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I. FEJEZET: FORRÁSTEREMTÉSI LEHETŐSÉGEK – A 
PÁLYÁZATI FORRÁSOK SZEREPE A CIVIL SZEKTORBAN 

A nonprofit szervezetekről általában 

 
1. Méret és szerkezet 
A civil szektor jelentős változáson ment keresztül az elmúlt 14 évben. 
Ennek két legfontosabb mutatója - a szervezetek száma és a bevételek 
reálértéke  - a vizsgált periódus egészében emelkedett. Előbbi 68, utóbbi 
78 százalékkal. 2000-től a bevételek reálértékének növekedési üteme 
meghaladta a szervezetszám növekedését, tehát  az egy szervezetre jutó 
reálbevétel még nagyobb mértékben emelkedett. Egyenletesen és gyors 
ütemben bővült a foglalkoztatottak száma. A szektor gazdasági súlya 
azáltal is nőtt, hogy a nonprofit szervezetek 2006-ban több mint két és 
félszer annyi munkavállalónak biztosítottak állást, mint 1993-ban. 2006-
ban 58 242 szervezet működött Magyarországon, ennek mintegy 
kétötöde (22 464) alapítványi formában, 35 778 társas nonprofit 
szervezetként. Az alapítványok 61 százaléka három tevékenységi 
területhez köthető: oktatáshoz (32%), szociális ellátáshoz (15%) és 
kultúrához (14%). 
 
2. Gazdasági háttér 
A szervezetek 87 százalékára volt jellemző a pénzforgalom, 5 százalékuk 
gyakorlatilag csak tőkét gyűjtött, több mint 3600 szervezet viszont 
semmiféle pénzügyi tevékenységet nem folytatott. A klasszikus civil 
szervezetek több mint 6 százaléka jelezte, hogy alaptevékenysége során 
nem tett szert bevételekre, és kiadásai sem voltak. Az elmúlt hat évben 
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érzékelhetően erősödött a szektor szolgáltató szerepe, ezzel összhangban 
javultak gazdálkodási mutatói is. A bevételek összege meghaladta a 896 
milliárd forintot. Ez a 2000. évi 495 milliárd forinthoz képest folyó áron 
közel 81 százalékos emelkedést jelent. Ennek ellenére az 500 ezer 
forintnál kisebb bevételű szervezetek aránya továbbra is 44 százalék. Ha 
a bevételek területi eloszlását vizsgáljuk, az egyenlőtlenségek 
mérséklődni látszanak, de a fővárosi koncentráció még mindig nagyon 
magas (60%). A különböző tevékenységcsoportokon belül jelentős 
eltéréseket tapasztalhatunk a bevételek, illetve a szervezetszám 
tekintetében. A magas arányt képviselő sport- és szabadidős szervezetek 
súlyuknál sokkal kisebb arányban részesednek a forrásokból, míg a 
település- és a gazdaságfejlesztés területén működő szervezetek 
pénzügyi helyzete az átlagnál sokkal kedvezőbb. Jelentősen emelkedett 
az állami támogatásokból származó források aránya. 2000-ben a teljes 
szektor bevételeinek 28 százaléka származott az állami vagy 
önkormányzati költségvetésből. Ez az arány 2006-ra 42 százalék fölé 
emelkedett. Mindeközben a magántámogatások aránya 16-ról 14 
százalékra csökkent. Ugyanakkor a közel 380 milliárdos állami 
hozzájárulás több mint 60 százalékát a közhasznú társaságok és 
közalapítványok kapták, holott ez a két típus a szektor 
szervezetszámának alig 6 százalékát adta. A klasszikus civil formáknak 
tekinthető (magán) alapítványok és egyesületek esetében viszont csak 
valamivel több mint egyharmados arányt képvisel a központi állami 
támogatás az összes bevételen belül. Az állam által a szektorban 
támogatásként kiosztott pénzösszegek közel 57 százaléka a fővárosban 
marad, csupán 6,5 százaléka kerül községi szervezetekhez. Az utóbbi 
három évben – főként Magyarország uniós taggá válásának és a Nemzeti 
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Civil Alapprogram beindulásának köszönhetően – 25 százalékkal 
növekedett azon szervezetek száma, amelyek  pályázati úton jutottak  
bevételhez, és közel 50 százalékkal emelkedett a szektor által 
megszerzett pályázati összeg. A megoszlás még mindig nagyfokú 
főváros-centrikusságot mutat, bár a pályázati bevételeknek 56 helyett 
már csak 44 százaléka került budapesti szervezetekhez. A pályázati úton 
támogatásban részesülők 92 százaléka a klasszikus civil szervezetek 
közé sorolható, a megnyert összeg több mint 12 százalékos arányt 
képvisel bevételi forrásaik között. 2006-ban 13 és félezernyi szervezet 
juttatott el pénzbeli vagy természetbeni adományt a lakosság, illetve 
különféle szervezetek részére. A szektor mintegy 134 milliárd forintnyi 
(ebből közel 128 milliárd pénzbeli) támogatást nyújtott, ez 2000-hez 
képest mintegy 44 százalékos növekedést jelent. Az adományok 72 
százaléka szervezeteknek, 28 százaléka magánszemélyeknek jutott. 

3. A nonprofit szervezet összetevői 
a) Identitás. A szervezet azonosságtudata, önképe, mely kifelé a róla 
kialakított képben is megnyilvánul. Két legfőbb összetevője a küldetés 
(misszió), azaz a szervezetet vezérlő célrendszer és a szervezeti kultúra, 
azaz a szervezetben meglévő, és akarva-akaratlanul is megnyilvánuló 
alapfeltevések, értékek.  

b) Stratégia. Ide tartoznak a szervezet főbb stratégiai elképzelései, a 
hosszú- és középtávú tervezés és a tevékenységek folyamatos értékelése 
is. 

c) Emberi tényezők. Ez a részterület magáért beszél: a hangzatos nevű 
emberi erőforrás menedzsmenten (a szükséges számú és típusú 
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munkaerőnek, a személyzeti politikának és a béreknek a 
meghatározásán) kívül ide sorolhatjuk a szervezeten belüli emberi 
kapcsolatok menedzselését is (konfliktuskezelés, csoportépítés). 

d) Struktúrák és eljárások. E körbe tartozik a szervezet belső felépítése, a 
döntéshozatal módjai, a szervezeten belüli kommunikáció jellege, a 
felelősségi szabályok és a munkaszervezés. A működtetés mellett ez a 
terület van a legnagyobb kihatással a szervezet napi működésére, sőt 
működőképességére.  

e) Működtetés. Ez a terület (szoros összefüggésben a menedzsmenttel) a 
szervezet motorja: biztosítja a szervezet gyakorlati, napi működését, 
folyamatosságát és rugalmasságát. Ide tartozik az adományszervezés és a 
pénzügyi vezetés, azaz a pénzügyi/anyagi források előteremtése és 
felügyelete (az adományszervezés), valamint az irodai adminisztráció.  

f) Irányítás, vezetés. Az irányítás és a vezetés (menedzsment) feladata a 
részterületek összefogása és koordinálása, a folyamatos és eredményes 
működés biztosítása.  

4. Forrásszervezés - Pályázati források 
A sikeres támogatásszervezés lépései a következők: részletes projekt- 
vagy munkaterv kidolgozása, a szervezet megbízhatóságának 
bizonyítása, támogatólevelek beszerzése, a lehetséges támogatók 
felkutatása és partneri kapcsolatok kialakítása. 
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A forrásszervezés módszerei 
1. Személyes forrásgyűjtés (tagdíj, bekopogtatás, utcai meggyőzés, 
hagyaték, munkahelyi pénzgyűjtés) 
2. Forrásgyűjtés eseményeken (tombola, árverés, bazár, jótékonysági bál, 
koncert, előadás, kiállítás) 
3. Forrásgyűjtés vállalkozással (szolgáltatási díjak, hirdetési díjak, bérleti 
díjak, kereskedelem) 
4. Pályázatírás  
 
Pályázati lehetőségek: 
1. Hazai pályázatok 
- Államigazgatási pályázatok 
- Alapítványi pályázatok 
- Külképviseletek pályázatai 
2. „EU-s” pályázatok 
- Előcsatlakozási alapok 
- Nemzeti Fejlesztési Terv + ÚMFT 
- Közösségi Kezdeményezések 
- Közösségi Programok 
3. Egyéb nemzetközi források    
A nonprofit szektorra kiírt EU-s programok jelentős része nyitva áll a 
hazai női, és  hátrányos helyzetű rétegek munkaerő-piaci integrációját 
segítő nonprofit pályázók előtt.  Ennek ellenére a hazai civil szervezetek 
nem tudnak élni a pályázatok kínálta lehetőségekkel, a rájuk jellemző 
kapacitás-, infrastruktúra-, és az ezekből adódó információhiány miatt. 
Nem csak a hazánkban kiírt pályázati lehetőségeket szalasztják el, de 
megfelelő információ hiányában  Brüsszelbe is jóval kevesebb pályázat 
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érkezik, mint amennyit magyar nonprofit pályázók benyújthatnának. E 
szegmens szereplői egyelőre csak a hazai kiírásokat követik nyomon, de 
a rendszeresen pályázók száma még mindig eltörpül az adott szektor 
civil szervezeteinek magas számához képest. Csupán ennek 
eredményeképp hazánk jelentős forrásoktól esik el. Kétségtelen, hogy 
hazánk jövőjét nagymértékben befolyásolni fogja a pályázóink által 
igénybevett források nagysága. 
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II. FEJEZET: EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSPOLITIKAI 
ALAPISMERETEK 
 
1. BEVEZETÉS 

A 2007-2013-as időszakban a Magyarország rendelkezésére álló európai 
uniós forrás a hazai társfinanszírozással együtt meghaladja a 29 milliárd 
eurót. A fenti támogatási keret Magyarország eddigi történetének talán 
legnagyobb fejlesztési forrását és fejlesztési időszakát jelenti. 
Lehetőségünk nyílik arra, hogy az Európai Unió fejlesztési forrásait jól 
felhasználva megerősítsük azokat a fejlődési irányokat, amelyek eddig 
sikeresnek bizonyultak. 
A kohéziós politika reformelképzelései minden eddiginél nagyobb publicitást és 
széles körű társadalmi, szakmai, politikai egyeztetést élveztek, 
Magyarország pedig első alkalommal vehetett részt teljes jogú tagként 
az időszak pénzügyi tervének elkészítésében. 

2. A KOHÉZIÓS POLITIKA 

2.1. Regionális politika vs. kohéziós politika 

Az Európai Unió regionális politikája a közösségi politikák egyike, a 
Közösség belső fejlesztési politikája. A regionális politika az Unió 
egyes régiói között fennálló különbségek csökkentésére irányuló 
közösségi politika, amely a számszerűsíthető gazdasági jellemzők alapján 
kimutatható tartós regionális elmaradottság csökkentésére vagy 
megszüntetésére irányul. A regionális politika a régiók integrációjának 
elősegítése révén szolgálja a társadalmi és gazdasági kohézió közösségi 
szintű előmozdítását. Egy adott régió, kistérség vagy település 
fejlesztési igényének megoldása egyszerre szolgálhatja a nagyobb 
közösség gazdasági és társadalmi kohéziójának erősítését, egy régió 
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felzárkóztatását vagy egy társadalmi-gazdasági szerkezeti hiányosság 
felszámolását. Ez az alapvető oka annak, hogy a regionális politika 
fogalmát a közösségi gyakorlatban általában széles, átfogó értelemben 
használják, a regionális fejlődési különbségek mérséklése mellett gyakran a 
gazdasági és társadalmi kohéziót is értik alatta. A regionális politika 
fogalma a kohéziós politikánál valamivel szűkebben határozható meg. 

A gazdasági és társadalmi kohéziós politika fogalma fejlesztési 
célkitűzések, felzárkóztatási intézkedések és eljárások összességét 
jelenti. Ezek a fejlesztések az Európai Unió egészének, teljes 
közösségének fejlődését szolgálják. A kohéziós politika megvalósítása 
olyan módon történik, hogy társadalmi-gazdasági vagy földrajzi 
szempontok alapján beazonosítható régiók, térségek összehangolt 
gazdaságpolitikai fejlesztésére kerül sor. A fejlődésben számszerűsíthető 
jellemzőik alapján az Unió átlagától elmaradó területek, régiók előnyben 
részesített támogatásával a teljes Közösség jólétének növelése a cél. 

Az Európai Unió kohéziós politikájának alapvető célja a Közösség 
gazdasági és szociális összetartásának erősítése, a Közösség egészének 
harmonikus fejlődése, illetve a kevésbé előnyös helyzetű régiók 
felzárkóztatása. A kohéziós politika és annak támogató eszközrendszere (a 
Strukturális Alapok és Kohéziós Alap) a gazdasági és társadalmi 
konvergencia erősítésének legfontosabb uniós szintű biztosítéka. 

Az Európai Bizottság a tagállamok és az újonnan csatlakozó országok 
közreműködésével kijelölte a 2007-2013-ig tartó pénzügyi időszakot 
meghatározó kohéziós politika új irányait. A reformfolyamat egyik 
legfontosabb dokumentuma az Európai Bizottság 2004 februárjában 
közzétett 2007-2013-as periódus pénzügyi perspektívája, valamint a 
kohéziós politika jövőbeni alapelveit lefektető 3. kohéziós jelentés. 
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Az Európai Unió kohéziós politikájának legfontosabb elemeit, melyek a 
konvergencia (a növekedés és a munkahelyteremtés támogatása a legkevésbé 
fejlett tagállamokban és régiókban), a versenyképesség és foglalkoztatottság, (a 
regionális versenyképesség és a foglalkoztatás, a változások előrejelzése 
és elősegítése) és az együttműködés (az európai területi együttműködés, a 
harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődés elősegítése az Unió területén), a 3. 
kohéziós jelentés tartalmazza. A fenti közösségi prioritások lehetőséget 
biztosítanak a hátrányos helyzetű régióknak az egységes európai térszerkezetbe 
történő beintegrálódáshoz. 
Az Unión belül természetesen sokféle tagoltságot lehet megkülönböztetni, 
így a társadalmi és gazdasági különbségek mellett, a nyelvi, kulturális, 
földrajzi, természeti eltérések természetszerűvé tesznek bizonyos 
különbözőséget. Az EU célja az „egység a sokféleségben” elvvel 
összhangban nem az adottság-jellegű különbségek eltüntetése, hanem az 
ezekből adódó hátrányok mérséklése, a kedvezőtlenebb helyzetben lévő 
régiók versenyképességének – fejlesztési beruházások támogatása útján 
történő – javítása révén a fennálló jövedelmi különbségek csökkentése, 
számszerűsíthető gazdasági jellemzők alapján kimutatható tartós 
elmaradottság csökkentése vagy megszüntetése. 

2.2. A régiók 

A Bizottság és az EUROSTAT az 1970-es években alakított ki egy nagyság 
szerinti területi osztályozási rendszert – a NUTS-ot (Nomenclature des 
Unites Territoriales Statistiques). A NUTS (magyarul: Területi 
Statisztikai Egységek Nómenklatúrája) az európai regionális társadalmi-
gazdasági folyamatok elemzésére és a regionális politikájának 
támogatására létrehozott területi egységek statisztikai rendszere, melyet 
a 1059/2003. számú határozatával az Európai Parlament és a Tanács 
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erősített meg. A korábbi öt helyett három, a népességszám szerint 
meghatározott szint jelenik meg a NUTS rendszerben. 

 

Előírás a NUTS regionális szintek egységeinek átlagos népességméretére:  
 

Szint Lakosság (min. fő) Lakosság (max. fő) 

NUTS 1 3 millió 7 millió 
NUTS 2 800 000  3 millió 

NUTS 3 150 000 800 000 
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A NUTS-rendszert az európai regionális politika megalapozásában és a 
végrehajtás számtalan területén alkalmazzák: ezekre az egységekre 
készülnek a közös adatfeldolgozások, az EU-ban zajló gazdasági és 
társadalmi folyamatok elemzései, prognózisai ezekre a megfigyelési-
osztályozási kategóriákra terjednek ki, ezek az egységek jelentik a 
programozási, a finanszírozási és fejlesztési adatok keretét. 

A jelenlegi 3 szintet a helyi adminisztratív egységek (local administrative 
units – LAUs) két szintje egészíti ki. Az utóbbiak korábban a NUTS 
rendszer részei voltak, a NUTS4, valamint a NUTS5 szintet jelentették. 

A Strukturális Alapok költségvetését 7 éves ciklusokra határozzák meg, 
ezért a régiók programjai is 7 éves periódusokra szólnak. 

2.3.   A regionális politika alapelvei 

2.3.1.  Szubszidiaritás és decentralizáció 
A szubszidiaritás fogalma azt jelenti, hogy a döntéseket és a végrehajtást arra 
a területi szintre kell helyezni, amely a legnagyobb átlátással és kompetenciával 
rendelkezik a feladat megvalósításához. A magasabb szintű szerv nem 
intézkedhet olyan esetben, amikor az adott célkitűzést - eredménnyel - az 
alacsonyabb szinten is el lehet érni. A szubszidiaritás és a decentralizáció az 
Unió regionális politikájának elsődleges alapelvei, hiszen az integráció ezek 
segítségével nem csak azt érheti el, hogy a helyi szintek felelőssége 
növekszik, hanem azt is, hogy minél több helyi-, illetve regionális-szintű 
elképzelés (igény), s egyben erőforrás jelenjen meg, aktivizálódjon. 
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2.3.2.  Partnerség 
A partnerség együttműködést jelent az Európai Közösség, jelen esetben az 
Európai Bizottság és a tagország - illetve azon belül a partnerek, kormány, 
helyi/lokális szervek és a civil szervezetek - között a prioritások 
meghatározásától a programok végrehajtásának megfigyeléséig és 
értékeléséig. Emellett jelzi, hogy a Közösség által nyújtott támogatások 
kiegészítik, és nem helyettesítik a nemzeti támogatásokat, valamint, 
hogy a különböző szintek mindegyike részt vesz a programozás 
szakaszaiban. A partnerségnek egyaránt van horizontális és vertikális 
vetülete, hiszen a különböző döntéshozatali szintek együttműködését 
éppúgy magába foglalja, mint a helyi önkormányzatokét. Ez 
utóbbi cél ja, hogy a kistelepülések ne versenytársakat, hanem 
lehetséges partnereket lássanak egymásban a támogatásért folyó harcban. 
Több kistelepülés együtt nagyobb projektek végrehajtására is képes 
lehet, hiszen az összefogás során a rendelkezésükre álló önrész is 
nagyobb, és így az elnyerhető támogatás összege is nő. 

2.3.3.  Programozás 
A fejlesztési stratégiák partnerségen alapuló kidolgozása, ezek 
megvalósításának egyértelmű célkitűzési rendszere, a fejlesztések egymásra 
épülése, időbeli ütemezése jelenti a programozást. A programozás elve az 
Unió regionális politikájában azt szolgálja, hogy ne egy-egy projektet (azaz egy-egy 
létesítményt, egy-egy akciót) támogassanak, hanem a régió egészének vagy 
annak meghatározott területének fejlődését befolyásoló célkitűzéseket, vagy 
azok sorozatát. Ez annyit jelent, hogy a programkészítésnek három lépcsője 
van: a Nemzeti Fejlesztési Terv, a Közösségi Támogatási Keretterv és az 
Operatív Programok. 
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2.3.4.  Koncentráció és addicionalitás 
A koncentráció azt jelenti, hogy a támogatásokat azokra a régiókra kell 
koncentrálni, ahol a legnagyobb az elmaradottság, azaz azokra a régiókra, ahol 
az egy főre eső GDP nem éri el az EU átlag 75% - át. 

Az addicionalitás azt jelenti, hogy a Közösség által nyújtott pénzügyi támogatás 
kiegészíti az adott ország fejlesztési politikáját, hozzájárul a területfejlesztési 
stratégiájához. Mindezeken túl a támogatásokat be kell illeszteni a 
Közösségnek a tervidőszakra meghatározott támogatási rendszerébe, összhangban 
az integráció elveinek érvényesítésével. 

A koncentráció és az addicionalitás célja kettős: egyrészt az adottságok 
felismerése és erősítése, ezzel is hozzájárulva a fejlesztési célkitűzés 
megvalósításához, mérsékelve ezzel a párhuzamosságokat, a pazarlást és az 
elaprózottságot. Másrészt olyan területi egységek kialakítására szolgál, ahol 
azonos vagy nagyon hasonló problémákkal küszködnek (pl. alacsony jövedelmi 
szint, magas munkanélküliség stb). Ezzel elérhető, hogy statisztikailag is 
meghatározhatóak lesznek azok a területek, amelyek a legkedvezőtlenebb 
helyzetben vannak, ahová a forrásokat koncentrálni kell. Így könnyebben 
regisztrálhatóak a beavatkozások következményei, eredményei. 

2.4.  A regionális politika célkitűzései 

A gazdasági és társadalmi kohézió céljainak szolgálatában a regionális 
politika eszközei kiemelt szerepet játszanak. A regionális politika 
célkitűzéseit a Strukturális Alapokból finanszírozott intézkedésekkel 
valósítják meg. Az Alapok felhasználásának feltétele, hogy a 
támogathatóság kritériumainak megfelelő régiók területfejlesztési 
programokat dolgozzanak ki és valósítsanak meg. A programokkal 
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szembeni legfontosabb elvárás, hogy a lehető leghatékonyabban biztosítsák 
az adott régiók társadalmi-gazdasági fejlődését lemaradásuk csökkentése 
érdekében. A régióknak komplex programokat kell kidolgozniuk, melyek 
több évre szólnak. 

A 2007-2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az 
Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap három új célkitűzést támogat, 
melyek a konvergencia, a regionális versenyképesség és foglalkoztatás, 
valamint az európai területi együttműködés. 

2.4.1.  Konvergencia célkitűzés 
A konvergencia célkitűzés hasonló a 2000-2006-os időszak 1. célkitűzéséhez. 
Célja a legkevésbé fejlett államok és régiók felzárkózásának elősegítése, a 
kevésbé fejlett régiók gazdasági konvergenciájának felgyorsítása: a 
növekedés és a foglalkoztatottság feltételeinek javítása a fizikai és 
emberi erőforrásokba történő befektetésnek köszönhetően, innováció és 
tudásalapú társadalom, a gazdasági és szociális változásokhoz való 
alkalmazkodóképesség, környezetvédelem, közigazgatási 
hatékonyság. A konvergencia célkitűzése különösen az új 
tagállamokban játszik elengedhetetlen szerepet, amelyek csatlakozása az 
Uniót soha nem látott fejlettségbeli eltérésekkel állították és állítják szembe 
még ma is. A 27 tagállamot számláló Európai Unióban ez a célkitűzés 17 
tagállamban 84 régiót érint, melynek összlakossága 154 millió fő. 

Támogatás mértéke: 
A konvergencia célkitűzés keretében 251,163 milliárd euró áll rendelkezésre, 
ami a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból rendelkezésre álló teljes 
összeg 81,54 százaléka. A konvergencia célkitűzés forrásait a három alap - 



„Híd a forráshoz” 

21 

 
Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap 
- együttesen biztosítja. 

Jogosultsági feltételek: 
A Strukturális Alapok forrásaira (ERFA, ESZA) azon NUTS 2. szintű régiók 
jogosultak, ahol a 2000-2002 időszakra vonatkozó adatok alapján az egy főre eső 
bruttó hazai termék (GDP) nem éri el az uniós átlag 75 százalékát. Az ERFA, 
ESZA források az ezen célkitűzésre fordítható összes forrás 70,51 százalékát 
jelentik (177 milliárd euró). 

Azon régiók (ún. "phasing out" térségek), ahol a GDP az EU bővítéssel járó 
statisztikai hatás következtében épphogy meghaladja a küszöbértéket, a 
célkitűzés forrásaiból fokozatosan csökkenő támogatásban részesülnek. E 
régiók a célkitűzés forrásainak 4,99 százalékára jogosultak (12,5 milliárd 
euró). 

A Kohéziós Alap támogatásaira azon tagállamok jogosultak, ahol a 2001-2003 
időszakra vonatkozó adatok alapján az egy főre eső bruttó nemzeti jövedelem 
(GNI) nem éri el az uniós átlag 90 százalékát. Ez a célkitűzésben rendelkezésre 
álló forrás 23,22 százaléka. Azon régiók, ahol a GNI az EU bővítés 
statisztikai hatásai következtében meghaladja a 90 százalékos küszöbértéket, 
fokozatosan csökkenő támogatásban részesülnek. A Kohéziós Alapból 15 
tagállam részesülhet. 

2.4.2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés 
A regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés célja a konvergencia 
célkitűzés hatálya alá nem tartozó régiók versenyképességének, vonzerejének 
erősítése, foglalkoztatási mutatóinak javítása. A célkitűzés keretében 19 
tagállam 168 régiója részesülhet támogatásban. Ezek közül 13 tartozik azon 
régiók közé, ahol a támogatást fokozatosan vezetik be (ún. "phasing-in" 
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területek). Ezek a régiók - a korábbi 1. célkitűzés alá tartozó egykori 
státuszuknál fogva - különleges pénzügyi juttatásban részesülnek. 

A Közösség egészére vonatkozó teljesítménynövekedésen belül 
érvényesülnie kell a felzárkózás, a kiegyenlítődés céljának is mind a 
tagországok, mind pedig az azokon belüli régiók között. A tagországok 
közötti különbségek mérséklődése általában véve "természetes”, támogatás 
nélküli úton is végbe mehet és megy, a globális piac hatásaira, legfeljebb az 
intenzitása lehet kérdéses, a regionális eltérések csökkenése viszont 
általános, differenciálatlan beavatkozási keretek mellett alig érvényesülhet. 

A konvergencia és a versenyképesség prioritások közötti különbség a 
támogatandó fejlesztési célok és a hozzájuk rendelt források nagyságában 
van. A konvergencia elv érvényesítése szélesebb körű támogatást tesz 
lehetővé: magába foglalja a tradicionális mennyiségi és minőségi típusú 
fejlesztés szinte minden fontosabb elemét (például termelő beruházás, 
beruházás támogatás, helyi infrastruktúra-fejlesztés, vállalkozások 
előmozdítása, turisztikai és kulturális beruházás, a közigazgatási kapacitások 
fejlesztése stb.). 

A versenyképességi cél önállóan csak minőségi típusú fejlesztési 
irányokat támogathat: a (meglevő) kis- és közepes méretű vállalkozások 
tudásbázissal való kapcsolatának előmozdítása, klaszterek és hálózatok, 
innovációs szolgáltatások elérhetőségének javítása, speciális céllal az 
egyetemekből vagy meglevő cégekből létrejövő (kiváló) új cégek 
támogatása. 
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Támogatás mértéke: 
A célkitűzés keretében 49,13 milliárd euró áll rendelkezésre, ami a Strukturális 
Alapokból és a Kohéziós Alapból rendelkezésre álló teljes összeg 15,95 
százaléka. 
A forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai 
Szociális Alap egyenlő mértékben biztosítja.  

2.4.3. Európai területi együttműködés célkitűzés 
A célkitűzés a közös helyi és regionális kezdeményezések révén tovább 
erősíti a határokon átnyúló együttműködést. A célkitűzés a korábbi 
INTERREG közösségi kezdeményezésen alapul, s az ERFA finanszírozása 
alá került. 

Továbbra is nagy hangsúlyt kap a hálózatépítés, a határon átnyúló 
identitásépítés, a gazdasági tevékenységek élénkítése. Az Interreg Közösségi 
Kezdeményezés tapasztalatai által ihletett célkitűzés célja, hogy fokozza az 
együttműködést három szinten: határokon átnyúló együttes 
programok; transznacionális térségek; együttműködési hálózat és 
tapasztalatcsere az Unió egészében. Így az együttműködési célkitűzés 
előnyben részesíti az európai terület kiegyensúlyozott, összehangolt és tartós 
fejlődését. Megjegyzendő, hogy az együttműködési célkitűzés mellett a 
konvergencia és a versenyképesség célkitűzés alá is tartoznak 
kifejezetten régióközi együttműködési cselekvések, pl. egy meghatározott 
program résztvevő hatóságai és legalább egy másik tagállam hatóságai 
között. 

Támogatás mértéke: 
A célkitűzésre az összes támogatás 2,52 százaléka, azaz 7,75 milliárd euró áll 
rendelkezésre, mely az alábbiak szerint oszlik meg: 
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- Határokon átnyúló együttműködés: 73,86% 
- Transznacionális együttműködés: 20,95% 
- Interregionális együttműködés: 5,19%. 
A forrást teljes egészében az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja. 

Jogosultsági feltételek: 
A Közösség NUTS 3. szintű, valamennyi belső és egyes külső szárazföldi 
határok mentén fekvő régiója, és a Közösség NUTS 3. szintű, a tengeri határok 
mentén fekvő, egymástól legfeljebb 150 km távolságra található régiója jogosult a 
támogatásra. 
Célkitűzések szerinti eloszlás 
A finanszírozási keret 308,041 milliárd euró (2004-es árakon) vagy 347,410 
euró (2007-es árakon): 
 81,5 % a konvergencia célkitűzésre; 
 16 % a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzésre; 
 2,5 % az európai területi együttműködés célkitűzésre. 

Az olyan régiók, ahol az egy főre jutó GDP alacsonyabb az EU-átlag 75 %-nál, 
kapják a teljes finanszírozási keret 57,5 %-át. 
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2.5. A strukturális források 

2.5. A strukturális források 

Az Európai Közösségeket létrehozó szerződés 158. cikke előírja, hogy a 
gazdasági és társadalmi kohéziójának erősítése céljából csökkentenie kell a 
különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségeket, és a 
kedvezőtlen helyzetű régiók vagy szigetek elmaradottságát. 

2007-től a korábbi négy strukturális alap, továbbá a közösségi 
kezdeményezések és a Kohéziós Alap helyett két strukturális alap: az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap, valamint a 
Kohéziós Alap maradt fenn. Leválasztásra kerültek a közös agrárpolitikához, illetve 
a közös halászati politikához kapcsolódó finanszírozási eszközök és létrejött az 
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA), valamint az 
Európai Halászati Alap (EHA). 
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1988 óta az Európai Unió mintegy 480 milliárd eurót költött a kedvezőtlen 
helyzetű régiókra. A 2007 és 2013 közötti időszakban az ERFA, ESZA és 
Kohéziós Alapból 308,041 milliárd euró forrás áll rendelkezésre (2004-es 
árakon). 

2.5.1. Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 
Az ERFA a Strukturális Alapok legjelentősebb összetevője, hiszen a 
regionális politikára szánt összegek legnagyobb része, hozzávetőlegesen 
45%-a ezen keresztül jut el a tagállamokba. Először 1972-ben, a Párizsi 
csúcstalálkozón merült fel az Európai Területfejlesztési Alap létrehozásának 
terve, melyből három évvel később, 1975-ben megszületett az ERFA. Az alap a 
közös költségvetésből több évre előre meghatározott forrásokkal rendelkezik, 
melyeket 1988 óta minden költségvetési időszak elején megemeltek. 

Az alap az első időszakban a nemzeti regionális politikákat támogatta, hiszen 
a Közösség ekkor még nem rendelkezett önálló regionális politikai célokkal 
és prioritásokkal. Ez egyben azt is jelentette, hogy projektfinanszírozás folyt, 
melynek keretében 1975 és 1978 között közel 4750 projektet finanszíroztak. 1 984-
től a közösségi regionális politika önállósodása figyelhető meg, ami az ERDF 
szabályozásának újrafogalmazását is jelentette. 

A jelenlegi szabályozást a 2006/1 086/EK rendelet tartalmazza, mely meghatározza 
azokat az intézkedéstípusokat, amelyek alapján a régiók jogosultak az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) pénzügyi forrásaira. Emellett meghatározza 
az ERFA feladatait és az általa nyújtható támogatások körét, figyelembe véve a 
2007-2013-as időszakra vonatkozó megreformált kohéziós politika 
célkitűzéseit: a konvergenciát, a regionális versenyképességet és 
foglalkoztatottságot, valamint az európai területi együttműködést. 
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Az ERFA célja a gazdasági és szociális kohézió erősítése a regionális 
egyensúlytalanságok csökkentésén keresztül. A cél elérésének érdekében az 
alaptámogatást nyújt a regionális gazdaságok fejlesztéséhez és strukturális 
igazodásához, amely magában foglalja a hanyatló ipari térségek átalakulásának 
támogatását is. 

Tevékenységi köre: 
Az ERFA támogatásai olyan témaorientált prioritások köré csoportosulnak, 
amelyek tükrözik a konvergencia, a regionális versenyképesség és 
foglalkoztatottság, valamint az európai területi együttműködés célkitűzéseiben 
megfogalmazott alapelveket. Az alap kiemelten kezeli az alábbi területek 
finanszírozását: 

- Fenntartható munkahelyeket teremtő beruházások 
- Infrastrukturális beruházások 
- A helyi és regionális fejlődést elősegítő intézkedések, különös 
tekintettel a kis-és középvállalkozásoknak nyújtott anyagi 
támogatásra és szolgáltatásokra 

- Technikai segítségnyújtás 

2.5.1.1. Konvergencia 
A ,,konvergencia” célkitűzés keretein belül az ERFA elsősorban a fenntartható 
és integrált gazdaságfejlesztést és fenntartható munkahelyek létrehozását 
finanszírozza. 
A 27 tagállamot számláló EU-ban ez a célkitűzés - 17 tagállamban - 84, 
együttesen 154 millió lakosú régióra vonatkozik, ahol az egy főre eső GDP nem 
éri el a közösségi átlag 75%-át, valamint - fokozatosan megszüntetve - további 
16, együttesen 16,4 milliós népességű régiót érint, ahol a GDP a kibővített EU-
val járó statisztikai hatás következtében éppen, hogy meghaladja a 
küszöbértéket. A ,,konvergencia” célkitűzés keretében rendelkezésre álló 



„Híd a forráshoz” 

28 

 
összeg 283,1 milliárd euró (a teljes összeg 81,5%-a), melynek megoszlása a 
következő: 199,54 milliárd eurót kapnak a ,,konvergencia” célkitűzés 
kedvezményezett régiói, 14,13 milliárd eurót tartalékolnak a célkitűzés alól 
fokozatosan kivont régiók számára, és 65,74 milliárd eurót a Kohéziós Alapra - 
amely 15 tagállamra vonatkozik. 
 
