztalatok hiányában. Ehhez az SZGYF Intézményfejlesztési 

Főosztálya igyekezett minden segítséget megadni a megvalósítóknak. 

4. Szerződéses kötelezettségek ismeretének hiánya, mely nem csak a rövid támogatói 

okirat ismeretét takarta, hanem annak Általános Szerződési Feltételek részét, illetve a 

pályázati útmutató minden apró részletét. 

5. Elszámolási tevékenységek döcögése, nem ütemes forráslehívás, illetve az előleg 

elszámolás ütemezésének tervezési hiánya. 
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6. Beszerzési eljárások – nem időben indították a megvalósítók, célszerű lett volna a 

projekt elején, a támogató okirat kiállítása után megindítani az eljárásokat. Három 

megye adott meghatalmazást az SZGYF-nek a beszerzés lebonyolítására, de nagyon 

szűkösen fértek bele a megvalósítás határidejébe a késői kezdéssel.  

7. Több esetben tapasztalható volt a nagyvonalú határidő kezelés (pl. hiánypótlás, 

korrekció, záró beszámoló beküldése az előírt időpontokban). Nyilvánvaló, hogy az 

intézmény alapfeladatainak ellátása előnyben részesül, ugyanakkor a KSZ által adott 

határidőkhöz való igazodás szerződéses kötelezettség. 

 

SZGYF és kirendeltségeinek szerepe a megvalósítás során: 

1. Kirendeltségi feladatkörben szükséges lenne az állandó egyeztetés a hozzá tartozó 

intézmények projektjeinek előrehaladásával kapcsolatban, nem csak egyénileg, 

csoportosan is. Somogy, Baranya, BAZ megyében összehangoltan működtették a 

projekteket, így az egy-egy projektnél felmerülő problémát az összes többi intézmény 

esetében már előre kiküszöbölhették, vagy azonos metodika mentén megoldhatták. 

2. A pályázatok megírásában a legtöbb kirendeltség közreműködött vagy átvállalta az 

ezzel kapcsolatos feladatokat az intézményektől.  

Az akkori Projektigazgatóság ehhez mintapályázatot készített, önellenőrző listát, 

személyes tanácsadási lehetőséget. 

3. A megvalósítás során az intézmények 2/3-a élt az SZGYF IFF által nyújtott 

segítségekkel, tanácsadással. 

4. Az SZGYF IFF közvetítő szerepet töltött be az intézmények és a Közreműködő 

Szervezet között. 

5. Azon intézmények esetében, ahol hiányzott a projektmegvalósítási tapasztalat, 

egyfajta mentorálást végeztünk a megvalósítás során. 

6. A szerződésmódosításokat, változás bejelentéseket, záró beszámolókat többségükben 

az SZGYF IFF-el egyeztetve készítették el és nyújtották be az intézmények. Ez a KSZ 

számára hasznos volt, egyfajta előminősítést jelentett számukra is. Ezen 

dokumentumok elkészítéséhez is készítettünk és küldtünk kitöltési útmutatót. 

7. A horizontális vállalások kapcsán esélyegyenlőségi terv mintát és környezeti 

fenntarthatósággal kapcsolatos előadásanyagot készítettünk és küldtünk meg az 

intézmények részére. 

8. A záró helyszíni ellenőrzések közeledtével dokumentációs ellenőrző listát készítettünk 

a konstrukcióra specifikálva, melyet minden kirendeltség és intézményi kapcsolattartó 

részére eljuttattunk. 

A fentebb vázolt projektekkel kapcsolatos nehézségek, problémák, kockázatok és megoldások 

jól szemléltetik az SZGYF problémamegoldó képességét, méretéből és területi 

elhelyezkedéséből adódó lehetőségekkel való tudatos bánásmódját és a rendszerben dolgozó 

szakemberek tudástőkéjének széles skáláját. Ezt támasztják alá a projekt életciklusát követő 

statisztikai mutatók is. Minden projekt hozta a vállalt foglalkoztatási létszámot. Eltérés csupán 
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a vállalt célcsoporttagok számának teljesítési merítésében volt. Természetesen, azokban a 

projektekben, ahol a célcsoporttagok vállalt száma hat fő alatt volt, ott a támogatás arányosan 

kevesebb volt, mint 20 millió forint. A vállalt létszám a 24. táblázat szerinti mértékű merítésből 

volt megvalósítható. 

25. táblázat - A projektbe bevont személyek száma megyénként  

 

 Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 16. ábra a projektekbe ténylegesen részt vett személyek számát mutatja be szemléletes 

módon, nemekre bontva. 

 

 

 

 

Megye 
Hány főből valósult meg 

(fő) 

Baranya 40 

Borsod-Abaúj-Zemplén 15 

Békés 36 

Csongrád 1 

Fejér 3 

Főváros 9 

Győr-Moson-Sopron 1 

Hajdú-Bihar 1 

Heves 20 

Nógrád 6 

Pest  2 

Vas 28 

Veszprém 5 

Zala 5 

Somogy 87 

Összesen 259 
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16. ábra - Projektbe bevont személyek száma, aránya nemenként és megyénként 

 
Forrás: Saját kutatás 
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Forrás: Saját kutatás 

 

A megvalósult projektek megvalósításának céljai, adottságai, a megvalósítás mérföldkövei 

és a már jelentkező hatások 

 

A kérdőíves mérés összesítése alapján megállapítást nyert, hogy a célcsoporttagok toborzása 

nem ütközött különösebb nehézségbe, hiszen a projekt, illetve az SZGYF által alkalmazott 

roma koordinátorok nagy területi és perszonális ismeretekkel rendelkeztek/rendelkeznek, így 

pótlás esetén tudták, hogy kiket lehet foglalkoztatási ajánlattal megkeresni, kik azok a roma 

személyek - elsősorban nők - akiket be lehet vonni a munka világába.  

 

A TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 - konstrukció keretében megvalósult foglalkoztatási projektben a 

roma célcsoport visszacsatolásai alapján elmondható, hogy az intézményekbe való 

beilleszkedés nem volt azonnali siker történet, ugyanakkor az első hetek nehézségei a 

szupervízor, illetve az intézmény vezetése segítségével a hónap végére eltűntek, helyébe a 

szakmai munka elvárásai, a minőségi feladatellátásnak való megfelelés lépett. A roma 

munkavállalókat az intézményi ellátottak fenntartás nélkül fogadták, a segítő szakma 

attitűdjeinek alkalmazása, felülírták a társadalomban kialakult távolságtartást. 
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Bár a projektben foglalkoztatottak gyakorlati ideje/tudása kezdeti szinten állt, ugyanakkor 

azzal, hogy továbbképzéseken vehettek részt, holisztikus látásmódra tehettek szert. Ez az új 

típusú látásmód, segített abban, hogy megértsék magát a rendszert, az ellátottak bekerülési 

útvonalát és lehetséges jövőképüket. A célcsoporttagok beszámoltak arról is, hogy a 

munkában eltöltött néhány hónap után megváltozott a családon belüli szerepük is, hiszen a 

rendszeres fizetéssel eltartottakból eltartókká váltak, az addigi napi szintű pénzügyi 

nehézségeket tervezhetővé tehették és a gyermekeik, családjuk előtt kiutat tudtak mutatni.  

 

Az íves szakmai kiteljesedés esetenként megtört azzal, hogy a roma családok reprodukciós 

beidegződései - 17. - ideje korán felülírták a munka világában való részvételt. Ez természetes 

folyamat, ugyanakkor munkaerő-gazdálkodási szempontból kiszámíthatatlanná tette az 

intézményi humánerőforrás tervezést. 

 

A projektek fenntartásának nyomon követését kérdőíves méréssel végeztük el, a zárást követő 

első félévet követően. A számok azon célcsoporttagokat jelölik, akik a kötelező 

továbbfoglalkoztatáson túl is az SZGYF alkalmazásában maradtak. A TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 

– konstrukció nóvuma, hogy a foglalkoztatottak közalkalmazotti státuszba kerültek, növelve 

ezzel azok arányát, akik a humán szférában váltak munkavállalóvá. A projekt futamidejének 

és kötelező fenntartási időszakának elmúltával is magas arányban maradtak - fenti ábra szerint 

- romák az SZGYF kötelékében, elkötelezve magukat a segítő szakma mellett (17. ábra).  
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17. ábra - Az SZGYF intézményrendszerében dolgozók száma 

 

A számszakiságon túl, jelentős szerepe van ennek az elköteleződésnek, hiszen a társadalmi 

megítélés és averzió teljes mértékben visszafordíthatóvá vált. Segítettekből segítővé lenni 

hosszú folyamat, ahol a tudás megszerzése mellett nagymértékű szemléletváltozásra is 

szükség van. A projektben résztvevők, ide értve a roma embereket és a többségi társadalom 

tagjait is, eredményesen megoldották ezt.  

 

4.1.1.7. Tervezett projektek 

Az EFOP éves fejlesztési keretéből az alábbi projektek megvalósításában vesz részt az SZGYF 

egyedüli pályázóként vagy konzorciumi tagként (25. táblázat).  

 

26. táblázat - Az SZGYF által megvalósítandó projektek a 2016. évi fejlesztési keret alapján 

Kódszám Projekt megnevezés Összeg (Mrd Ft) Szerep 

EFOP- 1.1.1-15 
Megváltozott munkaképességű 

emberek támogatása 
10,00 konzorciumi partner 

EFOP-1.4.1-16 
Integrált gyermekprogramok 

szakmai támogatása 
3,00 konzorciumi partner 

EFOP-1.6.1-16 

Felzárkózási együttműködések 

támogatása 

2,20  

(ebből VEKOP: 

0,22) 

egyedüli pályázó 

0 10 20 30 40 50
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Borsod-Abaúj-Zemplén

Békés

Csongrád

Fejér

Főváros

Győr-Moson-Sopron

Hajdú-Bihar

Heves

Nográd

Pest

Vas

Veszprém

Zala

Somogy

12

5

13

0

2

1

0

0

11

5

0

4

3

3

43

Létszám (fő)

Forrás: Saját kutatás 
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EFOP-1.9.5-16 

A koragyermekkori intervenció 

ágazatközi fejlesztése 

5,70 

(ebből VEKOP: 

1,71) 

konzorciumi partner 

EFO P-1.3.2-16 
Felzárkózási mentorhálózat 

fejlesztése 
2,00 egyedüli pályázó 

EFOP-1.8.9 -16 Legyen más a szenvedélyed! 2. 1,90 konzorciumi partner 

EFOP-1.9.3 -16 

A foglalkoztatási rehabilitáció 

szakmai folyamatainak fejlesztése 

4,20 

(ebből VEKOP: 

1,26) 

konzorciumi partner 

EFOP-1.9.4 -16 

A szociális ágazat módszertani és 

információs rendszereinek 

megújítása 

5,80 

(ebből VEKOP: 

1,74) 

konzorciumi partner 

EFOP-1.9.7 -16 
Kísérő szolgáltatások nyújtása a 

rászoruló személyek számára 
1,00 konzorciumi partner 

EFOP 2.2.4 -16 

Területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatási feladatok 

infrastrukturális feltételeinek 

javítása 

1,00 

(ebből VEKOP: 

0,10) 

egyedüli pályázó 

EFOP-3.7.1 -16 Aktívan a tudásért 6,30 egyedüli pályázó 

EFOP-1.1.2-16 
Nő az esély-képzés és 

foglalkoztatás 
4,05 konzorciumi partner 

EFOP-3.8.2 -16 
Szociális humán erőforrás 

fejlesztése 
12,00 konzorciumi partner 

Forrás: Széchenyi202083 

 

A kiemelt projekteken kívül az SZGYF tervez adott esetben több projektjavaslatot is benyújtani 

(különösen az EFOP-2.2.2-16 - Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való 

áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás című konstrukcióra), illetve más operatív 

programok esetében is felmerülhet, hogy kiemelt projektjavaslatot tesz. A nagyszámú 

pályázat az SZGYF feladatellátásából fakadóan természetes, mind a szociális, mind a 

gyermekvédelem olyan terület, amely jelentős pályázati potenciállal bír. Ezt felismerve alakítja 

ki az SZGYF a pályázatok előkészítésével és lebonyolításával foglalkozó nagy létszámú 

szervezeti egységeit, amelyek jelen projekt megvalósítását is segíteni fogják. 

 

A tervezett projekttel egy időben, a táblázatban zöld színnel jelölt projektek már elindultak, a 

lila színnel jelölt projekt beadás előtt áll, ebből adódóan lényeges fejlesztések zajlanak a 

szervezetnél, ezek ütemezése, erőforrásigénye előre tervezett volt, így a szükséges 

humánerőforrás rendelkezésre áll. A projektek egymással kontextust képeznek, ugyanakkor 

jól elkülöníthető módon valósulnak meg, a végén egy holisztikus ívet rajzolva a felzárkózás 

területén, valamint a szociális és gyermekvédelmi szektor palettáján. 

 

                                                             
83 https://www.palyazat.gov.hu/szechenyi_2020 
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4.2. A megvalósítás, a projektirányítás és a fenntartás szervezete 

4.2.1. A projekt megvalósításának szervezeti kereteinek részletes meghatározása 

 

A projekt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Intézményfejlesztési Főosztályának 

keretein belül valósul meg, önálló projektmenedzsmenttel és szakmai megvalósítókkal.  