A tagállami operatív programok a gazdaságszerkezet modernizálását és 
diverzifikálását tűzik ki célul, különös tekintettel az alábbi területekre: 

- Kutatás és technológiafejlesztés (K+F), innováció és vállalkozói 
szellem 

- Információs társadalom 
- Környezet 
- Kockázat-megelőzés 
- Idegenforgalom 
- Kulturális beruházások 
- Közlekedési beruházások 
- Energia 
- Oktatási beruházások 
- Egészségügyi és társadalmi infrastrukturális beruházások 
- A KKV-k támogatásának közvetlen elősegítése 

2.5.1.2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság 
A 27 tagállamot számláló EU-ban összesen 19 tagállam 168 régiója - mintegy 
314 millió lakos - részesülhet támogatásban e célkitűzés alatt. Ezek közül 13 
régió összességében 19 millió lakossal tartozik azok közé, ahol a támogatást 
fokozatosan vezetik be (ún. ,,phasing-in” területek), és amelyek - az 1. 
célkitűzés alá tartozó egykori státuszuknál fogva - különleges pénzügyi 
juttatásban részesülnek. Az 55 milliárd euró - melyből 11,4 milliárd jut a fenti 
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,,phasing-in” régióknak - a teljes kiutalás valamivel kevesebb, mint 16%-a. 
E célkitűzés 19 tagállam régióit érinti. 

A már korábban elindított Urban II és Equal programok a ,,konvergencia”, 
valamint a ,,regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzések alá 
tagozódtak be. 

A célkitűzés három támogatási prioritása: 
- Innováció és tudásgazdaság, ezen belül a regionális K+F és innovációs 
kapacitásbővítés támogatása, új finanszírozási lehetőségek kialakítása a 
vállalkozások számára. 

- Környezetvédelem és kockázat-megelőzés, ezen belül a szennyezett 
földterületek eredeti állapotának visszaállítása, környezetbarát 
technológiák közösségi közlekedésben való elterjedésének támogatása, 
tervek kidolgozása a technológiai és környezeti kockázatok 
előrejelzésére. 

- A közlekedési és telekommunikációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
elősegítése, különös tekintettel a KKV-k információ- és kommunikáció-
technológiai lehetőségeinek bővítésére. 

2.5.1.3. Európai területi együttműködés 
A határ menti területeken élő lakosság lélekszáma eléri a 181,7 millió főt – ez az 
EU teljes lakosságának 37,5%-a –, míg az összes uniós régió és polgár a meglévő 
13 transznacionális együttműködési terület egyikének fennhatósága alá tartozik. 
Az e célkitűzéshez rendelkezésre álló 8,7 milliárd euró (a teljes összeg 2,5%-a) 
a következők szerint oszlik meg: 6,44 milliárd euró jut a határokon átnyúló, 
1,83 milliárd euró a transznacionális és 445 millió euró az interregionális 
együttműködésre. 
Ez a célkitűzés szintén három fő területre irányul: 
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- Határokon átnyúló gazdasági, szociális és környezetvédelmi 
tevékenységek elősegítése, fenntartható területfejlesztés közös stratégiák 
keretében. Ide tartozik a természeti és kulturális értékek megőrzése, az 
infrastruktúra közös használatában rejlő lehetőségek kihasználása . 
- Transznacionális együttműködés fejlesztése, például a tengerparti régiók 
kooperációja. Prioritások: innováció, környezetvédelem, elérhetőség 
javítása és fenntartható városfejlesztés. 
- A regionális politika hatékonyságának erősítése. Ennek legfontosabb 
eszköze a regionális és helyi hatóságok támogatása abban, hogy hálózatokat 
hozzanak létre, és folyamatosan cseréljék egymással tapasztalataikat. 
A harmadik célkitűzésbe tartozó operatív programoknak az alábbiakat kell 
tartalmazniuk:  
Az együttműködés által érintett terület erősségeinek és gyengeségeinek 
elemzése  
A kiválasztott prioritások indoklása 
Pénzügyi terv 
Végrehajtási szabályok 
A jelentősebb projektek felsorolása 

Az ERFA-támogatás nagysága és feltételei az érintett régiók 
elhelyezkedésétől függ. 

Különleges helyzetű területek: 
Az ERFA számításba veszi a különleges helyzetű területek igényeit is. Az 
URBAN közösségi kezdeményezés tanulságaira támaszkodva, a városi 
területeket fejlesztő intézkedések beépítésre kerültek az operatív programokba. 
A cél a kis-és nagyvárosok gazdasági, szociális és környezeti problémáinak 
enyhítése. 
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A vidéki és a halászattól függő területek esetében az ERFA 
tevékenysége a gazdasági diverzifikációra összpontosul: 

- Infrastruktúrafejlesztés az elérhetőség javítása érdekében 
- Telekommunikációs hálózatok és szolgáltatások fejlesztése a 

vidéki területeken 
- Új típusú gazdasági tevékenységek meghonosítása 
- A városi és vidéki területek közti összeköttetések fejlesztése 
- Turizmusfejlesztés és vidéki térségek regenerációja 

Az ERFA a hátrányos természeti adottságokkal sújtott térségeknek az 
elérhetőség javításához, a kulturális örökséghez köthető gazdasági 
tevékenység elősegítéséhez, a természeti erőforrások fenntartható 
felhasználásához és a turizmusfejlesztéshez nyújt anyagi támogatást. 

Az ERFA kiemelt céljának tekinti a legfélreesőbb területek támogatását. Ennek 
elemei: Teherszállítási szolgáltatások beindítása és fenntartása 
Olyan intézkedések, amelyek enyhítik a tárolókapacitás korlátozottságából, a 
termelőeszközök fenntartásának magasabb költségeiből és a humán tőke 
hiányából eredő hátrányokat. 
 

2.5.2. Európai Szociális Alap (ESZA) 
A legkorábban felállított alap. Már az 1957-es Római Szerződésben is szó 
volt a felállításáról, ám ténylegesen 1960-ban kezdte meg működését. Célja a 
munkaerőpiac alkalmazkodó képességének növelése volt, ennek érdekében az 
alap a munkavállalók mobilitását támogatta. Először 1971-ben reformálták 
meg, és ettől kezdve a támogatott projekteket nem nemzeti, hanem közösségi 
szempontok alapján választották ki, országonkénti kvóták mellett. 1983-ban 
újabb reform következett, amikor súlypont eltolódás történt a fiatal 
munkavállalók esélyeinek növelése irányába. Az 1988-as reform során az ESZA 
a Strukturális Alapok részévé vált, és ezzel tevékenységét a többi alap 
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működéséhez integrálták, legfőbb funkciója a humánerőforrás-fejlesztés 
támogatása. 

A jelenlegi szabályozást a Tanács 1081/2006/EK rendelete tartalmazza, mely 
2007. január 1-jén lépett hatályba. 

Az Európai Szociális Alap (ESZA) célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott 
gazdasági és társadalmi fejlődést a tagállamok azon szakpolitikáinak 
támogatásával, melyek a teljes foglalkoztatás elérésére, a munka minőségének 
és a termelékenység javítására, továbbá a társadalmi befogadás 
előmozdítására és a foglalkoztatás nemzeti, regionális és helyi szintű 
egyenlőtlenségeinek csökkentésére irányulnak. 

Prioritások: 
Az Európai Szociális Alap a ,,konvergencia”, valamint a ,,regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzései keretében támogat 
tevékenységeket a tagállamokban. 

1. A két célkitűzés közös prioritásai: 
- Munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók 
alkalmazkodóképességének növelése 

- Álláskeresők és inaktív személyek munkavállalásának javítása, 
munkanélküliség megelőzése, időskori aktivitás ösztönzése 

- Hátrányos helyzetű személyek társadalmi befogadásának erősítése, 
munkahelyi diszkrimináció elleni küzdelem 

- Humántőke fejlesztése 
- Transznacionális, nemzeti, regionális és helyi szintű partnerségek, 
egyezmények és kezdeményezések előmozdítása 

2. A konvergencia célkitűzés prioritásai: 
- Humántőke-beruházások bővítése és javítása 
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- Nemzeti, regionális és helyi szintű közigazgatási szervek erősítése 
a reformok és a felelősségteljes kormányzás érdekében 

Finanszírozási arány: 
Az Európai Szociális Alap a konvergencia célkitűzés keretében 
75% -ig, míg a regionális versenyképesség és foglalkoztatás 
célkitűzés keretében 50%-ig finanszírozza a kiadásokat. 

Finanszírozási prioritások: 
Az Európai Szociális Alap elsődlegesen az innováció, régiók és határokon 
átívelő együttműködések, esélyegyenlőség és integráció támogatásának, 
migránsok és kisebbségek foglalkoztatásának előmozdítását finanszírozza. 

Kiadások támogathatósága: 
Nem jogosultak ESZA-támogatásra az alábbi kiadások: 

- Visszaigényelhető ÁFA 
- Hitelkamatok 
- Bútorok, eszközök, jármű, infrastruktúra, ingatlan és föld 

vásárlása 

Támogatható kiadások: 
- Harmadik fél által valamely műveletben részt vevők javára 

kifizetett és a kedvezményezett felé igazolt juttatások vagy 
fizetések 

- Támogatások esetén a műveletek átalányalapon meghatározott 
közvetett költségei, a műveletre bejelentett közvetlen költségek 
legfeljebb 20%-áig 

Felelősségteljes kormányzás és partnerség: 
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Az ESZA ösztönzi a felelősségteljes kormányzást és a partnerséget. A 
támogatását a megfelelő területi szinten kell megtervezni és végrehajtani. A 
támogatások előkészítése, végrehajtása és monitorozása során a tagállamok 
bevonják a szociális partnereket és más érdekelt feleket. A konvergencia 
célkitűzés alapján az ESZA forrásaiból megfelelő összeget kell elkülöníteni a 
képzési, hálózatépítési intézkedésekre és a szociális párbeszéd 
megerősítésére. 

2.5.3. A Kohéziós Alap 
A Kohéziós Alap létrehozásáról a Maastrichti Szerződés rendelkezett. Az 
Alap a Közösség legszegényebb tagállamai reálszféra felzárkóztatását 
támogatja a monetáris unióra való felkészülés időszakában. Célja, hogy 
erősítse a gazdasági és társadalmi kohéziót, és csökkentse a különböző régiók 
közötti, a fejlettségi szintben meglevő különbségeket. A maastrichti 
konvergencia kritériumok kizárólag a pénzügyi feltételek teljesítését írják elő, 
amelyek teljesítése - elsősorban a költségvetési hiányra vonatkozó előírásé - a 
hosszú megtérülési idejű projektek elhalasztására ösztönöz. A Kohéziós Alap 
célja éppen az, hogy ezen dilemmákat a költségvetési deficit növekedése 
nélkül, de a környezet további romlását elkerülve oldja meg. A projektek 
átlagos megtérülési ideje a közlekedésnél és a környezetvédelemnél a 
legnagyobb, ezért a Kohéziós Alap a környezetvédelemmel és a transz-
európai hálózatokkal kapcsolatos nagy kiterjedésű közlekedési 
beruházásokat támogatja. A Kohéziós Alap azon EU tagállamok számára 
érhető el, amelyek 1 főre eső vásárlóerő-paritáson számított GNP-je nem éri el a 
közösségi átlag 90%-át. 

Az indulástól kedvezményezett négy tagállam (Görögország, Írország, 
Portugália, Spanyolország) mellett a 2004. évben csatlakozott 10 ország 
mindegyike jogosulttá vált a Kohéziós Alapokból származó forrásokra. 2007-től 
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Görögország, Portugália, Spanyolország, valamint a 2004-ben és 2007-ben 
csatlakozott új tagállamok jogosultak a Kohéziós Alap támogatására. 

A 2007-es évtől a Kohéziós Alap beépült a strukturális segítségnyújtás 
programozásába a különböző alapokból származó támogatások közötti 
nagyobb összhang érdekében. 

Magyarország 1989 óta részesül a Strukturális Alapok pénzforrásaiból az 
előcsatlakozási programokon keresztül. Ilyen program a PHARE, amely 
1989-ben indult, az ISPA, mely 1999-ben, és a SAPARD, mely 2000-ben 
jött létre. 2004. május elsejétől azonban – Unióhoz történő csatlakozásunk 
időpontjától – gyakorlatilag megszűntek ezek a programok, és egyenesen a 
különböző Strukturális Alapokból részesülünk. Hogy ezt megtehessük, meg 
kellett határoznunk fejlesztési céljainkat egy Nemzeti Fejlesztési Terv 
keretében, továbbá fel kellett állítanunk azt az intézményrendszert, mely az 
európai normáknak megfelelően tudja a Nemzeti Fejlesztési Terv 
végrehajtását menedzselni, ellenőrizni és értékelni. 
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2.6. Kohéziós politika Magyarországon 2007 - 2013 
A 2007-2013-as programozási időszakban a kohéziós politika keretében 
Magyarország 25,3 milliárd euró közösségi forrásra jogosult, míg 
hozzájárulása 4,4 milliárd eurót tesz ki. Az összeg a nemzeti stratégiai 
referenciakeret (NRSK) szerint használható fel, melyet az Európai Bizottság 
hagyott jóvá. A nemzeti stratégiai referenciakeretek célja, hogy a tagállamok 
gazdaságának modernizálására irányuló intézkedéseket leíró általánosabb 
nemzeti programokat összekapcsolják a munkahelyteremtést és a növekedést 
szolgáló lisszaboni stratégiával. 
A kohéziós politika összköltségvetése a 2007-2013-as időszakra 347,41 
milliárd euró (2007-es árakon). Ez az összeg a Közösség költségvetésének 
35%-át jelenti, és a legnagyobb ilyen típusú beruházás az Európai Unió 
történetében. 

A magyar nemzeti stratégiai referenciakeret hangsúlyozza, milyen fontos 
szerepet tölt be a kohéziós politika a fontosabb közszolgálati rendszerek - 
beleértve a nyugdíjrendszert, a társadalom - és egészségbiztosítási rendszert, 
valamint az oktatást - szerkezeti reformjainak támogatásában. Emellett a 
2007-2013-as időszakban Magyarországnak egyértelmű prioritásként kell 
kezelnie az Európai Unió környezetvédelmi - különösen a szennyvízzel és az 
ivóvízzel kapcsolatos - jogszabályainak nemzeti jogba való átültetésével 
kapcsolatos határidők betartását. A közlekedési szektorban is fontos 
beruházásokat kell megvalósítani, amelyek célja, hogy a TEN-T hálózat 
kiemelt jelentőségű tengelyeken megvalósítandó projektjeinek 
támogatásával javuljon az ország nemzetközi megközelíthetősége, vasúti és 
közúti beruházásokkal pedig javuljon a régiók megközelíthetősége és 
fejlődjenek a fenntartható közlekedési módok. 
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A stratégia másik célja, hogy megoldást találjon a magyarországi régiók között 
oly jellemző egyenlőtlenségek problémájára. A kiegyensúlyozott területfejlesztés 
a regionális növekedés központjainak fejlesztésével, a vidékfejlesztéssel, 
valamint a fejletlen kistérségek felzárkóztatásával valósítható meg. 

Magyarország hét tervezési-statisztikai régiója közül hat (Nyugat-Dunántúl, Közép-
Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) a 
konvergencia célkitűzés alá esik, míg egy (Közép-Magyarország) a 
regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés „phasing in” 
területéhez tartozik. (Az ún. phasing in területek azok a régiók, melyek a 
korábbi 1. célkitűzés alá tartozó egykori státuszuknál fogva különleges 
pénzügyi juttatásban részesülnek.) 

A magyar Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) fő célkitűzései a 
foglalkoztatás bővítése, valamint a hosszú távú növekedés fenntartása. 
A tartós növekedés az alábbi speciális célkitűzéseken keresztül érhető el:  
- versenyképesség javítása 
- gazdaság bázisának szélesítése 
- üzleti környezet fejlesztése 

A cél az, hogy 2015-ig a vállalkozások által termelt hozzáadott értéket 10%-ot 
meghaladó mértékben sikerüljön növelni. 

A foglalkoztatás bővítése az alábbi specifikus célkitűzéseken keresztül 
érhető el: 
az egyén foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci aktivitásának 
növelése, a regionális sajátosságokhoz igazodó összehangolt beavatkozások 
a munkaerő-kereslet bővítése, vagyis több és jobb munkahely teremtésének 
ösztönzése (különösen a hátrányos helyzetű térségekben) 
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a kereslet és a kínálat összhangját biztosító munkaerő-piaci környezet 
fejlesztése. 

A nemzeti stratégiai referenciakeret célja, hogy 2015-ig 4%-al növekedjen a 
közszférán kívül dolgozók létszáma. 

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret célkitűzései hat tematikus és területi 
prioritás alapján valósulnak meg, melyek az alábbiak: 
1. gazdaságfejlesztés (kutatási és technológia fejlesztés, KKV fejlesztés, 
üzleti infrastruktúra, IKT támogatása) 
2. közlekedésfejlesztés (TEN-T kiemelt projektjeinek támogatása, közúti és 
vasút beruházások)  
3. társadalom megújulása (aktív Munkaerő-piaci politikák támogatása, 
humán infrastruktúra fejlesztése)  
4. környezeti és energetikai fejlesztés (a környezeti közösségi előírásoknak 
való megfelelés)  
5. területfejlesztés (regionális növekedési pólusok támogatása, 
vidékfejlesztés) 
6. államreform (közigazgatás modernizálása, civil társadalom támogatása) 

Az operatív programok 

Az NRSK célkitűzései és prioritásai 15 operatív programon keresztül 
valósulnak meg. Ezek közül kettő az Európai Szociális Alap (ESZA) és az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), míg tizenhárom OP az ERFA és 
a Kohéziós Alap közös finanszírozásán alapul. 
A 15 operatív program 7 regionális és 8 szektoriális OP-t foglal magában. 
Regionális operatív programok:  
- Nyugat-Dunántúli OP 
- Dél-alföldi OP 
- Észak-alföldi OP 
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- Közép-Magyarországi OP 
- Észak-Magyaror szági  OP 
-  Közép-dunántúli OP 
- Dél-dunántúli OP 
Szektoriális OP-k: 

- Gazdaságfejlesztés OP 
- Közlekedés OP 
- Társadalmi megújulás OP 
- Társadalmi infrastruktúra OP 
- Környezet és energia OP 
- Államreform OP 
- Elektronikus közigazgatás OP 
- Végrehajtás OP 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap keretéből finanszírozzák az Európai 
Területi Együttműködés célkitűzést is. Magyarország operatív programok 
keretében az alábbi együttműködésekben vesz részt: 
Határokon átnyúló együttműködés Szlovákiával, Ausztriával, Romániával 
és Szlovéniával Transznacionális együttműködés a Közép-kelet Európa és 
Dél-kelet Európa között 
Interregionális együttműködés a tagállamok között. 

3. AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (ÚMFT)  

Hazánk az Európai Unió tagállamaként szintén részesül a regionális politika 
keretei között, a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap által nyújtott 
forrásokból. Magyarország 2007 és 2013 között 22,4 milliárd eurós uniós 
támogatásban részesül, amely a vidékfejlesztési támogatásokkal együtt 
közel 8000 milliárd forintot tesz ki. A források lehívásához hazánk 
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kidolgozta nemzeti fejlesztési tervét (Új Magyarország Fejlesztési Terv), és az 
alapokat fogadó intézményrendszert állított fel. 

3.1. Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Az ÚMFT: 

 megfogalmazza a foglalkoztatás bővülését és a gazdaság növekedését 
biztosító fejlesztési stratégiát; 

 kijelöli azokat a legfontosabb fejlesztési feladatokat, amelyek 
fenntartható módon biztosítják társadalmi, gazdasági és környezeti 
viszonyaink jobbá tételét; 

 olyan fejlesztési programokat jelöl ki, amelyek a hatékonyság 
érdekében alkalmazkodnak a társadalom és a gazdaság 
várakozásaihoz és változásaihoz, valamint felszabadítják az emberek 
és vállalkozásaik fejlesztési, újítási energiáit; 

 célul tűzi ki, hogy az országos és regionális programok egészítsék 
ki és támogassák egymást, hogy együttes és szinergikus hatásuk 
összességében mutasson túl a részcélok sikeres megvalósításán; 

 fő vonalakban vázolja a programok hatékony megvalósítására 
képes, a források felhasználását és széleskörű hozzáférhetőségét 
biztosító, átlátható, egyszerű és gyors intézményrendszert. 

3.2. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv szerepe 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb célja a foglalkoztatás 
bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében 
hat kiemelt területen indít el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a 
gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a 
környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az 
államreform feladataival összefüggésben. 
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Ennek alapján prioritásaink a következők: 

 gazdaságfejlesztés, 
 közlekedésfejlesztés, 
 társadalom megújulása, 
 környezeti és energetikai fejlesztés, 
 területfejlesztés, 
 államreform. 

1. prioritás: A gazdaság fejlesztése 

Az alábbi beavatkozás-csoportok szolgálják a gazdaság fejlesztését: 

 Az innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése, amelynek 
tervezett eszközei: 
a piacorientált K+F-tevékenységek támogatása; a vállalkozások és a 

felsőoktatás innovációs tevékenységének és együttműködéseinek 
ösztönzése; a technológia-intenzív (spin-off) kisvállalkozások 
létrehozásának bátorítása; a technológiatranszfer ösztönzése; a hídképző 
és inkubációs tevékenység megerősítése, a K+F infrastrukturális 
hátterének fejlesztése. 

 A kis- és középvállalatok jövedelemtermelő képességének a 
javítása, amelynek tervezett eszközei: a KKV-k 
tőkeellátottságának javítása; a vállalkozói kultúra szélesítése; 
szervezetfejlesztés; technológiai korszerűsítés; a KKV-k közötti 
együttműködések bátorítása. 

 Az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, amelynek 
tervezett eszközei: 

ipari parkok fejlesztése; az infokommunikációs technológiák 
(IKT) és a fizikai infrastruktúra javítása; a logisztika parkok 
hálózatának kiépítése; a szélessávú IT-hálózatok kiépítése; az 
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üzleti környezethez kapcsolódó jogi és szabályozási keret 
kidolgozása. 

Ezek a beavatkozások a Gazdaságfejlesztés operatív program, valamint a 
regionális operatív programok keretei között valósulhatnak meg. 

2. prioritás: A közlekedés fejlesztése 
Az alábbi beavatkozás-csoportok szolgálják a közlekedés fejlesztését: 

 Az ország nemzetközi elérhetőségének javítása, amelynek tervezett 
eszközei: a TEN-T hálózat Magyarországon áthaladó elemeinek 
gyorsforgalmi úthálózati fejlesztése; a fő nemzetközi vasútvonalak 
korszerűsítése; a folyami infrastruktúra bővítése. 

 A térségi elérhetőség javítása, amelynek tervezett eszközei: A TEN 
gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésén túl szükséges a főúthálózat 
egyéb elemeinek fejlesztése; vasútfejlesztéssel harmonizáltan a 
közösségi közlekedés és az alternatív megoldások fejlesztése, 
regionális közlekedési szövetségek felállítása. 

 Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok 
intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, 
amelynek tervezett eszközei: a különböző közlekedési módok 
összekapcsolása, együttműködésének javítása (komodalitás) céljaival 
összhangban a vasúthálózat, kikötők, intermodális központok 
megközelíthetőségének javítása az odavezető vasúti, vízi és közúti 
kapcsolat fejlesztésével. 

 A városi  és agglomerációs közösségi  közlekedés  
fe jlesztése,  amelynek tervezet t  eszközei :  az elővárosi 
vasútvonalak fejlesztése és összekapcsolása a helyi 
tömegközlekedéssel; kerékpárutak építése; forgalomcsillapítás a 
belvárosokban. 
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Ezek a beavatkozások a Közlekedés operatív program, valamint a regionális 
operatív programok keretei között valósulhatnak meg. 

3. prioritás: A társadalom megújulása 
Az alábbi beavatkozás-csoportok szolgálják a társadalom megújítását: 

 A foglalkoztathatóság javítása, amelynek tervezett eszközei: 
a munkaerő-piacra való belépést segítő és munkavállalásra ösztönző 
szolgáltatások; a munkavállaláshoz szükséges tudás és készségek 
fejlesztése; a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzése; a 
munkaerőpiacon belüli átmeneteket segítő intézkedések; a hátrányos 
helyzetűek foglalkoztatását segítő támogatások; járulékkedvezmények; a 
foglalkoztatási rehabilitáció fejlesztése. 

 Az alkalmazkodóképesség javítása, amelynek tervezett eszközei: a 
szakképzés intézményi szerkezetének átalakítása, valamint a szakképzés és az 
akkreditált felnőttképzés regionális hálózatának kialakítása; a szociális 
partnerek készségeinek fejlesztése; a szerkezetváltás munkaerő-piaci 
hatásainak csökkentése; rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon 
(beleértve a munka és a családi élet összehangolását segítő 
szolgáltatásokat és a családbarát munkahelyi gyakorlat elterjesztését); 
a civil szervezetek, az egyházak szolgáltatói szerepre felkészítése. 

 A minőségi  oktatás és hozzáférés biztosítása  mindenkinek, 
amelynek tervezett  eszközei:  a problémamegoldó képesség, a 
digitális írástudás, a nyelvi, természettudományos és életviteli készségek 
fejlesztése; a képzés, valamint a társadalom és a gazdaság igényeinek 
összehangolása; a gazdálkodási és vállalkozási készségek fejlesztése; a 
komplex pedagógiai fejlesztési programok; mérési és értékelési rendszer 
kiépítése; a pedagógusképzés és – továbbképzés megújítása; 
költséghatékony szervezeti formák bevezetése; a területi együttműködések 
és a hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának támogatása. 
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 A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán-erőforrások 

fejlesztése, amelynek tervezett eszközei: 
a felsőoktatási reform, a bolognai folyamat folytatása, a felsőoktatás 
minőségi fejlesztése; a regionális tudásközpontok kialakítása; 
kutatóegyetemek, főiskolák támogatása; a tehetséggondozás 
intézményrendszerének fejlesztése; gyakorlatorientált felsőoktatási 
programok; a műszaki és természettudományos képzés bővítése. Az 
egészségmegőrzés, valamint a társadalmi befogadás és részvétel, 
amelynek tervezett eszközei: az egészségfejlesztés és 
egészségmegőrzés fejlesztése, az egészséges életmódra ösztönzés; a 
szociális szolgáltatások fejlesztése, a gyermekszegénység csökkentése; 
a hátrányos helyzetűek – köztük különösen a romák és a 
fogyatékossággal élők – társadalmi integrációja; az iskolai 
lemorzsolódást és devianciát csökkentő intézkedések; diszkrimináció 
elleni küzdelem, a szociális, gyermek-, ifjúsági és esélyegyenlőségi 
szolgáltatások fejlesztése, a társadalmi tőke és a helyi közösségek 
erősítése, a civil szervezetek megerősítése, a fogyasztók és az 
ellátottak védelme, a kulturális tőke fejlesztése. 
 A humán infrastruktúra fejlesztése, amelynek tervezett eszközei: 

fizikai, környezeti és kommunikációs akadálymentesítés, a 
rehabilitáció rendszerének korszerűsítése, a gyermekek napközbeni 
ellátásainak fejlesztése, többfunkciós humán szolgáltató 
központok létrehozása; a nagy létszámú szociális és 
gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése; a szakképzés 
infrastrukturális feltételeinek javítása, regionális képzési 
hálózatok kialakítása; oktatási és egészségügyi informatikai 
fejlesztések; a felsőoktatási alapinfrastruktúra, a műszaki és 
természettudományos képzést szolgáló infrastruktúra, a szolgáltató- 
és innovációs központok megerősítése; az egészségügyi 
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ellátórendszer struktúraváltását támogató ellátási formák és az 
infrastrukturális feltételek javítása, prevenciós, gyógyító és rehabilitációs 
célú kiemelt egészségügyi intézmények fejlesztése; az integrált 
foglalkoztatási és szociális szolgáltató rendszer infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése; kulturális szolgáltatásokhoz és a kreatív 
gazdasághoz kapcsolódó fejlesztések; az Európa kulturális fővárosa 
projekt. 

Ezek a beavatkozások a Társadalmi megújulás, valamint a Társadalmi 
infrastruktúra operatív programok keretei között valósulhatnak meg. E 
programokat kiegészítik majd a regionális operatív programok, az 
Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív 
program intézkedései is. A fizikai és környezeti akadálymentesítést 
valamennyi operatív program fejlesztései esetében meg kell valósítani. 

4. prioritás: Környezeti és energetikai fejlesztés 
Az alábbi beavatkozás-csoportok szolgálják a környezeti és energetikai 
fejlesztéseket: 

 Környezetjavító fejlesztések, melynek elemei: 
egészséges és tiszta települések megteremtése, ezen belül 
hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, az ivóvíz minőségének 
javítása; vizeink jó kezelése, ezen belül az árvizek elleni 
védekezés, a vizeink mennyiségi és minőségi védelme, a vizek 
további szennyezésének megakadályozása (kiemelt víztestek 
védelme, ivóvízbázis-védelem, hulladéklerakók rekultivációja és 
környezeti kármentesítés), a Víz-keret Irányelv (VKI) 
végrehajtásának állami intézkedései, természeti értékeink jó 
kezelése; a fenntartható termelési és fogyasztási szokások 
ösztönzése, a környezet- és klímatudatosság terjesztése. 
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 Környezetbarát energetikai fejlesztések, amelynek tervezett 

eszközei: az energiahatékonyságra és –takarékosságra, illetve a 
megújuló energia termelésére és használatára irányuló 
fejlesztések ösztönzése. 

E beavatkozások elsősorban a Környezeti és energia operatív programban, 
valamint a regionális operatív programokban valósulhatnak meg. 

5. prioritás: Területfejlesztés 
A kiegyensúlyozott területi fejlődést az alábbi beavatkozások szolgálják: 

 Együttműködő és versenyképes városhálózat, amelynek legfőbb 
eleme a fejlesztési pólusok kialakítása. 
 Megújuló vidék: falusias, rurális térségek integrált, fenntartható 
fejlesztése. 
 Az elmaradott térségek felzárkóztatása, ami komplex felzárkóztatási 
programok megvalósítását jelenti. 
 Kiemelten a Balaton, s emellett a Duna és a Tisza vidékének 
fenntartható fejlesztése. 

Ezeket a beavatkozásokat hét regionális operatív program foglalja keretbe, 
melyek a következők: Dél-alföldi OP, Dél-dunántúli OP, Észak-alföldi OP, 
Észak-magyarországi OP, Közép-dunántúli OP, Közép-magyarországi OP, 
Nyugat-dunántúli OP. 

A regionális operatív programok legfontosabb céljai a következők: 
- a regionális gazdasági versenyképesség erősítése, 
- a régiók turisztikai vonzerejének növelése, 
- a térségi közlekedési infrastruktúra és a közösségi közlekedés 
fejlesztése, a helyi környezeti állapot javítása, - az energiatakarékosság 
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és –hatékonyság, illetve a megújuló energiaforrások felhasználásának 
ösztönzése, - települések átfogó, integrált fejlesztése, 
- a régión belüli társadalmi és területi különbségek mérséklése, 
- a társadalmi infrastruktúra fejlesztése. 

6. prioritás: Államreform 
Államreform prioritás célja a különböző szakterületeken megvalósuló 
reformlépések koordinációja, továbbá a közigazgatás megújítása. A 
közigazgatás megújítása terén az alábbi beavatkozásokat 
tervezzük: - a kormányzás megújítása, s ennek keretében a 
politikaalkotás - kiemelten a jogalkotás és a végrehajtás társadalmi 
eredményességének javítása; 
- a civil társadalom közügyekben való részvételének erősítése; 
- a közigazgatás szolgáltatóvá tétele, az elektronikus ügyintézés 
elterjesztése; 
- a közigazgatási intézmények költséghatékonyabb működése és a 
magasabb szervezeti teljesítmény elérése; - a humánerőforrás 
felkészültségének javítása; valamint 
- az integrált kistérségi és a regionális döntési szint megerősítése a 
szubszidiaritás elvének érvényesítése érdekében. 

Ezek a beavatkozások az Államreform és az Elektronikus közigazgatás 
operatív programok keretei között valósulhatnak meg. 
Magyarország 2007 és 2013 között az EU kohéziós politikája keretében 2004-
es árakon számolva 22,4 milliárd euró – folyó áron 25,3 milliárd euró - fejlesztési 
forrásra jogosult, amelyet hazai társfinanszírozás és magántőke is kiegészít. 
Mindezen felül az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból folyó 
áron 3,8 milliárd euró és az Európai Halászati Alapból folyó áron 34,3 millió 
euró fejlesztési forrás áll majd a rendelkezésünkre. 
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A források elosztásának tervezésekor a következő főbb szempontokat vettük 
figyelembe: 

 a Kohéziós Alap és a strukturális alapok felhasználására vonatkozó 
európai uniós szabályozást; 

 az egyes beavatkozási területek relatív súlyát a kitűzött fő célok 
elérésében; 

 európai uniós tagságunkból eredő fejlesztési kötelezettségeinket a 
környezetvédelem és a közlekedés területén; 

 az ország egyes régióinak méretét és relatív fejlettségét; 
 az egyes beavatkozási területek valószínűsíthető forrásfelszívó 

képességét; 
 a Kormányprogramban meghatározott célokat. 

 
Az egyes operatív programokban a 15 %-os hazai nemzeti társfinanszírozással 
együtt indikatív jelleggel, a 2004-es árakon számolva az alábbi források 
állhatnak rendelkezésre: (265 Ft/euró, 2004-es árak) 

 

Operatív programok Összesen (milliárd forint) 

Gazdaságfejlesztés OP 690,0 
Közlekedés OP 1703,2 

Társadalmi megújulás OP 966,0 

Társadalmi infrastruktúra OP 538,9 

Környezet és energia OP 1140,0 
Nyugat-dunántúli OP 128,3 

Közép-dunántúli OP 140,5 

Dél-dunántúli OP 195,0 

Dél-alföldi OP 207,1 
Észak-alföldi OP 269,6 
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Észak-magyarországi OP 249,9 
Közép-magyarországi OP 419,0 

Államreform OP 40,9 

Elektronikus közigazgatás OP 99,8 

Végrehajtás OP 87,2 
Új Magyarország 
Fejlesztési Terv összesen 

6875,4 

Európai területi együttműködés 106,8 
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Az operatív programok listája, struktúrája 
 

Prioritások Operatív Program CCI szám 
1. Gazdaságfejlesztés Gazdaságfejlesztés OP 2007HU161PO001 

2. 
Közlekedésfejlesztés 

Közlekedés OP 2007HU161PO007 

3. Társadalmi 
megújulás 

Társadalmi megújulás OP 
Társadalmi infrastruktúra OP 

2007HU05UPO001 
2007HU161PO008 

4. Környezeti és 
energetikai fejlesztés 

Környezet és Energia OP 2007HU161PO002 

5. Területfejlesztés 

Nyugat-dunántúli OP 
Közép-dunántúli OP 
Dél-dunántúli OP 
Észak-magyarországi OP 
Észak-alföldi OP 
Dél-alföldi OP 
Közép-magyarországi OP 

2007HU161PO003 
2007HU161PO005 
2007HU161PO011 
2007HU161PO006 
2007HU161PO009 
2007HU161PO004 
2007HU162PO001 

6. Államreform 
Államreform OP 
Elektronikus közigazgatás OP 

2007HU05UPO002 
2007HU16UPO001 

Az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv 
Koordinációja és 
kommunikációja 

Végrehajtás OP 2007HU161PO010 
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III. FEJEZET: FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI IRÁNYVONALAK 
AZ EURÓPAI UNIÓBAN 

A 2007-2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az 
Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap három új célkitűzést támogat. 
Ezek a következők:   konvergencia,  regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás,  európai területi együttműködés. 

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikájának a Lisszaboni célkitűzésekkel 
összhangban álló három fő, átfogó, és egymással szorosan összefüggő célja 
a teljes foglalkoztatás elérése, a munkaminőség és produktivitás javítása, 
valamint a társadalmi kohézió és befogadás erősítése. 

E célokat  kiegyensúlyozott módon kell elérni, figyelembe véve, hogy azok 
az Unió törekvései szempontjából egyenlő fontosságúak. Ezen kívül ki kell 
használni szinergikus, egymást kölcsönösen erősítő hatásukat is. Ez a 
megközelítés a munkanélküliség és az inaktivitás csökkentéséhez is 
hozzájárulhat. 

Teljes foglalkoztatás 
A tagállamok foglalkoztatáspolitikájának hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az 
EU átlagosan elérje 
– az összes foglalkoztatottra vonatkozóan 2005-re a 67%-os, 2010-re a 
70%-os, 
– a nők esetében 2005-re az 57%-os, 2010-re a 60%-os, 
– az idősebb munkavállalóknál 2010-re az 50%-os foglalkoztatási rátát. 
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A munka minőségének és termelékenységének javítása 
A foglalkoztatási ráta emelését és a munka termelékenységének növelését 
együttesen kell megvalósítani. A munka minősége segítheti a munka 
termelékenységének növelését, de a kölcsönhatásokban rejlő lehetőségek 
teljes kiaknázása is elengedhetetlen . 
A munka minőségének javítása szorosan kapcsolódik a versenyképes és 
tudásalapú gazdaság megteremtésére irányuló törekvésekhez. 
 
A társadalmi kohézió és befogadás erősítése 
A foglalkoztatás a társadalmi beilleszkedés elősegítésének kulcsfontosságú 
eszköze. A foglalkoztatáspolitika eszközeinek elő kell segíteniük a 
munkaerő-piaci részvételt valamennyi munkaképes nő és férfi számára. 
Támogatniuk kell a minőségi foglalkoztatáshoz való hozzájutást, fellépni a 
munkaerő-piaci diszkrimináció ellen, és megelőzni a munka világából való 
kirekesztést.. 

A specifikus irányvonalak: 

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak 
számára 

A munkanélküliség korai szakaszában minden álláskereső kapjon segítséget 
az egyéni szükségletek felmérése, tanácsadási szolgáltatások, álláskeresési 
támogatás és személyre szabott cselekvési terv formájában. A tagállamok 
hatékony és hatásos szolgáltatásokat kínálnak az álláskeresőknek 
foglalkoztathatóságuk és beilleszkedési esélyeik javítása érdekében, 
különös figyelmet fordítva azokra az emberekre, akik a legnagyobb 
nehézségekkel néznek szembe a munkaerőpiacon. 
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2. Munkahelyteremtés és vállalkozás 

A tagállamok ösztönzik több és jobb munkahely létrehozását a vállalkozás, 
az innováció, a beruházási kapacitás támogatásával, és kedvező környezetet 
biztosítanak a vállalkozások számára. Különös figyelmet kell fordítani az új 
vállalkozások, a szolgáltatási és a K+F szektor munkahely-teremtési 
potenciáljának kihasználására. 

3. Felkészülés a változásokra, az alkalmazkodóképesség növelése és a 
munkaerő-piaci mobilitás elősegítése 

A tagállamok mozdítsák elő: 
- a munkaszerződési és munkavégzési formák sokféleségét, beleértve a 
munkaidőre, az előmeneteli rendszerre, a munka és a magánélet, valamint a 
rugalmasság és a biztonság jobb összehangolására vonatkozó 
rendelkezéseket; 
- a munkavállalók – különösen az alacsony képzettségű munkavállalók – 
képzésben való részvételét; 
- a jobb munkakörülményeket, beleértve az egészséget és a biztonságot. E 
tekintetben a szakmapolitikai törekvéseknek elsősorban arra kell 
irányulniuk, hogy jelentősen mérséklődjön a munkahelyi balesetek és a 
foglalkozási megbetegedések aránya; 
- az innovatív és fenntartható munkaszervezeti formákra vonatkozó tervek 
kidolgozását, elterjesztését, ezáltal javítva a munka termelékenységet és 
minőségét; 
- a gazdasági változások és szerkezetváltás előrejelzését és pozitív 
irányítását. 
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4. A humán tőke fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás támogatása 

A tagállamok végrehajtják az oktatási és képzési rendszerek minőségének 
és eredményességének javítását annak érdekében, hogy mindenki 
megszerezhesse mindazokat a készségeket, amelyek megfelelnek a 
tudásalapú társadalomban a korszerű munkaerővel szemben támasztott 
elvárásoknak. Ezzel segítik az előmenetelt, és csökkentik a képzettségi 
kínálat és kereslet eltéréséből, és a szűk keresztmetszetekből adódó 
munkaerő-piaci problémákat. 
A nemzeti prioritásokkal összhangban a szakmapolitikáknak elsősorban a 
következő eredmények elérését kell célul kitűzniük 2010-ig: 
– az Európai Unióban a 22 évesek legalább 85%-a rendelkezzen felső-
középfokú végzettséggel; 
– az egész életen át tartó tanulásban résztvevő felnőtt munkavállalási korú 
népesség (25-64 éves korosztály) aránya az Európai Unióban átlagosan érje 
el legalább a 12,5%-ot. A politikáknak elsősorban a humánerőforrás-
fejlesztésre fordított befektetések jelentős növekedését kell megcélozniuk. 
 

5. A munkaerő-kínálat növelése és az aktív öregedés elősegítése 

A tagállamok növelik a munkaerő-piaci részvételt, kihasználva a népesség 
valamennyi csoportjában rejlő kapacitásokat. Mindezt  egy olyan átfogó 
megközelítéssel teszik, amely elsősorban megfelelő számban rendelkezésre 
álló, és vonzó állásokra, a munkavégzésben való érdekeltségre, a képzettség 
növelésére és a megfelelő támogató intézkedésekre épül; 
– segítik az aktív öregedést, mindenekelőtt azoknak a munkához 
kapcsolódó lehetőségeknek a javításával, amelyek hozzájárulhatnak a 
munkahelyek megőrzéséhez. Ilyenek például a továbbképzési lehetőségek, a 
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munkahelyi egészség és biztonság fontosságának elismerése, innovatív és 
rugalmas munkaszervezeti formák. Ezenkívül  kiküszöbölik a 
munkaerőpiac korai elhagyására ösztönző tényezőket, mindenekelőtt a korai 
nyugdíjazási rendszerek reformjával, annak biztosításával, hogy legyen 
kifizetődő a munkaerő-piacon maradás, valamint azzal, hogy a 
munkáltatókat az idősebb munkavállalók alkalmazására ösztönzik. 
A politikáknak elsősorban arra kell irányulniuk, hogy az EU szintjén 2010-
ig 5 évvel növekedjék a munkaerőpiacot elhagyók tényleges átlagos 
életkora (amelynek becsült értéke 2001-ben 59,9 év). E tekintetben a 
szociális partnereknek különösen fontos szerepük van. Minden nemzeti 
célkitűzésnek összhangban kell állnia az EU-szinten elvárt eredményekkel, 
figyelembe véve az egyes tagállamok sajátos helyzetét. 

6. Nők és férfiak egyenlőtlensége 

A szakmapolitikai intézkedéseknek elsődlegesen azt kell célozniuk, hogy 
2010-re minden tagállamban jelentősen csökkentsék a kereseti 
különbségeket – törekedve azok teljes megszüntetésére – olyan többirányú 
megközelítésre építve, amely figyelembe veszi a kereseti különbségeket 
meghatározó tényezőket, beleértve az ágazati és foglalkozási szegregációt, 
az oktatást és képzést, a foglalkozások besorolását, a bérrendszereket, a 
tudatosság növelését, és az átláthatóságot. 
Kiemelt figyelmet kell szentelni a munka és a családi élet 
összeegyeztetésének. Ezt elsősorban a gyermekek és más eltartottak 
gondozását biztosító szolgáltatásokkal, a családi és munkahelyi 
kötelezettségek megosztásának ösztönzésével, és a munkaerőpiactól való 
távolmaradás időszakát követően a munkába való visszatérés segítésével 
kell elérni. 
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A tagállamoknak meg kell szüntetniük a nők munkaerő-piaci részvételének 
ellenösztönzőit, és – a gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
szolgáltatások iránti keresletet és a nemzeti ellátórendszer jellemzőit 
figyelembe véve – törekedniük kell arra, hogy 2010-ig a 3 évesnél idősebb, 
de az iskolaköteles kort még el nem érő gyermekek legalább 90%-ának, és a 
3 évesnél fiatalabb gyermekek legalább 33%-ának biztosítsanak 
gyermekgondozási szolgáltatásokat. 

7. A munkaerő-piaci integráció elősegítése és  a munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetben lévő emberek diszkriminációja elleni küzdelem 

A tagállamok segítik a munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű 
személyek – köztük az iskolarendszerű oktatásból lemorzsolódók, az 
alacsony iskolai végzettségűek, a fogyatékkal élő emberek, a bevándorlók 
és az etnikai kisebbségek – munkaerő-piaci integrációját 
foglalkoztathatóságuk javításával, az álláslehetőségek bővítésével, és a 
diszkrimináció valamennyi formájának megelőzésével. 
A politikai célkitűzések 2010-ig elsősorban a következők: 
– a lemorzsolódási ráta EU szinten ne haladja meg a 10%-ot; 
– jelentősen csökkenteni kell a hátrányos helyzetű emberek  
munkanélküliségi ráta tekintetében megmutatkozó hátrányait valamennyi 
tagállamban, a nemzeti célkitűzéseknek és definícióknak megfelelően  
– jelentősen csökkenteni kell valamennyi tagállamban a nem EU 
állampolgárok és az EU állampolgárok munkanélküliségi rátáinak 
különbségét, a nemzeti célkitűzéseknek megfelelően. 
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8. Ösztönzés a munkavállalásra 

A tagállamok felülvizsgálják adó- és ellátási rendszerüket, ezek 
kölcsönhatásait. Amennyiben szükséges, előbbieket átalakítják annak 
érdekében, hogy kiküszöböljék a munkanélküliségi, szegénységi, és 
inaktivitási csapdákat, és ösztönözzék a nők, az alacsonyan képzett 
munkások, az idősebb munkavállalók, a fogyatékkal élők, és a 
munkaerőpiactól leginkább távol levő emberek foglalkoztatását. 
A tagállamoknak – a szociális védelem megfelelő szintjének megőrzése 
mellett – elsősorban a helyettesítési rátákat és az ellátás folyósításának 
időtartamát kell felülvizsgálniuk. Biztosítaniuk kell az ellátások 
rendszerének megfelelő irányítását, mindenekelőtt az eredményes 
álláskereséssel való összekapcsolás tekintetében, beleértve a 
foglalkoztathatóság javítását segítő aktív eszközökhöz való hozzájutást is. 
Mindeközben figyelembe kell venni  az egyén helyzetének sajátosságait. 
Ahol indokolt, mérlegelniük kell a munka melletti segélyezés lehetőségét, 
és erőfeszítéseket kell tenniük az inaktivitási csapda kiküszöbölésére. 
A szakmapolitikai intézkedések célja elsősorban a magas marginális 
tényleges adókulcsok és - amennyiben indokolt - az alacsony keresetű 
munkavállalók keresetei után fizetendő adóterhek csökkentése. Mindez 
természetesen az egyes tagállamok helyzetének megfelelően kell, hogy 
történjék. 

9. Be nem jelentett munkavégzés átalakítása bejelentett munkává 

A tagállamok  intézkedés-csomagokat dolgoznak ki és hajtanak végre a be 
nem jelentett munkavégzés megszüntetésére. Ezek a  következőkre 
építenek: a piaci környezet egyszerűsítése, az adó- és ellátórendszer 
tekintetében az ellenösztönzők kiiktatása mellett megfelelő ösztönzők 
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biztosítása, a törvényes kényszerítő eszközök javítása és szankciók 
alkalmazása. A tagállamoknak - nemzeti és EU szinten – olyan  
erőfeszítéseket kell tenniük, amelyek megfelelnek a probléma súlyának és a 
nemzeti szinten elért eredményeknek..  

10. A regionális munkaerő-piaci különbségek csökkentése 

A tagállamoknak átfogó megközelítésen alapuló intézkedéseket kell 
végrehajtaniuk a regionális foglalkoztatási és munkanélküliségi 
különbségek csökkentése érdekében. Támogatni kell a helyi munkahely-
teremtési potenciál növelését, beleértve a szociális gazdaság támogatását is, 
és ösztönözni kell minden releváns szereplő együttműködését. A 
tagállamok: 
– kedvező feltételeket biztosítanak a magánszektorban végzett 
tevékenységek és az elmaradott régiókra irányuló beruházások 
ösztönzésére; 
– biztosítják, hogy a köztámogatások az elmaradott régiókban a humán- és 
tudás-tőke fejlesztésére irányuló befektetések támogatására 
koncentrálódnak, a megfelelő infrastrukturális fejlesztések támogatása 
mellett.
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IV. FEJEZET: A NŐK SZEREPE AZ EURÓPAI UNIÓ 
FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁJÁBAN 

A nők foglalkoztatásának kérdése kulcsfontosságú a közös európai 
foglalkoztatáspolitika szempontjából. A nők foglalkoztatásának aránya 
ugyanis még mindig elmarad a férfiakétól. A Lisszaboni célok között 
szerepel a nők foglalkoztatási rátájának 60%-ra történő növelése. Jelen 
helyzetben a nőket nagyobb arányban fenyegeti az elszegényedés és a 
munkanélküliség veszélye.  

Nemek közti esélyegyenlőség 

A nemi diszkrimináció elleni európai szintű fellépés hosszú múltra tekint 
vissza: az esélyegyenlőség elősegítésére már az Európai Közösségek 
kezdeti időszakában születtek intézkedések. Számos európai szintű 
jogszabály foglalkozik a témakörrel. Az EGK-Szerződés már 1957 óta 
tartalmaz egy olyan, később az Amszterdami Szerződés által módosított 
rendelkezést, amely tiltja a különbségtételt férfiak és nők bérezésében.  
Az EU 1975 óta több irányelvet fogadott el a nemi alapon történő hátrányos 
megkülönböztetés felszámolására, és az Európai Bíróság nagy számban 
hozott ítéletet nemi diszkrimináció miatt indított ügyekben. 
A 2007. december 13-án aláírt Lisszaboni szerződés célja a folyamatosan 
bővülő Európai Uniót a világ legversenyképesebb, leghatékonyabban 
működő piacává, közösségévé tenni. 
Az esélyegyenlőség az Európai Unió országainak közös értéke, 
egyszersmind a növekedésre, foglalkoztatásra, és a társadalmi kohézióra 
vonatkozó uniós célok elérésének nélkülözhetetlen feltétele. 
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2006-ban az EU elfogadta a nők és férfiak közti esélyegyenlőségének 
ütemtervét, amely a nemek közti egyenlőség megteremtése érdekében a 
2006-2010-ig tartó időszakban hat prioritási területet határoz meg: 

1. A nők és a férfiak gazdasági függetlenségének megvalósítása 
2. A munka, a magánélet és a családi élet jobb összeegyeztetése 
3. A nők és férfiak döntéshozatalban való egyenlő részvételének elősegítése 
4. A szexuális erőszak és az emberkereskedelem felszámolása 
5. A nemekhez kapcsolódó sztereotípiák felszámolása 
6. A nemek közötti egyenlőség előmozdítása az EU-n kívül 

A terv a célzott intézkedések mellett előirányozza a nemek közötti 
esélyegyenlőség ügyének valamennyi uniós politikába és tevékenységbe 
való beépítését.  
Az ütemterv lehetővé tette a Bizottság számára, hogy fellépései koherensek 
legyenek.  Ezen kívül  referenciakeretként szolgál a tagállamoknak a nemek 
közötti egyenlőségről szóló európai paktumban és a pekingi platform 
nemzetközi kötelezettségvállalásaiban meghatározott közös célok 
tekinetetében. A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség érvényesítésének 
ütemterve a 2006 és 2010 közötti végrehajtandó fontosabb teendőket 
körvonalazza. 
A Bizottság elemezte mindazokat a nehézségeket, amelyekkel a vállalatot 
vezetni kívánó nők szembe találják magukat, és különösen támogatta a női 
vállalkozók hálózatát. 
A közelmúltban ezért elfogadott egy rendeletet, amely az állami 
támogatások engedélyezését elméletileg kiterjeszti azokra a  
vállalkozásokra, amelyeket  többek között  nők hoztak létre.(800/2008/EK 
rendelet) 
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A női foglalkoztatás jelenleg  

A munkavállalók körében tapasztalt szegénység elnőiesedésének jelensége 
mögött a következő okok állnak:  a női munkanélküliség  emelkedése – 
annak ellenére, hogy a női munkavállalók száma világszerte  jelentősen 
növekszik  – és az, hogy a férfiak és nők között bér, státusz, foglalkoztatási 
ágazat, és képzettségbeli különbségek vannak.. 

Nők és oktatás 
Bár a tíz évvel korábbi helyzethez képest ma több fiatal nő esetében 
valószínűsíthető, hogy tud írni és olvasni, az oktatáshoz és az oktatási 
szintekhez való hozzáférés még mindig messze nem mondható egyenlőnek 
a legtöbb régióban. Emellett az iskolából kimaradók 60 százaléka lány, 
akiknek gyakran azért kell abbahagyniuk iskolai tanulmányaikat, hogy 
segítsenek a háztartásban, vagy azért, hogy munkába álljanak. A 
felsőoktatás terén azonban a nők szerzik a diplomák 58,8%-át, és ez a szám 
folyamatosan növekszik 2000 óta. Az egyes szakterületek itt is 
elkülönülnek: 
Mérnöki képzések: 18% nő 
Számítástechnikai képzések: 20% nő 
Üzleti, adminisztratív és jogi képzések: 60% nő 
A nők továbbra is háttérbe szorulnak az új technológiák használatának 
területén, és a női alkalmazottaknak továbbra is nehézkes munkát kapni 
speciális ICT területeken. 
A női dolgozók magas iskolai végzettsége nem tükröződik az általuk ellátott 
munkakör követelményeiben. A nők továbbra is leginkább „nőies” 
munkakörökben dolgoznak, alacsonyabb beosztásban, és a férfiakkal 
összehasonlítva kevesebb esélyük van  magasabb beosztás elérésére. Az 
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elmúlt évek folyamán a munkaköri és iparági szegregáció változatlan 
maradt a tagállamok nagy többségében. Ez azt jelenti, hogy a női 
foglalkoztatás növekedése  eddig is a „nőies” munkakörökben és 
ágazatokban valósult meg. 

A női foglalkozatás globális trendjei - 2007 című ILO-jelentés rövid 
kivonata szerint 2006-ban a világ 2,9 milliárd munkavállalójának 40 
százaléka, azaz 1,2 milliárd volt nő, és ez a foglalkoztatásban álló nők 
számának 17,4 százalékos növekedését jelenti 1996 óta. Ugyanakkor az 
ILO jelentés szerint világszerte 81,8 millió nő volt munkanélküli, ami 22,7 
százalékos emelkedést jelent az elmúlt 10 év során.  
Az elmúlt években a férfiak és nők között fennálló bérkülönbségek 
lényegében változatlanok, az összes ágazatra jellemzően 15 százalék 
körüliek maradtak. Ugyanakkor bizonyos tények arra utalnak, hogy a 
globalizáció egyes foglalkozások esetében hozzájárulhat a bérkülönbségek 
csökkenéséhez. A hat foglalkozási csoportról rendelkezésre álló ILO-adatok 
áttekintése azt mutatja, hogy a legtöbb gazdaságban a nők még mindig a 
férfiak keresetének 90 százalékát, vagy annál kevesebbet keresnek. Még az 
olyan, úgynevezett tipikus női munkakörökben is beszélhetünk a nemek 
közötti bérkülönbségről, mint például az ápolónői vagy tanári szakma.  
A nők továbbra is alulreprezentáltak a gazdasági és politikai döntéshozói 
pozíciókban, bár részarányuk növekedett az utóbbi évtizedben. 
A nők foglalkoztatási aránya egyre közelít a Lisszaboni célok között 
meghatározott 60%-hoz, miután 51,1%-ról (1997) 58,3%-ra növekedett 
(2007). 
Az egyes tagállamok között komoly különbségek vannak: 36,9% és 73,2% 
között ingadoznak a női foglalkoztatási ráták. 
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Érdekesség, hogy a gyermekkel rendelkező nők foglalkoztatási aránya 
12,4%-kal alacsonyabb a fenti értéknél, míg a gyermekkel rendelkező 
férfiak esetében 7,3%-kal magasabb. Ez a gyermeknevelési, és családon 
belüli feladatok aránytalan megosztásának az eredménye. 

Az Unió egészében több mint 6 millió 25 és 49 év közötti nő a 
gyermekellátó létesítmények hiánya, vagy nem vállalható költsége miatt 
keres részmunkaidős állást, vagy szakítják meg munkaviszonyát. Ennek 
következményeképpen hátrányokat szenvednek fizetés és előrelépés terén.  
A foglalkoztatási nehézségek következménye az elszegényedés, különösen 
egyedülálló anyák (32% elszegényedési veszély ráta) és 65 év feletti nők 
(21% elszegényedési veszély ráta) esetében. 
2007-ben az EU 27 tagállamában a férfiak foglalkoztatási rátája 72,5%, a 
nőké 58,3% volt. A legnagyobb különbség Máltán, a legkisebb 
Finnországban található. 2000-től a különbség leginkább Luxemburgban, 
Spanyolországban és Cipruson csökkent, míg legnagyobb mértékben 
Szlovákiában és Litvániában nőtt. 
A női foglalkoztatottak 31,2%-a (2007-es adat szerint) dolgozik 
részmunkaidőben, ez négyszerese a férfiak hasonló adatának. 
A 12 éves, vagy annál fiatalabb gyermekekkel rendelkező férfiak és nők 
foglalkoztatási arányszámának különbsége a fenti eltérés duplája.  

Barcelonai célok 

A Barcelonai célkitűzések szerves részét alkotják az Unió növekedést és 

foglalkoztatást célzó stratégiájának, céljuk pedig az, hogy segítsék a fiatal 

szülők – különösen a nők – elhelyezkedését. 
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A Barcelonai célok között szerepel 2010-ig olyan intézetek létrehozása, 
amelyek a 3-6 éves gyermekek 90%-át, a 3 év alatti gyermekeknek pedig 
legalább 33-át képesek befogadni . 
Mindössze 5 tagállam (DK, NL, SE, BE, ES) hozott létre olyan 
intézményeket, amelyek  a 0-3 éves gyermekek 33%-ának befogadását 
tudják szolgálni . 
5 másik tagállam (PT, UK, FR, LU, SI) közelít a cél eléréséhez.  
7 tagállam (FI, IT, CY, EE, DE, IE, LV) jár középúton, 16-26%-os 
befogadásnál. 
8 tagállam (EL, HU, MT, SK, LT, AT, CZ, PL) 10%, vagy annál is 
kevesebb gyermek befogadását képes megvalósítani.  
A 3-6 éves gyermekek esetében 8 tagállam érte el a 90%-os befogadást (BE, 
DK, FR, DE, IE, SE, ES, IT), 3 további ország (UK, NL, CY) közelít a 
célhoz. 7 további tagállam (EE, SI, HU, FI, PT, SK, AT) küzd lemaradással 
70% és 85% értéken. 

Nemek Közti Egyenlőség Európai Intézete (European Institute for 
Gender Equality) 

A Nemek Közötti Egyenlősége Európai Intézetét 2006-ban alapították, 
kiválósági központként működik. Az intézet központja Vilniusban található. 
Az intézet működését nem a PROGRESS program finanszírozza. 
Fő feladata, hogy a nők és a férfiak közti egyenlőség tárgyában bővítse a 
rendelkezésre álló ismereteket, illetve azokat minél inkább a közösségi 
döntéshozatal előterében tartsa. 
Az intézet célja, hogy 

- hozzájáruljon és megerősítse a nemek közti egyenlőség 
promócióját  
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- a nemek társadalmi egyenlőségét főirányként érvényesítse (gender 
mainstreaming) a közösségi és nemzeti politikában 

- küzdjön a nemi alapú diszkrimináció ellen 
- Technikai Segítségnyújtás keretében működjön együtt az Unió és a 

tagállamok szervezeteivel 
 
Eurofund 

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 
Az alapítvány három fő szakterület köré szervezi munkáját: 
1. munkakörülmények: ide tartozik a munkaszervezés, az idővel 
kapcsolatos kérdések a munkahelyen, a rugalmasság, a munkakörülmények 
változásainak figyelemmel kísérése; 
2. életkörülmények: az európai polgárok mindennapi életét befolyásoló 
kérdések, beleértve a munka és családi élet közötti egyensúlyt, az állami 
szociális szolgáltatások nyújtását és a munkába való beilleszkedést; 
3. ipari kapcsolatok: ipari változások és vállalati átszervezések, az 
alkalmazottak részvétele a döntéshozatalban, az ipari kapcsolatok 
európaizálódása. 
Az alapítvány kutatási anyagai hozzáférhetőek az alábbi címen: 
www.eurofund.europa.eu 
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V. FEJEZET: PROGRESS 2007-2013 és DAPHNE 

PROGRESS 2007-2013 
A PROGRESS az EU új közösségi foglalkoztatási és társadalmi 
szolidaritási programja, amely az ESZA mellet működik. 
A PROGRESS program pénzügyileg támogatja a Szociálpolitikai 
Menetrenddel kapcsolatos közösségi célkitűzések megvalósítását a 
foglalkoztatás és a szociális ügyek terén. 
A 2007-ben induló program 2013-ig tart. Az EU finanszírozás 
racionalizálása és ésszerűsítése keretében ez az egy program váltja fel a 
2006 végén lezárult négy korábbi programot. 
Nemcsak a program összetétele változott, hanem az adható támogatás 
keretösszegét is jelentősen megnövelték a korábbi programokhoz képest.  

A program öt részből áll: 
- Foglalkoztatás 
- Társadalmi befogadás és védelem 
- Munkakörülmények 
- Andi-diszkrimináció 
- Nemek közötti egyenlőség 

A 2007-2013 évekre összesen 743.29 millió euró kerül kiosztásra a 
szakterületek között az alábbi megosztásban: 
- Foglalkoztatás 23% 
- Társadalmi befogadás és védelem 30% 
- Munkakörülmények 10% 
- Anti-diszkrimináció 23% 
- Nemek közti egyenlőség 12% 
- Program megvalósítás általános menedzsmentje 2%. 
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A foglalkoztatás, szociális ügyek és esélyegyenlőség főigazgatóság 
közvetlenül irányítja a PROGRESS programot. A főigazgatóságot a   
tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti. Ez a bizottság hagyja jóvá az 
éves munkaterveket, illetve biztosítja, hogy a programok eredményeket 
érjenek el. 
A Bizottság nemzeti hatóságokat, munkaadói és munkavállalói 
szervezeteket és nem kormányzati szervezeteket (NGO) magában foglaló 
partnerségek hálózatára is támaszkodik. A PROGRESS a 27 EU tagállam, a 
tagjelölt országok, valamint az EFTA/EGT országok előtt áll nyitva. 

PROGRESS Európai Uniós program a közösségi foglalkoztatásért és a 
társadalmi szolidaritásért 

A közösségi program kiemelten támogatja az Európai Foglalkoztatási 
Stratégia megvalósítását. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia a tagállamok 
közötti információ-és eszmecsere ösztönzése révén igyekszik feltárni azokat 
a megoldásokat és bevált módszereket, amelyek segítségével minden 
tagállamban több és jobb munkahely hozható létre. 
A stratégia központi eleme a tagállamok és a Bizottság közötti párbeszéd, 
amely hivatalos dokumentumok alapján zajlik. Ezt egészíti ki az a dialógus, 
amelyet az Európai Bizottság a szociális partnerekkel, illetve az uniós 
intézményekkel folytat. 

PROGRESS által támogatott programok: 
Kutatások, felmérések, eredmények disszeminációja, képzések, szakértői 
hálózatok létrehozása, társadalmi kirekesztés és diszkrimináció ellen küzdő 
non-profit szervezet hálózatának létrehozása, kampányok. 
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2009-ben 4 pályázati felhívás és 32 ajánlati felhívás-kiírás került tervezésre, 
ezek legnagyobb részét az év első felében meghirdetik. 
A pályázati felhívások esetében általában 8 hét áll rendelkezésre a 
pályázatok meghirdetését követően a benyújtásig. Az ajánlati felhívások 
esetén ez általában rövidebb: 52 nap. 
Az éves munkaterv elérhető az alábbi címen: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=623&langld=en 
 
Támogatási formák 

Pályázat: (NON-PROFIT) 
- cél: pénzügyi hozzájárulás nyújtása 
- tulajdonos: kedvezményezett 
- pénzügyi támogatás: elszámolható költségek %-ka 
- eljárás: pályázati felhívás 
- jogi forma: támogatási szerződés 

Ajánlati felhívás: (FOR PROFIT) 
- cél: vásárlás 
- tulajdonos: szerződő fél 
- pénzügyi támogatás: szerződött összeg 
- eljárás: ajánlati felhívás 
- jogi forma: szerződés 

Pályázat: Support to national activities aiming at the identification of good 
practices in combating discrimination and promoting equality. 
Összeg: 6.006.280 euró (max. 300.000 euró/tagállam, minden tagállamból 
két non-profit szervezet nyújthatja be) 
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Társfinanszírozás: 80% (előleg 50%) 
Antidiszkriminációs Kontakt személy: Orosz Péter (IRM) 
Határidő: 2009. május 25. 

Pályázat: Innovative Projects for Worker Mobility in the EU 
Keretösszeg: 800.000 euró (2-5 projekt) 
Támogatási arány: 80% (előleg 30%) 
Határidő: 2009. június 9. 

Pályázat: The expansion of the Survey on Health, Ageing and Retirement in 
Europe (SHARE) 
Keretösszeg: 1.000.000 (100.000-400.000 euró/tagállam) 
Támogatási arány: 80% (előleg 40%) 
Határidő: 2009. július 6. 
Kizárólag nemzeti hatóságok részére. 
http://www.share-project.org 

Pályázat: restructuring, well-being at work and financial participation  
Keretösszeg. 3.098.000 euró (1.450.000 + 1.648.000) 
Támogatási arány: 80% (előleg 30%) 
Határidő: 2009. május 18 – amennyiben a megvalósítás 2009. július 20-tól 
megkezdődik; 2009. szeptember 1 – amennyiben a megvalósítás 2009. 
november 3 és december 21 között megkezdődik. 
Az átszervezés (restructuring) fókuszában: 

1. Információ átadás és tapasztalatcsere, a résztvevők képességeinek 
fejlesztése az átszervezés terén, jó gyakorlatok fejlesztésének 
promóciója - pl. irányelvek létrehozása átszervezés esetére. 
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2. Együttműködések vállalatokkal, külső személlyel (kormányzati 
szervekkel, egyéb érdekelt felek), intézkedések kidolgozása, 
együttműködések létrehozására és promóciójára. 

3. Nemzeti szinten olyan eszközök kidolgozása, amelyekkel előre 
jelezhetőek a szaktudásbeli iparági igények. 

A munkahelyi jólét (well-being at work) fókuszában: 
1. Partner szervezetekkel, vállalatokkal, és hatóságokkal közösen olyan 
tevékenységek promóciója, amelyek révén programok indíthatóak 
átszervezésekor felmerülő egészségügyi problémák megelőzésére és 
kezelésére . 
2. A stressz, és az átszervezésekor bekövetkező változásokkal kapcsolatos 
ellenállásra való figyelemfelhívás. 
3. Az átszervezés kapcsán felmerülő egészségügyi problémák és pszicho-
szociális veszélyek megelőzését célzó intézkedések támogatása. 
4. Ajánlások és jó gyakorlatok útmutatójának kidolgozása annak érdekében, 
hogy az átszervezés kapcsán felmerülő negatív egészségügyi 
következményeket csökkentésék, s a megelőzési mechanizmusokat 
azonosítsák. 

A pénzügyi részvétel (financial participating) fókuszában: 
1. Megbeszélések, szemináriumok, konferenciák 
2. Képzések 
Prioritást nyer az a projekt, amelyet: 

- Európai partnerek együttes támogatásával nyújtanak be, 
- munkavállalók és munkaadók képviselőinek támogatásával 

nyújtanak be, 
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- más érdekelt felek (pl.: képző intézmények) támogatásával 
nyújtanak be. 

 
A pályázati felhívások általában 2 hónapig vannak nyitva. Minden egyes 
pályázat beérkezését követően a Bizottságnak 30-40 nap áll rendelkezésére, 
hogy jóváhagyja, vagy elutasítsa azt. 
Bizonyos esetekben további idő áll rendelkezésre a pályázati anyagok 
hiánypótlására. Az első kifizetésre legkorábban a pályázó által beküldött 
első jelentés befogadását követő 30 napon belül kerül sor. 
Az előlegfizetés lehetősége egyedi az egyes pályázatok esetében. 
A Közösségi támogatás mértéke 80-90%, a benyújtott pályázati 
dokumentációhoz csatolni kell az önrész meglétét bizonyító bankszámla 
kivonatot, és egyéb pénzügyi jelentéseket. 
A pályázó hathavonta köteles beszámolni tevékenységéről és egyúttal 
igényelheti az elmúlt időszak elszámolható költségeinek térítését. A 
beszámolók elfogadására a Bizottságnak 30 napja van. 