A projekt menedzsmentjében és a szakmai vezetésben részt vevő személyek az alábbi 

jogviszonyban és heti óraszámban fogják feladataikat ellátni: 

 

Munkakör Óraszám Jogviszony 

projektmenedzser 20 munkaviszony 

pénzügyi vezető 20 munkaviszony 

projektasszisztens 20 munkaviszony 

pénzügyi asszisztens 10 kormánytisztviselő 

pénzügyi asszisztens 10 kormánytisztviselő 

pénzügyi asszisztens 10 kormánytisztviselő 

szakmai vezető 40 munkaviszony 

vezető koordinátor 40 munkaviszony 

szakmai asszisztens 40 munkaviszony 

szakmai asszisztens 40 munkaviszony 

 

27. táblázat - A projektmenedzsment szervezet 

Munkakör Funkció Létszám 

Projektmenedzser 
A projekt egészével kapcsolatos döntések 

meghozatala. 
1 fő 

Pénzügyi vezető 
A projekt megvalósulásához szükséges 

gazdasági, pénzügyi tevékenységeket irányító, 

koordináló személy. 

1 fő 

Projekt asszisztens Projektasszisztensi feladatok ellátása. 1 fő 

Pénzügyi asszisztens 
Pénzügyi asszisztensi feladatok ellátása 

kapcsán a pénzügyi vezető segítése. 
3 fő 

Menedzsment 

összesen  

 
6 fő 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A szakmai megvalósítók munkakörét, feladatait a 28. táblázat mutatja be. 

 

28. táblázat - Szakmai megvalósítók munkaköre, feladatai 

Munkakör Funkció Létszám 

Szakmai vezető 
Szakmai megvalósítás összefogója, program 

szakmai lebonyolításának vezetése. 
1 fő 

Vezető koordinátor Mentor koordinátorok támogatása 1 fő 

Szakmai asszisztens 
Munkájával folyamatosan segíti a szakmai 

vezetőt 
2 fő 

Mentor koordinátor  

Mentorok támogatása 
 

10 fő 

Mentor 
Célcsoport beilleszkedésének segítése, 

célcsoport munkavégzésének támogatása 
100 fő 

Szakmai 

megvalósítók 

összesen: 

 
maximum 

114 

 

 

18. ábra - A projekt szervezeti felépítése 
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A projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók munkaköri leírása a projekt megvalósítási 

időszakban a 28. és 29. táblázatban került összefoglalásra, csakúgy, mint a személyi 

kompetenciák elemzése, a személyi állomány végzettségeinek és pontos feladatainak 

meghatározása. 
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29. táblázat -A projektmenedzsment tagok bemutatása 

Projektben 

betöltött 

munkakör 

Munkaköri leírás a projekt megvalósítási időszakban Elvárt végzettség Elvárt kompetenciák 

projektmenedzser 

Projektmenedzserként felel a projekt teljes körű megvalósulásáért, a szakmai és pénzügyi 

vállalások teljesüléséért. Akadályok felmerülése esetén kockázatelemzést végez, továbbá 

tájékoztatja a megfelelő grémiumot. Ezen túlmenően kialakítja a projekt teamet, 

összehangolja a projektben dolgozó szakemberek munkáját, ellenőrzi az egyes feladatkörök 

ellátását, a feladatok teljesülését. Beszámolókat készít, kapcsolatot tart a projekt 

megvalósulási helyszíneivel, kezeli a célcsoport problémáit. Együttműködik a projekttel 

érintett önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és egyházakkal, segíti pályázati 

tevékenységüket. Ezen túlmenően ellátja a projekt támogató feladatainak koordinálását, 

illetve a projektváltozások menedzsmentjét, közreműködik a projekt jogi és beszerzési 

folyamataiban, kapcsolatot tart ezen területek szakértőivel. Támogatási szerződés 

módosításakor segítséget nyújt a dokumentumok előkészítésében és benyújtásában. 

Szakirányú, 

ennek hiányában 

egyéb felsőfokú 

végzettséggel kell 

rendelkeznie. 

Adekvát kommunikáció, 

a célcsoport ismerése, 

empátia, holisztikus 

látásmód, team vezetési 

ismeretek 

projekt 

asszisztens 

A projektmenedzser közvetlen asszisztenseként végzi feladatát. 

-  Közreműködik a kiemelt projekt támogatási szerződésnek megfelelő végrehajtásában, az 

eljárásrendek betartásában (folyamatmenedzsment, szerződéskezelés, ügyviteli 

folyamatok, termékkezelés, belső minőségbiztosítás működtetése, 

információmenedzsment, stb.). 

- Közreműködik az eljárásrendek szerinti beszámolási rend betartásáért, a szakmai 

beszámolók, projekt-előrehaladási jelentések határidőben történő elkészítésében és 

benyújtásában. 

-  Közreműködik a projekt pénzügyi tervezésében, a kötelezettségvállalási és utalványozási 

rend betartásában, nyilvántartások kezelésében. 

-  Folyamatos operatív kapcsolatot tart fenn a projekt kapcsán az intézet szakmailag érintett 

egységeivel, a projekt szakmai megvalósítóival, a külső partnerekkel, valamint a 

Középfokú 

végzettség 

(jelenleg felsőfokú 

tanulmányokat 

folytat) 

Hasonló munkakörben 

legalább 2-3 éves 

gyakorlat. MS Office 

irodai alkalmazások 

magas szintű 

felhasználói ismerete, jó 

kommunikációs és 

kapcsolatteremtő 

készség/képesség. 
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konzorciumi partnerrel. 

-  Felelős a projekt problémáinak felismeréséért és megfogalmazásáért, és részt vesz a 

lehetséges megoldási alternatívák kidolgozásában. 

-  Közreműködik a projekt monitoringának kivitelezésében, adatot szolgáltat.  

-  Közreműködik a belső és külső auditban, a dokumentációkat rendelkezésre bocsátja. 

-  Részt vesz az időközönkénti szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésében. 

-  Biztosítja a beszámolási, tájékoztatási, nyomon követési és ellenőrzési kötelezettségeknek 

megfelelő adat- és információszolgáltatást. 

-  Megoldja a projekt tevékenységeinek megvalósulását igazoló dokumentumok, 

bizonylatok azonosíthatóságának biztosítását, rendszerezett gyűjtését. 

-  A projekt zárása során közreműködik a záró beszámoló elkészítésében, szükség szerinti 

korrekciójában, a hiánypótlások elkészítésében. 

pénzügyi vezető 

Teljes körűen megismeri a projektet. Szorosan együttműködik a projektmenedzserrel és a 

pénzügyi asszisztensekkel. Határidőre elvégzi a pénzügyi tevékenységekkel összefüggő 

feladatokat, azokról részletesen tájékoztatja a projektmenedzsert. Pénzügyi beszámolókat 

készít. Akadály esetén azonnal jelzéssel él a projektmenedzser felé, megoldási alternatívák 

nyújtásával. 

Felsőfokú 

pénzügyi 

végzettség, 5 éves 

releváns szakmai 

tapasztalat. 

Pénzügyi rendszerben 

való teljes körű 

eligazodás, 

együttműködési 

készség/képesség 

pénzügyi 

asszisztens 

Szoros és naprakész együttműködés a pénzügyi vezetővel és a projektmenedzserrel a 

projekt pénzügyi előrehaladásával kapcsolatban. 

Szakirányú 

végzettség 

Pénzügyi rendszerben 

való teljes körű 

eligazodás, 

együttműködési 

készség/képesség 

Forrás: Saját szerkesztés 
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30. táblázat - A projekt szakmai megvalósítók bemutatása 

Projektben betöltött 

munkakör 
Munkaköri leírás a projekt megvalósítási időszakban Elvárt végzettség Elvárt kompetenciák 

szakmai vezető  

Irányítja és koordinálja a szakmai megvalósító szakembereket.   

Vezetői tevékenységének fókuszában a Támogatási Szerződésben foglalt 

tevékenységek és indikátorok teljesülése áll.   

Szorosan együttműködik a projektmenedzsmenttel, biztosítja a szakmai 

minőséget, és tevőlegesen szerepet vállal a szakmai feladatok ellátásban.   

Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a határidők betartását.  

Részt vesz a projekt szakmai dokumentációs rendszerének kialakításában és 

ellenőrzi annak folyamatos nyilvántartását.  

Rendszeres esetmegbeszélést tart a projekt szakmai megvalósítóinak egyéni és 

csoportos formában.  

Közreműködik a projekt beszámolóinak és PEJ-ek előkészítésében.  

Felsőfokú  végzettség, 

legalább 5 éves 

releváns   

(hátrányos helyzetű 

személyek, romák 

oktatás/képzése/foglal

koztatás területen 

szerzett)  

szakmai tapasztalat. 

Empátia, tolerancia, 

adekvát 

kommunikációs 

készség/képesség, 

kitűnő 

szervezőkészség/képe

sség 

vezető koordinátor 

Szorosan együttműködik a szakmai vezetővel. 

Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a határidők betartását.  

Részt vesz a projekt szakmai dokumentációs rendszerének kialakításában és 

ellenőrzi annak folyamatos nyilvántartását.  

 

Felsőfokú  végzettség, 

legalább 5 éves 

releváns   

(hátrányos helyzetű 

személyek, romák 

oktatás/képzése/foglal

koztatás területen 

szerzett)  

szakmai tapasztalat. 

Empátia, tolerancia, 

adekvát 

kommunikációs 

készség/képesség, 

kitűnő 

szervezőkészség/képe

sség 

szakmai asszisztens 

Szoros és naprakész együttműködés a szakmai vezetővel és a 

projektmenedzserrel a projekt szakmai előrehaladásával kapcsolatban. 

Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a határidők betartását.  

Részt vesz a projekt szakmai dokumentációs rendszerének működtetésében. 

Legalább középfokú 

végzettség 

szervezeti lojalitás, 

kiváló 

kommunikációs 

készség/képesség 

mentor koordinátor 
A szakmai vezető útmutatása alapján irányítja és segíti a mentorok munkáját. 

- Részt vesz az adatok elektronikus adatbázisban történő rögzítésében. 

Felsőfokú végzettség.  

 3 éves releváns 

Rendelkezzen a 

rábízott terület 
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- Kapcsolatot tart az együttműködő partnerekkel. 

- Közreműködik a projekthez kapcsolódó workshopok, rendezvények 

szervezésében és részt vesz a rendezvényeken  

- Közreműködés a célcsoporttal kapcsolatos mentori tevékenységek ellátásában. 

- Javaslatokat tesz a projekt szakmai megvalósításához. 

- Rendszeres kapcsolattartás a szakterülethez kapcsolódó térségi, gazdasági és 

intézményi szférával. 

- A feladatkörébe tartozó – a szabályzatokban és a munkaköri leírásban 

meghatározott – adminisztrációs, pénzügyi és adatszolgáltatási kötelezettségek 

kifogástalan, határidőre történő végrehajtása. 

- Folyamatos beszámolási kötelezettsége van közvetlen felettese felé 

 társadalmi 

felzárkózás/ 

esélyegyenlőségi 

szakmai tapasztalat  

A roma közösséghez 

tartónak vallja magát, 

vagy ismerje a roma 

kultúrát vagy ismerje a 

lovári vagy beás 

nyelvet. 

társadalmi és szakmai 

elvárásaira vonatkozó 

tudással, és a 

célcsoport kulturális 

sajátosságaira 

vonatkozó 

ismeretekkel 

mentor 

Felkutatják a leendő célcsoporttagokat, bevonják a projektbe és 

segítik/támogatják őket a projekt megvalósítása érdekében  

Együttműködik és naprakész kapcsolatot tart a roma nemzetiségi 

önkormányzatok képviselőivel, a helyi roma civil szervezetekkel.  

Információt nyújt, és tanácsadással segíti a bevont célcsoport tagjait.  

Részt vesz a projekt keretén belül megtartásra kerülő képzéseken.  

Közreműködik a célcsoport regisztrációjában és az adatok elektronikus 

adatbázisban történő rögzítésében.  

Tevékenységéről havi beszámolót készít. 

Feladata a projekt célcsoporttagjainak intézményi és társadalmi integrációjának 

gördülékennyé tétele, és az esetlegesen felmerülő problémák kezelése 

 

Legalább középfokú 

végzettség és 2 éves 

szakmai tapasztalat.  

A roma közösséghez 

tartónak vallja magát, 

vagy ismerje a roma 

kultúrát vagy ismerje a 

lovári vagy beás 

nyelvet 

Kiváló 

problémakezelési 

készség/képesség, 

szofisztikált 

kommunikáció, 

rendelkezzenek a 

célcsoportra 

vonatkozó 

ismeretekkel 

Forrás: Saját szerkesztés 
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4.2.1.1. Külső szakértők és partnerek feladatai 

 könyvvizsgáló,  

 közbeszerzési szakértő  

 tananyagfejlesztők, akik elkészítik a képzési tematikákat 

 felnőttképzési oktató, aki a fejlesztett tananyagok oktatását megtartja 

 PR szakértő, aki a kötelező nyilvánossági feladatokat ellátja 

 szoftverfejlesztő, aki lehetővé teszi a projekt e-alapú dokumentálását, 

nyilvántartásának vezetését, a projekten belüli kommunikációt, a célcsoporti 

visszacsatolásokat. 

 

 

A projektet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyedül valósítja meg. A projekt 

színvonalas megvalósítását és a projekt szükségleteihez való illeszkedést a projektmenedzser, 

a pénzügyi vezető, a szakmai vezető és vezető koordinátor végzettsége és gyakorlati 

tapasztalata/tudása garantálja. Ezt reprezentálják a mellékletként becsatolandó önéletrajzok 

is. 