 

DAPHNE 

„Az erőszak és az erőszak veszélye megsérti az élethez, biztonsághoz, 
szabadsághoz, méltósághoz, valamint testi és szellemi épséghez való jogot, 
és komoly fenyegetést jelent az ilyen erőszak áldozatainak testi és szellemi 
egészségére nézve. Az ilyen erőszak következményei, amelyek a 
Közösségben oly szerteágazóan jelen vannak, ténylegesen az alapvető jogok 
megsértését és valódi egészségügyi problémát jelentenek, továbbá 
akadályozzák az állampolgári jogok biztonságos, szabad és igazságos 
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gyakorlását. A Daphne III program célja a gyermekekkel, a fiatalokkal és a 
nőkkel szembeni erőszak megelőzése és leküzdése, valamint az áldozatok és 
a veszélyeztetett csoportok védelme. E célok előmozdítása érdekében az 
Európai Parlament és a Tanács felkéri az Európai Bizottságot, hogy vegye 
fontolóra a gyermekekkel, a fiatalokkal és a nőkkel szembeni erőszak elleni 
küzdelem európai évére irányuló kezdeményezés lehetőségét.” 
(P6_TA(2007)0188, az Európai Parlament és a Tanács nyilatkozata) 
 
A Daphne egy olyan közösségi program, melynek célja a gyermekek, 
fiatalok, és nők elleni erőszak minden formájának megelőzése, valamint 
az áldozatok és a veszélyeztetettek védelme. A nők az erőszakos nemi 
bűncselekmények fő áldozatai és az emberkereskedelem szempontjából is 
veszélyeztetettebb helyzetben vannak. 
A program a közeli hozzátartozóikat ért erőszakos cselekmények 
szemtanújává vált gyermekeket, fiatalokat, és nőket is áldozatnak tekinti. 

Daphne III "Az erőszakkal szembeni küzdelem" különleges programja 
A Daphne harmadik fázisa a 2007-2013 közötti időszakra szól és mintegy 
116,85 millió euróból gazdálkodhat, célkitűzéseiben és alapelveiben az 
előző programperiódusokra (Daphne I 2000-2003, 20 millió euró; Daphne 
II 2004-2007, 50 millió euró) épül. 
A program az EU tagállamaira, tagjelölt országokra, EFTA-tagállamokra és 
a nyugat-balkáni régió országaira terjed ki, a Szabadság, Biztonság és 
Igazságügyi Főigazgatóság alapvető jogok és igazság program részeként 
működik. 
A program keretében pályázhatnak non-profit szervezetek, helyi hatóságok, 
intézetek (egyetemek, kutatóintézetek). 
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A program tartalma többek közt: 
1. Non profit szervezetek működésének támogatása 
2. Két korábbi DAPHNE program eredményeinek publikálása 
3. Erőszak veszélyében élő emberek számára kezelési módszerek 
azonosítása és alkalmazásuk támogatása 
4. Figyelemfelhívás 
5. Az erőszak hatásainak vizsgálata az áldozatokon és a társadalom egészén 
6. Támogatási programok kidolgozása és alkalmazása áldozatok és 
veszélyben élők, valamint beavatkozási programok kidolgozása elkövetők 
részére. 
Minden évben meghirdetésre kerül, 2009 IV. negyedévében várható a non-
profit szervezet működését támogató pályázat (Support to the activites of 
NGOs or other organisations through operating grants) 
Támogatási arány: 80% 
Előleg maximális mértéke: 70% 
Támogatási összeg: legfeljebb EUR 250.000 pályázatonként, a keretösszeg 
2008-ban 2 millió euró volt. 
A pályázat célja: non-profit szervezet támogatása, összhangban a program 
átfogó és specifikus céljaival. 
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VI. FEJEZET: A NŐK MUNKAERŐPIACI RE-
INTEGRÁCIÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PÁLYÁZATI 
LEHETŐSÉGEK A TÁMOP KONSTRUKCIÓKBAN 

Akciótervek: 
• Az akciótervek a magyar kormány döntése értelmében készülnek, az EU-

nak nem kell benyújtani, a Kormány fogadja el 
• Kapcsolatot jelentenek az OP-k és a végrehajtás tényleges alapjául 

szolgáló pályázati kiírások és központi programok között 
• 2 évre szólnak, OP prioritásonként 
• Tartalmuk: konkrét intézkedések, pályázati- és projektcélok, pénzügyi 

keretek, ütemezés, indikátorok 
• A konstrukciók többféle eljárással valósulnak meg (egyfordulós pályázat, 

kétfordulós pályázat, egyszerűsített pályázat, közvetett támogatás, kiemelt 
program) 

• A most megjelenő kiírások döntően a 2007-2008 AT, de 2009. május 
végén már megjelennek a 2009-2010 AT első kiírásai is. 

• Az Akciótervek letölthetők az alábbi címről: 
http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2 

Specifikus célok 
- A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása 
- Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése 
- A változásokhoz való alkalmazkodás segítése 
- Az egész életen át tartó tanulás támogatása 
- Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása 
- A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása 
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Stratégiai prioritások 
- A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés 
ösztönzése 
- Az alkalmazkodóképesség javítása 
- Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 
- A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság 
kiépítése érdekében 
- A társadalmi befogadás, részvétel erősítése 
- Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 
- Technikai segítségnyújtás (operatív program lebonyolításának 
finanszírozása) a konvergencia régiókban 
- Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a közép-
magyarországi régióban 
- Technikai segítségnyújtás a közép-magyarországi régióban 

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés 
segítése és ösztönzése prioritás támogatási területei (TÁMOP 1. 
prioritás) 

Komplex munkaerő-piaci programok a munkanélküli és inaktív emberek 
foglalkoztatásáért (1.1. intézkedés), mely az ÁFSZ nem állami szervezetek 
bevonásával megvalósítandó munkaerő-piaci programjait támogatja. 
Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások (1.2. intézkedés), a 
jogszabályban rögzített feltételek alapján nyújtandó, normatív típusú 
foglalkoztatási támogatásokat foglalja magában 
A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális 
rendszer részeként 
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(1.3. intézkedés), az aktív munkaerő-piaci politikák rendszerével 
összefüggő 
 Intézmény-fejlesztési elemeket finanszírozza 
 Szociális gazdaság, innovatív, és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és 
megállapodások 
(1.4. intézkedés), mely az innovatív, kísérleti kezdeményezésekhez, a 
térségi paktumokhoz nyújt támogatást. 

A 2009-2010-es Akcióterv szerinti TÁMOP-1.4.1. Alternatív munkaerő-
piaci programok támogatása konstrukció 25-35 civil szervezetnek nyújt 
majd 30-50 millió Ft támogatást, a KMR keret összesen 200 millió Ft. 
A konstrukció keretében a pályázóknak az alábbi 4 szolgáltatási kategóriába 
rendezett, célcsoport szükségleteire reagáló szolgáltatásokat, 
tevékenységeket kell megvalósítaniuk: 
1. A célcsoport bevonásához kapcsolódó szolgáltatások, 
2. Képzéshez szükséges szolgáltatások, pszicho-szociális szolgáltatások, 
kiegészítő szolgáltatások 
3. Munkaerő-közvetítés 
4. Az elhelyez(ked)ést és a munkahelyi beilleszkedést segítő (utógondozási) 
szolgáltatás 
Támogatható tevékenységek között szerepel 
- a hiányzó alapismeretek pótlása, felzárkóztatás; a résztvevők tanulási és 
munkamotivációinak erősítése, 
- a kulcsképességek fejlesztése; számítógép-felhasználói ismeretek oktatása, 
idegen nyelv oktatása, vállalkozói ismeretek oktatása, stb. 
- a résztvevők foglalkoztatással összekapcsolt képzése, gyakorlati és 
elméleti oktatása, képzés utáni foglalkoztatás biztosítása 
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- kiegészítő tevékenységek: családbarát szolgáltatások, a családi és 
munkahelyi kötelezettségek összehangolását segítő kiegészítő 
szolgáltatások (pl. gyerekfelügyelet biztosítása, egyéb családsegítő 
tevékenységek), 

Az Akcióterv szerint 2009 júniusában lesz újra meghirdetve, ez azonban az 
előző TÁMOP-1.4.1a tervezettnél későbbi meghirdetése miatt nem lesz 
tartható. 
A TÁMOP-1.4.3-08/1 B komponens az EQUAL Program, a HEFOP és a 
ROP ESZA által finanszírozott programok keretében kipróbált és 
továbbadásra/elterjesztésre javasolt bevált módszerek disszeminációja 
munkaerő-piaci területen működő állami és nem állami szervezetek részére 
(tapasztalatátadás, szakmai műhelyek/hálózatok, a rendszerszerű 
működtetés feltételeinek megteremtése) egyfordulós pályázati eljárás 
keretében. A B komponens pályázati felhívása 2009.március 13-án zárult le. 

A foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek és költségvetési szervek 
számára készülő 
TÁMOP-1.4.3-08/2 A komponens célja: újszerű modellek kidolgozása, 
kipróbálása, az eredmények értékelése. A kísérleti kezdeményezéseket az 
alábbi témákhoz kapcsolódóan lehet benyújtani: 
1. téma: Az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben munkanélküli 
és inaktív személyek munkaerő-piaci integrációját segítő programok 
adaptációja és megvalósítása, beleértve az ÚMFT keretében megvalósuló 
infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó foglalkoztatási projekteket is, 
2. téma: A nyílt munkaerő-piaci integrációt, illetve a munkahely megtartását 
segítő innovatív támogatások a megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkoztatása érdekében, 
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3. téma: Fenntartható szolgáltatási és foglalkoztatási modellek a szociális 
gazdaságban. 
- A kiírás ez év május-júniusában várható kétfordulós eljárás keretében. 
- Területi szűkítése: 311/2007. (XI. 17.) Korm. Rendelet 2. sz. 

mellékletében felsorolt 33 komplex programmal segítendő 
leghátrányosabb helyzetű kistérség valamelyikében kell megvalósulnia. 
Finanszírozást tekintve a következő év áprilisától érdemes tervezni ezzel a 
konstrukcióval. 

A 2009-2010-es Akcióterv szerinti TÁMOP-1.4.3 konstrukció 
meghirdetése ez év 
III. negyedévében várható. 
A foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek részére - kétfordulós pályázat 
keretében - tervezett pályázati kiírás célja: 
- a rendszeres szociális segélyben részesülők és/vagy közfoglalkoztatásban 
résztvevők nyílt munkaerőpiacra való belépését, tartós elhelyezkedését 
segítő szolgáltatási modellek kidolgozása és gyakorlati kipróbálása, 
- a munkanélküli szülők munkaerő-piaci integrációját és a gyermekeik korai 
fejlesztését, a hátrányok átörökítésének megelőzését egyszerre segítő 
szolgáltatási modellek kidolgozása és kipróbálása, 
- fenntartható szolgáltatási és foglalkoztatási modellek kidolgozása és 
kipróbálása a szociális gazdaságban. 

Az innovatív projektek esetében - az újszerű megközelítések 
kidolgozásának lehetőségét biztosítva – a támogatható tevékenységek 
különösen az alábbiak: 
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- A nyílt munkaerőpiacra átvezető foglalkoztatási programok 
megvalósítása; 
- Foglalkoztathatóság javítása integrált szolgáltatásokkal (képzés, 
készségfejlesztés, mentálhigiénés szolgáltatások); 
- Olyan szolgáltatások kialakítása, illetve továbbfejlesztése, amelyek a 
munkanélküliség és 
az azzal összefüggő egyéb problémák kezelésére a család egészére 
irányulnak 
- Szakképzettséggel nem rendelkező munkanélküli vagy inaktív emberek 
szakmai képzése 
(szükség esetén az alapiskolai végzettség megszerzésére irányuló 
felzárkóztató képzéssel kiegészítve); 
- Rugalmas, gyakorlat-orientált képzési módszerek kialakítása, 
kipróbálása, adaptálása; 
- Az egyéni szükségletekre, képességekre fókuszáló oktatás és tanácsadás, 
mely az egyén aktív tanulását segíti elő; 
- Szociális támogató szolgáltatások biztosítása a képzésben résztvevők 
számára; 
- Alacsony iskolai végzettségű munkavállalók alapkészségeinek 
fejlesztése, élethosszig tartó tanulásban való részvételük támogatása; 
- A munkaerőpiacra hosszabb szünet után visszatért nők készségeinek 
és ismereteinek megújítása, új ismeretek elsajátítása; 
- Helyi mikro-vállalkozások fejlesztése; 
- Munkaerő-piaci, humánerőforrás-fejlesztési, vállalkozás-fejlesztési 
szolgáltatások nyújtása a hátrányos helyzetű csoportokra irányuló, 
célcsoport-specifikus, újszerű szolgáltatási elemekkel; 
- Az újonnan munkába állók munkahelyi befogadását támogató 
szolgáltatások kialakítása (például munkahelyi mentor, stb.); 
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- Alkalmi/szezonális munkák összekapcsolására épülő, folyamatos 
foglalkoztatási lehetőséget biztosító munkavégzési formák kialakítása; 
- Olyan újszerű, befogadó humán-erőforrás gazdálkodási gyakorlatok 
kialakítása, melyek hozzájárulnak a rendszeres szociális segélyben 
részesülők és/vagy közfoglalkoztatásban résztvevők 
foglalkoztathatóságának és alkalmazkodóképességének javításához; 
- Új technológiák, eljárások alkalmazásához kapcsolódó képzések; 
- A munkáltatók rendszeres szociális segélyben részesülőkkel és/vagy 
közfoglalkoztatásban résztvevőkkel kapcsolatos attitűdjének 
befolyásolása 

A TÁMOP 1.4.4. konstrukció március végén került meghirdetésre a 2007-
2008-as Akcióterv alapján Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási 
megállapodások címmel. A kiírás célja - a nemzetközi pozitív 
tapasztalatok alapján - támogatni a hazai foglalkoztatási stratégia 
kialakítását. A projektgazda foglalkoztatási célú non-profit ill. Kht., 
önkormányzat, érdekképviselet, Regionális Munkaügyi Központ lehet, 
kötelező konzorciumban a helyi önkormányzattal, a Regionális Munkaügyi 
központtal és vállalkozással. 
A komponens: kistérségi és regionális foglalkoztatási paktumok 
kidolgozásának támogatása. 
A támogatás mértéke kistérségi szinten (kistérség határain belüli, 
földrajzilag összetartozó településcsoportok, ill. kistérségi határokon 
átnyúló speciális helyzetű települések együttműködései) 10-25 millió Ft. 
Regionális szinten (egy statisztikai régiót teljes egészében lefedő 
együttműködést megvalósító pályázat) a támogatás mértéke 15-50 millió Ft. 
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B komponens: határ menti térségek szereplői között létrejövő, határokon 
átnyúló foglalkoztatási megállapodások kidolgozásának támogatása, a 
támogatás mértéke 10-40 millió Ft. 
A támogatási intenzitás 90% (10% önerő szükséges). ERFA 5%, max. 
750.000 Ft. 
A partnerségi együttműködések hatására munkahelyek létesülnek 
(monitoring mutató). 
A 2009-2010-es Akcióterv 2010. februárra ütemezi a konstrukció következő 
meghirdetését. 

Az alkalmazkodóképesség javítása prioritás támogatási területei 
(TÁMOP 2. prioritás) 
 
- A képzéshez való hozzáférés segítése (2.1. intézkedés), 
- A képzés és a pályaorientáció intézményrendszerének fejlesztése (2.2. 
intézkedés), 
- A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése (2.3. intézkedés), 
- Rugalmasság és biztonság (2.4. intézkedés), 
- A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között (2.5. intézkedés), 
- Civil szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez 
való alkalmazkodásuk segítése (2.6. intézkedés), 
- Átlátható munkaerőpiac (2.7. intézkedés). 

A 2009-2010-es Akcióterv szerint a TÁMOP 2. prioritásán belül a 
TÁMOP-2.4.3 
Az atipikus foglalkoztatási formák támogatása címmel jelenik meg 
pályázati kiírás, a tervek szerint 2009 júliusában. 
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• Az A komponens vállalkozások és civil szervezetek konzorciumai részére 
nyújt támogatást, célja a szezonális, alkalmi munkák folyamatos 
foglalkoztatássá szervezése, a nem foglalkoztatottak tartós foglalkoztatása 
és a foglalkoztatás és a képzés ötvözése, a foglalkoztatás biztonságának 
megteremtése érdekében.. 
• A B komponens a szociális szövetkezetek részére kerül kiírásra 
• A C komponens kiemelt konstrukció, az új atipikus munkahelyek (pl. 
távmunkahelyek) létrehozásának támogatását szolgálja. 
Támogatható tevékenységek: munkavállalók képzése, kompetencia-
fejlesztés, foglalkoztatást és a képzést ötvöző modellek kialakítása, 
szervezetfejlesztés. 
A támogatás mértéke 25-150 millió Ft, ERFA (A komponens 5%, B 
komponens 15%) 

Társadalmi befogadás és részvétel prioritás támogatási területei 
(TÁMOP 5. prioritás) 

- Kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek humán kapacitásainak 
fejlesztése (TÁMOP 5.1 intézkedés) 
- Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúságvédelmi programok (TÁMOP 
5.2 intézkedés) 
- Halmozottan hátrányos helyzetű csoportok (TÁMOP 5.3 intézkedés) 
- A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
javítása (TÁMOP 5.4 intézkedés) 
- A helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése (TÁMOP 5.5 
intézkedés) 
- A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és re-integrációs 
programokkal (TÁMOP 5.6 intézkedés) 
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A 2009-2010-es akciótervben jelölt TÁMOP-5.1.1- LHH konstrukció a 33 
leghátrányosabb helyzetű kistérségre irányuló, helyi komplex felzárkóztató 
program keretein belül támogatást nyújt 
- Térség-specifikus foglalkoztatási és képzési programokhoz 
- Szakemberek kompetenciáinak és szektorközi együttműködéseinek 
erősítéséhez (képzés, továbbképzés támogatása által) 
- Szülői kompetenciákat, családi funkciókat erősítő, mentálhigiénés 
szolgáltatások megvalósításához 
- Iskolarendszeren kívüli felzárkóztató, szabadidős, prevenciós 
programokhoz 
- Szektorközi együttműködési modellek, formák kialakításához 
- Helyi civil szervezetek kapacitásfejlesztéséhez. 
 
A konstrukció célja: 
- a térségben élők foglalkoztathatóságának javítása, 
- tranzit foglalkoztatás (nyílt munkaerőpiacra átvezető, szakképzéssel 
összekapcsolt foglalkoztatás) megvalósítása, 
- a térségben működő munkáltatók részére foglalkoztatási támogatás 
nyújtása. 

2009. II. negyedévére tervezett - a 2009-2010-es Akcióterv szerint - a 
TÁMOP 5.1.3. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők 
integrációjáért konstrukció, melynek célterülete a komplex programmal 
segítendő 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség 
(pályázatonként legalább 10 település bevonása szükséges). A pályázók 
vidéki hálózattal rendelkező, vagy azokkal partnerkapcsolatban álló 
nonprofit szervezetek, költségvetési szervezetek, illetve a 2. komponens 
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esetében a fent nevezett szervezetek, valamint önkormányzatok, kistérségi 
társulások. 
1) Komponens: módszertani és háttérszolgáltatások megvalósítását 
támogatja 
2) Komponens: helyi közösségi felzárkóztató programok. 
Ezen belül kötelező tevékenységek: 
- Szociális támasz nyújtása a legszegényebb családok részére olyan 
szolgáltató tevékenységekkel, melyek kívül esnek a kistérségi szociális 
alapszolgáltatások körén 
- Egyéni (családokat involváló) és közösségi tematikus projektek 
- Humán szolgáltatások és fejlesztési kapacitás bővítése, civil szervezetek 
generálása 
- Képzések a mélyszegénységben élő családok részére, valamint a számukra 
humán szolgáltatást végzők részére 
A támogatás mértéke: 1) komponens: 250-273millió Ft, 2) komponens: 90-
280millió Ft 
ERFA 15 % 

A TÁMOP-5.3.1. Alacsony foglalkoztatási esélyű emberek részére 
foglalkoztathatóságot segítő, képessé tevő és önálló életvitelt támogató 
programok B komponensének meghirdetése 2009. III. negyedévében 
várható. 
A B komponens célja: munkanélküli vagy inaktív roma célcsoport 
bevonása olyan OKJ-s képzésekbe, amelyek lehetővé teszik 
foglalkoztatásukat a szociális és gyermekjóléti alap- és szakellátások 
területén. 
- A támogatás mértéke 30-50 millió Ft. ERFA 2%. 
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- Támogatható tevékenységek: a célcsoport OKJ-s képzési díja, 
foglalkoztatásának támogatása, bértámogatás, szakmai mentorálás. 
A 2009-2010-es Akcióterv szerinti A komponens célcsoportja a 
munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők, az inaktív, 
ill. az alacsony iskolai végzettségűek, vagy elavult szakképzettséggel 
rendelkezők alkotják. Meghirdetés 2010. II. negyedévben. 
- A támogatás mértéke 20-80 millió Ft. 
- Támogatható tevékenységek: szociális munkások révén tanácsadás, 
mentorálás, családi kompetenciák kialakítása, alapképzésbe, ill. képzésbe 
bekapcsolódás segítése, készségfejlesztés. A támogatható tevékenységek 
köre a már meghirdetett TÁMOP-5.3.1 konstrukció tapasztalatai alapján 
még pontosítva lesz.. 

A TÁMOP- 5.5.2 Önkéntesség elterjesztése konstrukció 2009. február 
27-én került meghirdetésre, ennek keretében 2010. március 1-től 
megyénként önkéntes centrumok jönnek létre, amelyek önkénteseket 
toboroznak, készítenek fel és közvetítenek a fogadó szervezetek részére, 
valamint kulcsszakértőket képeznek. 
Bemutatják az önkéntes tevékenység előnyeit: munkatapasztalat 
(önéletrajzban megjelenik), közösség és hasznos kapcsolatok, nem jelent 
teljes munkaidős elfoglaltságot, útiköltség-térítés, étkezési utalvány és évi 
egyszeri, kismértékű jutalom is adható. 
Támogatás mértéke: 22-27millió Ft, ERFA 15% 

A 2009-2010-es Akcióterv szerint a következő TÁMOP-5.5.2 pályázati 
kiírás 2010. II. negyedévében várható. 
A kiírások módosulhatnak, ezért érdemes a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
honlapján nyomon követni az esetleges változtatásokat! 
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Kérdéseikre választ az alábbi elérhetőségeken kapnak: 
Pályázati kiírásokkal kapcsolatban: Telefon:06 (40) 638-638 
E-mail cím: nfu@nfu.gov.hu Web cím: www.nfu.hu 
Folyamatban lévő programok ügyében: Telefon:06 (1) 273-4250-as, 2-es 
menüpont 
E-mail cím: EUtamogatas@esza.hu 
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VII. FEJEZET: PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A TIOP 
KONSTRUKCIÓKBAN 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
A humán közszolgáltatások fizikai infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztésével kíván hozzájárulni a tartós növekedéshez és a foglalkoztatás 
bővítéséhez.  

Specifikus célok: 
- A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a 
hozzáférés javítása; 
- A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk 
elősegítése; 

Akcióterv 2009-2010: 
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 
- Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az „Intelligens iskola” 
- Az oktatási és kulturális intézmények együttműködését támogató 
infrastruktúra fejlesztése 
- A szolgáltató és kutatási infrastruktúra fejlesztése a felsőoktatásban 
Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 
- A járóbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése 
- A fekvőbeteg-szakellátás intézményrendszerének felkészítése a 
struktúraváltásra 
- Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben 
A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató 
infrastruktúra fejlesztése. 
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1. prioritás: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése. Olyan formális, nem-
formális és informális oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése, 
amelyek az egész életen át tartó tanuláshoz, a munkaerő-piaci helytállást 
biztosító kompetenciák fejlesztéséhez, továbbá a felsőoktatás gazdasági és 
társadalmi igényekhez való alkalmazkodásához szükségesek.. 

1.1.1. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai 
infrastruktúra fejlesztése 
1.1.2. Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban 
1.2.2. Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének 
infrastrukturális erősítése 2. ütem 
1.2.3. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – 
„Tudásdepó Expressz” 2. ütem 
1.2.5. Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, az egész életen át 
tartó tanulás a kultúra eszközeivel történő elősegítése érdekében, az LHH 
kistérségek esélyegyenlőségéért 
1.3.4. Regionális Tudástárak 

A közoktatási intézmények informatikai eszközellátottsága sem 
mennyiségében, sem minőségében nem illeszkedik a folyamatosan növekvő 
felhasználási igényekhez. Az informatikai infrastruktúra, amelynek zömét 
az informatikai laborok adják, nem képes a pedagógia, a módszertani 
reform támogatására. Az intézményekben a TÁMOP módszertani és 
tartalmi fejlesztéseinek disszeminációját támogató infrastruktúra-
fejlesztésre van szükség. Ezt olyan, egységes módon kell megvalósítani, 
ami biztosítja a fejlesztési eredményekhez való - az eszközök által elérhető - 
hozzáférést az ország minden területén, egyenletes eloszlásban. A 
lehetséges kedvezményezetteknél jelenleg meglévő infrastruktúra nem felel 
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meg a TÁMOP keretében megvalósuló tartalmi fejlesztés elvárásainak. A 
fejlesztések elmaradása esetén folytatódik a PISA felmérésekben 
megfigyelhető tendencia, amely - részben az infrastruktúra nyújtotta 
területileg eltérő lehetőségek hatására - egyenetlen oktatási kimeneti 
eredményt nyújt. 
A mind fontosabbá váló kulcskompetenciák fejlesztése nagymértékben függ 
az IKT infrastruktúrától. 

2. prioritás: Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése. A prioritás célja, 
hogy hozzájáruljon egy, a jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvű 
ellátórendszer kialakításához, amely az erőforrások koncentrálásával 
magasabb átlagos minőségű, és költséghatékonyabb gyógyító-megelőző 
ellátásokat nyújt az igénybevevőknek. Alapvető cél, hogy a hozzáférés 
egyenlőtlenségei mérséklődjenek, és a rendszer a szolgáltatások magasabb 
színvonala mellett – az állami kiadások hatékonyabb felhasználásával – 
hosszú távon is fenntartható maradjon. 

2.1.1 Regionális járóbeteg-szakellátó intézmények fejlesztése 
2.2.2/II. Sürgősségi ellátás fejlesztése 
2.2.3 A regionális vérellátó központok fejlesztése 
2.2.4/II Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra-fejlesztés a 
fekvőbeteg-szakellátásban 
2.3.2 Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése 
2.3.3 Térségi, intézményközi, egészségügyi, informatikai infrastruktúra 
rendszerek kiépítése, fejlesztése. 

3. prioritás: A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást 
támogató infrastruktúra fejlesztése. A prioritás célja a munkaerő-piaci, és 
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a társadalmi integrációt segítő szolgáltatások fejlesztése, infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése/javítása. A prioritás keretében egyfelől a szak- 
és felnőttképzés, valamint az aktív álláskeresést, és a munkavállalást segítő 
és támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére kerül sor. 
Másfelől fejlesztésre kerülnek azok a szolgáltatások, amelyek - közvetetten 
- szintén hozzájárulnak a munkaerő-piaci részvétel elősegítéséhez, de 
elsődleges céljuk a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésben és a 
szolgáltatások minőségében tapasztalható területi különbségek csökkentése, 
a társadalmi kirekesztődéssel fenyegetett társadalmi csoportok 
hozzáférésének javítása. 

3.1. intézkedés: A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának 
fejlesztése 
3.1.1 TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések 
3.3. intézkedés: Akadálymentesítés 
3.3.1 a) A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtése 
3.3.1 b) Jelnyelvi tolmács-szolgálatok fejlesztése 
3.3.1 c) Elemi rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek kialakítása 
3.4. intézkedés: Bentlakásos intézmények modernizációja 
3.4.1. Bentlakásos intézmények kiváltása 
3.4.2 Bentlakásos intézmények korszerűsítése 
3.5. intézkedés: integrált térségi szolgáltató központok a 
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben 
3.5.1 LHH konstrukció
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VIII. FEJEZET: A HEFOP TAPASZTALATAI EGY PÁLYÁZÓ 
SZEMÉVEL – „FÉRFI MUNKA? NŐ AZ ESÉLY!” HEFOP – 1.3.1-
05/1.-2005-09-0104/2.0 
HEFOP – Értékünk az ember 
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) szlogenjével is 
kifejezi: minden ember érték. Minél értékesebbek az emberek, annál 
értékesebb a nemzet - csak ez az érték képes növelni a közösség szellemi és 
vagyoni gazdagságát. Ettől az értéktől függ minden egyes ember és egyben 
a közösség boldogulása is. Az emberek értékének növelésével sikeresebbé 
tehető a közös jövő. 

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program stratégiai céljai: 

 a foglalkoztatási szint emelése,  
 a munkaerő versenyképességének javítása a munkaerő-piaci 

igényeknek megfelelő képzettség biztosításával, valamint  
 a társadalmi beilleszkedés elősegítése. 

A program pályázatok és központi programok útján valósul meg. A 
pályázatokra nem magánszemélyek, hanem szervezetek (pályázattól 
függően főleg önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egészségügyi, illetve 
szociális intézmények, köz- és felsőoktatási intézmények, vállalkozások, 
stb.) pályázhatnak olyan projektekkel, amelyek a fenti célokat szolgálják. A 
pályázatok jellegétől függően a projektekben hátrányos helyzetű, illetve a 
munkaerőpiacon nehezebben elhelyezkedni tudó embereknek nyújtanak 
segítséget. A központi programok keretében a HEFOP olyan nagyobb 
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intézményi vagy szerkezeti átalakításokat és fejlesztéseket finanszíroz, 
amelyek ugyancsak a munkanélküliség csökkentését célozzák. 

A HEFOP program és stratégiai célkitűzése a foglalkoztatás bővítése volt, a 
gazdasági növekedés fenntartása érdekében. Ez a munkaerő 
foglalkoztathatóságának javításával, valamint a munkanélküliek, az 
inaktívak, és különösen a nők munkaerőpiacra való visszatérésének 
elősegítésével, magas színvonalú és hatékony foglalkoztatási szolgáltatások 
nyújtásával érhető el. 

A program abból indult ki, hogy ahhoz, hogy a tudás és a szakképzettség 
hiánya ne akadályozza a gazdasági fejlődést, versenyképes munkaerőre van 
szükség. A tudásalapú társadalom kihívásainak való megfelelés az 
ismeretek, a készségek és az alkalmazkodóképesség folyamatos fejlesztését 
igényli, amelyet az egész életen át tartó tanulás lehetőségei biztosíthatnak. 
Ehhez erősíteni kell az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolatokat, és 
mindenki számára biztosítani kell a versenyképes tudás és készségek 
megszerzésének lehetőségét. A népesség rossz egészségi állapota jelentősen 
rontja a munkaerő foglalkoztathatóságát, magas inaktivitáshoz és a 
munkaerőpiacon töltött időszak megrövidüléséhez vezet. Ezért az 
egészségügyi okok miatt kieső produktív idő csökkentését célzó aktív 
intézkedések, köztük a munkából jelenleg kiszorultak rehabilitációja és 
átképzése jelentősen hozzá fog járulni a kibocsátás növekedéséhez.  

A munkaerő-piaci részvétel elősegítése kulcsfontosságú eszköz a társadalmi 
kirekesztődés és a szegénység megelőzése szempontjából. A foglalkoztatás, 
az oktatás, a képzés és a szociális szolgáltatások eszközeivel mindenki 
számára egyenlő esélyt kell teremteni a munkaerő-piacra való belépéshez. A 
szociális szolgáltatások és az egészségügy területén mutatkozó regionális 
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különbségeket csökkenteni kell annak érdekében, hogy a hátrányos 
helyzetűek – különösen a roma emberek – megfelelő minőségű és hatékony 
szolgáltatásokhoz jussanak. 

A program az alábbi prioritásokon keresztül valósult meg: 

- Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása: A prioritás az Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat aktív munkaerő-piaci programjait támogatta, 
amelyek célja a munkanélküliek visszasegítése a munkaerőpiacra, a 
munkanélküliség tartóssá válásának megelőzése, a fiatalok munkaerő-piaci 
beilleszkedésének segítése. A jobb minőségű és hatékonyabb szolgáltatások 
biztosítása érdekében a szolgáltatások, köztük az állásközvetítés és a 
tanácsadás rendszerének és informatikai hátterének fejlesztése volt 
szükséges. A prioritás támogatta a nők munkaerő-piacra való visszatérését, 
vállalkozóvá válását. Elősegítette továbbá a munka és a családi élet 
összeegyeztetését, a gyermekek és más hozzátartozók nappali gondozását, 
ellátását biztosító szolgáltatások fejlesztésével.  

- A társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem a munkaerő-piacra való 
belépés segítésével: A prioritás azokat a kezdeményezéseket támogatta, 
melyek célja az volt, hogy javítsák a hátrányos helyzetű emberek 
foglalkoztatási lehetőségeit és a munkaerő-piacra való belépését. E 
célcsoportok közé tartoznak a többi között a romák, a tartósan 
munkanélküliek, a fogyatékos emberek, az iskolából lemorzsolódottak, az 
alacsony iskolázottságúak, a szenvedélybetegek és a hátrányos helyzetű 
térségben élők. Mindez olyan átfogó megközelítést kíván, amely az oktatás 
és képzés, a foglalkoztatás, és a szociális szolgáltatások eszközeire egyaránt 
épít. Az intézkedések végrehajtása során kiemelt figyelmet fordítottak a 
romák foglalkoztathatóságának javítására, akik a munkaerő-piacra való 
belépés tekintetében különösen hátrányos helyzetben vannak. 
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- Az egész életen át tartó tanulás és az alkalmazkodóképesség 
előmozdítása: A prioritás az oktatás több különböző szintjét – így az iskola 
előtti, az alapfokú és a középfokú oktatást, a szakképzést, a felsőfokú 
szakképzést, a felsőoktatást és a felnőttképzést – érintő fejlesztéseket 
támogatta. Az alábbi tevékenységek voltak finanszírozhatók: az alapvető 
készségek és kompetenciák kifejlesztéséhez szükséges megfelelő 
módszertani és pedagógiai alapok megteremtése, a szakképzés rendszerének 
tökéletesítése annak érdekében, hogy jobban megfeleljen a gazdaság 
igényeinek, a tudásalapú társadalom és a változó gazdaság által támasztott 
követelmények felsőoktatásba történő beépítésének megkönnyítése, a 
felnőttképzés és ezen belül a munkahelyi képzés és továbbképzés, valamint 
a vállalkozói készségfejlesztés előmozdítása. 

- Az oktatás, a szociális szolgáltatások és az egészségügyi ellátórendszer 
infrastruktúrájának fejlesztése: A prioritás az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap támogatásával a humánerőforrás-fejlesztéséhez kapcsolódó 
infrastrukturális beruházásokat finanszírozta. Az intézkedések célja az volt, 
hogy megszüntessék azokat a regionális egyenlőtlenségeket, amelyek az 
oktatás, a szociális szolgáltatások és az egészségügyi ellátásterén 
mutatkoznak, továbbá elősegíteni a szolgáltatásokhoz való egyenlő 
hozzáférést. Az ESZA által támogatott tevékenységekhez szükséges 
infrastruktúra fejlesztése jelentős mértékben hozzájárult a program céljainak 
eléréséhez.  
A HEFOP céljai 750 millió eurós támogatással valósulhatnak meg. Ennek 
forrásai: 

 Európai Szociális Alap (ESZA): 386 millió euró  
 Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): 177 millió euró  
 Hazai - főként költségvetési - forrás: 187 millió euró 
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„FÉRFI MUNKA? NŐ AZ ESÉLY!” 
 