 

 

4.2.1.2. A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra 

 

Az SZGYF jelenlegi infrastruktúrája lehetővé teszi, a Főigazgatósági székhelyén a projekt 

menedzsment és a szakmai vezetés elhelyezését. A projektben résztvevő mentor 

koordinátorok és mentorok kiszolgálását a területi kirendeltségek biztosítják. 

 

Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása 

 

A projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók számára az SZGYF székhelyén az irodák 

biztosítottak, így irodabérléssel a költségvetésben nem volt szükség tervezni. 

A mentoroknak, mentorkoordinátoroknak az SZGYF a megyei kirendeltségeken biztosít 

helyet és infrastruktúrát. 

A mentorok nem kapcsolódnak szervezetileg a megyei kirendeltségekhez.  

 

Megyei kirendeltségek megyei bontásban az alábbiak:  

Baranya Megyei Kirendeltség Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 

Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3 

Békés Megyei Kirendeltség Cím: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség Cím: 3527 Miskolc, Selyemrét út 1. 

Csongrád Megyei Kirendeltség Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 

Fejér Megyei Kirendeltség Cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltség Cím: 9022 Győr, Batthyány tér 2. 
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Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 

Heves Megyei Kirendeltség Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. 

Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. 

Nógrád Megyei Kirendeltség Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

Pest Megyei Kirendeltség Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. 

Somogy Megyei Kirendeltség Cím: 7400 Kaposvár, Orci út 18/a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség Cím: 4400 Nyíregyháza Árok utca 41. 

Tolna Megyei Kirendeltség Cím: 7100 Szekszárd Szent István tér 11-13. 

Vas Megyei Kirendeltség Cím: 9700 Szombathely Berzsenyi D. tér 1. 

Veszprém Megyei Kirendeltség 

Cím: 8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány 

2. 

Zala Megyei Kirendeltség Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 

 

Miután a projekt megvalósítási színtere az ország területe - kivéve a KMR-t -, így a 

projektmenedzsment és szakmai megvalósítók számára laptopokat tervezünk vásárolni, 

szintén a projekt költségvetésébe beépítve. A laptopok, az e-alapú dokumentálást és 

kapcsolattartást garantálják napi szinten, erősítve a környezettudatosságot is. A feltétlenül 

szükséges papíralapú dokumentumok nyomtatásához egy multifunkciós nyomtató 

üzemeltetése lett beállítva. Ezen túlmenően a kommunikáció gördülékenységéhez 

hozzájárulva mobil készülékek vásárlása is szerepel a költségvetésben. Az ország különböző 

részein megrendezésre kerülő oktatások, rendezvények, workshopok helyszíneire való 

eljutáshoz pedig gépkocsi használatot is számítottunk.  

 

A mentorok teljesítményének számonkérése a mentorálási napló segítségével történik, melyet 

a mentorkoordinátornak szükséges az elkészülésekor jóváhagynia és a nyomonkövetés 

lezárultával elfogadnia. A mentornak havonkénti területi értekezletek alkalmával kell 

beszámolnia a célcsoport tagjainak előrehaladásáról, az elért eredményekről. Amennyiben a 

mentorkoordinátor úgy látja, hogy a mentor nem végzi el a feladatát megfelelően, abban az 

esetben jelezheti a problémát a vezető koordinátor felé, amelynek eredményeként a projekt 

menedzser és a szakmai vezető az MT szerint eljárhat. Főigazgatóság leadja az egyéb 

munkáltatói jogokat a megyei kirendeltségeknek. 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.3. A monitoring és kontrolling feladok bemutatása és a mechanizmus működésének 

leírása a projektben 
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A projektet támogató feladatok koordinálásáért, illetve a projektváltozások menedzseléséért a 

projektmenedzser felel azzal, hogy döntéseiben egyeztet az Intézményfejlesztési Főosztály 

főosztályvezetőjével, továbbá a projekt jogi tanácsadójával. 

 

 

4.2.1.4. A projekt belső információs rendszere és az intézményközi kommunikálás 

 

A projekt belső kommunikációjának rendje az SZGYF kommunikációs rendjéhez igazítva 

került kialakításra. A projekt menedzsment, a szakmai vezetés, valamint az asszisztensek, 

mentor koordinátorok és a mentorok a szoftverfejlesztés során kialakított projekt felületen, 

valamint elektronikus levelező rendszeren keresztül tudnak kommunikálni, egyeztetni. A 

felület használatának rendje a projekt megkezdését követően kerül kialakításra. Amennyiben 

papír alapú levelezés történik, úgy az csak főigazgatói aláírással vagy jóváhagyással történhet. 

 

A kommunikáció eszközei és módja: 

 e-mailes és telefonos kapcsolattartás 

 projektmegbeszélések 

 Skype 

 

A projekt e-alapú rendszere 

Az informatikai fejlesztés célja egy olyan szoftverrendszer elkészítése, ami támogatja a kiemelt 

projekt a képzések adminisztrációjához kapcsolódó szakmai feladatait, a foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó szakmai feladatait, a projekt adminisztrációhoz, ellenőrzéshez kapcsolódó 

szakmai feladatait valamint a külső kommunikációját. 

Az informatikai rendszer ki fogja szolgálni projekt menedzsmentet, a szakmai vezetést, 

valamint az asszisztenseket, mentor koordinátorokat és a mentorokat.  

 

4.2.2. A projekt megvalósítás lépései és felelősei 

 

A projekt megvalósítás lépéseit és a lépésekért felelős szakembereket az alábbi táblázat 

szemlélteti: 

31. táblázat - A projekt megvalósítás lépései 

Téma Feladat Felelős 

Projekt indítás 

lépései 

Projekt regisztrációs adatlap elkészítése Projektmenedzser, asszisztens 

Véleményezése, módosítása, jóváhagyása IFF főosztályvezető 

Vezetői döntés a projekt indításáról Főigazgató 
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Projekt megvalósítására kijelölt felelős szervezeti 

egység vezetője részére meghatalmazás készítése, 

jóváhagyatása a projekt képviseletéhez  

IFF főosztályvezető 

Gazdálkodási 

jogkörök, 

feladatkörök 

meghatározása 

Gazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó 

kötelezettségvállaló, teljesítésigazoló, utalványozó 

kijelölése  

Főigazgató 

Gazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó pénzügyi 

ellenjegyző, érvényesítő kijelölése (gazdasági 

vezetői hatáskör) 

Gazdasági vezető 

Amennyiben a projekt végrehajtásáért felelős 

szervezeti egység által javasolt személynek nincs 

felhatalmazása, akkor a meghatalmazó levél 

elkészítése és jóváhagyatása 

IFF főosztályvezető, 

Főigazgató 

Munkaszám generálás – kódképzés IFF, Koordinációs Osztály,  

EcoSTAT munkaszám törzsében történő rögzítés 
GFO, Koordinációs 

osztályvezető 

Munkaszámról érintettek tájékoztatása és a 

kötelező használat elrendelése 
IFF, Koordinációs Osztály,  

EU-s célelszámolási számla nyitás/módosítás/törlés 

kezdeményezése az EMMI-nél 
IFF, Koordinációs Osztály,  

MÁK értesítő levél beérkezését követően rögzítés 

az EcoSTATban 

GFO, Koordinációs 

osztályvezető 

EU-s célelszámolási számla nyilvántartásával 

kapcsolatos feladatok (analitika) 
IFF, Koordinációs Osztály,  

EU célelszámolási számla bejelentő/aláíró kartonok 

ügyintézése 
GFO Pénzügyi osztály 

ELEKTRA tanúsítvány (GIRO) bejelentések IFF, Koordinációs Osztály,  

Esetleges fedezetigazolás kiadása, módosítása, 

törlése előirányzat módosítás kötelezettség 

vállaláshoz 

Gazdasági vezető 

Saját hatáskörű előirányzat módosítás és 

munkaszámra könyvelés bevétel és kiadás esetén 

Pénzügyi vezető, pénzügyi 

asszisztens  

SZGYF forrás esetén saját hatáskörű előirányzat 

átcsoportosítása és munkaszámra könyvelés 

Pénzügyi vezető, pénzügyi 

asszisztens 

Utalás a projekt EU célelszámolási számláján 

történő tranzakciók kezelése, lebonyolítása 

Pénzügyi vezető, pénzügyi 

asszisztens  

A bér számfejtéshez szükséges dokumentumok 

biztosítása 
GFO, munkaügyi osztályvezető 

Bérszámfejtés GFO, munkaügyi osztályvezető 

Bér után járó adó, járulék fizetések intézése, 

bizonylatok biztosítása 
GFO, munkaügyi osztályvezető 

Projektek 

előkészítése 

Szakmai dokumentumok elkészítése  

Projektmenedzser, projekt 

asszisztens, szakmai 

megvalósítók 

Költségvetés megtervezése 
Projektmenedzser, pénzügyi 

vezető 

Költségvetés jóváhagyása GFO, Főigazgató 
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Beszerzések lebonyolítása 

Vagyongazdálkodási és 

Üzemeltetési Főosztály, IFF 

főosztályvezető 

Indikatív árajánlatok beszerzése 

Projekt menedzser, szakmai 

vezető, vezető koordinátor, 

projekt asszisztens 

Megvalósíthatósági tanulmány készítése 
Projekt menedzser, pénzügyi 

vezető, szakmai vezető 

Pályázat benyújtása 
Projekt menedzser, pénzügyi 

vezető, szakmai vezető 

Projekt szakmai 

megvalósítás 

tevékenységei 

Támogatási szerződés előkészítése 
Projektmenedzser, pénzügyi 

vezető, szakmai megvalósítók 

Támogatási szerződés aláírása Főigazgató 

Támogatási szerződés módosításainak 

összeállítása 

Projektmenedzser, pénzügyi 

vezető, szakmai megvalósítók 

Támogatási szerződés módosítások felülvizsgálata, 

benyújtása 
IFF főosztályvezető 

Projektmenedzsment megbízása IFF főosztályvezető, 

Szakmai vezető megbízása 
IFF főosztályvezető, 

projektmenedzser 

Beszerzések/közbeszerzések lebonyolítása közbeszerzési szakértő 

Projektmenedzsment feladatok elvégzése (pl. 

kifizetési kérelem összeállítása és benyújtása;  

munkafolyamatok koordinálása; adminisztráció 

vezetése; pályázati dokumentáció összeállítása 

stb.) 

Projektmenedzser, projekt 

asszisztens, pénzügyi vezető, 

pénzügyi asszisztens 

Szakmai vezetői feladatok elvégzése (pl. változásra 

felkészítő programok stb.) 

Szakmai vezető, vezető 

koordinátor, szakmai 

asszisztens, mentor 

koordinátorok 

Szükséges engedélyek beszerzése 
Projektmenedzser, szakmai 

megvalósítók 

Záró beszámoló összeállítása és benyújtása 

Projektmenedzser, projekt 

asszisztens, pénzügyi vezető, 

pénzügyi asszisztens, szakmai 

vezető 

Projekt 

pénzügyi 

megvalósítás 

tevékenységei 

számla befogadás – érvényesítés 
Pénzügyi vezető, pénzügyi 

asszisztens 

szakmai teljesítés igazolás Projektmenedzser 

pénzügyi teljesítés igazolás Pénzügyi vezető 

utalás a projekt EU célelszámolási számláról - 

utalványozás 

pénzügyi asszisztens  

pénzügyi vezető, 

könyvelés az EcoSTAT rendszerben pénzügyi asszisztens,  

áfa bevallás 
Pénzügyi vezető, pénzügyi 

asszisztens,  

aktiválás 
Pénzügyi vezető, pénzügyi 

asszisztens,  
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Fenntartás 

Fenntartási jelentések összeállítása 

IFF főosztályvezető, 

projektmenedzser, projekt 

asszisztens, pénzügyi vezető, 

pénzügyi asszisztens, szakmai 

vezető  

Módosítási kérelmek összeállítása, benyújtása 

IFF főosztályvezető, 

projektmenedzser, projekt 

asszisztens, pénzügyi vezető, 

pénzügyi asszisztens, szakmai 

vezető  

Forrás: Saját szerkesztés 

4.3. Megvalósítással összefüggő gondolatok  

 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2011 - 2020 közötti időszakra olyan 

célkitűzéseket fogalmazott meg, amelyek megvalósulása mentén lehetővé válik a roma 

népesség helyzetének fokozatos javulása, társadalmi inklúziója, továbbá a tanulás és a munka 

világában való aktív részvétele. Ahhoz, hogy a roma közösségben létrejöjjön a kívánt változás, 

szükség van a többség és a roma közösség tagjainak szemléletváltására. A Stratégia szerint „a 

romák társadalmi kizáródása mind a mai napig a kölcsönös bizalmatlanság, az agresszió, az 

előítéletek állandósulását, a biztonságérzet csökkenését eredményezte.”84  

 

A gazdasági növekedés, az élhető és fenntartható társadalom csak akkor valósulhat meg, ha a 

korlátok, akadályok felszámolása megtörténik. A Világbank 2010 szeptemberében 

nyilvánosságra hozott jelentése azt mondja, hogy „a romák teljes körű munkaerő-piaci 

integrációja egyes országok esetében jelentős, mintegy évi 0,5 milliárd euróra becsülhető 

gazdasági előnyökkel járhat. Növelné a gazdasági termelékenységet, csökkentené az állam 

által fizetett szociális támogatás összegét és növelné a jövedelemadóból származó bevételeket, 

ha a romák nagyobb mértékben lennének jelen a munkaerőpiacon.85 A jelentés kitér arra a 

tényre is, hogy a romák munkaerő-piaci integrációjával járó adózási előnyök országonként 

körülbelül évi 175 millió euróra becsülhetők.86 Fontos kiemelni, hogy a romáknak a munka 

világába való visszavezetése, visszatérése, aktív részvétele, befizetővé válása, növeli a 

társadalom elfogadó képességét, együttműködő, segítő készségét. A sikeres roma integráció 

jelentős gazdasági és pénzügyi előnyöket generálhat, ezzel is hozzájárulva a zökkenőmentes 

beilleszkedéshez. A romák munkavállalóvá válása kihatással van a költségvetés alakulására, 

hiszen ha alacsony a foglalkoztatottságuk, akkor az alacsony keresetek miatt magasabbak 

lesznek a romákat érintő szociális kiadások, az alapvető szükségletek kielégítését támogató 

szolgáltatások. Minél több támogatást nyújt az állam a roma közösségek számára, annál 

nagyobb ellenállást generál a többségi társadalomban. A javak felhasználása egyenlő módon 

                                                             
84 NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA – MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK – 

(2011–2020) Budapest, 2011. november 13. oldal 
85 Világbank, Roma Inclusion: An Economic Opportunity for Bulgaria, the Czech Republic, Romania and Serbia, 2010. szeptember. 
86 Világbank, Roma Inclusion: An Economic Opportunity for Bulgaria, the Czech Republic, Romania and Serbia, 2010. szeptember. 
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kell, hogy történjen ahhoz, hogy a társadalom egységes, aktív és a rászorultakkal szociábilis 

legyen. 

 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. tovább viszi a kormány által megkezdett, 

hosszú távra tervezett felzárkózás politikát. Továbbra is célja az alapvető szemléletváltás a 

szegénység elleni és roma politikában. Az európai tradíciókkal harmóniában Magyarország 

Alaptörvényében is többszörösen kinyilvánításra kerül az emberi méltóság védelme, az 

előítéletesség, a hátrányos megkülönböztetés és a társadalmi különállás szembeni fellépés, az 

alapvető emberi jogok érvényesítése, a gyűlöletbeszéd és a kirekesztés elleni fellépés. A cél 

megvalósításához rendelkezésre áll a szükséges jogi környezet, az elengedhetetlen eszköz és 

intézményrendszer, ámde a hatékonysághoz, a cselekvéshez és a működőképességhez kell 

még a gyakorlatias, esélyteremtő megoldások sorozata, a felemelkedéshez szükséges 

lehetőségek tárháza. Már a Stratégia meghirdetésekor a kormány „hitet tett amellett, hogy a 

hatékony és eredményes munka kulcsát a különböző beavatkozási területek összehangolása 

és komplex, azaz a beavatkozások minden egyes elemét minden időben egyszerre figyelembe 

vevő megoldások jelentik.”87 

 

A munkalehetőségek száma a 2011 évben megkezdett közfoglalkoztatással növekedő pályára 

állt, amelyet sikeres képzési programok támogattak. A programok eredményeként lehetőség 

nyílt a kiemelkedésre a periférián élők számára is, amely a helyi közösségek megerősödését 

hozva társadalmasította a munka világában való részvételt. Tovább növelte a lehetőségeket a 

kormány a területi egyenlőtlenségek mérséklődése és a társadalmi felzárkózás szempontjából 

is előremutató - 2013. év elején - bejelentett LHH-s térségekre koncentráló szabad vállalkozási 

zónák kialakítását célzó döntése. 

 

A társadalmi összetartozást és az esélyteremtést segítik elő azok az intézkedések, amelyek a 

diszkrimináció ellen lépnek fel, illetve a rasszizmus elleni fellépésre szólítanak fel. A hatályos 

antidiszkriminációs törvény az európai közösségi joggal harmonizáló, egységes, átfogó és 

részletes követelményekről rendelkezik, az egyenlő bánásmód követelményének a különböző 

területeken való érvényesítésének részletszabályaival is foglalkozik. Így a foglalkoztatással, 

szociális biztonsággal és egészségüggyel, lakhatással, oktatással és képzéssel, áruk 

forgalmával és szolgáltatások igénybevételével.  

 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. egységben van az Európa 2020 stratégiához 

kapcsolódó „Nemzeti Reform Program szegénység csökkentését szolgáló céljaival és 

intézkedéseivel, valamint a Kormány és az ORÖ között 2011. május 20-án létrejött keret 

megállapodásban foglalt célokkal és az e célkitűzések elérése érdekében kidolgozott részletes, 

a 1338/2011. (X. 14.) Korm. határozatba foglalt intézkedési tervvel.”88 

                                                             
87 MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II. Budapest, 2014. szeptember 3. oldal  
88 MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II. Budapest, 2014. szeptember 5. oldal 
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Miután az Európai Unió tervezési folyamataiban is egyre hangsúlyosabb szerepet kap a 

társadalmi nehézségek korrekciójának komplex megközelítése, a szakpolitikai és igazgatási 

területeken átívelő beavatkozási stratégiák is megjelennek, biztosítva ezzel az uniós 

támogatások célzott és hatékony felhasználását. 

 

A korrekciós programok megvalósítása során figyelembe kell venni, hogy egyetlen program 

sem ér önmagában semmit, nem hozhat áttörést. A roma társadalmi felzárkózás és integráció 

érdekében indított programoknál is lényeges ez a kitétel, különös tekintettel a 

forrásfelhasználásokra. Komplexitást és holisztikus szemléletmódot igényel. Miután a romák 

Európában a legnagyobb transznacionális nemzetiség úgy, hogy egyúttal a legszegényebb 

közösség is, ezért a támogatások nyújtása nem jelent azonnali látványos változást, ugyanakkor 

az íves felzárkózás lehetőségét megteremti. Ilyen lehetőség lehet a 

 szegénységben élők számának csökkenése, 

 a periférián élők integrálódása, 

 csökkenjen a társadalmi lemaradás, 

 gyengüljenek a szegénység átörökítésének tendenciái, 

 csökkenjen a társadalmi feszültség a roma és nem roma népesség között, 

 csökkenjen a társadalmi különbség a roma és nem roma népesség között, 

 

A horizontálisan érvényesítendő célkitűzések 

 aktívkorú inaktívak munkaerő-piaci esélyeinek növelése, 

 a szocializációs és szocio-kulturális hátrányok leküzdése, 

 a romákkal szembeni diszkrimináció csökkentése az intézményekben és a 

közösségekben. 

 

Az Európai Unió és tagországai által is elfogadott nemzetközi stratégiai dokumentumok 

Európa 2020, az EU növekedési stratégiája, öt kiemelt területen alapozza meg - a 

foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és az éghajlatváltozás/energia 

területén - a 2020-ra kijelölt célok megvalósítását. Ennek a Stratégiának a megvalósításáról 

szóló Nemzeti Reform Programnak egyik prioritása a foglalkoztatás növelése. A hátrányos 

helyzetűek - a foglalkoztatáspolitika legfőbb célcsoportjaként - felzárkóztatása érdekében a 

fejlesztéseknek szoros összhangban kell állnia a tartósan munkanélküli vagy inaktív, zömében 

alacsony végzettségű csoportok munka világába való be-, visszavezetésével. Számukra 

Egymást erősítő és munkára ösztönző formában kell biztosítani számukra a 

foglalkoztathatóságukat segítő különféle eszközöket, a szociális szolgáltatásokat és pénzbeli 

támogatásokat. 

 

 

A romák társadalmi befogadásának 10 közös alapelvét először a Platform 2009. április 24-i 

ülésén terjesztették elő.  A magyar Felzárkózási Stratégia a nemzeti romaintegrációs stratégiák 
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uniós keretrendszerére vonatkozó bizottsági közlemény szem előtt tartásával készült, amely 

szerint Magyarország a meglévő nemzeti stratégiáját a roma integrációra vonatkozó uniós 

célkitűzéseknek megfelelően alakítja ki 2020-ig, célkitűzéseit az arra alkalmas (nemzeti, uniós 

vagy egyéb) finanszírozással és célzott fellépéssel közelíti meg.  Az alapelvek a következők:  

 konstruktív, gyakorlatias és diszkriminációmentes politikák, 

 kifejezett, de nem kizárólagos célba vétel,  

 interkulturális megközelítés,  

 törekvés a főáram irányába,  

 a nemi vonatkozás figyelembe vétele,  

 a tényeken alapuló szakpolitikák átültetése,  

 az uniós eszközök használata, 

 a regionális és helyi hatóságok bevonása,  

 a civil társadalom részvétele,  

 a romák aktív részvétele.89,90 

 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. ágazatokon átnyúló, horizontális stratégia és 

egyben komplex intézkedési csomag, amelyben a hat (családpolitika, szociálpolitika, 

oktatáspolitika, foglalkoztatáspolitika, vidékfejlesztés és egészségügy) szakterület számára az 

elvárásokat fogalmaz meg. A Megvalósíthatósági Tanulmány által érintett terület a 

foglalkoztatáspolitika, ahol az elvárások az alábbiak szerint kerültek csoportosításra. 

Foglalkoztatáspolitika 

 komplex programokkal (képzés + munkatapasztalat) elősegíteni a munkaerő-piaci 

alkalmasság fejlesztését  

 célcsoport- és egyén-specifikus aktív munkaerő-piaci módszerek alkalmazása   

 a célcsoport foglalkoztatásának támogatása   

 elősegíteni a helyi piaci igényekhez igazodó önfenntartó (atipikus) foglalkoztatási 

lehetőségek fejlesztését, vidéken elsősorban a mezőgazdaság területén 

 

A munkaerő-piacról - bármely okból – kiszorult, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező 

emberek között nagyobb arányban vannak reprezentálva a kistelepüléseken élők, a hátrányos 

térségekben élők és a romák. Munkavállalóvá válásuk akadálya a már említett alacsony iskolai 

végzettség, tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák, gyermekek, egyéb 

gondozásra szoruló hozzátartozók gondozási szolgáltatásainak hiánya, valamint a 

munkalehetőségek alacsony száma. Ennek korrekcióját vállalja fel a projekt. 

 

A roma népesség felzárkóztatása, társadalmi integrációja és foglalkoztathatósága a 

Stratégiákban megfogalmazottakon túl, jogi környezetbe ágyazva kap garanciát. A Magyar 

nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló 

                                                             
89 A Tanács ajánlása a romák integrációját célzó hatékony tagállami intézkedésekről (16790/13) 
90 MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II. Budapest, 2014. szeptember 13. oldal 
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kormányzati intézkedési tervéről szóló 1672/2015. (IX. 22.) Kormányhatározat felelős és 

határidő megjelölésével rendelkezik témánként azokról a feladatokról, amelyeket a kormány 

célul tűzött ki.  A foglalkoztatással, képzéssel, gazdasági integrációval összefüggő feladatok 

fejezetben az intézkedések ütemezése szorosan kapcsolódik azokhoz az Operatív 

Programokhoz, amelyek a felsorolt témákkal szorosan összefüggnek és finanszírozásuk 

nagymértékben EU forrásból történik. A Kormányhatározat garancia a roma népesség 

többségi társadalomba való integrációjára.  

 

A roma népesség területileg egyenetlenül helyezkedik el az országban. Ezt szemlélteti jól 

látható módon a KSH által kiadott 19. táblázat. Számos településen, településcsoportban a 

lakosság többségét a cigányság alkotja. 

 

19. ábra - Magas arányú roma népességgel rendelkező térségek és települések, 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Forrás: KSH, népszámlálási adatok, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

tervezet, 86. o.  

http://www.nth.gov.hu/orszagos_fejlesztesi_es_teruletfejlesztesi_koncepcio 

  

http://www.nth.gov.hu/orszagos_fejlesztesi_es_teruletfejlesztesi_koncepcio
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20. ábra - A cigányság aránya az állandó népességhez megyénkénti bontásban 2003.évi 

adatok alapján 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Forrás Kemény, Janky és Lengyel (2004) 14. oldal, készült: SzMI 2010 

 

„Az utóbbi évek szegregátumokra irányuló vizsgálatai eltérő képet mutatnak: 500 és több 

mint 166091 közötti szegregátumról92számolnak be. Az 1663 szegregátumról szóló tanulmány 

állításai alapján a települések negyedében tapasztalható településen belüli lakóhelyi 

szegregáció. A szegregátumok mintegy kétharmada települések szélén helyezkedik el. A 

telepek 14%-a településhatáron kívül található (átlagosan 3,8 km távolságra). Körülbelül 26 

ezer ember él ilyen helyeken. A mintában szereplő telepek közül 17-ben se közkifolyó, se 

közvilágítás nincs, ezek 64,7%-a külterületen található. Az ilyen körülmények nagyon komoly 

veszélyt jelentenek az egészségre, és az elszigeteltség hatásait leszámítva is teljesen 

ellehetetlenítik az integrációt.”93 

 

 

 

                                                             
91 Domokos Veronika (2010): Szegény- és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának 
elemzése 

92 Szegregátumnak tekintik azokat a városi területeket, amelyeken a KSH 2001-es adatai szerint az aktív korú [15-59 év közötti] lakosok 
legalább 50%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, illetve legmagasabb iskolai végzettsége nem haladja meg a 8 osztályt. A 
2000 lakos alatti települések esetében: a helyi vélekedés alapján szegény- vagy cigánytelepnek, cigánysornak tartott valamennyi, a település 
legszegényebb lakosai által egy tömbben lakott leromlott állapotú településrészt  

931. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA – MÉLYSZEGÉNYSÉG, 

GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK – (2011–2020) HELYZETELEMZÉS 
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5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 

 

5.1. Alapvetés 

 

A projekt kommunikációs és cselekvési tervének kialakítását az NFÜ az Új Széchenyi Tervben 

meghatározott előírások és az EU által támasztott alábbi feltételek teljesítése határozza meg.  