Az Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány (EMFA) 
konzorciumban a Nők a XVIII. Kerületért Alapítvánnyal (NATIK) 2005. 
augusztus végén nyújtotta be „Férfi munka? NŐ az esély!” című pályázatát 
a Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, HEFOP/2005/1.3.1. "A 
nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése" pályázati kiírására.  
A Projektet megvalósító szervezetek közül a konzorciumot vezető EMFA 
az elmúlt években aktív szerepet játszott a munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának, esélyegyenlőségének 
elősegítésében. Kiemelt helyen foglalkozott a női esélyegyenlőség 
elősegítésének megteremtésével a munkaerőpiacon és a mainstreaming 
társadalmi népszerűsítésével.  
A konzorciumi tag NATIK helyi hatókörű szervezet, melyet a kerület női 
lakosai hoztak létre 2002 januárjában. A NATIK feladatának tekinti a 
következőket:  
 a kerületben élő, dolgozó, vagy más okból kötődő nők közérzetének 

javítását, illetve fizikális, mentális, materiális és egyéb problémái 
megoldását,  

 a bármely szempontból hátrányos helyzetben lévők 
esélyegyenlőségének biztosítását; 

 a fiatalok pályakezdésének, otthonteremtésének, közéletbe való 
bevonásának elősegítését; 

 egy egészséges lokálpatriotizmus megteremtését, közösségi élet 
létrehozását. 

A két szervezet célja a 2006. szeptember 1. és 2008. április 30. között 
megvalósuló Projekttel az volt, hogy egy újszerű, női vállalkozói hálózatot 
hozzon létre a budapesti Havanna lakótelepen. További cél volt 19 – a 
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lakótelepen élő, alacsony képzettségű, tartós munkanélküli vagy inaktív - nő 
részére szakképzés és vállalkozóvá válási lehetőség nyújtása olyan 
szakmákban, amelyeket eddig hagyományosan férfiak végeztek.  
A Projekt megvalósítása során számos olyan probléma merült fel, melyek 
veszélyeztették a megvalósítást, s melyek szükségessé tették a Projekt egyes 
tevékenységeinek és indikátorainak módosítását. Így a tervezettől eltérően 
alakultak a következők: 
 a területi hatókör (a fővárosi XVIII. kerületben lévő Havanna lakótelep 

helyett Budapest és környéke);  
 a gyermekfelügyelet eredményindikátorai és fenntarthatósága (a 

szolgáltatás igénybevétele 70% helyett 30%-on teljesült, a piaci alapon 
történő továbbműködtetés pedig csak részlegesen valósult meg a 
kereslet hiányában; 

 a női vállalkozói hálózat működtetése (a résztvevők nagy része nem 
önálló vállalkozóként, hanem részmunkaidős munkavállalóként vett 
részt benne, illetve a hálózat kialakításának elhúzódása miatt 1 
hónappal megnőtt az után követési szakasz és vele az egész Projekt 
hossza). 

A változások ellenére azonban elmondhatjuk, hogy a fő célok teljesültek és 
a Projekt eredményesnek tekinthető. A tanulmány célja a kiinduláskor 
jellemző társadalmi, szervezeti háttérnek, a tervezett Projektnek, illetve 
megvalósítás tapasztalatainak bemutatása volt, azzal a céllal, hogy a Projekt 
modellként szolgálhasson más, hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci 
integrációját segítő szervezetek számára.  
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1. A Projekt társadalmi háttere 
 

1.1. A nők munkaerőpiaci helyzete 

1.1.1. Az inaktív nők munkaerőpiaci helyzete     

A projekt megtervezésekor Magyarországon (KSH. 2005 II. negyedév) a 
munkanélküliségi ráta 7,1%, jóval magasabb volt, mint az előző évben mért 
5,8%. A foglalkoztatottak nemek szerinti megoszlása viszont évek óta 
állandó: a férfiak foglalkoztatási rátája 63,1%, a nőké 49,8%. 
Összehasonlítva foglalkoztatási rátáinkat az EU-tagországok átlagaival 
(férfiak: 73%, nők: 54,9%), jelentős a lemaradásunk.  
A munkavállalásra alkalmas korú népesség munkaerő-piaci értelemben vett 
kihasználatlanságáról a leghitelesebben a nem-foglalkoztatottak adatai 
tájékoztattak és tájékoztatnak. Ebbe mindazok beletartoznak, akik nem 
folytatnak keresőtevékenységet: a munkanélküliek és az inaktívak. Arányuk 
a munkavállalásra alkalmas korú népességhez viszonyítva átlagban 38% 
körül stagnál. A nők esetében viszont sokkal rosszabb ez a mutató: 
megközelíti a 45%-ot. A gyermekgondozási ellátást igénybe vevő inaktív 
nők jogilag foglalkoztatottaknak minősülnek.  2002-ben a 15-64 éves korú 
nők 47,3%-a,  2004-ben pedig 47,3%-uk volt inaktív. Felmérések szerint a 
nők esetében a munkaerőpiacról való távolmaradás gyakran nem tudatos 
döntés eredménye, hanem a külső tényezők befolyásolják. Az általuk 
elérhető munkalehetőségek ugyanis gyakran többműszakos munkavégzést 
követelnek és általában a férfiakénál rosszabbul fizetettek. 
A nők magas inaktivitása veszélyezteti nemcsak rövid- és hosszú távú 
szociális helyzetüket és gátolja lehetőségeik kihasználását, de az ország 
gazdasági versenyképességére is negatívan hat. A nők nagymértékű 
inaktivitása részben a munkahelyi családbarát politikák hiányának 
köszönhető, amely meggátolja őket munkahelyi és családi feladataik 
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összehangolásában. A nők úgy érzik, hogy a gyermekgondozási szabadság 
az egyetlen lehetőségük arra, hogy elkerüljék a családi és a munkahelyi 
kötelezettségek kettős terhét.  
A statisztikai adatokkal megragadható munkaerő-piaci esélyhátrányok 
mellett a nők bizonyos csoportjai esetében némi látens diszkrimináció is 
kimutatható. Leginkább a kisgyermekes anyák, valamint a 
gyermekgondozás vagy egyéb ok miatti távollét után ismét elhelyezkedni 
kívánó nők számára rendkívül nehéz a munkaerőpiacra való visszatérés. 
Ennek egyik oka a velük szemben tapasztalható hátrányos 
megkülönböztetés, de ugyanígy szerepet játszik a versenyképes tudás és 
készségek megszerzése és megújítása terén hozzáférhető lehetőségek 
hiánya.  
Magyarországon ma a nők részvétele még igen alacsony a vállalkozások 
területén is, amely pedig részint a rugalmas munkavégzés lehetőségéből 
adódóan megoldást jelenthetne a család és a munkahelyi kötelezettségek 
összeegyeztetésére. Az utóbbi évekre vonatkozó statisztikai adatok 
rámutatnak arra a jellegzetességre, hogy Magyarországon a vállalkozóként 
feltüntetett csoportnak mindössze egyharmadát alkotják a nők, és ha a társas 
vállalkozásokban érintetteket vizsgáljuk, akkor ez az arány tovább csökken. 
Még ritkább az egymással együttműködő női vállalkozói körök jelenléte. 
Miként a munkaerőpiac is szegmentálódott, ugyanúgy erőteljesen elválnak 
egymástól a férfi és női vállalkozások szférái: a nők részvétele itthon 
különösen az ipari területen működő vállalkozások tekintetében alacsony 
(11%, 2004), míg a szolgáltatási szektorban jóval jelentősebb (34%, 2004) a 
nők egyértelműen a kereskedelmet részesítik előnyben, és csak ritkábban 
vállalkoznak innovatív területeken.  
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1.1.2. Nemek szerinti szegregáció   

A nemek szerinti foglalkozási szegregáció fő tényezőként járul hozzá a nők 
egyenlőtlen helyzetéhez a munkaerőpiacon, és negatívan érinti az egész 
munkaerőpiac hatékonyságát. A nők foglalkoztatását Magyarországon 
egyaránt jellemzi a horizontális és a vertikális szegregáció, amelyet 
nagyrészt a társadalmi nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák és 
szocializációs minták éltetnek.  
Vertikális szegregációra utal a férfiaknak és a nőknek ugyanazon a 
foglalkozáson vagy foglalkozáscsoporton belül eltérő pozícióban való 
alkalmazásának tendenciája. A beosztási szinteken egyre feljebb haladva, 
akkor is jelentősen csökken a nők aránya, ha megfelelő formális 
képzettséggel rendelkeznek, és a pozíció betöltésére formálisan megfelelő 
szakemberek között sem kisebb az arányuk, mint a férfiaké.  
Horizontális szegregációra utal a női munkaerőnek egyes, az átlagosnál 
rosszabbul fizető szektorokban és foglalkozásokban való 
felülreprezentáltsága: például a férfiak 50%-ával szemben a nők 71%-a 
dolgozik a szolgáltató ágazatokban. Az elemi foglalkozások szintjén a nők 
elkülönülése még jobban tetten érhető. 2000-ben 67 olyan foglalkozás volt a 
617-ből, melyet döntően (legalább 90%-ban) nők folytattak, tehát majdnem 
teljesen szegregált foglalkozási területeknek minősülnek. Ilyenek voltak 
többek között az irodai dolgozók, könyvelők, textil- és ruhaiparban 
dolgozók, szociális munkások, ápolónők, kozmetikusok, egészségügyi 
asszisztensek. Az egyéni foglalkozások 27%-ában nincs női munkavállaló, 
vagy csak nagyon alacsony arányban vannak jelen (pl. bányászattal 
kapcsolatos foglalkozások, fémipar, építőipar).  
A fiatalok még mindig típusosan női és férfi szakmákban gondolkodnak. Az 
összes olyan szakmanév, amely technikai-foglalkozást takar, a hétköznapi 
élet hagyományos mesterségei – ács, állványozó, asztalos, kőműves, 
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karbantartó, festő-mázoló, villanyszerelő, elektroműszerész – mind 
jellegzetesen férfi territóriumnak számítanak. A valójában indokolatlan 
ellenszenv még abban az esetben is gátja lehet a választásnak, ha az adott 
szakma a személy jellemzőinek megfelelne, és lenne képzési lehetőség és 
munkahely is.  
Összegezve, a nők horizontális munkaerő-piaci szegregációja elleni 
küzdelmet egyrészt a pályaorientáció korai szakaszaiban szükséges 
elkezdeni, lebontva a női és férfi pályaválasztással kapcsolatos sztereotip 
társadalmi elvárásokat az oktatás minden szintjén. Továbbá ösztönözni kell, 
hogy a nők nagyobb arányban vegyenek részt a ma még jellemzően férfiak 
által választott képzésekben és szakmákban.   
 

1.1.3. Nontradícionális foglalkozások 

Nontradícionális foglalkozások a hagyományosan férfiak által végzett és 
gyakran magas szakképzettséget igénylő, jobban megfizetett munkahelyek. 
Ezek a foglalkozások alternatívát jelenthetnek a nők számára, amely 
nagyobb gazdasági biztonsághoz vezethet, mivel ezek a foglalkozások 
magasabb fizetéssel kecsegtetnek, mint amelyekben jelenleg a nők 
tömörülnek. Továbbá ezek a foglalkozások hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
nők olyan specifikus szakértelemhez jussanak, mely segítségével új karrier 
lehetőségek nyílnak meg számukra. Olyanok számára jelenthet ez kedvező 
alternatívát, akik szeretnek a kezükkel dolgozni, vagy szeretnek fizikai 
munkát végezni, jók a matematikában, vagy a tudományokban, és szeretik a 
kihívásokat.    
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1.1.4. Munkaerőhiány a kékgalléros (fizikai) szakmák terén 
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi, az Oktatási-, valamint az 
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által elkészített 
„Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program 2004-2006” című 
dokumentumából kiderül, hogy az általában vett alacsony foglalkoztatás és 
a magas inaktivitás ellenére is egyes régiókban és foglalkozásokban a 
munkaadók igényeit kielégítő munkaerő kínálat nem megfelelő, a 
szakképzett munkaerő hiánya, a munkaerő képzettségének és készségeinek 
gyengesége tapasztalható.  
Budapesten és az ország gyorsabban fejlődő térségeiben különösen fizikai 
szakmunkásokból (elsősorban ipari foglalkozásúakból, javító-szerelőkből) 
hiányzik a fiatal utánpótlás. A hiányt nem csupán az adott szakmával a 
munkaerőpiacon állást keresők alacsony száma okozza, hanem ennél 
nagyobb mértékben az, hogy az álláskeresők között kevesen rendelkeznek 
korszerű ismeretekkel. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy ki kell alakítani 
azokat a mechanizmusokat, amelyek a szakképzést és a munkahelyen belüli 
és kívüli felnőttképzési rendszert folyamatosan a munkaerő-piaci, gazdasági 
igényekhez igazítják.  
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2005-ös munkaerő-piaci jelentése 
szerint hiányszakmák közé tartoznak Budapesten a szakképzett fizikai 
munkakörökből többek között a következők: asztalos, épületasztalos, 
szellőző- és klimatizálóberendezés-szerelő, finommechanikai műszerész, 
villanyszerelő, szobafestő, vízvezeték szerelő, burkoló és egyéb építési 
szakipari foglalkozások. A szakképzett fizikai munkaerőből mutatkozó 
hiány abból is fakad, hogy a tovább-, illetve szakmatanulás lehetőségeit 
biztosító közép-szintű képzési struktúra elszakadt a munkaerőpiaci 
igényektől.  
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Ennek hátterében főként a következők állnak: 
 A pályaválasztók (és szüleik) értékrendjében elsődleges vonzerővel az 

érettségi, majd a diploma bír. 
 A kékgalléros (fizikai) szakmák leértékelődtek, a szakmunkásképzésbe 

kevesen jelentkeznek, s még ennél is kevesebben szereznek 
szakmunkás oklevelet.  

 Időről időre „felkapnak” egy-egy szakmát (pl. számítástechnikához 
kapcsolódó szakok) a tanulók, amelyekhez igazodnak képzők, s a 
munkaerőpiac kereslete ebben az esetben mindkét fél számára 
mellékes. 

Mindezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, amikor nők munkaerőpiaci 
horizontális szegmentációjának negatív következményeit vizsgáljuk. A 
Projekt – amely nők számára biztosított szakképzést és vállalkozóvá válási 
lehetőséget olyan fizikai szakmákban, amelyeket hagyományosan férfiak 
végeznek, és jelenleg is hiányszakmaként jellemezhetőek a munkaerőpiacon 
– egy lépést jelenthet a megoldás felé a fizikai szakmunkások terén 
jelentkezett hiányra.    
 
1.1.5. A nők munkaerőpiaci helyzete a Havanna lakótelepen 
Területét tekintve a XVIII. kerület Budapest peremkerülete és a negyedik 
legnagyobb a fővárosban. Erre a kerületre egyaránt jellemző az intenzív 
beépítésű lakótelep és laza családi házas beépítés is. A rendszerváltás után a 
lakáspiacon jelentkező erős polarizációnak köszönhetően a magasabb 
keresetű rétegeknek lehetőségük nyílt, hogy az alacsonyabb státusú 
lakótelepekről elköltözzenek, ahol többnyire szegényebb rétegek maradtak 
hátra. A Havanna lakótelep ebből kifolyólag nemcsak Budapest, hanem az 
ország egyik legrosszabb imidzsű lakótelepévé vált. A negatívumok közül a 
szennyezettséget, a rossz lakókörnyezetet, a hiányos közbiztonságot, a rossz 
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szociális környezetet lehet kiemelni. A Havanna lakótelepen az uniformizált 
lakóépületek, az ingerszegény környezet mellé felsorakoznak még a 
különböző szociális problémák, melyek együttesen hozzák létre a lakótelep 
szindrómájaként számon tartott jelenséget.  
A 2001-es népszámlálás adatai szerint a kerület összlakosságának létszáma 
96.353 fő. Ha a férfi-nő arányt szemléljük, azt mondhatjuk, hogy minden 
csoportban a nők aránya magasabb, az évek múlásával ez az arány egyre 
szembeszökőbb lesz. A korcsoportonkénti női többlet különféle 
problémákat vet fel: egyedülállók, elváltak, gyermeküket egyedül nevelők. 
A XVIII. kerületben a regisztrált munkanélküliek több mint fele nő, a 
közhasznú-, közcélú foglalkoztatásban résztvevők 59,9%-a (2004.) nő. A 
térségben élő inaktív nők részben GYES/GYED/GYET-en vannak, részben 
pedig már a munkanélküli ellátási formák mindegyikéből kiszorultak, 
ápolási díjban részesülnek, segélyekből élnek. 
A Havanna lakótelep népessége megközelítően 19.400 fő, vagyis a XVIII. 
kerület lakónépességének 19%-a él itt. A belső kerületekkel ellentétben 
alacsony az egyedül állók, egyszemélyes háztartások aránya, meglepően 
magas viszont a gyermeküket egyedül nevelők (csonka családok) 
részaránya, ami egyértelműen a háttérben meghúzódó szociális problémákra 
utal. Különösen magas a gyermekét egyedül nevelő nők aránya (minden 
harmadik) a lakótelepen élők több mint 10%-át kitevő cigány családokban. 
A lakosság e szegmenséről még elmondható, hogy iskolai végzettségük 
alacsonyabb (többségében 8 általános), a munkanélküliség magasabb 
körükben, mint a magyaroknál.  
A Havanna lakótelep népességének iskolai végzettségét vizsgálva 
megállapíthatjuk, hogy jelentősen eltér az átlagtól. A területen az egyetemi 
és főiskolai végzettségűek aránya elmarad mind a budapesti (19,1%), mind 
a kerületi (11,3%) mutatóktól. A lakótelep lakóinak szociális krízisét erősíti 
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az átlagosnál rosszabb foglalkoztatottsági és anyagi helyzetük. Az alacsony 
képzettségű, alacsonyabb és rendszertelen keresettel rendelkező emberek 
egyre inkább a társadalom szélére szorulnak. A Havanna lakótelep 
munkaerő-piacát egy ún. strukturális egyenlőtlenség jellemzi. Egyrészről: a 
vállalkozások fejlesztéséhez nem áll rendelkezésre megfelelő számú és 
végzettségű munkaerő, másrészt: folyamatosan emelkedik a 
munkanélküliek és inaktívak száma, valamint növekszik a bizonytalanság a 
foglalkoztatottak körében is. A jövőkép bizonytalansága, az emberek 
bizalmatlansága, félelme a változásoktól gyengíti az egyéni és közösségi 
szintű cselekvőképességet. A Projekt számos célt tűzött ki, amelyek pozitív 
rövid és hosszú távú eredményeket generálhattak volna a célterület 
munkaerőpiaci re-integrációja terén. 
 
1.2. A Projektet megvalósító szervezetek 
1.2.1. Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 
Az Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány (EMFA) az elmúlt 
években aktív szerepet játszott a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű 
rétegek képzésének, foglalkoztatásának, esélyegyenlőségének 
elősegítésében. Kiemelt küldetésünk a munkaerőpiacon a női 
esélyegyenlőség elősegítése és mainstreaming társadalmi népszerűsítése. 
Az Alapítvány céljai: 
 Helyi képzési-foglalkoztatási programok kidolgozása, amelyekben 

megvalósul a hátrányos helyzetű munkanélküliek felkészítése, 
alkalmazkodó képességük fejlesztése a munkaerőpiaci reintegráció 
érdekében; 

 Hátrányos helyzetű csoportok, különös tekintettel a nők, társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítése a vertikális és horizontális szegregáció 
csökkentése által;  
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 Munkanélküliek és inaktív csoportok tartós foglalkoztatását 
megvalósító programok létrehozása; 

 Korszerű, növekedést felmutató roma közösségi vállalkozási projektek 
támogatása, elősegítve a munkanélküli romák foglalkoztatását, 
társadalmi, munkaerő-piaci re-integrációját; 

 Pályakezdő fiatalok elhelyezkedésben történő segítése és a fiatalok 
munkaerő-piaci kirekesztődésének megelőzése; 

 Foglalkoztatás-fejlesztési- tanácsadói hálózat működtetése, folyamatos 
továbbképzés biztosítása. 

 
1.2.2. Nők a XVIII. Kerületért Alapítvány 
A Nők a XVIII. Kerületért Alapítvány (NATIK) a Projekt tervezett 
helyszínéül szolgáló terület szocio-demográfiai helyzetét, továbbá a helyi 
önkormányzati és civil szervezeteket jól ismerő női szervezet. Ez a 
mélységű hely és célcsoport ismeret elengedhetetlen volt a 
szükségletfelmérés megalapozottságához, a Projekt racionális és 
kivitelezhető megtervezéséhez, valamint a célcsoport hatékony és sikeres 
bevonásához. A NATIK a Projektben ráosztott feladatok megvalósításában 
kiterjedt tapasztalatokkal rendelkezett: gyermekfelügyelet, mentorálás, 
koordinálás, egyéni állapot- és képesség felmérés. A Projektben a NATIK, 
mint konzorciumi partner biztosította a célcsoport felkutatását, bevonását a 
Projektbe, illetve egyéni szükségleteiknek, képességeiknek felmérését. 
Részt vett a Projektben résztvevő szakemberek felkészítésében, továbbá 
biztosította a mentorálást és gyermekfelügyeletet a bevont nők számára.  
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2. A Projekt megvalósításának keretei 
 
2.1.Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 
A Projekt kialakításának kereteit, illetve forrását a Humán Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program, HEFOP/2005/1.3.1. "A nők munkaerőpiacra 
való visszatérésének ösztönzése" pályázati kiírása alkotta. A Strukturális 
Alapok felhasználására Magyarország 2003-ban elkészítette az első 
Nemzeti Fejlesztési Tervet (NFT), amely az ország gazdasági és társadalmi 
helyzetének átfogó elemzése alapján meghatározta a Strukturális Alapokból 
a 2004-2006-os időszakban támogatandó célokat és prioritásokat. Az NFT 
átfogó célja az EU-átlaghoz viszonyított jövedelemkülönbség csökkentése 
volt. Ennek eléréséhez a stratégia a gazdaság versenyképességének 
javítását, a humán erőforrások jobb kihasználását, a környezet javítását és a 
kiegyensúlyozott regionális fejlődés elősegítését tűzte ki specifikus célként. 
A Nemzeti Fejlesztési Terv értékelése alapján az Európai Bizottság 
elkészítette a Közösségi Támogatási Keretet (KTK), amely a 2004-2006-os 
tervidőszakban a Strukturális Alapok 1. Célkitűzésének körébe tartozó 
akciók stratégiáját és prioritásait tartalmazta.  
 
Magyarország öt operatív programot dolgozott ki. Az operatív programok 
közül a Strukturális Alapok forrásaiból a Humán Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program (HEFOP) részesedett a legnagyobb mértékben. A 2004-
2006 közötti időszakra vonatkozóan a HEFOP teljes költségvetése összesen 
750 millió euró volt. Ebből mintegy 562 millió euró közösségi támogatás, 
amelyet a hazai – elsősorban állami – források további 187 millió euróval 
egészítették ki.  
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A HEFOP program első stratégiai célkitűzése a foglalkoztatás bővítése volt, 
a gazdasági növekedés fenntartása érdekében. Ez a munkaerő 
foglalkoztathatóságának javításával, valamint a munkanélküliek, az 
inaktívak, és különösen a nők munkaerőpiacra való visszatérésének 
elősegítésével, magas színvonalú és hatékony foglalkoztatási szolgáltatások 
nyújtásával érhető el.  
 
A program abból indult ki, hogy ahhoz, hogy a tudás és a szakképzettség 
hiánya ne akadályozza a gazdasági fejlődést, versenyképes munkaerőre van 
szükség. A tudásalapú társadalom kihívásainak való megfelelés az 
ismeretek, a készségek és alkalmazkodóképesség folyamatos fejlesztését 
igényli, amelyet az egész életen áttartó tanulás lehetőségei biztosíthatnak. 
Ehhez erősíteni kell az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolatokat, és 
mindenki számára biztosítani kell a versenyképes tudás és készségek 
megszerzésének lehetőségét. A népesség rossz egészségi állapota jelentősen 
rontja a munkaerő foglalkoztathatóságát, magas inaktivitáshoz és a 
munkaerőpiacon töltött időszak megrövidüléséhez vezet. Ezért az 
egészségügyi okok miatt kieső produktív idő csökkentését célzó aktív 
intézkedések, köztük a munkából jelenleg kiszorultak rehabilitációja és 
átképzése jelentősen hozzá fog járulni a kibocsátás növekedéséhez.  
 
A munkaerő-piaci részvétel elősegítése kulcsfontosságú eszköz a társadalmi 
kirekesztődés és a szegénység megelőzése szempontjából. A foglalkoztatás, 
az oktatás, a képzés és a szociális szolgáltatások eszközeivel egyenlő esélyt 
kell teremteni mindenki számára a munkaerőpiacra való belépéshez. A 
szociális szolgáltatások és az egészségügy területén mutatkozó regionális 
különbségeket csökkenteni kell annak érdekében, hogy a hátrányos 
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helyzetűek - különösen a roma emberek - megfelelő minőségű és hatékony 
szolgáltatásokhoz jussanak.  
 
A program az alábbi prioritásokon keresztül valósult meg: 
1) Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása: A prioritás az Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) aktív munkaerő- piaci programjait 
támogatta, amelyek célja a munkanélküliek visszasegítése a 
munkaerőpiacra, a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzése, a 
fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedésének segítése. A jobb minőségű és 
hatékonyabb szolgáltatások biztosítása érdekében a szolgáltatások, köztük 
az állásközvetítés és a tanácsadás rendszerének és informatikai hátterének 
fejlesztése volt szükséges. A prioritás támogatta a nők munkaerőpiacra való 
visszatérését, vállalkozóvá válását. Elősegítette továbbá a munka és a 
családi élet összeegyeztetését, a gyermekek és más hozzátartozók nappali 
gondozását, ellátását biztosító szolgáltatások fejlesztésével.  
 
2) A társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem a munkaerőpiacra való 
belépés segítésével: A prioritás azokat a kezdeményezéseket támogatta, 
amelyek célja az volt, hogy javítsák a hátrányos helyzetű emberek 
foglalkoztatási lehetőségeit és a munkaerőpiacra való belépését. E 
célcsoportok közé tartoznak a többi között a romák, a tartósan 
munkanélküliek, a fogyatékos emberek, az iskolából lemorzsolódottak, az 
alacsony iskolázottságúak, a szenvedélybetegek, a hátrányos helyzetű 
térségekben élők. Mindez olyan átfogó megközelítést feltételez, amely az 
oktatás és képzés, a foglalkoztatás és a szociális szolgáltatások eszközeire 
egyaránt épít. Az intézkedések végrehajtása során kiemelt figyelmet 
fordítottak a romák foglalkoztathatóságának javítására, akik a 
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munkaerőpiacra való belépés tekintetében különösen hátrányos helyzetben 
vannak.  
3) Az egész életen áttartó tanulás és az alkalmazkodóképesség 
előmozdítása: A prioritás az oktatás több különböző szintjét – így az iskola 
előtti, az alapfokú és a középfokú oktatást, a szakképzést, a felsőfokú 
szakképzést, a felsőoktatásra és a felnőttképzést – érintő fejlesztéseket 
támogatta.  Az alábbi tevékenységek voltak finanszírozhatók: az alapvető 
készségek és kompetenciák kifejlesztéséhez szükséges megfelelő 
módszertani és pedagógiai alapok megteremtése, a szakképzés rendszerének 
tökéletesítése annak érdekében, hogy jobban megfeleljen a gazdaság 
igényeinek, a tudásalapú társadalom és a változó gazdaság által támasztott 
követelmények felsőoktatásba történő beépítésének megkönnyítése, a 
felnőttképzés és ezen belül a munkahelyi képzés, valamint a vállalkozói 
készségfejlesztés előmozdítása.  
 
4) Az oktatás, a szociális szolgáltatások és az egészségügyi ellátórendszer 
infrastruktúrájának fejlesztése: A prioritás az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap támogatásával a humánerőforrás-fejlesztéshez kapcsolódó 
infrastrukturális beruházásokat finanszírozta. A intézkedések célja az volt, 
hogy megszüntessék azokat a regionális egyenlőtlenségeket, amelyek az 
oktatás, a szociális szolgáltatások és az egészségügyi ellátás területén 
mutatkoznak, továbbá elősegíteni a szolgáltatásokhoz való egyenlő 
hozzáférést. Az ESZA által támogatott tevékenységekhez szükséges 
infrastruktúra fejlesztése jelentős mértékben hozzájárult a program céljainak 
eléréséhez. 
 
 



„Híd a forráshoz” 

113 

2.2. HEFOP/2005/1.3.1. "A nők munkaerőpiacra való visszatérésének 
ösztönzése" 
A meghirdetett pályázati program olyan projekteket támogatott, amelyek a 
nők szükségleteihez igazodva szerveznek személyre szabott képzéseket és 
támogató szolgáltatásokat a munkaerőpiacra való visszatérés vagy 
vállalkozóvá válás érdekében. Az intézkedés kiemelt figyelmet fordított a 
nők vállalkozóvá válásának és a női vállalkozások támogatására, hiszen 
ezen a területen a nők gyakran szembesülnek a társadalmi 
szerepelvárásokból fakadó hátrányokkal és nehézségekkel.  
 
A pályázati program 1. komponensének keretében támogatható projektek 
célcsoportjai azok a 16 éven felüli - munkanélküli, inaktív, elbocsátás által 
veszélyeztetett – nők voltak, akik munkavállalóként, vagy vállalkozóként 
kívántak a munkaerőpiacra visszatérni vagy a munkaerőpiacon maradni. A 
program előírta, hogy a projektek résztvevőinek kiválasztása során különös 
figyelmet kell fordítani a gyermekgondozás vagy hozzátartozó otthoni 
ápolását követően a munkaerőpiacra visszatérni kívánó nők, valamint a 40 
év feletti nők csoportjára. A 2. komponens keretében támogatható projektek 
célcsoportjai a női vállalkozók, vállalkozás indítását előkészítők voltak.  
 
A projektek minimális időtartama 12 hónap, maximális időtartama 24 
hónap volt. Az 1. komponens esetében a támogatás minimális összege: 10 
200 000 Ft, maximális összege: 30 600 000 Ft volt. A 2. komponens 
esetében a támogatás minimális összege: 10 200 000 Ft, maximális összege: 
15 300 000 Ft volt. Az 1.) komponens: A nők foglalkoztathatóságának 
javítását és munkába helyezését, a nők munka-erőpiaci (re)integrációjának 
vagy munkaerőpiacon maradásának támogatását célozta -  fejlesztéssel, 
képzéssel, igényeikhez illeszkedő foglalkoztatási szolgáltatásokkal és 
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munka-erőpiaci elhelyezéssel – munkavállalóként vagy vállalkozóként. A 
2.) komponens: A női vállalkozások megerősítése személyes támogató 
szolgáltatásokkal és kommunikációs tevékenységek szervezését célozta, 
működő vagy induló női vállalkozásoknak nyújtott személyre szabott 
támogató szolgáltatások, valamint támogató hálózatok kialakítása révén. 
Mindkét komponensnél támogatható kiegészítő tevékenység, a családi és 
munkahelyi kötelezettségek összehangolását segítő kiegészítő 
szolgáltatások. A pályázó mindkét komponens esetében csak non-profit 
szervezet lehetett.
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3. A Pályázati Projekt ismertetése 
 

3.1.A Projekt rövid bemutatása 
A „FÉRFI MUNKA? NŐ AZ ESÉLY!” Projekt keretében az Együtt a 
Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány (EMFA), konzorciumban a Nők a 
XVIII. Kerületért Alapítvánnyal (NATIK) egy újszerű, női vállalkozói 
hálózatot kívánt létrehozni az eredeti tervek szerint a budapesti Havanna 
lakótelepen (a későbbiek során ez Budapest egész területére módosult). 
Ennek során 19 – a lakótelepen élő, alacsony képzettségű, tartós 
munkanélküli vagy inaktív - nő részére nyújtottunk szakképzést, és 
vállalkozóvá válási lehetőséget, 15-nek közülük olyan szakmákban, 
amelyeket eddig hagyományosan férfiak végeztek. Célcsoportunk tagjait 
olyan nők alkották, akik megkopott és elavult szakmai tudásuk miatt 
nehezen tudtak visszailleszkedni a munkaerőpiacra, ugyanakkor műszaki 
érzékkel rendelkeztek, és kihívásként értékelték saját vállalkozás indítását 
az adott területen. A résztvevők számára e mellett - az eredmények 
fenntarthatósága érdekében - szakmai és szociális mentorálást, 
gyermekmegőrzést, kommunikációs és vállalkozói képzést, és egy speciális 
női vállalkozói hálózatot szerveztünk, illetve célzott kampánnyal segítettük 
a női hálózat piaci bevezetését.  A Projekt hatása túlnőtt a célcsoport 
elérésén és terveink szerint modellt jelenthet más foglalkozási szegmensben 
is. 

3.2.A Projekt célja 
A program tervezésekor meghatároztunk rövidtávú, konkrét célokat és 
hosszabb távú, általános célokat az alábbiak szerint: 
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Rövidtávú, konkrét célok: 
 19, a lakótelepen élő, alacsony képzettségű, tartós munkanélküli 

vagy inaktív nő részére szakképzés és vállalkozóvá válási 
lehetőség biztosítása olyan kékgalléros (fizikai) szakmák terén, 
amelyeket hagyományosan férfiak végeznek, és jelenleg 
hiányszakmaként jellemezhetőek a munkaerőpiacon; 

 Speciális, női vállalkozói hálózat létrehozása; 
 Adaptálható modell értékű program létrehozása; 
 Hiánypótló munkaerőpiaci szakmai kiadvány létrehozása a nők 

horizontális szegregációja terén. 
 
Hosszabb távú, általános célok: 

 A női foglalkoztatottsági szint emelése, s ezáltal a gazdaság 
növekedésének elősegítése; 

 A munkaerőpiac horizontális deszegregációja és ezáltal a nemek 
közötti esélyegyenlőtlenség csökkentése; 

 A nemek közötti esélyegyenlőség megvalósítását szem előtt tartó 
társadalmi gondolkodás kialakításának elősegítése; 

 A vállalkozásokon belül a női vállalkozások arányának növelése; 
 A női és férfi pályaválasztással kapcsolatos sztereotípiák 

felszámolása, különös tekintettel a pedagógus és karrier 
tanácsadókra;  

 A fizikai szakmunkásképzés utánpótlásának elősegítése; 
 A szakma politika formálók befolyásolása;  
 A modell program más, szintén férfiak által dominált 

foglalkoztatási szektorokban történő adaptációja. 
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3.3. A célcsoport   

 3.3.1. A Projekt közvetlen célcsoportja 

A Projekt közvetlen célcsoportját a pályázat szerint a Főváros egyik 
gettósodó lakótelepén, a XVIII. kerületi Havanna lakótelepen élő, elavult 
szakmai tudással rendelkező, 19 alacsony képzettségű, tartós 
munkanélküli/inaktív nő alkotta.  

 3.3.2. A Projekt közvetett célcsoportja 

 A programban résztvevő 19 nő családtagjai, akiknek a Projekt 
következtében életminőségük javul; 

 A témában érintett civil szervezetek; 
 A pályaválasztás előtt álló lányok szélesebb rétege; 
 A Havanna lakótelepen élő nők, a női hálózati szolgáltatások, 

köztük a gyermekmegőrző szolgálat potenciális igénybevevői; 
 Pedagógusok és karrier tanácsadók; 
 Szakmapolitika formálók. 

3.3.3. A kiválasztásnál prioritást élvező csoportok 

A kiválasztásnál előnyt élveztek a többgyermekes, vagy gyermeküket 
egyedül nevelő nők, a csupán 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők, 
a romák, a szakképzetlenek, vagy elavult szakképzettséggel rendelkezők, a 
szociálisan hátrányos helyzetűek, a több éve nyilvántartott munkanélküliek, 
a hosszú ideje inaktívak. Illetve kiemelten kezeltük a következő két 
alcsoportot: 

 Fiatalok célcsoportja: a 18-30 év közötti fiatalok, akik még nem 
tudtak tartósan elhelyezkedni a munkaerő-piacon, vagy be sem 
tudtak oda lépni. A célcsoportban a szakképzettség hiánya, illetve a 
tényleges munkaerő-piaci kereslet összetételétől jelentősen eltérő 



„Híd a forráshoz” 

118 

szakmastruktúra mellett a munkatapasztalat hiánya fő 
elhelyezkedést gátló tényező.  

 30 év feletti tartós munkanélküliek célcsoportja: a 30 éven felüli 
tartós regisztrált munkanélküliek, figyelmet fektetve a 45 éven 
felüliekre is. A tartósság megállapításánál a 12 hónapos folyamatos 
munkanélküliségi állapot lett alapul véve. A 45 éven felüli inaktív 
státuszúak alcsoportjának bevonása nagy kihívást jelent 
számunkra. Több éves távollét után kíséreljük meg őket vonzó 
szakképzés és vállalkozóvá válás révén visszavezetni a munka 
világába. 

 
3.4. Tervezett tevékenységek   

3.4.1. Előkészítő szakasz (2 hónap) 
3.4.1.1. A konzorciumi partner NATIK tevékenységei: 
 Célcsoport bevonása és a célcsoport elérésében közreműködő helyi 

szervezetek tájékoztatása. (A célcsoport tájékoztatása érdekében 
lakossági fórum szervezése, társadalmi célú hirdetések 
megjelentetése az írott és elektronikus médiában, valamint 
szórólapok terjesztése a célterületen, amelyeken egy ingyenesen 
hívható telefonszám is szerepel. A beérkező telefonok fogadása, 
jelentkezők személyes találkozóra behívása, a kétlépcsős 
kiválasztási folyamat koordinálása).  

 Egyéni állapot-, helyzet-, képesség és tudásszint felmérés. Először 
a Projekt célcsoportjának egy tágabb köre kerül kiválasztásra. A 
NATIK ennek a tágabb célcsoportnak végzi el az egyéni állapot-, 
helyzet-, képesség és tudásszint felmérését.  Félig strukturált 
interjúkat dolgoz ki, bonyolít le és értékel. Ennek eredményei 
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alapján kerül kiválasztása a Projektbe bevonni kívánt nők végleges 
csoportja.  

 Ezt követően az egyéni állapot-, helyzet-, képesség és tudásszint 
felmérés alapján egyéni fejlesztési tervek készülnek. Ezek képzik az 
alapját a (a.) bevont nőkkel kötött együttműködési 
megállapodásoknak, (b) a Projektben közreműködő szakemberek - 
kommunikációs trénerek, szakképzés és vállalkozóképzés oktatók, 
mentorok - felkészítésének, (c) a mentorálás módszertanának, és 
(d) egészében véve a Projekt egyéni igényeknek megfelelő 
lebonyolításának. 

 A Projektben közreműködő szakemberek felkészítése. 
3.4.1.2. A főpályázó EMFA tevékenységei: 
 A vállalkozói képzés, a személyiségfejlesztő-, és konfliktuskezelő 

képzési tananyag kifejlesztése. A tananyag a Projektbe bevont nők 
képzéséhez szükséges és az egyéni állapot-, helyzet-, képesség és 
tudásszint felmérésekre, valamint az egyéni fejlesztési tervekre 
épül. A családi napközis gondozói képzés és a szakképzések 
tananyaga rendelkezésre áll a megfelelő jogosítványokkal 
rendelkező, közbeszerzési eljáráson kiválasztott felnőttképzési 
intézményeknél. Ebben a szakaszban történik az OKJ-s képzéseket 
biztosító képző intézmény kiválasztása. 

3.4.2.  Fejlesztés, felkészítés, a munkába állás szakasza (képzési 
szakasz) (10 hónap) 
 Családi napközit működtető képzés lebonyolítása. A képzési 

szakasz két részből áll: a képzés első (1 hónapos) szakaszában a 
bevont nők azon csoportját (4 fő) részesítjük családi napközi 
működtető képzésben, akik a második (9 hónapos) szakaszban, a 
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többi, Projektbe bevont nő számára a gyermekfelügyeletet 
biztosítanak.  

 OKJ-s szakképzés 5 különböző hiányszakmának számító 
Nontradícionális foglalkozásban Akkreditált felnőttképzési intézet 
által nyújt OKJ-s szakképzés biztosítása a projektbe bevont nők 15 
fős csoportja számára, a képzési szakasz második felében (9 
hónap) 5 különböző hiányszakmának számító Nontradícionális 
foglalkozásban - (festő-mázoló, asztalos, háztartásigép-szerelő, 
vízvezeték- és központifűtés-szerelő, villanyszerelő).  

 Személyiségfejlesztő és konfliktuskezelő képzés, továbbá 
vállalkozói képzés lebonyolítása. A fenti képzéseket a teljes 
célcsoport (gyermekfelügyelők és szakképzésben részesülők is) 
megkapják. A vállalkozói képzésen elkészítik saját üzleti tervüket.  

 Képzési-foglalkoztatási motiváció erősítése. Az OKJ-s képzés 9 
hónapja alatt az abban résztvevők megélhetési támogatást kapnak, 
illetve a képzési időszak alatt havonta a koordinátor vezetésével 
találkozót tartanak. A mentorálás megkezdéséig a koordinátor 
tartja a kapcsolatot a képzéseken résztvevő nőkkel tanácsadást és 
támogatást biztosítva a képzések során felmerülő, családi vagy 
egyéb mentális-szociális problémák megoldásában. A havi 
találkozó további célja az összetartozás érzésének erősítése, illetve 
a későbbi női vállalkozói hálózat működésének korai 
megalapozása.  

 
3.4.3. Munkába helyezés, vállalkozás beindítás szakasza (2 hónap) 
 Speciális női vállalkozói hálózat létrehozása.  A célcsoport 

legmotiváltabb tagjai - tervek szerint legalább 14 fő, 5 fő 
lemorzsolódásával számolva - számára a vállalkozásindítás 
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szakmai, jogi, infrastrukturális és szervezeti feltételeinek 
biztosítása. Az EMFA és a NATIK a Havanna lakótelepen 
speciális női vállalkozói hálózat hoz létre, melynek szolgáltatásai 
az 5 oktatott szakmacsoportot fedik le. Az EMFA biztosítja a 
hálózat működtetéséhez szükséges irodát, diszpécser/titkárnőt, 
könyvelési tanácsadást. 

 A hálózat szolgáltatásainak a helyi piacra történő bevezetését 
szolgáló társadalmi célú kampány lebonyolítása. 

 Mentorok kiválasztása és felkészítése a résztvevők speciális 
igényeire. 

 
3.4.4. Záró szakasz (6 hónap) 
 Vállalkozói hálózat működtetése. A Projekt utolsó, 6 hónapos 

utánkövetési szakaszában a bevont nők a Havanna lakótelepen 
létrehozott vállalkozói hálózatban tevékenykednek közös irodai 
infrastruktúrára, valamint szociális mentori és vállalkozási 
szakmentori segítségre támaszkodva.  

 Szociális és szakmentorálás. Szakmánként 1-1 vállalkozási 
szakmentor a hálózat tagjait segíti szakmailag a gyakorlati munka 
során. A szociális mentor (nő) ügyviteli, jogi, illetve szociális, 
mentális problémákban nyújt segítséget. 

 Karrier orientáció és szakmai bemutató tartása iskolákban. A női 
hálózatban részvevők közül a legmotiváltabbak - a Projekt 
szervezésévben - az utánkövetési szakasz végén karrier orientációt 
és szakmai bemutatót tartanak budapesti általános iskolák végzős 
lány tanulói részére. A bemutató célja a pályaválasztás előtt álló 
leányok számára az alternatív női karrier lehetőségek, pozitív 
példák bemutatása. 
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3.4.5. Kiegészítő tevékenység 
 Gyermekfelügyelet biztosítása. A célcsoport tagjai a képzési 

szakaszban ingyenesen, az utánkövetési szakaszban pedig a tervek 
szerint kedvezményesen vehetnek igénybe gyermekmegőrzést a 
képzések, illetve a munkakeresés idejére. Az ott dolgozó nők (4 fő) 
kezdetben megbízási szerződéssel, majd vállalkozóként működnek. 

 
3.5. Kockázatok és a negatív hatások csökkentésére tervezett 
intézkedések 
A megvalósítás kockázatainak feltárására az LKM módszer alapján 
végeztük a kockázatelemzést. A Projekt megtervezésekor a következő 
problémák, események merültek fel, mint a projekt megvalósítását 
befolyásoló kockázati tényezők.  

 
3.5.1. Kockázat: Megfelelő méretű és motivált célcsoport 
rendelkezésre állása a Projekthez 
Kockázatot jelenthet, hogy nem találunk kellő számú alkalmas, 
motivált, tartós munkanélkülit vagy inaktív nőt. Növelik a kockázatot a 
Nontradícionális szakmákkal kapcsolatos nemi sztereotípiák. 
Kockázatcsökkentés: 
 A nők többsége a Havanna lakótelepen rossz foglalkoztatottsági és 
anyagi helyzetben van, és magas közöttük a gyermeküket egyedül 
nevelő nők aránya. Ezért is jelenthet erős motivációt a képzések idejére 
biztosított anyagi juttatás (megélhetési támogatás, utazási 
hozzájárulás), valamint a hosszú távú gazdasági biztonság alternatívája, 
amelyet a Nontradícionális foglalkozások jelenthetnek. 
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 A Havanna lakótelepen élő nők többsége az átlagosnál alacsonyabb 
iskolai végzettséggel rendelkezik, de Projektünkben a szakképesítést 
nyújtó képzések elvégzésének nem feltétele az érettségi megléte. 
 A Projekt teljes ideje alatt biztosított a gyermekfelügyelet. 
 A kiválasztási folyamatba olyan nők kerülnek bevonásra, akik nem 
idegenkednek a kétkezi munkától, jó műszaki érzékkel rendelkeznek, 
és szeretik a kihívásokat.  
 A kiválasztási folyamatban, személyes beszélgetések során kerül sor 
a női és férfi pályaválasztással kapcsolatos sztereotípiák eloszlatására, 
az egyéni igények, motivációk tisztázására. A célcsoport számára, 
tudatosításra kerül, hogy programunk egyedülálló lehetőséget teremt 
arra, hogy nagyobb gazdasági biztonságot eredményező - korábban 
férfiak számára fenntartott - munkaerőpiaci pozícióba kerüljenek.  
 
3.5.2.Kockázat: Kockázatot jelent, hogy a szakképzések 
lebonyolítására sikerül-e találni az esélyegyenlőségi 
szempontjainknak megfelelő képző intézményt, illetve az, hogy a 
képzők kiválasztása elhúzódhat 
 
Kockázatcsökkentés: 
 A megvalósítók már a Projekt megkezdése előtt tájékozódnak a 
potenciális szakképző intézmények esélyegyenlőségi szempontoknak 
való megfelelőségéről. 
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3.5.3. Kockázat: Kockázatot jelenthet a szakképzés alatti 
lemorzsolódás. Mivel a képző intézmény tanárai nagy 
valószínűséggel férfiak, megvan az esélye annak, hogy negatívan 
viszonyulnak a női tanulókhoz ezekben a férfiak által dominált 
szakmákban 

 
Kockázatcsökkentés: 

 Már a képző intézmény kiválasztása során érvényesítésre kerülnek a 
nemek közti esélyegyenlőségi szempontok. Az ajánlati kiírás feltételei 
között szerepel, hogy a szakképzéseket és a szakmai gyakorlatot 
oktatókat a konzorciumi partner felkészíti a Projektben résztvevő nők 
speciális szükségleteire. 

 A személyiségfejlesztő és konfliktuskezelő tréningeken erősítjük a 
bevont nők belső motiváltságát, asszertivitási és konfliktuskezelő 
képességét. 

 A Projekt koordinátor végig a képzések ideje alatt támogatja, és 
tanácsadással segíti a célcsoportot az esetleges problémák 
megoldásában. 

 A Projekt kezdetétől havi találkozókon, esetmegbeszéléseken kerül sor 
a csoportkohézió erősítésére és a későbbi vállalkozói hálózat 
megalapozására.  

 A célcsoport kiválasztáskor kétlépcsős módszert alkalmazunk, amely 
során célcsoport tartalékot hozunk létre. Közülük tudjuk majd pótolni 
a kezdeti időszakban esetleg lemorzsolódókat. 
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3.5.4.Kockázat: Kockázatot jelenthet a projekt 6 hónapos 
utánkövetési szakaszában a vállalkozói hálózatból történő 
lemorzsolódás, illetve ha maga a hálózat bizonyul 
működésképtelennek 
 
Kockázatcsökkentés: 

 A Projekt megvalósítói a vállalkozói hálózat számára a biztosítják a 
vállalkozás indításához szükséges szakmai, jogi, infrastrukturális és 
szervezeti feltételeket. Így a közös irodai és gyermekmegőrző 
infrastruktúrát, a szakma gyakorlásához szükséges induló készletet,  
könyvelési tanácsadást. 

 A célcsoportot az utánkövetés teljes időszaka alatt szociális mentor 
(nő), támogatja, akihez vállalkozási, ügyviteli, jogi, illetve szociális, 
mentális problémákban fordulhatnak. 

 Szakmánként 1-1 szakmai mentor áll a résztvevők rendelkezésére, akik 
a hálózat tagjait szakmailag segítik a gyakorlati munka során. 

 A hálózat szolgáltatásai társadalmi célú kampány keretében közös 
marketing tevékenységgel kerülnek bevezetésre a potenciális 
fogyasztók számára, ennek során, a Havanna lakótelepen élő nőket 
célozzuk meg, mint a szolgáltatások legfőbb igénybevevőit. 
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3.6. Várt eredmények / tervezett indikátorok 
3.6.1.  A Projekt tervezett, számszerűsíthető eredményei 
 

Mutató 
Kiindul
ó érték 

2006* 2007* 2008* 

Képzési programba bevont nők száma 0 19 19 19 

A képzési programot sikeresen elvégzett nők 
száma   

0 0 17 17 

A programban részt vettek közül azok aránya, 
akik igénybe vették a kiegészítő szolgáltatást 
(gyermekfelügyelet) 

0 0 70% 70% 

A munkához jutott személyek száma 0 0 4 14 

A projekt során saját vállalkozást indító nők 
száma 

0 0 0 14 

A projekt lezárultával vállalkozóként 
továbbdolgozó nők száma 

0 0 0 14 

Tanácsadási programba bevont nők száma 0 0 14 14 

Tanácsadási programban részt vett nők száma 0 0 14 14 

 
 
3.6.2. A Projekt tervezett, nem számszerűsíthető eredményei 
 A Projekt által csökken a munkaerőpiac horizontális szegregációja a 

nemek közötti esélyegyenlőtlenség csökken; 
 A munkából való tartós kiesés hátrányainak leküzdési alternatívája – 

vállalkozóvá válás – elterjedtebbé válik, elősegítve a nők munkaerő-
piaci re-integrációját; 
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 A Havanna lakótelepen csökken a magas női munkanélküliségi- és 
inaktivitási ráta; 

 A célterületen, az aktívkorú népességen belül nő a szakmával, 
képesítéssel rendelkezők aránya; 

 A hátrányos helyzetű rétegek sikeres képzésének, munkához 
juttatásának pozitív példája növelheti az azonos szociális helyzetű nők 
motivációját Nontradícionális szakmákban való elhelyezkedésre; 

 Speciális női vállalkozói hálózat jön létre; 
 A területen javul a gyermekek napközbeni ellátása, javítva a nők 

munkaerőpiaci részvételét; 
 A mainstreaming elve elterjedtebbé válik; 
 A Projekt eredményeként a hiányszakmákra történő képzés révén 

csökkenek a helyi munkaerőpiac strukturális feszültségei; 
 A Projekt megvalósításával és a nyilvánosság biztosítása által 

növekszik a térségben a női vállalkozók szakmai szolgáltatásainak 
igénybevétele; 

 A hiányszakmákra történő képzés révén csökkenek a helyi 
munkaerőpiac strukturális feszültségei; 

 A nemek közötti esélyegyenlőség megvalósítását szem előtt tartó 
társadalmi gondolkodás elterjedtebbé válik; 

 A vállalkozásokon belül nő a női vállalkozások aránya; 
 A női és férfi pályaválasztással kapcsolatos sztereotípiák csökkennek; 
 A fizikai szakmunkásképzés utánpótlása javul; 
 A döntéshozók a Projekt eredményeit beépítik a szakpolitikákba;  
 A modell program adaptációja megtörténik más, szintén férfiak által 

dominált foglalkoztatási szektorokban. 
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4. Projekt lebonyolításának tapasztalatai 
 
4.1.Alkalmazott módszerek 
A Projekt megvalósítása során olyan innovatív megközelítések és 
módszerek kidolgozására és alkalmazására törekedtünk, amelyek 
hozzájárulhatnak a munkaerőpiacon tapasztalható nőkkel szembeni 
diszkrimináció és a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez.  

4.1.1.  Projekt résztvevőinek kiválasztása 

A kiválasztás során a célcsoport elérése és bevonása érdekében összetett 
tevékenységet végeztünk a következő sorrendben: 
 Felvettük a kapcsolatot a célcsoportot jól ismerő és a célcsoport 

elérésében közreműködő helyi szervezetekkel (munkaügyi központ, 
önkormányzat, védőnői hálózat, munkaerőpiaci és családsegítő 
szolgáltatást végző alapítványok). 

 Lakossági fórumokat szerveztünk, társadalmi célú hirdetéseket 
jelentettünk meg az írott és elektronikus médiában, valamint 
szórólapokat terjesztettünk a célterületen, amelyeken egy ingyenesen 
hívható telefonszám is szerepelt.   

 Kétlépcsős kiválasztási folyamatot alkalmaztunk. Fogadtuk a 
telefonokat és személyes találkozóra hívtuk be a jelentkezőket. A 
személyes találkozó alapján először a projekt célcsoportjának egy 
tágabb köre került kiválasztásra.  

 A tágabb célcsoport tagjainak elvégeztük az egyéni állapot-, helyzet-, 
képesség és tudásszint felmérését. Ennek eredményei alapján került 
kiválasztásra a Projektbe bevonni kívánt nők végleges csoportja.  

 Az egyéni állapot-, helyzet-, képesség és tudásszint felmérés alapján 
egyéni fejlesztési tervek készültek. Ezek képezték az alapját a (1) 
bevont nőkkel kötött együttműködési megállapodásoknak, (2) a 
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Projektben közreműködő szakemberek - kommunikációs trénerek, 
szakképzés és vállalkozóképzés oktatók, mentorok - felkészítésének, a 
(3) mentorálás módszertanának, és (4) egészében véve a Projekt egyéni 
igényeknek megfelelő lebonyolításának. 

 

A projektbe bevontak életkor szerinti megoszlása

14%

36%36%

14%

25 év alatt
25-35 év között
36-45 év között
45 év felett

 
 
A kiválasztásra kerülők esetében a célcsoporthoz tartozáson túl 3 
kategóriának  kellett egyszerre  teljesülnie: 
 Elsősorban műszaki érzékkel rendelkező nőket kerestünk.  
 A kiválasztott szakmákban való érvényesülést kihívásnak tekintő, 

erősen motivált nőket kerestünk, akiknek Projektből történő 
lemorzsolódása alacsony kockázatot jelent.  

 Törekedtünk a többgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő nők, 
a csupán 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők, a romák, a 
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szakképzetlenek vagy elavult szakképzettséggel rendelkezők, a 
szociálisan hátrányos helyzetűek, a több éve nyilvántartott 
munkanélküliek, illetve a hosszú ideje inaktívak bevonására. 

 

A Projektbe bevontak kiinduló munkaerőpiaci státusza

41%

27%

32%
Inaktív

Regisztrált
munkanélküli
Egyéb (felmondás
alatt, nyugdíjas stb.)

 
Az egyenlő esélyek biztosítása érdekében a Projektben az alábbi 
intézkedések történtek: 
 A résztvevők számára nyújtott szakképzések kiválasztásakor arra 

törekedtünk, hogy olyan hiányszakmaként jellemezhető kékgalléros 
(fizikai) szakmákat válasszunk, amelyeket hagyományosan férfiak 
végeznek, és ezáltal elősegítsük a munkaerőpiac horizontális 
deszegregációját.  

 A munkaerőpiaci integrációt segítő komplex tevékenység csomag 
(képzés, gyermekfelügyelet, megélhetési támogatás, szakmai és 
szociális mentorálás, speciális női hálózat létrehozása) javították a 
Projektben résztvevő nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségét. 
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 A szakképesítést nyújtó képzések bemeneti feltételei között nem 
szerepelt az érettségi megléte, így lehetőség volt arra, hogy az alacsony, 
csak alapfokú végzettséggel rendelkezők is csatlakozhassanak a 
Projekthez.  

 A szakképzések idejére a bevont nők megélhetési támogatást kaptak, 
amely lehetővé tette a tartósan jövedelemmel nem rendelkező nők 
számára is egy új szakma elsajátítását. 

 A képzési program elvégzése nem volt életkorhoz kötött, tehát 
különböző életkorú nőknek adott lehetőséget a részvételre. 

 

A Projektbe bevontak legmagasabb iskolai végzettsége százalékos 
megoszlásban

18%

14%

50%

18%

8 általános
szakmunkásképző
érettségi
főiskola/egyetem
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A Projekt indulásakor szakképzetséggel rendelkezők aránya  

59%

41%
Rendelkezett
szakképzetséggel a
Projekt indulásakor
Nem rendelkezett
szakképzetséggel a
Projekt indulásakor

 
 
4.1.2. Képzési szakaszban alkalmazott módszerek 
A képzési szakaszban az OKJ-s szakképzés mellett személyiségfejlesztő és 
konfliktuskezelő tréninget, valamint vállalkozói tréninget biztosítottunk a 
résztvevők számára. Ezek célja a személyes készségfejlesztés, a 
tudásfejlesztés, illetve a kapcsolatépítés, önérdek-érvényesítés, továbbá a 
vállalkozás indításához szükséges ismeretek elsajátítása, elősegítése volt. A 
képzési-foglalkoztatási motiváció erősítése érdekében az OKJ-s képzés 9 
hónapja alatt az abban résztvevők megélhetési támogatást kaptak, illetve a 
képzési időszak alatt heti-, havi rendszerességgel a koordinátor vezetésével 
találkozókat tartottak. A szociális mentorálás megkezdéséig a koordinátor 
tartotta a kapcsolatot a képzéseken résztvevőkkel, tanácsadást és támogatást 
biztosítva a képzések során felmerülő, családi vagy egyéb mentális-szociális 
problémák megoldásában. A találkozók célja volt továbbá az összetartozás 
érzésének erősítése, elősegítve ezzel a későbbi női vállalkozói hálózat 
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működését. Kiegészítő szolgáltatásként ebben az időszakban az azt igénylő 
résztvevők gyermekei számára gyermekfelügyeletet biztosítottunk a szintén 
a Projektben képesítést szerző gyermekfelügyelőkkel. 
 
Az 1 napos személyiségfejlesztő tréning lebonyolításához 20 oldalas 
tananyag (hallgatói kézikönyv) került kidolgozásra és átadásra a résztvevők 
számára.  
A szintén 1 napos konfliktuskezelési tréning lebonyolításához 15 oldalas 
tananyag (hallgatói kézikönyv) került kidolgozásra és átadásra a résztvevők 
számára.  
A 3 napos, bentlakásos, intenzív vállalkozói ismeretek lebonyolításához 45 
oldalas tananyag került kialakításra és átadásra a résztvevők számára. A 
helyszín Budapest helyett az intenzív tréning keretek tartására alkalmasabb 
Seregélyes volt. 
 
4.1.3. A Projekt záró szakaszában alkalmazott módszerek 
A Projekt utolsó, 6 hónapos utánkövetési szakaszában - amely a tervezettől 
eltérően gyakorlatilag egybe esett a munkába helyezési-vállalkozási 
szakasszal - a Projektbe bevont résztvevők egy közös vállalkozói 
hálózatban működtek együtt részben munkavállalóként és részben 
vállalkozóként. A női vállalkozói hálózat elindításához, működtetéséhez a 
résztvevők szociális mentori és vállalkozási szakmentori segítségre 
támaszkodhattak. A szakmánként 1-1 vállalkozási szakmentor a hálózat 
tagjait segítette szakmailag a tényleges gyakorlati munka során. A szociális 
mentor szerepe a mentál-higiénés problémák leküzdésében és ezeken 
túlmenően sok egyéb családi-, szociális probléma kezelésében volt fontos. 
A női vállalkozói hálózat piacra történő bevezetését társadalmi célú DM 
kampány lebonyolításával oldottuk meg, míg népszerűsítése karrier-
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orientációs és szakmai bemutatók, sajtótájékoztató tartásával történik. A 
Projekt módszertanát, eredményeit összegző jelen tanulmány eljuttatásra 
kerül az ország munkaügyi központjaiba, a foglalkoztatás politikát 
meghatározó állami szférát képviselő intézményekhez és a kérdésben 
érdekelt civil szervezetekhez. A hálózat működtetéséhez komoly 
infrastrukturális segítséget nyújtunk; felszerelt hálózati iroda, hálózati 
titkárnő áll a résztvevők rendelkezésére, illetve jogi- és könyvelési 
tanácsadás is biztosított.
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A
 P

rojektben résztvevők hány százaléka vette igénybe a különböző szolgáltatásokat

82%
73%

18%
27%

55%
55%

55%

100%
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40%

60%

80%

100%

120%

Tanácsadásban
részesítettek

Személyiségfejlesztő
és konfliktuskezelő

tréningben
részesítettek

Vállalkozási ismeretek
képzésben

részesítettek

Családi napközi
vezetői képzésben

részesítettek

Kiegészítő
szolgáltatást

(gyermekfelügyeletet)
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Szociális
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részesítettek

Szakmentorálásban
részesítettek

Könyvelési
tanácsadásban
részesítettek

P
rojekt szolgáltatások

A résztvevők hány százaléka vette igénybe az adott szolgáltatást
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4.1.4.Projektmenedzsment, önértékelés 
A Projekt átfogó koordinálása a 3 havonta, illetve a mérföldkövek 
teljesülésekor megtartott projektmegbeszéléseken keresztül történt, amelyek 
célja a program folyamatának értékelése, a tevékenységek tervezése volt. A 
döntéshozatal demokratikus, ésszerű, konszenzusos módon történt. A 
projekttalálkozókon részt vettek a megvalósításban közreműködő 
szakemberek és a két szervezet döntéshozói (projektvezető, koordinátor, 
kommunikációs koordinátor, szociális mentor, a megvalósító szervezetek 
vezető tisztségviselői). A Projektvezető tartotta a kapcsolatot az Irányító 
Hatósággal és a Közreműködő szervezettel, illetve a támogató partnerekkel 
és a Projektben résztvevő munkatársakkal. A projektmegbeszéléseken túl 
havonta került sor a résztvevőkkel való találkozókra, amelynek segítségével 
rendszeres képet kaptunk a Projektbe bevontak igényeiről, problémáiról.    
 
4.2. A megvalósítás nehézségei 
 
Már a Projekt megvalósításának kezdetén szembe kellett néznünk két 
problémával, melyek végig kísérték a megvalósítási időszakot is.  
 
 4.2.1. A Projekt iránti érdeklődés 
A Projekt iránti érdeklődés a célcsoport körében elmarad a várakozástól. A 
célcsoport elérésében segítségül hívott helyi szervezetek visszajelzései, és 
az első tájékoztató fórumok tapasztalatai alapján a célcsoport körében a 
várakozásoknál lanyhább volt az érdeklődés a Projektben való részvétel 
iránt. Sok esetben a megkeresett nők családjának, közvetlen környezetének 
negatív viszonyulása akadályozta a Projektben való részvételt. Ennek 
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eredményeképpen a pályázatban foglaltaktól eltérően a megvalósítás 
helyszínét illetve a Projektbe bevontak körét módosítani kellett. 
Probléma kezelése 
Kiszélesítésre került a Projekt megvalósításának területe: a Havanna 
lakótelepen túl az egész Főváros és környéke a célterület része lett. 
Meghosszabbításra került a célcsoport tájékoztatásának és a Projektre 
történő jelentkezésnek a határideje az előkészítő szakasz végéig (2006. 
október vége). További csatornák lettek bevonva a célcsoport 
tájékoztatásába. A XVIII. kerületi, helyi sajtón túl regionális, egész 
Budapesten megjelenő sajtótermékekben (Expressz, Metro újság), továbbá a 
nonprofit.hu honlapon jelentettünk meg fizetett hirdetéseket. A Projektet 
ismertető plakátok és szórólapok kerültek kihelyezésre a Fővárosi 
Munkaügyi Központ összes kirendeltségén. Az intézkedések elérték a 
céljukat. Az előkészítő szakasz végére – 2006. október 31. – sikerült 
bevonni, és kiválasztani a tervezett létszámú projektrésztvevőt. 
 
 4.2.2. Likviditási problémák 
A Projekt megvalósítása során folyamatosan jellemzőek voltak a likviditási 
problémák. Az utófinanszírozásból adódó likviditáshiány - a beszámolók és 
az ezek részeként benyújtott pénzügyi elszámolások ellenőrzésének 
elhúzódása miatt - komoly anyagi nehézséget okozott az Alapítványnak. 
Probléma kezelése 
Mivel a probléma előre látható volt, a korábbi hasonló tapasztalatokra 
támaszkodva 2007 januárjában bankhitelért folyamodtunk (rulírozó 
forgóeszköz hitelkeret). Két hónapos tárgyalást, egyeztetést követően 2007. 
áprilisától az OTP Bank Nyrt. rulírozó forgóeszköz hitelkeretet biztosított a 
Projekt tevékenységek előfinanszírozásához, valamint megállapodás 
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született az Alapítvány kuratóriumának elnökével, hogy amennyiben 
kiemelten indokolt, kamatmentes kölcsönt biztosít a Projekt számára. 
 
 4.2.3. A résztvevők Projektben tartása 
A Projekt munkába helyezési (vállalkozási) szakaszában a célcsoport 
szociálisan hátrányos helyzetéből adódóan problémát jelentett a résztvevők 
Projektben tartása, illetve a résztvevők számára a vállalkozásindítás. A nők 
többsége rossz foglalkoztatottsági és anyagi helyzetben van, és magas 
közöttük a gyermeküket egyedül nevelő nők aránya. Ezért is jelentett erős 
motivációt a képzések idejére biztosított anyagi juttatás (képzési 
(megélhetési) támogatás, utazási hozzájárulás). A képzés befejezése után a 
munkába helyezési-vállalkozási szakasz idejére befejeződött a képzési 
támogatás juttatása, így a kezdeti vállalkozási lét nehézségei problémákat 
okoztak, okoznak azon résztvevők számára, aki vállalkozást indítottak. 
Sokan azért döntöttek a munkavállalás mellett, mert kezdetben nem mérték 
fel jól a lehetőségeiket és a képzések befejeztével nem állt rendelkezésükre 
kellő anyagi erőforrás egy új vállalkozás beindításához.     
 
Probléma kezelése 
A lemorzsolódás minimalizálása érdekében egyénre szabott együttműködési 
megállapodást kötöttünk a résztvevőkkel, amely rögzítette és mindegyik fél 
számára átláthatóvá tette a Projektben való részvétel feltételeit. Utazási 
hozzájárulást biztosítottunk a Projekt után követési szakaszában is 
résztvevőknek, továbbá a partnerszervezet koordinátora, illetve a szociális 
mentor havonta, vagy igény esetén külön időpontban is konzultált a 
Projektbe bevont nőkkel és szükség esetén segítette a nehézségek 
áthidalását. Az anyagi lehetőségek keretei között komplex támogatási 
csomag került kialakításra a résztvevők számára.  
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Ennek elemei:  
 Szakmai mentorok rendelkezésre állása (szakmánként 1-1 fő, szakmai 

kérdésekben); 
 Szociális mentorrendelkezésre állása (személyes és telefonos 

konzultációk, vállalkozási, ügyviteli, jogi, illetve szociális, mentális 
problémákban); 

 Társadalmi célú direkt marketing kampány a női vállalkozói hálózat 
piaci bevezetésére, a potenciális megrendelők negatív attitűdjének 
átalakítására; 

 Hálózati iroda és titkárnő biztosítása (megrendelések fogadása, 
koordinálása, adminisztráció); 

 Könyvelési tanácsadás biztosítása; 
 A vállalkozók számára kezdő anyagkészlet biztosítása. 
 
4.2.4.  Gyermekfelügyelet iránti igény 
A várakozásoktól elmaradt a gyermekfelügyelet iránti igény - mindössze 6 
résztvevő (31%) vette igénybe ezt a szolgáltatást. Ennek következtében nem 
volt biztosítható a családi napközit üzemeltető nők tervezett mértékű 
foglalkoztatása, munkatapasztalat szerzése, illetve a gyermekfelügyelet 
fenntarthatósága a Projekt utolsó szakaszában és azt követően.  
Probléma kezelése 
A családi napközit működtető nőket a saját, illetve a szolgáltatást 
igénybevevők igényeinek megfelelően, rugalmasan foglalkoztattuk, annak 
érdekében, hogy mindegyikük megszerezhesse az általa szükségesnek ítélt 
szakmai tapasztalatot. Végül módosításra került a gyermekfelügyelet 
időtartama és módja. A gyermekfelügyelet a Projekt csaknem egésze helyett 
csak 11 hónapon keresztül – 2007. szeptember végéig – működött. 
Ugyanakkor a szolgáltatást mindvégig, a tervezett 9 hónap helyett 10 
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hónapon keresztül térítésmentesen állt a projektrésztvevők rendelkezésére. 
A gyermekfelügyelet eredetileg tervezett piaci alapon történő működtetését 
kellő mértékű igény hiányában nem sikerült megvalósítani. 
 