 

Ezek értelmében: 

 

„A kedvezményezett köteles a lehető legszélesebb nyilvánosságot biztosítania saját projektjének. Ennek 

keretében köteles tájékoztatni a lakosságot, valamint a projektben résztvevőket, illetve a projekt által 

közvetlenül érintetteket arról a szerepről, amit az Európai Unió betölt az érintett támogatásban és annak 

eredményeiben.  

Minden esetben, amikor egy projekt európai uniós fejlesztési alapból finanszírozott, azaz Európai 

Szociális Alap, Európai Regionális Fejlesztési Alap vagy Kohéziós Alap által támogatott, a 

kedvezményezettnek a megfelelő tájékoztatási eszközön fel kell tüntetnie az Európai Unió jelképét, 

szövegesen utalnia kell az Európai Unió támogatására illetve a társfinanszírozó alapra, melynek 

segítségével a projekt megvalósul.”  

 

5.2. A tervezésnél figyelembe vett alapvető irányadó jogszabályok és útmutatók 

 

1303/2013/EU Rendelet - Az Európai Unió Alapokra vonatkozó rendelete, amely tartalmazza 

a kedvezményezettek tájékoztatási és kommunikációs kötelezettségeit a 2014-2020-as 

időszakra (1303/2013 II Fejezet valamint XII. Melléklet) 

Valamint az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó 

támogatások hazai felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 

Kormány rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és 

a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről. 

 

A tájékoztatás és a nyilvánosság célja, hogy növekedjen az EU tevékenységének közismertsége 

és átláthatósága, és valamennyi tagállamban egységes kép alakuljon ki a támogatásokról, és 

az érintett terület lakossága ismerje meg, értse meg, fogadja el és támogassa a Kohéziós Alap 

és a Strukturális Alap céljait, az egyes beruházásokat. 

5.3. A folyamat kommunikációs célrendszere 

 

 A megvalósítandó projekt NFÜ/ÚSZT általi támogatásának hatékony szakmai és 

lakossági kommunikációja; 

 a megvalósuló projekt érintettekkel és a helyi társadalommal történő megismertetése; 
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 a projekttel kapcsolatos korrekt és szakszerű információáramlás biztosítása; 

 a projekt ismertségének, támogatottságának biztosítása a helyi társadalomban; 

 az NFÜ/ÚSZT tevékenységének helyi projekten keresztül történő bemutatása, 

dokumentálása és presztízsének növelése.     

 

5.3.1. A kommunikáció céljai 

 

 A projekt egészének (célcsoportok, célok, eredmények, következtetések) bemutatása a 

nyilvánosság számára. A kommunikáció célja, hogy a projekt közvetlen és közvetett 

célcsoportjait megszólítsa, és az üzeneteket eljuttassa a programban érintettek és a 

közvélemény felé. Ugyanakkor feladata, hogy a célcsoport valós és megbízható 

információkat kapjon a projekt megvalósításának körülményeiről. 

 Annak bemutatása és kommunikálása, hogy milyen előnyökkel jár a projekt az érintett 

célcsoportok számára és hogyan segíti elő az esélyegyenlőség megteremtését, illetve a 

hátrányos helyzetűek társadalmi felzárkózását.  

 A projekt megvalósításához kapcsolódó folyamatok transzparenssé, átláthatóvá tétele. 

 A projekt további kommunikációs célja, hogy elősegítse és támogassa a kitűzött 

projektcélok megvalósulását a közreműködő partnerekkel folytatott, valamint a 

bevonandó közvetlen célcsoport felé irányuló kommunikációval. 

 A program támogatottságának/bázisának erősítése, a szakmai közélet szereplőinek 

(szakemberek, szakmai médiumok), továbbá a szociális ellátórendszerben jelenlévő 

intézmények vezetőinek bevonása a projektet támogató szakmai diskurzusba. 

 A projektben az uniós szerepvállalás, illetve társfinanszírozás megjelenítése a 

vonatkozó szabályozás szerint. 

  

5.4. Kommunikációs stratégia megfogalmazása 

 

A program célja, olyan kommunikációs és cselekvési terv alkalmazása, amely segítségével az 

érintett célcsoportokban tudatosul a projekt fontossága. A kommunikációs stratégia 

segítségével kapcsolatot tudunk teremteni célcsoportjainkkal, ezeket a kapcsolatokat 

projektünk hasznára fordíthatjuk. A tudatosan megtervezett kommunikációval komoly 

sikereket érhetünk el, a befektetett eszközök tudatos használatával költséghatékony módon 

érhetjük el céljainkat. 

 

A kommunikációs és cselekvési terv célja, hogy megfogalmazza, összefoglalja a projekttel 

kapcsolatos célokat, célkitűzéseket, a célok elérése érdekében használatos eszközöket. A 

kommunikációs stratégia meghatározza a kommunikációs eszközök használatának módját, 

kitűzi a célcsoportot. 
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A kommunikációs és cselekvési terv feladata, hogy kijelölje a kommunikációs rendszer 

kiépítésének irányát. 

Fő cél: a figyelem projektre irányítása, a pozitív imázs kialakítása, arculat tervezése, 

célcsoport-, kommunikációs üzenet meghatározása, továbbá a projektcélok megvalósulásának 

folyamatos kommunikálása a fő feladat. A meghatározott kommunikációs eszközök tudatos, 

célravezető használata. A projekt folyamatos kommunikálása a külvilág felé. Aktív 

Kommunikációs munka. 

 

5.5. Kommunikációs alapelvek 

 

A kommunikációs folyamat a projekt megvalósításának kedvezményezettjére vonatkozó 

tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek maximális betartása mellett valósul meg.  

 

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során eleget tesz a hatályos jogszabályokban és a 

releváns útmutatókban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek, mely 

jelen pályázat esetében a következő: 

 

5.6. A projektben vállalt tevékenységek 

 

A kedvezményezett teljes körűen teljesíti a pályázatában vállalt tevékenységek megvalósítását 

az alábbi szerint: 

 

A projekthez kapcsolódó bármiféle tájékoztatási és nyilvánossági, illetve kommunikációs 

tevékenység során elsődleges, hogy említést tegyünk az uniós és hazai társfinanszírozás 

mértékéről és szerepéről, valamint a projekt Széchenyi 2020-hoz való illeszkedéséről. A 

fentieknek megfelelően a célcsoport és a partnerek felé történő kommunikáció során a hatályos 

KTK 2020 arculatnak megfelelően fogunk eljárni. 

Az „Széchenyi 2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati 

kézikönyv” című dokumentum alapján a Kiemelt jelentőségű projektek számára előírt 

csomagot valósítjuk meg. A kommunikációs kötelezettségek megvalósításakor az KTK 2020-

ban meghatározottak szerint járunk el. 

 

Az uniós és hazai társfinanszírozás mértékét érintő tájékoztatás mellett a célok közé tartozik 

az Európai Szociális Alap célrendszeréhez, valamint egyéb uniós és hazai, illetve térségi 

fejlesztéspolitikai programokhoz – úgymint az Európa 2020 stratégia, a Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia – való kapcsolódás bemutatása. 

 A kommunikációs terv végrehajtása során kiemelt cél és feladat, hogy a projekt 

megvalósításával összefüggő fontos eseményekről (támogatási szerződés aláírása, 

résztvevők elérése, tréningek és szakmai képzések szervezése, stb.) folyamatos 
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tájékoztatást kapjon a projekt közvetlen és közvetett célcsoportjai, valamint a média 

képviselői. 

 További cél az esélyegyenlőséggel foglalkozó szakemberek és a szélesebb társadalom 

tájékoztatása a program szerepéről, társadalmi hatásáról és megvalósulásának 

előrehaladásáról. 

 A célok között sorolható fel továbbá a média, és ezáltal a szélesebb társadalom 

érzékenyítése, szemléletformálása a projekt egésze iránt. 

 

5.6.1. A kommunikációs eszközök  

 

Az egyes kommunikációs eszközöket a megvalósítás során a „Széchenyi 2020” arculati 

kézikönyv alapján és a szerződésen leírt követelmények alapján mindenkor azok pontos 

betartásával szervezzük, tervezzük, gyártjuk és valósítjuk meg. 

 

32. táblázat - Kommunikációs eszközök 

Projektszakasz Sorszám Feladat megnevezése 
Kötelező 

(igen/nem) 

A
 p

ro
je

k
t 

el
ő

k
és

zí
tő

 s
za

k
as

za
 

1. Kommunikációs terv készítése Igen 

2. 
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) 

elkészítése és lakossági terjesztése  
Igen 

3. 

A kedvezményezett működő 

honlapján a projekthez 

kapcsolódó tájékoztató 

(esetleg aloldal) megjelenítése 

és folyamatos frissítése a 

projekt fizikai zárásáig 

Igen 

4. Projektindítási belső fórum Igen 
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5. 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a 

sajtómegjelenések összegyűjtése  
Igen 

6. 
Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes 

eseményekhez stb.) 
Igen 

7. 
A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla 

elkészítése és elhelyezése  
Igen  

8. Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan Igen 

9. 
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció 

készítése 
Igen 
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ö

v
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sz
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z 10. 

Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény 

szervezése  
Igen 

11. 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 

sajtómegjelenések összegyűjtése 
Igen 
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12. 
Eredménykommunikációs információs anyagok, 

kiadványok készítése 
Igen 

13. 
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó 

tartalommal 
Igen 

14. 
A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla 

elkészítése és elhelyezése  
Igen 

 

5.7. A projektkommunikáció szakaszai 

 

1. Kommunikáció a projekt előkészítő szakaszában 

2. Kommunikáció a projekt megvalósítási szakaszában 

3. Kommunikáció a projekt befejezése után 

 

A projekt előkészítő szakasza kommunikációs szempontból: a támogatási szerződés 

megkötésétől a projekt fizikai megkezdéséig tart. A projekt uniós támogatottságáról 

kommunikálni csak a támogatási szerződés megkötését követően jogosult a projektgazda. 

 

A projekt megvalósítási szakasza kommunikációs szempontból: a projekt fizikai 

megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig tart. A projekt megvalósítást követő szakasza 

kommunikációs szempontból: a projekt fizikai befejezésétől a projekt pénzügyi zárásáig tart. 

 

5.7.1. Kommunikáció a projekt előkészítő szakaszában 

 

A projekt előkészítő szakaszában a kommunikációs tevékenységek elsődleges célja, hogy a 

kedvezményezett megtervezze a projekt megvalósítása során alkalmazandó kommunikációs 

eszközöket, és azok időbeni ütemezését. A projekt ezen fázisában a másik fontos feladat lehet 

a tervezett fejlesztésről a lakosság és az érintett célcsoportok tájékoztatása a társadalmi 

elfogadottság erősítése érdekében. 

 

A projekt előkészítő szakaszában alábbi kommunikációs eszközök tervezettek 

 

 Kommunikációs terv készítése 

 Nyomtatott tájékoztató anyagok készítése 

 A kedvezményezett honlapján tájékoztató, aloldal létrehozása 

 

Kommunikációs terv készítése 
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A kommunikációs terv a projekt életútjához kapcsolódó kommunikációs tevékenységeket, 

azok időbeni ütemezését és az eszközökhöz rendelt költségeket tartalmazza. 

 

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) 

A projekt előkészítő szakaszban a nyomtatott tájékoztatók célja a lakosság, illetve az érintett 

célcsoportok informálása az induló projektről. Fontos, hogy a beruházás megkezdésekor a 

projekt már társadalmi elfogadottságot élvezzen. 

 

Ügyelni kell, hogy a nyomtatott tájékoztatók figyelemfelkeltő, jól szerkesztett anyagok 

legyenek és tartalmazzák a kötelező arculati elemeket. 

A projekt kommunikációját és a kommunikációs eszközrendszerét elsődlegesen a Széchenyi 

2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei 2016.07.05.-től hatályos kézikönyve 

határozza meg. A nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és terjesztése 

kötelező elemként szerepel. Az információáramlásban kiemelt hangsúlyt fektetünk az ország 

teljes területén tevékenykedő mentoroknak és a partnerszervezeteknek, a mentorokon 

keresztül juttatjuk el az információkat nyomtatottan és élő szóban is a célcsoportok 

tagjaihoz.  A projekt megvalósítása során 160 db szakmai rendezvényt szervezünk az 

országban, mely szakmai rendezvények a tartalmi, szakmai tájékoztatásokon túl kiemelten 

fontosnak tartja a partnerszervezetek bemutatkozási lehetőségeit is. Ezeken a rendezvényeken 

is meg tudjuk jeleníteni a munkát keresők felé a lehetőségeket, amelyekre a mentoraink 

készítik fel, és segítik őket. 