4.2.5. A Projektvezető betegsége 
A Projektvezető elhúzódó megbetegedése következtében 2007 
augusztusától kezdődően egészen decemberig nem tudta ellátni a Projekt 
koordinálását.    
 
Probléma kezelése 
A Projektvezető betegsége miatt 2007. 08. 07-től kezdődően a 
projektvezetői tevékenységet felépüléséig, megbízási szerződéssel az 
EMFA kuratóriumi elnöke látta el.    
 
4.2.6. A vállalkozói hálózat létrehozása során felmerülő problémák 
Mivel a Projekt záró szakaszában a női vállalkozói hálózat létrehozása során 
elhúzódtak a szerződéskötések és nehézséget okozott megfelelő 
szakmentorokat, alvállalkozókat találni, így meg kellett hosszabbítani a 
Projekt időtartamát 1 hónappal.  
 
4.3. Változások a Projekt megvalósításban    
 
A megvalósítás során a Projekt - a résztvevők igényeinek függvényében - 
egész sor változáson ment keresztül. A változások érintették az ütemtervet, 
helyenként a tevékenységek megvalósításának módszertanát, egyes 
szolgáltatások igénybevevőinek arányát, illetve a támogatás költségvetési 
sorok közötti megoszlását. Azonban nem változtak a Projekt főbb mutatói, 
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céljai, célcsoportja, stb. A jelentősebb változások esetében módosítási 
kérelem beadására, illetve a támogatási szerződés módosítására is sor került.  
 
4.3.1. A Projekt egyik eredményindikátorának jelentős csökkenése 
A Projekt egyik eredményindikátora „a kiegészítő szolgáltatást 
(gyermekfelügyelet) igénybevevő projektrésztvevők aránya” a tervezett 
70% helyett mindössze 30%-ot tett ki. 
Indoklás: A Projekt célcsoportja eredetileg a Főváros egyik gettósodó 
lakótelepén – a XVIII. Kerületi Havanna lakótelepen – élő 
munkanélküli/inaktív nők voltak. A résztvevők kiválasztásánál előnyt 
élveztek a többgyermekes nők, illetve a romák, így eleinte reálisnak tűnt az 
elvárás, hogy a Projekt megvalósításának során a résztvevők 70%-a veszi 
majd igénybe a kiegészítő szolgáltatást. Azonban a kiválasztás során más 
szempontokat is figyelembe kellett venni úgy, mint a szociálisan hátrányos 
helyzet, alacsony vagy elavult végzettség, és nem utolsó sorban (az 
eredmények fenntarthatósága érdekében) a megfelelő motiváltság. Így 
mivel a feltételeknek megfelelő, komoly jelentkezők száma elmaradt a 
várakozásoktól, a Projekt megvalósíthatósága érdekében az eredeti 
elképzelésekhez képest kevesebb kiskorú gyermeket nevelő nő - 6 fő, 
közülük is 1 fő 2007. januárban lemorzsolódott - került beválasztásra a 
résztvevők közé. A Projektben résztvevő 5 kisgyermekes nő összesen 11 
gyermeket nevel. A fentiek miatt nem volt tartható a támogatási 
szerződésben vállalt indikátor (70%). A fentiek mellett fontos megjegyezni, 
hogy a gyermekfelügyelet biztosítása a tervezettnél alacsonyabb 
igénybevétel ellenére indokolt tevékenysége volt a Projektnek. Az érintett 5 
résztvevő egyéb lehetőség híján aligha tudott volna a képzéseken részt 
venni, illetve a szakmai gyakorlatot szerezni. 
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4.3.2. Változott a NATIK tevékenységei közé tartozó gyermekfelügyelet 
biztosításának időtartama 
A Projekt csaknem egésze (16 hónap) helyett csak 11 hónapon keresztül, 
2007. szeptember végéig üzemeltettük a gyermekfelügyeletet. Ugyanakkor 
a szolgáltatást mindvégig, a tervezett 9 hónap helyett 10 hónapon keresztül 
térítésmentesen biztosítottuk a projektrésztvevők számára.  
Indoklás:  
 A gyermekfelügyeletet igénybevevő projektrésztvevők száma elmaradt 

a tervezettől. Mindössze 5 résztvevő igényelte folyamatosan a 
gyermekfelügyelet biztosítását. Bár az érintett 5 fő résztvevő számára a 
képzési időszakban a gyermekfelügyelet pótolhatatlan segítséget 
nyújtott, azonban ekkora igénybevétel mellett nem volt rentábilis a 
gyermekfelügyelet tervezett vállalkozói, piaci alapon történő biztosítása 
a Projekt második szakaszában.  

 Felmerült, hogy amennyiben a Projekt záró szakaszában, a női 
vállalkozói hálózat működése során szeretnénk biztosítani a 
gyermekfelügyeletet, úgy ezt csak térítés ellenében tudnánk megoldani, 
hiszen az eredeti elképzelések szerint a gyermekfelügyelők ebben a 
szakaszban már vállalkozóként működnek. A gyermekfelügyeletet 
igénybe vevő projektrésztvevők alacsony száma előre vetítette az 
igények további csökkenését (az 5 kiskorú gyermekkel rendelkező 
projektrésztvevő közül nem mindenki kívánt részt venni a női 
vállalkozói hálózat működésében). Így, az alacsony igények miatt, a 
költséghatékonyság elve sérült volna, amennyiben a Projektből 
finanszíroztuk volna a gyermekfelügyeletet a Projekt utolsó 
szakaszában is.  

 A gyermekfelügyelőként dolgozó projektrésztvevők közül ketten 
vállalták, hogy amennyiben erre igény mutatkozik, térítés ellenében 
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elvállalják a Projektben résztvevő anyák gyermekeinek felügyeletét. Ők 
vállalták volna, hogy házhoz mennek (Budapest környéki résztvevők 
esetében, erre volt példa a Projekt korábbi szakaszában is). A fenti 
megoldás igénybevételére végül megrendelés hiányában nem került 
sor.  

 
4.3.3.  A Főkedvezményezett (EMFA) tevékenységei között szereplő 
vállalkozói ismeretek képzést a tervezett - hagyományos, időben 
elhúzott, előadásokra épülő - oktatás helyett célszerűbbnek tűnt 
intenzív tréning jellegű képzés formájában nyújtani a résztvevők 
számára 
A képzés így a tervezett 1-2 hónap alatt megvalósuló 10 képzési nap helyett 
egy blokkban, 3 napos bentlakásos, intenzív tréning keretében valósult meg. 
A helyszín Budapest helyett vidékre, az intenzív tréning keretek tartására 
alkalmasabb Seregélyesre helyeződött át. 
Indoklás: A vállalkozói képzés lebonyolításának módosítását a következők 
indokolták: 
 A résztvevők részéről merült fel az igény, hogy a vállalkozói képzés ne 

a nyár közepén (iskolai szünet, nyaralás időszakában) legyen. 
 A képzési időszak vége felé a résztvevőkkel kapcsolatot tartó 

szakemberek bizonyos fokú kifáradást érzékeltek. Felmerült, hogy egy 
elhúzódó képzés esetén aránytalanul megnő a lemorzsolódás kockázata. 
Ezzel szemben egy kellemes, vidéki helyszínen megtartott 3 napos, 
bentlakásos tréningtől a megvalósítók azt várták, hogy az újabb lökést 
adhat a résztvevőknek, növelheti motiváltságukat és a csoportkohéziót. 

 Egy 3 napos intenzív, bentlakásos tréning keretében hatékonyabban 
adhatók át a vállalkozói ismeretek, mint egy elhúzódó képzés során 
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(amelyet esetleg az iskolai szünet, a nyár és a csekély motiváció miatt 
rendszertelenül látogattak volna a résztvevők).  

 A többnapos oldott hangulatú együttlét a résztvevők részére további 
másodlagos előnyökkel járt. Többek között információt cserélhettek 
különböző szakmai, munkaerőpiaci és családon belüli munkamegosztás 
témaköreiben. A többnapos találkozó azt is lehetővé tette, hogy a 
Projekt megvalósításában résztvevő szakemberek pontosabb képet 
kapjanak a projektrésztvevők igényeiről, terveiről, és ezek ismeretében 
alakíthassák ki a Projekt záró szakaszának támogatási rendszerét.  

 A vállalkozói ismeretek képzést lebonyolító szervezet teljes mértékben 
partner volt a vállalkozói képzés feltételeinek módosításában. A 
módosítás nem járt a megbízási díj emelkedésével és a leadott tananyag 
lényegi változásával sem.  

 A módosítás nem érintette a Projekt költségvetését, nem járt 
többletkiadással, illetve az átadandó ismeretanyag csökkenésével. 

 
4.3.4. Az igényeknek megfelelően, a Projektben maradás motiválása 
érdekében kibővítettünk néhány, a résztvevők számára nyújtott 
projektszolgáltatást 
Az eredeti tervek szerint a résztvevők a képzések időszakában részesültek 
4000 Ft/hó utazási hozzájárulásban, amennyiben ezt igényelték. A 
megvalósítás során ez a következőképpen változott meg a képzések 
lezárását követően: a Projekt záró szakaszában is biztosítottuk az utazási 
hozzájárulást együttműködési megállapodás mellett azok számára, akik 
vagy vállalkozóként kívántak részt venni, vagy a Projekt során elsajátított 
szakmájukban kívántak munkát vállalni a Projekt záró szakaszában. Az 
utazási hozzájárulás összegét megemeltük 7000 Ft/hó-ra. Az asztalos 
képzésen résztvevő 6 fő számára a Projekt forrásaiból finanszíroztuk a 
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szakvizsgához szükséges „mesterremek” elkészítéséhez szükséges 
anyagokat (többek között faanyag, ragasztók, stb). 
Indoklás: A Projekt képzési szakaszának tapasztalatai alapján az utazási 
hozzájárulást igénybevevők száma elmaradt a tervezettől, ami időarányosan 
jelentős maradványösszeg felhalmozódását eredményezte. Az így keletkező 
maradványösszeg lehetővé tette, hogy azon projektrésztvevők számára, akik 
részt vettek a Projekt záró szakaszában, megkönnyítsük a munkába állás és 
a vállalkozóként működés első hónapjait. A változtatás mellett szólt az is, 
hogy a célcsoport bevonásának sikeressége és az OKJ-s szakképzések 
sikeres lebonyolítása után a Projekt legfontosabb kockázati tényezője a 
résztvevők munkába állítása, illetve vállalkozóvá válásának elősegítése volt. 
Ennek a feladatnak a sikere jelentős részben múlt azon, hogy a résztvevők 
nők közül elegendő számban voltak-e olyanok, akik hajlandóak voltak a 
társadalmi sztereotípiáknak ellentmondva elhelyezkedni, illetve a 
vállalkozói engedélyt kiváltani a Projekt keretében megszerzett (tipikusan 
„férfi”) szakmákban. Az erre való ösztönzés egyik fontos elemének volt 
tekinthető az utazási hozzájárulás növelése és kiterjesztése a Projekt végéig.  
A Projektben résztvevők közül 6 fő vett részt asztalos szakképzésen. 
Esetükben a szakképzés megkezdése után merült fel, hogy a szakképzettség 
elnyeréséhez a gyakorlati vizsga részeként, egy úgynevezett 
„mesterremeket” kell elkészíteniük, és az ehhez szükséges anyagokat 
(faanyag, ragasztók, stb.) nekik kellett megvásárolni. Mivel az érintett 
projektrésztvevőknek nehézséget okozott a fejenként átlagosan 16.000 Ft 
értékű kiadás finanszírozása, az anyagi okok miatti lemorzsolódás 
megelőzése érdekében fedeztük a „mesterremek” elkészítésének 
anyagköltségét. Az anyagköltség elszámolása a Főkedvezményezett nevére 
kiállított számlák ellenében történt.  
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4.3.5. A tervezetthez képest megváltozott a női vállalkozói hálózat 
piaci bevezetését célzó társadalmi célú kampány eszköz rendszere és 
célcsoportja  
A kampány eredeti koncepció szerinti célcsoportja: a főváros XVIII. 
Kerületében élőkről, a Fővárosban és környékén élő GYES-en, GYED-en 
lévő nőkre változott. A kampány eszköze/csatornája az eredeti koncepció 
szerinti: city light plakátokról, az új célcsoportot célzottan és közvetlenül 
elérő direkt marketingre változott. 
Indoklás: A kampány célcsoportjának változtatását az indokolta, hogy a 
pályázatban tervezettől eltérően a projektrésztvevők nem a Főváros XVIII. 
kerületéből, hanem egész Budapest és a környező települések területéről 
kerültek ki. Mivel a kampány célja a vállalkozói hálózat szolgáltatásainak 
piaci bevezetése volt, és a hálózat végül nem egy jól behatárolható területen 
jött létre, szükségessé vált a hálózatban résztvevő nők lakóhelyének 
környékén élő potenciális megrendelők megszólítása. Ezek az eredeti 
tervektől eltérően az egész városban továbbá annak környékén szétszórtan 
helyezkedtek el. A potenciális megrendelők legmarkánsabban 
körülhatárolható rétegét azok a nők képviselték, akik háztartást vezetnek, és 
egy lakás karbantartási-, felújítási szolgáltatásaink igénybevételekor - a női 
szolidaritás elve alapján - nagyobb bizalommal fordulnak egy női 
szakemberhez, mint egy férfihoz. 
A kampány eredetileg tervezett eszköze - city light plakátok kihelyezése - 
illetve az erre rendelkezésre álló összeg egy területileg jól körülhatárolt 
kampány lebonyolítására volt kitalálva. A célcsoport lakóterületének 
kiszélesedése miatt ez a kommunikációs csatorna nem volt 
költséghatékonyan alkalmazható, illetve a kívánt eredmény eléréséhez nem 
volt elegendő a rendelkezésre álló összeg. Új kommunikációs eszközként a 
direkt marketing kampány ötlete merült fel. Megfelelő adatbázisok 
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alkalmazásával ez az eszköz lehetővé tette, hogy a rendelkezésre álló anyagi 
forrásra támaszkodva eljuttassuk a kampány üzenetét a női vállalkozói 
hálózat szolgáltatásának legvalószínűbb potenciális megrendelőihez 
Budapesten, és a környező települések egész területén. 
 
4.3.6. Vállalkozói hálózat működtetése a tervekhez képest változott 
Az eredeti elképzelés szerint a szakképzést megszerző nők a Projekt 
támogatásával egyéni vállalkozást indítottak volna és a Projekt utolsó 6 
hónapjában egy szintén a Projekt keretében működtetett speciális női 
vállalkozói hálózatba tömörülve tevékenykedtek volna elsősorban a 
fővárosi XVIII. kerületben. A fenti elképzelések annyiban módosultak, 
hogy a célterület kiszélesedett egy kerület helyett az egész Fővárosra és 
környékére. Továbbá a résztvevők jelentős része nem egyéni 
vállalkozóként, hanem részben részmunkaidőben dolgozó alkalmazottként 
(7 fő), részben pedig vállalkozóként (5 fő) vesznek részt a hálózat 
munkájában. A hálózat működtetéséhez nyújtott projekttámogatás 
változatlan maradt. A Projekt biztosítja a hálózati irodát, hálózati titkárnőt, 
könyvelési tanácsadást, a hálózat piaci bevezetését szolgáló direkt 
marketing kampányt, illetve a hálózatban résztvevőknek szakmai segítséget 
nyújtó szakmentorokat.  
Indoklás: A résztvevők toborzása, kiválasztása során kiderült, hogy a 
feltételeknek megfelelő résztvevők kellő létszámban csak a célterület 
kiszélesítésével érhetők el, így a helyi - kizárólag a Havanna lakótelepre 
korlátozottan megvalósuló – hálózat koncepcióját módosítani kellett. A 
résztvevők jelentős része a képzések, felkészítések, rendszeres tanácsadás és 
mentorálás ellenére is visszarettent attól a felelősségtől, amit az önálló 
vállalkozás indítása nőként, egy tipikusan „férfi” szakmában jelentett volna. 
A fő probléma a résztvevők jelzései szerint a szakmai és vállalkozási 
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tapasztalat hiánya volt. A projektcélok elérése érdekében kapcsolatot 
kerestünk a Projektben érintett szakmákban működő vállalkozásokkal. Így, 
projektsegítséggel sikerült 7 résztvevőt részmunkaidőben elhelyezni egy 
belsőépítészettel foglalkozó vállalkozónál. A hálózati iroda kialakítására is 
a vállalkozó műhelye mellett került sor, illetve ugyanez a vállalkozó lett az 
egyik szakmentor (asztalos). 
 
4.3.7. A Projekt hossza a tervezett 20 helyett várhatóan 21 hónapra nőtt 
Indoklás: A vállalkozói hálózat kialakításának problémái, a 
vállalkozásindítás nehézségei miatt a projektrésztvevők a tervezettnél 
később helyezkedtek el, illetve kezdték el vállalkozói tevékenységüket. 
Mivel a pályázati kiírás 6 havi foglalkoztatást (utánkövetést) ír elő, és a 
résztvevő nők munkaerőpiaci integrációja szempontjából valóban 
elengedhetetlen a kellő számú és mélységű szakmai tapasztalat 
megszerzése, a projektzárást egy hónappal későbbre halasztottuk.
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4.4. A Projekt eredményei / indikátorok teljesítése 
 
4.4.1. A megvalósult Projekt számszerűsíthető eredményei 
 

A Projekt zárásakor 
érvényes (kumulált) 
értékek* 

Mutató Célérték 

összes férfi nő 
Képzési programba bevont nők száma 19 20 0 20 

A képzési programot sikeresen 
elvégzett nők száma 

17 19 0 19 

Tanácsadási programba bevont nők 
száma 

14 22 0 22 

A programban részvettek közül azok 
aránya, akik igénybe vették a 
kiegészítő szolgáltatást 

70% 31% 0 31% 

Kiegészítő szolgáltatást igénybe vett 
nők száma 

13 6 0 6 

A munkához, vagy más pozitív 
eredményhez jutott személyek száma 

14 15 0 15 

 
A megvalósult Projekt számszerűsíthető eredményeivel kapcsolatban 
elmondhatjuk, hogy azok – a szükségessé vált változtatások ellenére - egy 
kivétellel az elvártat meghaladó mértékben teljesültek. Az egyetlen mutató, 
amely a célértéktől elmaradt, a kiegészítő szolgáltatásokat igénybevevők 
száma, illetve aránya volt. Ez a célértéktől messze elmaradva – 13 fő helyett 
6 fő, illetve 70% helyett 31% -– teljesült, melynek magyarázata a 
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résztvevők kiválasztásának sajátosságaiban keresendő. Az említett indikátor 
a megvalósítás során módosításra került, mivel korrigálása a résztvevők 
összetétele – a kisgyermeket nevelők tervezettnél alacsonyabb aránya miatt 
– nem volt megoldható.  
 
4.4.2. A megvalósult Projekt egyéb eredményei 
A Projekt első, előkészítő szakaszában került sor a célcsoport 
tájékoztatására és kiválasztására, igényeinek felmérésére, amely feladatokat 
a konzorciumi partner (NATIK) végezte.  A tevékenység eredményként 
kiválasztásra került 4 fő gyermekfelügyelő. Közülük ketten még a képzés 
megkezdése előtt lemorzsolódtak, helyettük két új gyermekfelügyelő 
kiválasztása történt meg. Szintén kiválasztásra került további 16 résztvevő, 
közülük 1 fő pótlistásként. A pótlistás résztvevő a képzőintézménnyel 
történő megállapodásnak megfelelően szintén megkezdte a szakképzést, így 
amikor az egyetlen, a képzési szakaszban lemorzsolódó résztvevő 
egészségügyi okokból félbehagyta a képzést, tartani tudtuk az eredeti 
létszámot.  
Szintén az előkészítő szakasz eredményeként kidolgozásra kerültek a 
képzési szakaszban nyújtott kiegészítő képzések tananyagai:  

 személyiségfejlesztő tréning lebonyolításához szükséges 20 oldalas 
tananyag (hallgatói kézikönyv); 

 konfliktuskezelési tréning lebonyolításához szükséges 15 oldalas 
tananyag (hallgatói kézikönyv); 

 vállalkozói ismeretek tréning lebonyolításához szükséges 45 
oldalas tananyag. 

A családi napközis gondozói képzés és a 4 szakképzés (asztalos, 
villanyszerelő, épületburkoló, szobafestő és mázoló) tananyaga 
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rendelkezésre állt a megfelelő jogosítványokkal rendelkező, 3 árajánlat 
alapján kiválasztott felnőttképzési intézményeknél. 
 
Kiemelten sikeresnek tekinthetjük a Projekt második, képzési szakaszát. 
Ebben a szakaszban mindössze 1 fő morzsolódott le, egészségügyi okokból. 
4 fő végezte el a családi napközit működtető képzést. Az OKJ-s 
szakképzések közül 6 fő az asztalos, 4 fő az épületburkoló, 3 fő a festő és 
mázoló, és 2 fő a villanyszerelő szakképzettséget szerezte meg.  17 fő 
végezte el a személyiségfejlesztő és konfliktuskezelő tréningeket és 15 fő a 
vállalkozói ismeretek tréninget. 
 

Képzési szakasz kimenetele

95%

5%

A képzési szakaszt
sikeresen befejezők száma
A képzési szakaszban
lemorzsolódók száma
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A résztvevők által a képzési időszakban megszerzett szakképesítés százalékos 
megoszlása 

27%

9%

18%

14%

18%

14%
Asztalos

Villanyszerelő

Épületburkoló

Szobafestő-mázoló és
tapétázó
Családi napközi vezető-,
működtető 
A képzési szakaszból
lemorzsolódók

 
 
 
A munkába helyezési (vállalkozási) szakasz beindítása elhúzódott, így az itt 
megvalósítandó tevékenységek időben egybeestek a projekt záró 
szakaszával.  
A speciális női vállalkozói hálózatban a tervezettnél valamivel kevesebb, 14 
fő helyett 12 fő vett részt, illetve a tervezettől eltérően a résztvevők nagy 
része foglalkoztatott (7 fő) és csak kisebb része vállalkozó (5 fő). 4 fő 
gyermekfelügyelő a Projekt megvalósítása során végzett 6 hónapot 
meghaladóan munkát.  
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Vállalkozói hálózatban való részvétel

37%

26%

21%

11%

5% A vállalkozói hálózatban
mint foglalkoztatott vesz
részt
A vállalkozói hálózatban
mint vállalkozást működtető
vesz részt 
Gyermekfelügyelő

Projektből kiesett

Egyéb

 
 
 
A Projekt végkimenetelét tekintve a résztvevők közül 15 fő (89%) jutott 
valamilyen pozitív eredményhez, 7 fő (37%) helyezkedett el legalább 
részmunkaidőben munkavállalóként a Projekt során megszerzett 
szakmájában, valamint 5 fő indított vállalkozást (26 %). A Projekt 
megvalósítása során 11 fő (58%) dolgozott szakmájában legalább 6 
hónapot. A lemorzsolódók száma mindösszesen 2 fő (11%) volt.  
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A Projektből való kikerülésre vonatkozó várható adatok

58%26%

5%

11%

Munkához jutott

Vállalkozást indított

Egyéb pozitív
kimenethez jutott
Lemorzsolódott
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IX. FEJEZET: PROJEKTMENEDZSMENT 

1.  A Projekt 

1.1. Mi a projekt? 

A projekt definíciója:  
- egyedi szervezeti környezetben megtervezett és végrehajtott lépéssorozat,  
- konkrét célokat meghatározott idő alatt kíván elérni,  
- a célok eléréséhez meghatározott (humán és anyagi) erőforrásokat rendel. 
 
A projekt három szakaszra bontható:  
Létrehozás: a tervezés és programozás szakasza 
Megvalósítás: a végrehajtás és monitoring szakasza 
Lezárás: utólagos értékelés és tapasztalatok leszűrése 
 

1.2. Melyek a „jó” projekt ismérvei: 3-as követelmény 
Az Európai Unióhoz, ezen belül a Strukturális Alapokhoz benyújtott 
pályázatokkal szemben hármas követelményt kell teljesíteni: csak 
olyan projektek szerepelhetnek sikerrel a pályázatokon, melyek 
relevánsak, megvalósíthatóak és fenntarthatóak. Az Európai Unió 
támogatási rendszereinek több évtizedes működése során szembesülniük 
kellett azzal a ténnyel, hogy a beadott pályázatokban szereplő projektek 
zöme megsérti ezt a hármas követelményt, ezért már vagy az elbírálásnál, 
rosszabb esetben a megvalósítás vagy a működtetés során elbukik, nem 
sikerül a célokat elérni. 
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+ relevancia 
 valós igényre alapul 
 cél-orientált 
 a kiírásnak megfelel 

+ megvalósíthatóság 
 jól átgondolt, következetes 
 eredményei mérhetők 
 reális költségvetés 
 világos munkamegosztás 
 előzetesen felmért kockázatok 

+ fenntarthatóság 
 a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is 
biztosíthatók 

1.2.1. Relevancia 
Egy projekt releváns, ha kapcsolódik az ágazati, a nemzeti és az Európai 
Uniós célokhoz, másrészről részletes problémaelemzéssel feltárt valós, 
a kedvezményezettek igényeivel is találkozó szükségleteket elégít ki és 
a célok nyilvánvalóan a célcsoport javát szolgálják. 

A leggyakrabban elforduló, a projekt relevanciáját veszélyeztető hibák az 
alábbiak: 

+ Zavaros stratégiai keretek: nem világos, hogy a projekt hogyan 
kapcsolódik a szélesebb érdeket hordozó térségi vagy ágazati programokhoz, 
valamint nem határozható meg pontosan a projekt konkrét célja által 
szolgált stratégiai cél. Ekkor a projekt elszigetelt marad, nem garantált, 
hogy valóban a térségi vagy ágazati prioritásokat viszi előbbre, és nem 
valami mellékvágányon, esetleg a stratégiai célokkal ellentétes úton indul el. 
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+ Kínálat-vezéreltség: a projekt nem valós szükségleteket elégít 
ki, hanem csupán a pályázati felhívásban kirajzolódó 
lehetőségre, a támogatás öncélú megszerzésére reagál. 

+ Tevékenység-orientált tervezés: a tervezés során szem elől 
veszítik a célokat és csak a tevékenységekre összpontosítanak. 
Ezzel a tervezés öncélúvá, sehova nem vezetővé teheti a 
projektet és az erőforrások pazarlásához, működésképtelen 
projekthez vezet. 

+ Kedvezményezettek igényeinek figyelmen kívül hagyása: 
valós szükségletekre épülő célok esetén is a projekt elbukik, ha a 
célcsoport nem tud azonosulni vele, nem érzi azt magáénak. Az 
azonosulást csak úgy lehet elérni, ha a tervezésben is részt 
vesznek a kedvezményezettek és lehetőségük van beépíteni a 
projektbe igényeiket, szokásaikat. Így az előkészítés és a 
megvalósítás során fontos szerep jut a PR-nek. 

1.2.2. Megvalósíthatóság 
Egy projekt megvalósítható, ha a célok reálisak, logikusak és mérhetőek, 
figyelembe vették a megvalósítók a szervezeti és pénzügyi képességeit, 
mérlegelték a kockázatokat és kidolgozták az ezeket csökkentő 
intézkedéseket. Ugyancsak a projekt megvalósíthatóságával függ össze 
az ütemezés, a munkamegosztás és a pénzügyi tervek egymással, 
valamint a célokkal és lehetőségekkel összhangban álló megtervezése és 
a releváns célokra összpontosító monitoring kidolgozása. 
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A projekt megvalósíthatóságát a következő hibák veszélyeztetik a 
leggyakrabban: 

+ Gyenge helyzetelemzés: a háttér, a körülmények, a partnerek, a 
saját képességek és lehetőségek részletes felmérésének, a 
kapcsolódó innovatív megoldások, más példák ismeretének 
hiánya megakadályozza a helyzetnek leginkább megfelelő 
módszertan kiválasztását, ami veszélyezteti a projekt sikerét. 

+ Váratlan kockázatok felmerülése: tisztában kell lennünk a 
megvalósulás sikerét veszélyeztető tényezőkkel. Ezek a projekt 
megvalósulásához szükséges összes feltétel és azok bekövetkezési 
valószínűségének meghatározásával tárhatók fel, majd 
ismeretükben kidolgozhatók a „védekezés” szükséges lépései. 

+ Téves költségvetés, ütemezés vagy feladatmegosztás: ezek a 
tényezők általában a gyenge helyzetelemzésből vagy a szakmai 
kompetenciák gyengeségéből következnek és végzetesen 
kisiklathatják a megvalósítást. 

+ Pontatlan projektdokumentáció: a zökkenőmentes 
megvalósítás, majd a hiteles értékelés és az eredmények 
népszerűsítésének záloga a gondosan vezetett, minden 
lényeges szempontra és lépésre kiterjedő dokumentáció. 

+ Korábbi tapasztalatok beépülésének hiánya: a kockázatok 
jelentős mértékben csökkenthetők, ha biztosított a korábbi 
tapasztalatok beépülése. Ez csak a folyamot monitoring és az 
értékelés segítségével érhető el. 
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1.2.3. Fenntarthatóság 
Egy projekt fenntartható, ha a célcsoport számára a megvalósulás 
során elért előnyök a projekt támogatásának lezárulása után is 
megőrizhetők. Ehhez a projekttervezés során fel kell tárni és mérlegelni kell a 
fenntarthatóságot befolyásoló tényezőket. 
 

A projekt fenntarthatóságát veszélyeztető leggyakoribb hibák: 

+ Rövidtávú gondolkodás: pusztán a projekt időszakára 
koncentrálva az eredmények hamar veszélybe kerülhetnek. 
Azok a projektek a sikeresek, melyek működési fázisát (a 
támogatás felhasználását követő időszakot) is átgondolták, a 
későbbi időszakok szempontjai is beépültek a fejlesztésbe. 

+ Bemérhetetlen hatások: már a projekt indulásakor tudnunk kell, 
hogy mire számíthatunk a megvalósítás után. Miben, milyen 
mértékű előrelépést tudunk így elérni. Ezek ismerete nélkül sem a 
projekt jövője, sem a stratégiához való illeszkedése nem 
értékelhető. A várható hatások mérlegelése nélkül a megvalósítás 
során a projekt fenntarthatóságát, vagy a fejlesztés stratégiai 
céljait veszélyeztető érdekellentétek, konfliktusok merülhetnek 
fel. 

A fenti hibák kiszűrésére a projektek tervezésében és gondozásában új eljárást 
és módszert vezettek be. A programmegvalósítás irányításának 
eszközévé a projekt ciklus elméleten alapuló projekt ciklus 
menedzsment (PCM), a projektek felépítésénél, követésénél és 
értékelésénél pedig a logikus szerkezet és belső összefüggések kialakulását 
és megtartását segítő logikai keretmódszer (logframe módszer) vált 
általánosan megköveteltté. Az Európai Uniós pályázati technikák 
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elsajátítása így elsősorban e két módszer megismerését és alkalmazására 
való felkészülést legfontosabb jelenti. 

 

2. A Projektciklus elmélet 

2.1. A projektciklus 
Az Európai Unió fejlesztési politikája egyik alapelvének, a 
programozásnak megfelelően a Strukturális Alapokból programok 
kaphatnak támogatást. Az országok, vagy régiók szintjén kezelt 
programok megvalósítása azonban projekteken keresztül történik. 

Projektcikluson egy projekt tervezésének és végrehajtásának folyamatát 
értjük, amely a projekt ötlet felmerülésétől a projekt megvalósulásáig 
terjedő időszakot foglalja magában. A ciklus olyan struktúrát kínál, amely 
biztosítja az érdekcsoportok véleményének kikérését és a releváns 
információk rendelkezésre állását, így kellően megalapozott döntéseket 
lehet hozni a projekt futamidejének kulcsfontosságú szakaszaiban. 

2.2. A projektciklus szakaszai 
A projektháromszög mindhárom összetevőjét további szakaszokra bontjuk 
le megkapván a projektciklust. A projektciklus szakaszainak jellemzői: 

+ A ciklus meghatározza a legfontosabb döntéseket, az információs 
követelményeket és a felelősségi köröket, minden egyes 
szakaszra vonatkozóan. 

+ A cikluson belüli szakaszok progresszívek, azaz egy új 
szakaszhoz csak az előző szakasz teljesítése után lehet 
sikerrel hozzákezdeni. 
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+ A cikluson belüli értékelés célja az, hogy a már végrehajtott 
projektek tapasztalatai beépüljenek a jövőbeni programok és 
projektek tervezésébe 

Projekt létrehozása 
+ A projekt meghatározása – a projekttel megvalósítható 

elképzelések meghatározása és feltérképezése 

+ A projekt kidolgozása – a projekt alapgondolatának gondos 
kidolgozása 

+ A projekt előzetes értékelése – szorosan kapcsolódik a 
projektkidolgozáshoz. Biztosítja a javasolt projekt szigorú 
értékelését, és a szükséges módosítások elvégzését. 

+ A projekttel kapcsolatos tárgyalások és döntések – törvény 
által előírt engedélyekre, az erőforrásokra, a finanszírozásra, 
valamint a projekt megszervezésére / megvalósítására vonatkozó 
végső megállapodások. 
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Projekt megvalósítása, értékelése 
+ A projekt megvalósítása és a monitoring – a projekt 

végrehajtása az előzőleg elfogadott módon, valamint rendszeres 
időközönként végzett ellenőrzések annak megállapítására, hogy a 
projekt a terv szerint halad-e. 

+ A projekt lezárása és értékelése – a projekt befejeződik, a 
projekt eredményeit értékelni kell, és új projektek alapgondolatai 
születnek meg. 

3. Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) 
+ A projekt ciklus menedzsment (PCM) a projektcikluson 

belüli különböző fázisok koherens és hatékony módon történő 
kezelése. 

+ „A projektmenedzsment tudás, képességek eszközök és technikák 
alkalmazása a projekthez tartozó tevékenységek folyamán, oly 
módon, hogy az megfeleljen mindazok igényeinek és 
elvárásainak, akiknek a projekthez érdeke fűződik, illetve ezen 
igényeken és elvárásokon túl is hasznukra váljék a projekt.” 

A projektmenedzsment úgy határozható meg, ha azt mondjuk, hogy a 
projektmenedzsment a projektcikluson belüli különböző fázisok koherens és 
hatékony módon történő kezelésének képessége és folyamata. 