 

Aloldal létrehozása a kedvezményezett már működő honlapján a projekthez 

 

A kedvezményezett a már működő honlapján köteles a projektjéről információt feltölteni, és 

az adatokat naprakészen tartani. A projektgazdától elvárt, hogy a honlapjának főoldaláról jól 

látható helyen legyen elérhető az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket 

bemutató aloldal, melynek frissítése a projekt fizikai zárásáig tart. Napjainkban 

elengedhetetlen „kelléknek” számít egy internetes honlap üzemeltetése. A honlap nem csak 

könnyen, gyorsan frissíthető, de a célcsoport elérése szempontjából is rendkívül hatékony ez 

az eszköz. Fontos, hogy naprakész oldal álljon az érdeklődők rendelkezésére, és ha az 

alkalmas a kétoldalú kommunikációra, akkor párbeszéd kialakítását is segíti. A honlap 

ismeretségének növelése nem csak a kiadványokon feltüntetett webcímmel történik, hanem a 

szintén kötelezőként megjelölt bannerek elhelyezésével is 

 

5.7.2. Kommunikáció a projekt megvalósítási szakaszában  

 

A projekt megvalósítási szakaszában a kommunikációs tevékenységek célja a fejlesztés, illetve 

egyes mérföldköveinek megismertetése a széles közvéleménnyel. 
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A projekt megvalósítási szakaszában alábbi kommunikációs elemek kerülnek megvalósításra: 

 

Rendezvények lebonyolítása 

 Projekt indító 

 Projekt átadó, szakmai rendezvények 

 

Média megjelenéssel és kapcsolattartással kapcsolatos tevékenység 

 Sajtó PR lebonyolítása 

 Sajtótájékoztató szervezése 

 Sajtóközlemény kiküldése 

 Megjelenés a nyomtatott sajtóban, televízióban, rádióban. 

 Médiaelemzés, sajtómegjelenések összegyűjtése, elemzése 

 

A sajtóközlemény a sajtó és azon keresztül a széles közvélemény számára, a fejlesztésről a 

projektgazda által készített tájékoztató anyag. A projektgazda feladata a sajtólista összeállítása 

és azon keresztül a médiumok tájékoztatása.  

 

A sajtótájékoztatók és a sajtónyilvános események szervezésének a célja, médiaesemények 

generálásával a projekt megvalósítási fázisainak minél nagyobb nyilvánosságot biztosító 

bejelentése.  

 

A sajtótájékoztatók és a sajtónyilvános események előnyei, hogy az újságírók közvetlenül, első 

kézből kapnak információt, továbbá a sajtó munkatársainak lehetőségük van kérdezni, interjút 

készíteni. Míg a sajtóközlemény kiküldésénél, fizetett PR-cikkeknél kevésbé, de minden esetre 

csak időbeli eltolódással van lehetőség. 

 

Print marketing-anyagok készítése 

 Szórólap és egyéb nyomdai kiadványok 

 Emlékeztető táblák  

 Plakátok 

 

A szórólapok és a kiadványok feladata a lakosság valamint egy adott rendezvény 

résztvevőinek tájékoztatása a projekttel kapcsolatban. A tájékoztató táblák feladata a lakosság 

figyelmének felhívása az adott helyen megvalósuló európai uniós fejlesztésről, és a források 

átlátható felhasználásáról. Fontos, míg a szórólapok és a kiadványok bővebb terjedelmű 

információ megosztására adnak lehetőséget, addig a nyilvánossági táblákon csak a kötelezően 

előírt adatok szerepelhetnek. A táblákon saját üzenet megjelenítésére nincs lehetőség. 

 

Térképtér feltöltése 
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A térképtér néven elérhető az a térinformatikai kereső-adatbázis, amely komplex 

szolgáltatásokkal áll az európai uniós forrásokból megvalósuló projektek iránt érdeklődők 

rendelkezésére. Az alkalmazás Google maps felületre épülő úgynevezett „mash-up”, amely a 

közösségi forrásból támogatott, megvalósuló projekteket a szabadon hozzáférhető Google 

térképen jeleníti meg térben, pontosan. A fejlesztés egyik előnye, hogy nemcsak a potenciális 

kedvezményezettek meríthetnek ötleteket saját fejlesztéseikhez, de a média képviselői is 

böngészhetnek az EU-források felhasználásának eredményei között. 

 

5.8. A kommunikációs eszközök összefoglalása 

A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati 

kézikönyv” előírásai szerint a Kedvezményezettnek a projekt keretében megvalósítandó 

kommunikációs feladatokat a támogatott tevékenység típusa és a támogatás összege határozza 

meg. A kiemelt projekt ennek megfelelően a „Magas támogatási összegű projekt kategóriába 

illeszkedik”.  

 

5.9. A kommunikáció legfontosabb szempontjai 

 

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység - megfelelő eszközök 

támogatásával - segíti a projekttevékenység elfogadását és integrálását az adott térség, vagy 

település életébe. Az átgondolt és időben megkezdett kommunikáció megelőzheti az esetleges 

ellenállás vagy félreértés kialakulását és támogatja a projekt sikerét, annak elfogadottságát. 

 

 

Mindezek alapján lényeges szempont a kommunikáció alapelveinek rögzítése: 

 Következetesség: A MIT, MIKOR és HOGYAN kommunikációs elv szerint lényeges, 

hogy az alapüzenetek minden egyes kommunikációs elemet áthassanak, és 

következetesen, a stratégia mentén haladva egységes képet adjanak céljainkról, 

elősegítve ezzel az érintettek bizalmának elnyerését és erősítését. 

 Tervezettség: A lakosság és valamennyi érintett résztvevő kevés információ alapján is 

könnyen alakíthat ki véleményt az adott témával kapcsolatban. A mástól hallottak 

vagy előítéletek alapján ítélkezhetnek, és ezek a benyomások esetleg tényként is 

rögzülhetnek. A vélemények kialakulását nem bízhatjuk a véletlenre! Tudatosan és 

tervezett módon jelöljük meg a témát és adjunk meg hozzá minden szükséges 

információt, megelőzve ezzel a félreértésekből adódó konfliktusokat. 

 Felkészültség: Megnehezítheti a projekt megvalósítását, ha fél-információk, vagy 

félreértett hír kapcsán esetleg rosszindulatú feltételezés okán krízishelyzet jön létre. A 

kampány során fel kell készülni erre is, ezért az eseményekre gyorsan, szakszerűen és 

hatékonyan kell reagálni. 
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 Hitelesség: A nyilvánosság részéről támogatottabbá válik a projekt, ha az információt 

a részleteket feltárva, hitelesen adjuk át, hisz a nyílt beszéd bizalmat gerjeszt. Lényeges, 

hogy ne csak általánosságokra összpontosítsunk, hanem mindenki számára érthető 

módon ismertessük a projekttel kapcsolatos részleteket, eseményeket, tudnivalókat. 

 Nyitottság: Valóságos, nyitott kommunikációra kell törekednünk, ahol a közvélemény 

lehetőséget kap a visszaigazolásra, és a kérdések feltevésére. Ezekre mindenképp 

választ kell adnunk, partnerséget alkotva az érintettekkel. 

 

5.10. A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése 

Közvetlen célcsoportok 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete 4.5.3 pontja szerinti hátrányos helyzetű 

elsősorban roma személyek. 

 

Közvetett célcsoportok 

A projektben résztvevő személyek alapközössége, a család, melynek a célcsoport munkaerő-

piaci reintegrációja következtében várhatóan nő a jövedelme, gazdasági és szociális 

szempontból biztosabbá válik helyzete a társadalomban 

 

További célcsoportok 

 kormányhivatalok 

 munkaügyi központok 

 önkormányzatok 

 nemzetiségi önkormányzatok 

 egyházak 

 munkáltatók 

 az ország lakossága 

 média 

 

A projekt hatásterülete 

 a projekt beavatkozási területe Magyarország 

 fókuszban vannak a hátrányos helyzetű kistérségek 

 

 

A célcsoportok legfontosabb jellemzői kommunikációs szempontból 

A projekt kommunikációja több szempont figyelembe vételén alapul. Az egyes célszegmensek 

eltérő adottságaikból és jellemzőikből adódóan különböző megközelítést igényelnek. 

Mindezért az alábbiakban a célcsoportok kommunikációs elérést befolyásoló sajátosságait 

tekintjük át röviden. 
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Közvetlen és közvetett célcsoportok 

 jellemzően alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek 

 jellemzően korszerűtlen szakmai végzettséggel rendelkeznek 

 jellemzően alulképzettek (legfeljebb alapfokú iskolai végzettség) 

 magas inaktivitás jellemzi, amely mindkét nemnél és a középkorosztálynál is 

megfigyelhető, 

 nem dolgozik, vagy éppen munkahelye instabil, bizonytalan, legjobb esetben is csak 

rövidtávon biztosított a munkahely megtartása 

 hátrányos helyzetű településeken, illetve térségekben élnek 

 tartósan munkanélküliek 

 magas a termékenységük 

 nem tanul tovább az alapfokú végzettség megszerzése után 

 az iskolából való kimaradások oka általában a túl sok hiányzás, a rossz tanulmányi 

eredmények, az értelmetlenség érzése, a szabadabb életforma vonzása, a lányok korai 

terhessége, gyermekvállalása 

 vidéken, falusias környezetben, szegregátumokban és igen rossz lakáskörülmények 

között élnek 

 jellemző a kiábrándultság, nehezen mobilizálhatóak, bizalmatlanok, gyakran 

megbízhatatlanok, az apróbb anyagi előnyöket előnyben részesítik 

 

 

TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 

 
 

 

1. TÁBLÁZAT - AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA MAGYARORSZÁGI CÉLKITŰZÉSEI .................................................. 6 
2. TÁBLÁZAT - A 15-74 ÉVES NÉPESSÉG GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ...................................................................... 7 
3. TÁBLÁZAT - A NÉPESSÉG SZÁMA ÉS MEGOSZLÁSA SZÜLETÉSI HELY ÉS NEM SZERINT ................................... 11 
4. TÁBLÁZAT - ROMA NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ....................................................................................... 18 
5. TÁBLÁZAT - FOGLALKOZTATÁSI FŐCSOPORTOK .......................................................................................... 18 
6. TÁBLÁZAT - ROMA NŐK KÉPZETTSÉGI ADATAI ............................................................................................ 19 
7. TÁBLÁZAT - LAKÁSOK ÉS AZOK JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA ...................................................................... 29 
5. TÁBLÁZAT - SZAKMUNKÁS VÉGZETTSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁJA ÖSSZEHASONLÍTVA A (LEGFELJEBB) 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETTEKÉVEL (%), 2009-2013 .......................................................................... 39 
6. TÁBLÁZAT - A SZEGÉNYSÉG ÉS A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS CÉLZOTT VIZSGÁLATA A ROMA LAKOSSÁG 

KÖRÉBEN ................................................................................................................................................ 40 
7. TÁBLÁZAT - ROMA LAKOSSÁG NÉGY JELLEGZETES RÉTEGÉNEK ARÁNYA ..................................................... 41 
11. TÁBLÁZAT - HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELŐFORDULÁSÁNAK GYAKORISÁGA A DISZKRIMINÁCIÓ 

SZÍNTEREI SZERINT (%, N=7000) ............................................................................................................ 43 
12. TÁBLÁZAT – A KÖZÉLETI KÉPZÉS TEMATIKÁJA .......................................................................................... 57 
13. TÁBLÁZAT – A FOGLAKOZTATÁSI KÉPZÉS TEMATIKÁJA ............................................................................. 58 
14. TÁBLÁZAT - AZ INFORMATIKAI KÉPZÉS TEMATIKÁJA ................................................................................ 60 
15. TÁBLÁZAT – A KÉPZÉSEK TEMATIKAI ÉS IDŐBENI RENDJE .......................................................................... 66 
16. TÁBLÁZAT - A 100 FŐ MENTOR TERÜLETI ELOSZTÁSA MEGYEI SZINTEKEN ................................................. 97 



175 

 

17. TÁBLÁZAT - A 160 RENDEZVÉNY MEGSZERVEZÉSE MEGYEI BEOSZTÁSBAN, ÉS IDŐSZAKOS FELOSZTÁSBAN:

 ............................................................................................................................................................ 107 
18. TÁBLÁZAT - TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSOK ................................................................................... 117 
19. TÁBLÁZAT - PÉNZÜGYI KOCKÁZATELEMZÉS 1 ......................................................................................... 121 
20. TÁBLÁZAT - PÉNZÜGYI KOCKÁZATELEMZÉS 2 ......................................................................................... 121 
21. TÁBLÁZAT - PÉNZÜGYI KOCKÁZATELEMZÉS 3 ......................................................................................... 122 
22. TÁBLÁZAT - KOCKÁZATELEMZÉS ............................................................................................................ 123 
23. TÁBLÁZAT - A KÖZBESZERZÉSI FELADATOK ÉS ÜTEMEZÉSÜK................................................................... 127 
24. TÁBLÁZAT - GANTT DIAGRAM .......................................................... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 
25. TÁBLÁZAT - A PROJEKTBE BEVONT SZEMÉLYEK SZÁMA MEGYÉNKÉNT ..................................................... 141 
26. TÁBLÁZAT - AZ SZGYF ÁLTAL MEGVALÓSÍTANDÓ PROJEKTEK A 2016. ÉVI FEJLESZTÉSI KERET ALAPJÁN 145 
27. TÁBLÁZAT - A PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZET ................................................................................. 147 
28. TÁBLÁZAT - SZAKMAI MEGVALÓSÍTÓK MUNKAKÖRE, FELADATAI ........................................................... 148 
29. TÁBLÁZAT -A PROJEKTMENEDZSMENT TAGOK BEMUTATÁSA .................................................................. 150 
30. TÁBLÁZAT - A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÓK BEMUTATÁSA ............................................................ 152 
31. TÁBLÁZAT - A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI...................................................................................... 156 
32. TÁBLÁZAT - KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK .............................................................................................. 168 

 

 

 

 

 

ÁBRAJEGYZÉK 

 
1. ÁBRA - A VÁLASZADÓ LAKÓKÖRNYEZETE A KÉRDEZŐBIZTOS MEGÍTÉLÉSE ALAPJÁN, ROMA ÉS NEM ROMA 

VÁLASZADÓK SZERINT (%) ....................................................................................................................... 8 
2. ÁBRA - A VÁLASZADÓ ÁLTAL FŐ TEVÉKENYSÉGKÉNT MEGJELÖLT „FIZETETT MUNKA” (BELEÉRTVE A TELJES 

MUNKAIDŐS, RÉSZMUNKAIDŐS ÉS ALKALMI MUNKÁT, VALAMINT AZ ÖNFOGLALKOZTATÁST) A 

ROMÁKRÓL KÉSZÍTETT FELMÉRÉSBEN ÉS AZ EUROSTAT MUNKAERŐ-FELMÉRÉSÉBEN (MEF), UNIÓS 

TAGÁLLAMONKÉNT (%) ........................................................................................................................... 9 
3. ÁBRA - NÉPESSÉG ALAKULÁSA NEMENKÉNT MAGYARORSZÁGON 2012 ÉS 2016 KÖZÖTT ............................ 12 
4. ÁBRA - ROMA NÉPESSÉG KORCSOPORT SZERINTI SZÁMA ÉS MEGOSZLÁSA ................................................... 13 
5. ÁBRA - A ROMA LAKOSSÁG TELEPÜLÉSSZERKEZETI ELOSZLÁSA .................................................................. 14 
6. ÁBRA - CIGÁNY NYELVEK HASZNÁLATA A NÉPSZÁMLÁLÁSOK ALAPJÁN 1990 ÉS 2011 KÖZÖTT (FŐ, %) ...... 15 
7. ÁBRA - AZ ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉGŰEK ARÁNYA ETNIKAI HOVATARTOZÁS SZERINT (%) 2013. 

ÉVBEN .................................................................................................................................................... 34 
8. ÁBRA - ISKOLAI VÉGZETTSÉG ARÁNYA A MAGYAR LAKOSSÁG ÉS CIGÁNYSÁG KÖRÉBEN .............................. 35 
9. ÁBRA - LEGFELJEBB ALAPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK ARÁNYA ................................................... 36 
10. ÁBRA - SZAKMAI KÉPZETTSÉGGEL ÉS/VAGY VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK ARÁNYA .............................. 37 
11. ÁBRA - AZ EFOP-1.3.2-16 FELZÁRKÓZÁSI MENTORHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE PROJEKT FOLYAMATA, HATÁSAI

 .............................................................................................................................................................. 50 
12. ÁBRA – KEDVEZMÉNYEZETT JÁRÁSOK A 290/2014 (XI.26) KORM. RENDELET SZERINT .............................. 99 
13. ÁBRA - MAGAS ARÁNYÚ ROMA NÉPESSÉGGEL RENDELKEZŐ TÉRSÉGEK ÉS TELEPÜLÉSEK, 2011 ................ 100 
14. ÁBRA - PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGEK ....................................................................................................... 115 
15. ÁBRA - AZ SZGYF SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ORGANOGRAMJA A JELENLEG HATÁLYOS SZMSZ-BŐL.. 132 
16. ÁBRA - PROJEKTBE BEVONT SZEMÉLYEK SZÁMA, ARÁNYA NEMENKÉNT ÉS MEGYÉNKÉNT ....................... 142 
17. ÁBRA - JELEN PILLANATBAN IS AZ SZGYF INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN DOLGOZÓK SZÁMA .................... 145 
18. ÁBRA - A PROJEKT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE .............................................................................................. 148 
19. ÁBRA - MAGAS ARÁNYÚ ROMA NÉPESSÉGGEL RENDELKEZŐ TÉRSÉGEK ÉS TELEPÜLÉSEK, 2011 ................ 163 



176 

 

20. ÁBRA - A CIGÁNYSÁG ARÁNYA AZ ÁLLANDÓ NÉPESSÉGHEZ MEGYÉNKÉNTI BONTÁSBAN 2003.ÉVI ADATOK 

ALAPJÁN .............................................................................................................................................. 164 

 

 

EFOP 1.3.2.-16 Felzárkózási mentorhálózat  

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Adatvédelmi eljárásrend 
PREAMBULUM 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (projektgazda) által megvalósított EFOP 1.3.2.-

16 számú, „Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése” elnevezésű program fontosnak tartja, hogy 

személyes adatokat csak a törvényes cél eléréséhez szükséges esetekben és mértékben 

kezeljenek. A projekt keretében végzett mentorálás tevékenységben részt vevő valamennyi 

dolgozó a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli. A Szociális és 

Gyermekvédelmi főigazgatóság és az EFOP 1.3.2.-16 számú, „Felzárkózási mentorhálózat 

fejlesztése” elnevezésű program vallja azt az elvet, hogy tevékenységének igazolása és 

minőségbiztosítása csak a dokumentáció kifogástalan karbantartásával együtt érhető el. Ezért 

minőségbiztosítási törekvéseiben is kifejezésre juttatja a dokumentáció és adatkezelés 

korrektségét és fontosságát, kimondja, hogy a dokumentáció az projektgazda, az abban foglalt 

személyes adat az érintett tulajdona, és azt az érintettek javára és érdekében kell kezelni és 

megőrizni. 

A Szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság SZMSZ-ével valamint az Adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályaival összhangban, a társadalom és az érintettek érdekeinek megfelelően 

meghatározza a programban nyilvántartott személyi adatok kezelésének feltételeit, módját. 

Jelen eljárásrendben foglaltaknak a gyakorlati adatvédelmi tevékenység során történő 

megvalósítását, e tevékenység ellenőrzésének módját az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának illetékes szervei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság szabályozza.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 14/2016. (V.12) SZGYF szabályzata az 

adatvédelem és adatbiztonság szabályairól e dokumentum irányadója is. Jelen szabályzat 

ennek kibővítése, illetve feladatspecializált kiegészítése. 

 

A 2011. évi CXII. törvény 4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 

kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az 

adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 

mértékben és ideig kezelhető. 

(3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 

érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik 

azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára 

tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához 

szükséges ideig lehessen azonosítani. 

https://www.naih.hu/
https://www.naih.hu/
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(5)14 A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett 

véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó 

személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes 

adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra 

irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet 

sor. 

 

I. RÉSZ 
 

Az eljárásrend célja, hatóköre 

 

A Szabályzat célja, hogy az információs önrendelkezési jogról, valamint a személyes, 

különleges, bűnügyi, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok védelméről szóló törvények 

és a kapcsolódó jogszabályok értelmében meghatározza azok kezelésének feltételeit és módját 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, ezen belül az EFOP 1.3.2.-16 számú projekt 

munkatársai, szolgáltató illetve közreműködő partnerei számára. Hatóköre a személyes 

(szóbeli és írott) adatkezelésre, valamint az elektronikus adatkezelés irányelveire terjed ki. A 

mentorálás folyamán kivételes esetektől eltekintve a személyes és különleges adatok lesznek 

relevánsak, jelen eljárásrend elsősorban ezek kezelésére terjed ki. 

 

Adatok lehetséges megjelenési típusai a programban 

 

- élőszóban 

- papír alapon írásban 

- elektronikusan, szóban (pld. telefon, Skype) 

- elektronikusan, írásban 

 

Az eljárásrend területi és személyi hatálya 

 

A Szabályzat területi és személyi hatálya kiterjed: 

a) Azon szervezeti egységekre, ahol személyes és/vagy különleges adatot kezelnek (Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság minden kirendeltsége, a Főigazgatóságot is beleértve) 

b) Minden személyre, aki személyes és /vagy különleges adatot kezel (jelen programban a 

mentorok, mentorkoordinátorok, szupervizorok, projektvezetés és mindenki, aki az SZGYF-

en belül érintett lehet) 

c) Minden, a törvényileg meghatározott és egyéb jogszabály által személyesnek minősített 

adatra. 

d) Az adatkezeléssel esetleg kapcsolatba került vagy kerülő külső szolgáltatóra, amely 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, elsősorban az EFOP 1.3.2.-16 projekt illetékességi 

körébe tartozó személyes adatot kezel, vagy azzal kapcsolatba kerül (pld. fogadó programok 

munkatársai, informatikai rendszergazda). 

 

Az adatkörök és az azzal járó felelősségek, korlátozások és eljárások csoportosítása 

adatkezelők szerint 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, illetve az EFOP 1.3.2.-16 program definiált 

adatkörökön belül általános értelemben a mentoráltakkal közvetlen kapcsolatban álló 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV#lbj13id8650
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mentorok, ezen felül a mentorkoordinátorok, szupervizorok, illetve a projektvezetés 

adatkezelői kört definiálta. 

- A személyi adatokat a munkaköri beosztás szerint illetékesek kezelik, tehát hozzáférése lehet 

a mentoroknak, mentorkoordinátoroknak, a projektvezetésnek és az indikátorokban jelölt 

típusú fogadóprogramok releváns képviselőinek. 

-  A mentorok a mentoráltak személyes, de ezen felül minden, a mentor felé önkéntesen 

megosztott, különleges adatait a mentorok többszörös szigorú titoktartási nyilatkozattal 

dokumentálva kezelik. 

 Nyilatkoznak egyrészt a mentorált felé, másrészt a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, illetve a projektvezetés felé, hogy minden 

adatkezelési és etikai vétségért, mely jelen eljárásrend be nem tartásából adódik 

személyes felelősséggel tartoznak. Bármilyen feljelentés, bírósági ügy esetén a 

projektvezetés a jelen eljárásrend nem betartásakor a mentort nem tudja 

támogatni (1. sz. melléklete). Utóbbi dokumentumban igazolják azt is, hogy 

eseteikről felismerhető módon nem beszélnek sem munkahelyi, sem privát 

vonatkozásban. Közvetlen családtagjaik, ismerősi körük sem ismerhetik meg 

sem szóban elmondva, sem a mentori dokumentációba betekintve a 

mentoráltjaik által elmondottakat. Ennek megsértése minden esetben 

következménnyel jár – a projektvezetés megítélése alapján a titoksértés 

súlyosságát mérlegelve akár azonnali elbocsátással.  

 A mentorált személyes adatait csak azon program képviselőjének adhatják át, 

aki a mentoráltat képzési/segítő/munkaerő-piaci programba fogadja 

 Az esetvezetési szupervíziók során a mentoráltakat úgy mutathatják be 

egymásnak és a szupervizornak, hogy az mások számára nem lehet 

azonosítható. Eseteikről akár szóban, akár írásban számolnak be, a neveket 

minden esetben „maszkolni” szükséges (névváltoztatás, pld. „nevezzük X-nek” 

szófordulattal) részletes személyes adatok nem megoszthatók, az 

esetleírásokban az életkor megjelölésére megfelelő és elégséges a pld. „20 év 

körüli nő”. Jól követhető és megfelelő az is, ha a mentor az esetét saját 

monogramjával és a mentorált kódszámával jelzi a szupervizornak (pld. KJ/3) 

 Minden dokumentumért, mellyel a mentor dolgozik személyesen felelős. A 

dokumentumokat (minden jellegűt) őrizetlenül hagyni tilos. A mentor munkája 

során mindig magánál kell hogy tartsa, ha nincs az irodában akkor elzárva. 

Munkája végeztével csak a saját feljegyzéseit viheti haza (amin nem szerepelhet 

név!), minden mást a kirendeltségének zárt rendszerében kell elhelyeznie. 

Autóban sem maradhat dokumentum őrizetlen.  

 Az elektronikus adatbázisban a mentoráltak teljes adatsokaságához csak a 

mentor férhet hozzá, külön kóddal 

 

 A papír alapú írott dokumentumok: 

 A fogadó program képviselőjének a mentorált személyes adatait 

megadhatja, ebbe a mentorált beleegyezik  

 Amit a mentor a találkozás részleteiről feljegyez, az a sajátjának 

minősül, abba betekinteni nincs jogosultsága másnak, közvetlen családi, 

ismerősi körének sem.  

 Minden olyan írott anyag, mely különleges, bűnügyi stb. adatot, illetve 

a mentorált tesztjeit és annak kiértékelését tartalmazó adatot hordozhat, 
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szigorúan elzárva, kóddal ellátva a személyes adatokat tartalmazóktól 

külön őrzendő. A mentornak kell lennie egy külön listájának zárt 

helyen, ahol a nevek-kódszámok párosításai megvannak.  

 Az Állapotfelmérő Füzetből kitöltés után a tájékoztatott beleegyező 

nyilatkozatot ki kell venni, és a többi személyes adatot tartalmazó 

dokumentumokhoz kell csatolni, a kitöltött teszteket innentől a 

mentorált személyes kódjával kell ellátni, a tesztek eredményét már a 

kóddal ellátott mentori dokumentációba feljegyezni. Minden 

megszerzett információt az adatbázis zárt rendszerébe 48 órán belül fel 

kell tölteni.  

 

 Az elektronikus írott dokumentumokban a mentorált személyes adatai és 

különleges, bűnügyi, közérdekű és közérdekből nyilvános adatai csak egy 

esetben szerepelhetnek egyszerre (ld. Lent, szupervizor), illetve korábban, 

amikor az ún. ESZA kérdőívet tölti fel a rendszerbe az adminisztrátor, de ez 

nem mentori feladat. A saját, de elektronikus jegyzeteibe is ugyanúgy csak ő 

férhet hozzá. Ezáltal minden, a projektben használt mentori informatikai 

eszközt kötelező belépési kóddal védeni. 

 

 A vezető koordinátornak az Állapotfelmérőben alkalmazott tesztek értékeit 

elektronikusan oly módon kell megküldeni, hogy a mentoráltak személyes 

adatai teljesen nem szerepelhetnek rajta, kizárólag a nemük (egyes 

tesztértékeléseknél külön kritériumok vannak a nőkre és férfiakra). Minden 

egyes mentoráltját úgy kell kódszámmal ellátni, hogy a kontrolltesztek 

felvételénél ugyanezzel a kódszámmal küldje meg azok eredményeit (így 

beazonosítható a változás egy személynél).  

 A szóban, elektronikusan közöltekre ugyanúgy vonatkozik a titoktartás, mint a 

személyesen elmondottakra 

 A mentorált személyi adatai akkor is feloldódnak a titoktartás alól, ha a 

mentorált önmagára vagy másokra veszélyt jelent, és ezt a szándékát közli. 

Ilyen esetekben a protokoll szerint nincs mérlegelés, a mentornak azonnal a 

releváns ellátóhoz kell fordulnia (mentők, rendőrség) és bejelenteni a mentorált 

szándékát. Ez a mentor-mentorált kapcsolatban hatásként fog jelentkezni, de az 

emberi élet megmentése mindent felülír. Minden ilyen esetről részletes 

jegyzőkönyvet kell készíteni, ez esetben a személyes adatoknak szerepelnie kell 

az iraton.  

 

- A mentorkoordinátor betekintést a személyi adatokhoz nyerhet, illetve a mentori 

naplóban és az elektronikus adatbázisban a helyszínekhez, időpontokhoz és 

időintervallumokhoz és a rövid címmel jelölt teljesítésekhez. Vagyis a részletes 

leírásához a mentorált által részletesen elhangzottakhoz nem, de az összefoglaló 

történéseket jelző információhoz igen (pld. „mai alkalom témája a közönség előtt való 

megszólalás nehézségei voltak”, mentorált kérésére orvosi vizsgálatra kísértem”) 

 Az elektronikus adatbázisban a mentorálási alkalmak a fentiekben bemutatott 

mélységéig férhet hozzá, külön kóddal 

 különleges helyzetekről készült jegyzőkönyvet lezárt borítékban tárolja 
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- A szupervizor a személyi adatokba nem nyerhet betekintést csak kivételes esetben. Ide 

tartozik, ha valakinél olyan mentális betegség gyanúja merül fel, mellyel az 

egészségügyi, vagy gyermekvédelmi stb. hivatalos ellátórendszerhez kell fordulni. 

Ebben az esetben a szupervizor szakember tesz írásbeli javaslatot (aláírással, pecséttel) 

az ellátórendszer tagja felé, hogy adott személy vizsgálatát indoklással miért kéri. 

Minden más esetben a mentoráltak különleges, bűnügyi, közérdekű és közérdekből 

nyilvános adatairól lehet tudomása, ha azt a mentorral megosztják, de azt személyhez 

kapcsolni nem tudja. A különleges, bűnügyi stb. adatokról kell, hogy tudomása legyen 

az esetvezetéshez, de a személyes adatok nélkül.  

 

- A projektvezetés jogosult hozzáférni a személyes adatokhoz, de a különleges, 

érzékeny adatokhoz csak szigorúan indokolt esetben (mentor munkájával speciális 

probléma merül fel). 

 

Az internetes kapcsolattartás adatvédelmi szabályai 

 

A mentorok a mentoráltakkal a közösségi portálokon (pld. Facebook) csak a szakma 

szabályainak, kereteinek megfelelő módján kontaktálhatnak. Semmilyen fórumon nem lehet 

utalás a mentorálási munka kapcsán különleges adatoknak - ezáltal intimnek minősülő 

számító információkra, illetve nyilvánosságra hozása azoknak -  ez azonnali elbocsátást von 

maga után. Általában inkább nem támogatjuk a mentor-mentorált nyilvános, közösségi 

oldalakon való kapcsolattartását. Amennyiben ilyen igény merül fel, csak azon rendszereket 

tudjuk támogatni, ahol a két fél közti kommunikáció zártan jön létre. A projekt a személyes 

kapcsolattartást és annak kereteit támogatja egyértelműen. 

Interneten bármilyen dokumentáció küldése, mely a mentorált személyes és különleges 

adatait is egyszerre tartalmazza csak egyetlen esetben engedélyezett: ha szaksegítség 

bevonása válik szükségessé az emberi élet, fizikai és mentális egészség védelmében.  

 

A Mentori Módszertani kézikönyv releváns mellékleteire vonatkozó adatvédelmi 

szabályok 

A dokumentumokat két csoportban kell tartani. 

- személyes adatokat tartalmazóak külön dosszié  

1. Nyilatkozat a hátrányos helyzetről 

2. Nyilatkozat a részvételi megkeresésről és igénybevevő szándékról 

3. Személyes okmányok fénymásolata 

4. Mentorálásban való részvétel tájékoztatott beleegyező nyilatkozata 

5. ESZA projektbelépő× 

6. Állapotfelmérő füzet I. első oldala 

7. Programból való átirányítás igazolása 

8. Igazolás mentori szolgáltatás igénybevételéről 

9. ESZA projektkilépő× 

10. Állapotfelmérő füzet II. első oldala 

11. Mentorálás havi napló és heti terv 
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- különleges adatokat tartalmazóak is külön dosszié, a neveknek hagyott szakaszokban 

ahelyett kódokkal:  

1. Állapotfelmérő lapjai 

2. Fókuszált állapotfelmérés 

3. Mentorral kapcsolatos elvárások bemeneti és kontroll 

4. Egyéni mentorálási terv 

5. Mentorálási folyamat és esettanulmány 

6. Mentorálási záródokumentum 

7. Utánkövetési lap 

 

× Az ESZA dokumentumot fel kell vezetni a kötelező felületre, ennek megtörténte után a 

személyes adatcsomaghoz kell csatolni, de zárt borítékban, lepecsételve 

- mindezektől külön az a dokumentum, mely összesítésben tartalmazza a kódokhoz tartozó 

neveket 

- ha különleges helyzetről jegyzőkönyv készül, akkor azt zárt borítékban, a résztvevő kódjával 

ellátva külön tárolja a mentorkoordinátor 

 

Az eljárásrend időbeli hatálya 

Az eljárásrend időbeli hatálya határozatlan időre terjed ki. A mentorokra a titoktartási 

szabályok a projekt végeztével is vonatkoznak.  

 

 

II. RÉSZ 

 

A papíralapú és elektronikus dokumentáció kezelése 

A papíralapú dokumentáció meglétét a mentorkoordinátor felügyeli. Mind a személyes 

adatokat, mind a kóddal ellátott különleges információkat tartalmazó iratok tárolási helye a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság azon telephelye, ahol a mentor a munkakörét 

betölti – azaz a megyei kirendeltségek. Ezen belül biztosítani kell a zárható eszközt, mely a 

dokumentumok tárolására alkalmas, hozzáférése a mentorkoordinátornak, illetve 

helyettesítés esetén egy fő kijelölt mentornak lehet. A mentoroknak munkaidő végén a náluk 

lévő dokumentumokat, a saját jegyzeteiket is célszerűen elzárni szükséges. 

Az elektromos dokumentációra szolgál a jogelődtől (TKKI) származó adatbázis. Ennek 

használatához a mentorok és mentorkoordinátorok az informatikai képzés keretein belül 

kapnak segítséget. A rendszer használatáról a korábbiakban felkészítő anyag készült (2. 

melléklet). Az adatbázishoz külön kódot kap mind a mentor, mind a mentorkoordinátor (lsd. 

feljebb) 

Az informatikai eszközöket a mentorok kötelesek kóddal ellátni, ezt a kódot leírva és zárt, 

lepecsételt borítékban a mentorkoordinátornak átadni, aki megőrzi. Amennyiben szükséges 

az ehhez hozzájutás, jegyzőkönyvben indokolni kell. Minden más elektronikus anyagot a saját 

kóddal ellátott gépen kell tárolni.  

 

Tájékoztatás rendje 

A mentoráltak tájékoztatása a tájékoztatott beleegyező nyilatkozatok alapján szóban és írásban 

is megtörténik. Alaphelyzetben csak a mentorált (18 év feletti személy) kaphat tájékoztatást, 

ettől eltérés csak annak írásbeli felhatalmazásának birtokában lehet. A Mentori Módszertani 

Kézikönyv 11. mellékletében a mentorált megjelöl egy olyan személyt, aki sürgős esetben vagy 
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elérési nehézség nélkül értesíthető – de felhatalmazás nélkül a mentor nem adhat tájékoztatást 

a mentorált lelkiállapotáról, vagy bármilyen olyan érzékeny információról, ami a tudomására 

jut, hacsak nincs szó ön vagy másokra való veszélyeztetettségről. A mentorált a 

dokumentációkba bármikor betekintést kaphat, arról másolatot kaphat. Az Állapotfelmérő 

füzet tesztjeinek eredményeiről a mentor szóban tájékoztatja. A mentorált adatainak törlésére 

a program kötelező indikátorai miatt csak részben van lehetőség, ekkor minden nem 

személyes adat megsemmisítésre kerül, a mentoráltnak viszont írásban igazolnia kell, hogy a 

mentorálásban részt vett, és annak időintervallumát.   

Adatvédelmi oktatás 

Adatvédelmi oktatásban részt vesznek a mentorok, a mentorkoordinátorok, illetve a 

szupervizorok. Jelen anyagot a projektvezetés tagjai is megismerik.  

Adattovábbítás 

Az EFOP 1.3.2. – 16 program feladata, hogy a mentoráltakat képzési/segítő/ munkaerő-piaci 

programokba juttassa, ehhez nélkülözhetetlen, hogy a személyes adatokat az adott program 

képviselőjének tudomására hozza. 

Egyéb okból történő adattovábbítás 

Kizárólag akkor, ha a mentorált vagy más személy testi, lelki épségének megóvásához ez 

feltétlenül szükséges (mentők, rendőrség). Ilyenről minden esetben jegyzőkönyv készül, 

melyet a mentorkoordinátor is őriz egy példányban.  

A statisztikai és tudományos-kutatási célú adatkezelés  

Ahogy a beleegyező nyilatkozatokon szerepel, a mentoráltak adatait anonim módon, kutatási 

célokra szeretnénk felhasználni. Konkrét eset (pld. zárótanulmányban) csak maszkolva 

jelenhet meg, úgy hogy az érintettet ne lehessen felismerni. Amennyiben valaki képpel, névvel 

vállalja a történetét, azt természetesen megteheti.  

Képek, videók adatkezelése 

A projekt dokumentációjához feltétlenül szükséges, hogy képi anyagunk is legyen. Képek 

készülhetnek az érintettek szóbeli beleegyezésével az egyénekről, a szupervíziókról, csoportos 

eseményekről. Bármilyen megjelenéshez azonban az adott képeken megjelenők írásbeli 

engedélye szükséges. A nyilvános eseményeken (nyitó és záróalkalom, workshopok) való 

felvételek készítését törvény szabályozza. 

Adatmentés, archiválás 

A projekt ideje alatt született írásos, képi vagy bármilyen anyag papír vagy elektronikus 

formában a projekt fenntartási időszakának végéig megőrzésre kerül. 

 

Budapest, 2017. 03. 31. 

 

 

Jelen adatkezelési eljárásrendet jóváhagyta: 

................................................................                         ........................................................................ 

Bátori Zsolt                                                                                      Pitenyák Tamás 

Főigazgató                                                                                        Projektmenedzser 
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EFOP 1.3.2.-16  

Adatvédelmi eljárásrend 

1. melléklet 

 

              Adatvédelmi nyilatkozat 

 

Alulírott....................................................................... a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által foglalkoztatott, és az EFOP 1.3.2.- 16 számú programban MENTOR 

munkakört ellátó személy ezúton nyilatkozom, hogy a programban való részvételem során 

annak Adatvédelmi eljárásrendjét megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve 

kötelező érvényűként ismerem el és vállalom, hogy betartom. 

Beleegyezem, hogy az EFOP 1.3.2.-16 számú programmal összefüggésben (rendezvények, 

szupervíziók, illetve bármilyen releváns esemény során mely munkámmal összefügg) rólam 

képi anyag készülhet. 

Tudomásul veszem, hogy az Adatvédelmi eljárásrend mindennemű megsértése rám nézve 

következményekkel jár. Vállalom, hogy a titoktartás etikai elveit minden körülmények között 

megtartom, az általam vezetett mentoráltakkal kapcsolatos semmilyen jellegű információt 

nem adok ki illetéktelennek, még saját családi és ismerősi körömnek, illetve nem releváns 

munkatársaknak sem.  

Munkám során a lehető legnagyobb lelkiismeretességgel járok el, felelősséget érzek saját 

tetteim, és a rám bízott mentoráltak jól-léte iránt.  

 

 

 

Mentor neve: 

Személyi igazolványszáma:  

Anyja neve: 

Dátum 

 

                                                                                    ........................................................ 

                                                                                                                    Mentor  

 