A Projekt ciklus menedzsmentet (Project Cycle Management – PCM) az 
1990-es évek elején vezette be az Európai Bizottság a projekttervezés és -
irányítás minőségének, és ezáltal a segély-programok eredményességének 
javítása érdekében. A PCM-et az OECD Fejlesztéstámogatási Bizottsága 
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fejlesztette ki az eredményességre vonatkozóan elvégzett elemzésekből az 
1980-as évek végén. 
A projekt-ciklus menedzsment integrálja a projekt-ciklus szakaszait, 
lehetővé téve az egyes kérdések szisztematikus vizsgálatát, olyan módszer 
és metodika révén, amely biztosítja, hogy a célok és a fenntarthatósághoz 
kapcsolódó kérdések szem előtt maradjanak. 
 

Miért szükséges a projekt ciklus menedzsment (PCM)? Negatív 
Tapasztalatok 
- zavaros stratégiai keretek 
- kínálat-vezérelt projektek (arra írunk projektet, amire pénz van) 
- gyenge helyzetelemzés 
- tevékenységorientált tervezés 
- mérhetetlen hatások 
- célcsoportok igényeinek figyelmen kívül hagyása 
- rövid távú gondolkodás 
- nem várt kockázatok 
- eredmények követhetetlensége 
 
A PCM által kínált válasz 
- strukturált megjelenés 
- kereslet-vezérelt megoldások 
- fejlett elemzés 
- cél-orientált tervezés 
- mérhető hatások 
- hangsúly a minőségen 
- összpontosítás a fenntarthatóságra 
- standard formátum 
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A PCM a fennálló helyzet részletes értékelésének előírása és a logikai 
keretmátrix alkalmazása révén arra kényszeríti a projekttervezési 
szakembereket, hogy a kedvezményezettek valós igényeire koncentráljanak. A 
fenntarthatóságot biztosító szempontokat kezdettől fogva figyelembe veszi 
a projekttervezés. A PCM egyik erőssége az, hogy a 
projektdokumentumokat egységes forma szerint strukturálja, minden 
releváns kérdés kapcsán, beleértve a projekt kiindulási feltételezéseit is. 
Ezeket a kérdéseket a projekt-ciklus minden egyes szakaszában 
felülvizsgálják, módosítják, amennyiben szükséges, és továbbviszik a 
következő szakaszba. Ez a rendszer egyértelművé és áttekinthetővé 
teszi a projekt koncepcióját és kontextusát, amelyben működik, és 
ezáltal jobb értékelést és monitoringot tesz lehetővé. 

3.1. A PCM alapelvei 

- Projekt-ciklus szakaszok: strukturált és megalapozott döntéshozatal 

- Részvétel biztosítása: érdekcsoportok bevonása a döntéshozatalba 

- Logikai keretmátrix: átfogó és konzisztens elemzés 

- Fenntarthatóság: előnyök folyamatosságát biztosító mechanizmusok 

- Integrált megközelítés: vertikális integráció és egységes dokumentáció 
 
+ A projekt-ciklus szakaszainak következetes betartása, amely 

strukturált és megfelelő információn alapuló döntéshozatali eljárást 
biztosít. 
A ciklus hat szakaszra történő felbontása alapot kínál a projekt 
hatékony előkészítéséhez, végrehajtásához és értékeléséhez. 
Különösen fontos az azonosítási és a kidolgozási szakasz 
különválasztása. A projektek előkészítése olyan társadalmi és politikai 
kontextusban történik, ahol az elvárások egyre nagyobbak, és 
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gyakran egymással ellentétes igényeket és törekvéseket kell 
összehangolni. Az azonosítási szakasz következetes végrehatása 
lehetőséget ad a projekttervek relevanciájának szisztematikus 
meghatározására, még mielőtt az előkészítési folyamat túlságosan 
előrehaladna. A kidolgozási szakasz során ezt követően a sor kerülhet 
a projekttervek részletes kidolgozására, tudva azt, hogy azok a 
kedvezményezettek valós igényein alapulnak és a főbb érdekcsoportok 
is azonosulnak vele. 

+ Részvétel biztosítása, a projekt-ciklus kulcsfontosságú 
szakaszaiban szervezett workshopok és a projekt céljainak a 
kedvezményezettek részére nyújtandó tartós előnyök/hasznok 
formájában történő megfogalmazása révén. 
Az olyan segély-kooperációs és együttműködési programok esetében, 
amelyek külső (nem-tagállam) országokhoz kapcsolódnak, gyakran 
olyan komplex eljárásokra van szükség, amely sok fél aktív 
közreműködését igénylik. A legnagyobb adományozók 
tapasztalatai szerint a projektekkel kapcsolatban túlságosan sok 
volt az olyan döntés, amely a kedvezményezettek és az érdekcsoportok 
megfelelő szintű bevonása, és a szükséges információk nélkül 
született meg. A projekt-ciklus célja annak biztosítása, hogy az 
érdekcsoportok is beleszóljanak a döntésekbe, és, hogy a döntések 
releváns és elégséges információkon alapuljanak. 

+ Logikai keretmátrix alkalmazása, amely konzisztens elemzési 
módszert biztosít a projekttervezés és a végrehajtás során. 

+ Fenntarthatósági szempontok figyelembe vétele a 
projekttervezés során, az előnyök/hasznok tartós biztosítása 
érdekében. 
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+ Integrált megközelítés, amely az egyes projektek céljait összekapcsolja 
a Bizottság célkitűzéseivel és a partner-országon belüli nemzeti és 
szektorális célkitűzésekkel; biztosítja, hogy a projekt-munkatervek és 
költségvetések logframe módszerrel készüljenek; és egységes 
alapformát használ a kulcsfontosságú kérdések konzisztens és teljes 
körű kezelésének biztosítása érdekében a projekt teljes időtartama 
alatt. 

 

4. A Projekttervezési módszerek 

 
- SWOT elemzés 
- Problémafa – Célfa elemzés 
- Érintettek elemzése 
- Logikai keretmátrix (Logframe) módszer 
 
4.1. SWOT elemzés 

A SWOT elemzés tulajdonképpen egy táblázatos formában megjelenített 
gyorsfénykép, amely egy pillantás alatt átláthatóan jeleníti meg a vizsgált 
szervezet aktuális állapotát. 

A SWOT elemzés eredményét egy négy részre osztott táblázatban 
foglaljuk össze, melynek felső sorában az ,, erősségek” és a 
,,gyengeségek”, alsó sorában a ,,lehetőségek” és a ,,veszélyek” felsorolása 
található. A 
,,SWOT” kifejezés az eszköz nevében a négy szempont angol nevének 
kezdőbetűjéből alkotott betűszó. 
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+ Erősségek (Strengths) – Belső tényezők: Pozitív dolgok,  amik jól  
működnek,  és lehet  r á  befolyásom, hogy működjön 

+ Gyengeségek (Weaknesses) – Belső tényezők: Olyan dolgok, 
amik nem jól működnek, de lehet rá befolyásom, hogy jobb legyen 
a helyzet 

+ Lehetőségek (Opportunities) – Külső tényezők: Ol yan  
adot tságok,  amel yeket  nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek 
és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket. 

+ Veszélyek (Threats) – Külső tényezők: Olyan korlátok, negatív 
tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni és csökkentik a siker 
esélyeit, kockázatot jelenthetnek 

A SWOT elemzés elkészítésében lehetőleg az összes érintett szervezeti 
egység, érdekcsoport képviseltesse magát. 
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SWOT elemzés lépései: 

1. Először, meghatározott időkereteken belül (pl. szempontonként 20-30 
perc) szabad ötletelés (angol szakkifejezéssel ,,brainstorming”) 
keretében minden szemponthoz min. 20-25 javaslatot gyűjtünk össze. 
A szabad ötletelésnek fontos ismérve, hogy mindent felírunk, ami 
előkerül, ebben a fázisban nem szabad egyetlen ötletet sem elvetni 
vagy megvitatni. Ugyanakkor természetesen a résztvevők 
koncentráljanak a legfontosabb problémákra, jelenségekre. Ne keverjük a 
külső és belső szempontokat, azonosítsuk pontosan, hogy az adott 
felvetés melyik rubrikába tartozik. 

2. Az ötletelés eredményének átszerkesztése következik. Igyekezzünk 
a lehető legtömörebben, de találóan, szabatosan, megfogalmazni a 
pontokat. Gondoljuk át még egyszer, hogy a pontok a megfelelő 
rubrikába kerültek-e. Szűkítsük a kört minden szempont esetében a 
legfontosabb 6-10 pontra, a kevésbé fontos pontokat építsük be a 
fontosabbakba vagy húzzuk ki. 

3. Tekintsük át még egyszer a táblázatot, és ha úgy találjuk, hogy az 
valóban első látásra érthetően, áttekinthetően írja le az elemzés 
tárgyát, készen is vagyunk. 

4. A SWOT táblázat pillanatfelvétel, tehát egy jóval későbbi pályázathoz 
új elemzés kell, illetve célszerű azt a tervezési folyamatokba 
beépíteni és tervezési ciklusonként újra elkészíteni. Az újabb 
SWOT elemzések összehasonlítása a régebbiekkel világosan 
megmutatja, hogy a fejlesztések valóban a megfelelő irányba 
haladnak-e: éltünk-e lehetőségeinkkel, orvosoltuk-e 
gyengeségeinket. A SWOT elemzés – különösen a ,, gyengeségek” és 
a ,,lehetőségek” rubrika – világosan kijelöli a szükséges fejlesztési 
irányvonalakat, erre feltétlenül építsünk a tervezés során. 
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4.2. Problémafa – Célfa elemzés 

A projektek célja a problémák megoldása, ezért a fő problémák 
megértéséhez elemezni kell a fennálló helyzetet. Az adott helyzetet 
különbözőképpen értékelhetik a különböző érdekcsoportok, ezért hasznos 
lehet az összes érdekcsoport összehozása (például egy workshop 
keretében). 

Az elemzési szakasz három fázisból áll: 

+ Probléma-elemzés 

+ Célok meghatározása 
+ Stratégia-elemzés 

 

4.2.1. Probléma-elemzés 

A projekttel megvalósított beavatkozás meghatározásához első lépésben ki 
kell emelnünk azt a problémát, melynek megoldásához a projekttel 
közelebb kívánunk kerülni. 

A probléma-elemzés a kedvezményezettek főbb problémáinak 
azonosítását, valamint az okok és következmények meghatározását 
segítő ”probléma-fa” elkészítését foglalja magában. A problémák 
feltárása, azonosítása különböző módszerek segítségével történhet (pl. 
interjúk, felmérések, jelentések és statisztikák alapján). Az érdekcsoportok 
például ún. brainstorming (ötletbörze) összejövetel keretében határozhatják 
meg az adott helyzethez kapcsolódó legfőbb problémákat. 

Ezután meg kell határozni a feltárt problémák hierarchikus sorrendjét – 
ez az ún. ”problémafa”. Minden feltárt problémát értékelni kell, és az 
átfogó probléma meghatározása után fel kell tárni az ehhez kapcsolódó 
problémákat. A problémafa létrehozása során fel kell tárni az egyes 
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problémák közötti ok-okozati kapcsolatot. Ha a probléma ok, akkor az 
alsó szintre kerül. Az átlagos problémafa 3-5 szintből áll. 

 

 

 

Az elemzés eredménye végül egy, a fenti ábrához hasonló probléma-fa, 
mely világosan mutatja a problémák közötti ok-okozati összefüggéseket, 
rávilágít arra, hogy a részproblémák hogyan függnek össze a fő 
problémával. 

 

4.2.2. Célok meghatározása 
A probléma-fa valamely fennálló helyzet negatív aspektusait mutatja meg, 
míg a célok elemzése a kívánatos jövőbeni helyzet pozitív aspektusait. 

A probléma-fa összeállítása után a következő lépés a problémák célok 
formájában történő újrafogalmazása, az ún. ”cél-fa” összeállítása. A cél-fa 
tehát a probléma-fa tükörképe. 
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Az ok és okozati viszonyt az eszközök és célok viszony váltja fel. A 
felállított problémafa minden egyes ablakát átfogalmazzuk céllá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha az ok-okozati összefüggéseket jól állítottuk fel, úgy a célfa 
megmutatja, hogy a fő probléma megoldásához milyen részfeladatok 
megvalósításával juthatunk közelebb. Így biztosítható a projekt 
célkitűzései és a feltárt problémák közötti szoros megfelelés. 
Az elemzés eredménye végül egy, a fenti ábrához hasonló probléma-fa, mely 
világosan mutatja a problémák közötti ok-okozati összefüggéseket, 
rávilágít arra, hogy a részproblémák hogyan függnek össze a fő 
problémával. 
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4.2.3. Stratégia-elemzés 

Az elemzési szakasz utolsó fázisában történik tehát a kívánt eredmény 
eléréséhez szükséges stratégia kiválasztása. 

A projekt mindig csak egy feladat megoldására irányul. A célfa segítségével 
választjuk ki azt a beavatkozási útvonalat, amely – a rendelkezésre álló idő- 
és forráskereten belül – egy konkrét feladattól garantáltan eljut a legfőbb 
célig, de egyben megfelel az alábbi fő kiválasztási szempontoknak. 

+ illeszkedik a fejlesztés alapelveihez és alapértékeihez, azaz 
semmiképp sem ellentétes a projektet megvalósítók egyéb 
céljaival, a fejlődésről alkotott elképzelésével, 

+ biztosított a megvalósító számára a szükséges tudás és 
információs háttér, valamint a technikai feltételek, 

+ biztosítottak a pénzügyi források, azaz a szükséges saját erő 
rendelkezésre áll, és az elérhető támogatási programok 
valamelyikében a kívánt mértékig a megvalósítás, ill. a megvalósító 
szervezet támogatható, 

+ hatékony, azaz adott idő alatt a befektetett erőforrások ezen 
az úton hozzák a legnagyobb eredményt, illetve a befektetett 
erőforrások arányban állnak a kapható eredményekkel, 

+ multiplikátor-hatással rendelkezik, azaz a megvalósítás a célfa, 
ill. célfák más alrendszerében is előrelépést indukál, 

+ minimalizálja a konfliktusokat, azaz nem szít túl nagy ellentéteket, 
mások érdekeit legkevésbé sérti. 

A stratégia-elemzés során kerül eldöntésre, melyek azok a célok, amelyek 
bekerülnek a jelenlegi projekt céljai közé, és melyek azok, amelyek 
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kimaradnak. A stratégia tehát olyan célokat tartalmaz, amelyek 
illeszkednek a projekthez a rendelkezésre álló idő és erőforrások 
függvényében. 

A stratégia áttekinti a különböző beavatkozások megvalósíthatóságát, 
ami a projekt fókuszának elmozdulásával járhat. Ebből kifolyólag, miután 
kiválasztásra került a stratégia, a projekt célja és általános célkitűzései 
többé-kevésbé rögzítettek. 

A stratégia-elemzés folyamata: 
+ Határozzuk meg, melyek azok a célok, amelyeket nem kívánunk 

elérni (nem kívánatos, vagy nem megvalósítható). 
+ Csoportosítsuk a célokat, hogy kialakuljanak a lehetséges 

stratégiai alternatívák, stratégiai irányok. 
+ Válasszuk ki, melyik stratégia a legmegfelelőbb a kiválasztási 

kritériumok alapján (a kiválasztási kritériumokat a résztvevők 
közösen határozzák meg a stratégia elemzés kezdetén). 

+ Határozzuk meg az átfogó célt és a konkrét célokat. 

4.3. Érintettek elemzése (Stakeholder analízis) 
A partnerségre épülő projekttervezés az EU-ban már megszokottá vált, az 
előcsatlakozási alapok pedig már a magyar pályázókat is próbálják 
felkészíteni, megtanítani arra, hogy találjanak olyan gazdasági 
szervezeteket, melyek horizontálisan, vagy vertikálisan illeszkednek az 
adott projekthez. A konzorciumok sokrétűségük folytán a pályázáshoz 
kapcsolódó feladatokkal is könnyebben megbirkózhatnak. A partnerség 
elvének további célja, hogy a rendelkezésre bocsátott forrás ne elszigetelten 
fejtse ki hatását, hanem a gazdasági kapcsolatrendszereken keresztül a 
potenciális szereplők csoportjaira és ne csak elemeire hasson. 
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A széleskörű egyeztetések révén pontosítható és javítható a projekt 
tartalma. A projekt megvalósulásában érdekeltek – pl. hatóságok, civil 
szervezetek, vállalkozások, vagy az érintett lakosság – közötti párbeszéd 
megteremtésével megszerezhető a projekt támogatása, a valós igényekre 
szabható a projekt tartalma, és általában növelhető a projekt sikerének 
esélye. 

A partnerségi kapcsolatok akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha: 

+ a felek közt biztosítva van a kölcsönös, és folyamatos 
információcsere, 

+ ha a közvetlen projekten és önmagukon túlmutatva a döntések 
előkészítésében együttműködnek a térségi szereplőkkel, a 
gazdasági és a civil szervezetekkel, 

+ ha kölcsönös bizalommal, együtt, és egyenrangú félként 
vesznek részt a tervezésben és a végrehajtásban. 

 
Stakeholder = érintett 
A stakeholderek azon szervezetek, személyek összessége, akik 
- közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását, 
- közvetlenül érdekeltek a célok elérésében,  
- döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt,  
- részt vesznek a projektben,  
- a közszférában dolgozó érintett végrehajtók,  
- a projekt végső kedvezményezettjei. 
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A stakeholder analízis lépései: 
1. az érintettek azonosítása 
2. információgyűjtés az érintettekről 
3. az érintettek céljainak azonosítása 
4. az érintettek erős és gyenge pontjainak elemzése 
5. az érintettek stratégiájának meghatározása 
6. az érintettek viselkedésének elemzése 
7. cselekvési terv kidolgozása 

 

4.4. A logframe módszer 
A projekttervezési és irányítási eszközök közé azok a gyakorlati 
mechanizmusok tartoznak, amelyek biztosítják a relevanciára, a 
megvalósíthatóságra és a fenntarthatóságra vonatkozó célkitűzések 
teljesítését. A PCM-en belül a projekttervezéshez és irányításhoz használt 
alapeszköz a Logikai Keretmátrix (LKM, vagy röviden logframe). 

A logframe módszer alkalmazása hatékony eszköz arra, hogy az 
érdekcsoportok azonosítsák és elemezzék problémáikat, és meghatározzák 
azokat a célokat és elvégzendő tevékenységeket, amelyek a problémák 
megoldásához szükségesek. A logframe struktúra alkalmazásával a 
tervezők tesztelhetik a javasolt projektterveket azok relevanciájának, 
megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében. A 
program- és projekt-előkészítésben játszott szerepe mellett az LKM fontos 
irányítási eszköz a megvalósítási és értékelési szakaszban. Ennek alapján 
történik a cselekvési tervek elkészítése, valamint a monitoring rendszer és 
az értékelési keretrendszer kialakítása. 

Az érdekcsoportokat a maximális lehetséges mértékben be kell vonni az 
előkészítésbe, amely a projekttervezők részéről megfelelő 
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együttműködést igényel. A hatékony alkalmazás érdekében a technikai, 
gazdasági, szociális és környezeti elemzésekhez szükséges más 
eszközökkel is támogatni kell az LKM-t. A Bizottság által kifejlesztett 
ilyen eszközök közé tartozik a Környezeti Hatáselemzés, a Nemek Szerinti 
Hatáselemzés, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Hatáselemzés. 

A módszer előnye, hogy egyszerűbbé teszi: 

+ a logikus célrendszerek kialakítását, és az egyes szintek közötti 
kapcsolatok meghatározását, 

+ a kitűzött célok elérésének mérését, 

+ a projekt hatókörén kívül eső, de a projekt sikeres 
megvalósítása szempontjából fontos tényezők nyomon 
követését. 

Az LFA módszer alkalmazásának végeredményeként áll elő a logikai 
keretmátrix, amely 16 téglalapban foglalja össze a projekt szempontjából 
legfontosabb információkat: 

+ miért kerül végrehajtásra a projekt (beavatkozási logika) 
+ mit szeretne elérni a projekt (beavatkozási logika és indikátorok) 

+ ezt hogyan tervezi elérni a projekt (tevékenységek, eszközök) 

+ milyen külső tényezőket kell figyelembe venni (feltételezések és 
kockázatok) 

+ hol találjuk meg a projekt értékeléséhez szükséges információkat 
(ellenőrzés forrásai) 

+ milyen eszközökre van szükség (eszközök) 

+ mekkora a projekt költségvetése (költségek) 

+ milyen előfeltételezéseket kell teljesíteni a projekt elindításához 
(előfeltételezések). A logframe kitöltése napjainkban már szinte 
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minden pályázat elkészítéséhez követelmény, azonban nem szabad 
rugalmatlan és akadályt jelentő eszközként kezelni. A logframe-t nem 
pusztán mechanikus eljárások összessége, hanem egy gondolkodást 
segítő eszköz. 

A logframe-t emellett dinamikus eszköz is, amelyet a projekt fejlődésével 
és a körülmények változásával párhuzamosan újra kell értékelni, és felül 
kell vizsgálni. 

 

Az LFA módszer, azáltal, hogy összehozza az érdekcsoportokat az elemzési 
szakaszban a problémák, célok és stratégiák megvitatására, arra ösztönzi az 
érdekelteket, hogy gondolják át saját elvárásaikat és azt, hogy azok hogyan 
valósíthatóak meg. A célok világos meghatározásával és hierarchikus 
besorolásával lehetőséget ad a projekttervek belső logikájának ellenőrzésére, 
biztosítva ezáltal azt, hogy a tevékenységek, eredmények és célok 
kapcsolódjanak egymáshoz. 
A tervezéshez szükséges a projekt megvalósíthatóságát befolyásoló kritikus 
feltételezések és kockázati tényezők azonosítása, valamint a projekt 
monitoringjához és értékeléséhez szükséges mutatók és információs 
források meghatározása. Mindezek az információk egyetlen 
dokumentumban kerülnek összegzésre. 
A logframe négy oszlopot és négy sort tartalmazó mátrix. 
 
A vertikális logika segítségével beazonosíthatóak a projekt tevékenységek, 
tisztázhatóak az okozati összefüggések és meghatározhatóak a projekt- 
menedzser befolyásolási körén kívül eső fontos feltételezések, illetve 
kockázatok. 
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A vertikális logika 

 

  
A horizontális logika 
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A horizontális logika a projekt hatásai és a projekt által felhasznált 
erőfor rások mérésével  á l l  kapcsolatban, a főbb indikátorok (mutatók) 
és azok ellenőrzéséhez szükséges források meghatározásán keresztül. 

Az alábbiakban részletesen – a javasolt kitöltés sorrendjében – 
mutatjuk be a logframe mátrix egyes oszlopait. 
 

4.4.1. Az első oszlop: Beavatkozási logika 

A logframe mátrix első oszlopát intervenciós logikának (vagy 
beavatkozási logikának) nevezik, amely megadja a projekt alapjául 
szolgáló stratégiát. Ez a projekt magyarázó leírása a logframe-ben használt 
mind a négy intervenciós hierarchia szinten. 

+ Az eszközök (fizikai és nem fizikai) teszik lehetővé a 
tevékenységek megvalósítását. 
+ A tevékenységek megvalósításával érhetőek el az eredmények. 
+ Az eredmények együttesen érik el a projekt célt. 
+ A projekt cél hozzájárul az átfogó célok megvalósulásához. 

4.4.2. A negyedik oszlop: Feltételezések / kockázatok értékelése 
A célok hierarchiája 
1. Az átfogó célok azok a célok, amelyek a projekt hosszú távú hatásai 
mutatják be az érintettekre vonatkozóan. Ezeket a célokat a projekt 
önmagában nem tudja elérni, elérésükhöz szükség van további projektek 
megvalósítására is. 
2. A projekt cél az a konkrét cél, amit a projekt megvalósításával 
közvetlenül el kívánunk érni. Minden projektnek csak egy konkrét célja 
lehet. 
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3. Az eredmények a projekt keretében végrehajtott tevékenységek 
„termékei”, a projekt megvalósítása után rövidtávon létrejönnek. (Az 
eredményeket be kell sorszámozni.) 
4. A tevékenységek azok a lépések, amelyeket az eredmények elérése 
érdekében meg kell tenni. (A tevékenységeknek kapcsolódni kell az 
eredmények sorszámához: pl. 1.1., 1.2. stb). 

Egy projekt sikere gyakran nemcsak a projekt beavatkozásain múlik, hanem 
bizonyos külső tényezőkön, illetve konkrét feltételezéseken is, amelyek 
kívül esnek a projekt hatáskörén. A külső tényezők brainstorming 
(ötletbörze) révén határozhatóak meg a logframe minden egyes szintjére 
vonatkozóan. A projekt beavatkozásokon túl a sikerhez szükséges egyéb 
tényezők az alattuk lévő sorban találhatóak, így a feltételezések és 
kockázatok oszlop egy szinttel lentebb kezdődik, mint a másik három 
oszlop. 

A feltételek feltárásában alulról felfelé haladunk, mégpedig olyan logika 
mentén, hogy minden szinten azt keressük, hogy az adott szinten elért 
eredmények, hatások mellett a következő szint céljának teljesüléséhez mire 
van még szükség. 

+ Ha az előfeltételek teljesülnek, akkor elkezdődhet a 
tevékenységek megvalósítása; 

+ Ha a tevékenységek megvalósultak és az ezen a szinten lévő 
feltételezések igaznak bizonyulnak, akkor létrejönnek az 
eredmények; 

+ ha ezek az eredmények és ezen szint feltételei teljesültek, akkor 
elérjük a projekt célt; 

+ ha a projekt cél megvalósult és a szinthez tartozó feltétezések 
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teljesülnek, akkor a projekt hozzájárul az általános célok 
eléréséhez. 

A feltételezések meghatározását követően a kívánt helyzet formájában 
kell azokat megfogalmazni. Ilyen módon lehetővé válik ellenőrzésük és 
értékelésük a feltételezési algoritmus segítségével. A feltételezések 
vizsgálatának logikai folyamatát a következő ábra foglalja össze. 
 
A folyamat első lépése, hogy megvizsgáljuk az adott feltétel 
fontosságát a projekt szempontjából. Amennyiben a feltétel nem 
fontos, akkor az adott feltétellel nem foglalkozunk tovább. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Amennyiben a vizsgált feltétel fontos, akkor következő lépésként 
bekövetkezésének valószínűségét vizsgáljuk meg. Itt három esetet 
különböztetünk meg: 

+ ha a bekövetkezés biztos, akkor a logframe-ben nem szerepeltetjük 
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a feltételt, mivel az adottságnak vehető; 

+ ha az adott feltétel bekövetkezése valószínű, akkor a tényezőt 
figyelni kell; 

+ amennyiben valamely fontos feltétel bekövetkezése nem 
valószínű, úgy meg kell kísérelnünk átalakítani a projektet. Ha 
ez nem sikerül, úgy a projekt nem megvalósítható, az ötlet 
elbukott. 

A fenntarthatóságot biztosító tényezőket is figyelembe kell venni a 
logframe-ben. Egy projektről akkor mondható el, hogy fenntartható, ha 
azt követően is hasznokat/előnyöket kínál a kedvezményezetteknek, 
miután az adományozói segítségnyújtás fő része véget ért. 

 

4.4.3. A második oszlop: Objektíven ellenőrizhető mutatók 
Az objektíven ellenőrizhető mutatók megmutatják, hogy a logframe egyes 
szintjein elhelyezkedő célokat sikerült-e teljesíteni vagy sem. E 
mutatók alapján kerülhet sor a megfelelő monitoring rendszer 
kidolgozására. A logframe ezen oszlopában kerülnek meghatározásra a 
beavatkozási logika oszlopban meghatározott célok, eredmények 
elérésének mérésére szolgáló indikátorok. 

+ Az átfogó célok mérésére szolgáló indikátorok a hatásindikátorok; 

+ A konkrét cél mérésére szolgáló indikátorok az eredmény 
indikátorok; 

+ A projekt eredményének mérését az output indikátorok teszik 
lehetővé. 
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A legalsó sorban kerülnek feltüntetésre az eszközök, erőforrások. Az 
erőforrások közé a tervezett tevékenységek elvégzéséhez és a projekt 
irányításához szükséges emberi, anyagi és pénzügyi erőforrások tartoznak. 

A mutatók relevanciája SMART kritériumrendszerrel vizsgálható, amely 
az angol Specific, Measurable, Available, Relevant, Time-bound szavak 
rövidítése, azaz a jó indikátorok jól meghatározottak, mérhetőek, 
hozzáférhetőek viszonylag elfogadható költségek mellett, relevánsak az 
érintett célok szempontjából, és időszakhoz, időponthoz kötöttek. 

Specific (specifikus): arra és elsősorban arra a jellemzőre vonatkoznak, 
amelyhez hozzárendeljük őket, és az adott jellemzőről kellő mélységben 
és részletességgel szolgáltat információt. Az egyes célkitűzésekhez rendelt 
mutatók esetében a specifikusság azt jelenti, hogy az adott mutató valóban 
hiteles, és “zajtól mentes” képet ad az adott célkitűzés megvalósulásáról. 

Measurable (mérhető): azon indikátorok gyakorlati felhasználhatósága, 
amelyekhez nem tudunk számértéket rendelni, csekély. Az indikátorok 
számszerűsíthetősége, mérhető formában történő meghatározása alapvető 
fontosságú. 

Available (elérhető): fontos, hogy az adott indikátor értékére vonatkozó 
információhoz hozzá lehessen férni, létezzen vagy létre lehessen hozni 
egy olyan információs rendszert, melyből az adott indikátorra vonatkozó 
információ kinyerhető. Ezen kritériumnak nem csak elméletben kell 
teljesülnie, hiszen a folyamatos adatgyűjtés megvalósíthatósága múlik 
ezen, így az indikátor meghatározásánál figyelembe kell venni azt is, hogy 
milyen költségekkel, erőfeszítésekkel lehet megszerezni az indikátorra 
vonatkozó értékeket. Az információ megszerzésének, ráfordításainak 
arányban kell állniuk az információ hasznosságával.  
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Relevant (releváns): az indikátornak a felhasználás szempontjából fontos 
és hasznos információt kell hordozniuk. 

Time-bound (időhöz kötött): az időhöz való viszony két szempontból is 
jelentős az indikátorok esetében. Egyrészt egyértelmű kell, hogy legyen az 
az időpont vagy időhorizont, amire egy adott mutató vonatkozik: melyik 
hónapra, melyik évre szóló adatokról van szó, egyes célértékeket milyen 
időtávon kívánunk megvalósítani, stb. Másrészt mind a tervezés, mind a 
végrehajtás optimalizálásához elengedhetetlen, hogy a leíró jellegű 
mutatók az időszerű, időben is valósághű állapotot ábrázolják. 

Az objektíven ellenőrizhető jelző azt jelenti, hogy az ugyanazon 
mutatót mérő különböző személyek ugyanazokat a mérési 
eredményeket kapják meg. 

Az indikátorok olyan objektíven mérhető jelzőszámok és specifikációk, 
melyek az eredmények mennyiségi (db, fő, m, m2, m3, tonna, Ft, % ...), 
minőségi (kategória, szint, célcsoportra, funkcióra, kompetenciára, 
helyre, témára utaló jelző), vagy időbeni (állandó, időszakos, évi) 
meghatározását adják. 

Az eredményhez, a projekt célhoz és az átfogó célhoz tartozó indikátorokat 
egyaránt meg kell határozni. Ha valamely kitűzött célhoz nem tudjuk 
megmondani, hogy kinek, mennyit, milyen minőségben, mikorra, hol 
valósítjuk meg, a célkitűzést át kell fogalmaznunk. 
A második oszlop legalsó négyzetébe kerülnek a projekt 
megvalósításához szükséges eszközök, erőforrások. Az erőforrások 
közé a tervezett tevékenységek elvégzéséhez és a projekt irányításához 
szükséges emberi, anyagi és pénzügyi erőforrások tartoznak. 
 



„Híd a forráshoz” 

186 

4.4.4. Harmadik oszlop: Ellenőrzési eszközök 
Ebben az oszlopban az kerül feltüntetésre, hogy az objektívan mérhető 
indikátorokhoz szükséges információk, adatok honnan szerezhetők be, 
hol találhatóak. Az ellenőrzési eszközök révén a mutatókat, illetve 
mérőszámokat rögzítik, és a projekt-menedzsment, illetve az értékelést 
végrehajtó személyek rendelkezésére bocsátják. 

Meg kell határozni egyrészt a formát, másrészt azt, hogy kinek kell 
információkat biztosítania, harmadrészt pedig azt, hogy milyen 
rendszerességgel kell biztosítani azokat. 

A hatások mérésére leggyakrabban a belső nyilvántartásokból és a 
hivatalos statisztikákból nyerhető információkat használhatjuk, de 
gyakran szükség van önálló adatgyűjtésre is. Ebben az esetben fontos 
szempont, hogy megbízható, de nem túl költséges felmérési módot 
válasszunk. 

Az alsó sorban kerülnek meghatározásra a projekt megvalósításának (az 
eszközöknek) a költségei és azok forrásai (támogatás, saját erő, 
partnerek, hitel). Sorra vesszük, hogy a beavatkozási stratégia egyes 
szintjeinek teljesítéséhez mire lesz szükségünk. Amennyiben ezzel 
rendelkezünk, beírjuk a „források” mezőbe. Forrás lehet a 
készpénzben vagy már lekötött hitelben meglévő saját erő, a 
rendelkezésre álló épület, berendezés, már meglévő engedélyek, tervek, 
emberi erőforrások, stb. 

A projekthez szükséges eszközök és források pontos megbecslése 
érdekében részletesen meg kell határozni a tervezett tevékenységeket és 
az irányításhoz szükséges tevékenységeket. 
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5. Az EU horizontális követelményeinek érvényesítése 

A projektek létrehozásának fázisában elengedhetetlen, hogy 
beszéljünk azokról a követelményekről, amelyeket minden egyes 
projekt (legfőképpen az EU által támogatott projektek) esetében 
érvényesíteni kell, ám ezeket a szempontokat Magyarországon jelenleg 
nehezen tudják értelmezni és a projektek végrehajtásakor alkalmazni. 
Az ún. horizontális követelmények érvényesítéséről van szó, amelyek 
nélkül egyre kevésbé számíthatunk arra, hogy projekttervünk támogatást 
nyer. 

Az Európai Unió Bizottsága az általa is támogatott fejlesztések 
esetében alapvető követelményként fogalmazta meg az ún. horizontális 
elvek, mint a fenntartható fejlődés (környezetvédelem) és az 
esélyegyenlőség következetes érvényesítését. 

A horizontális elvek érvényesítése különösen projekt szinten jelent komoly 
kihívást, tennivalókat. Szükséges, hogy minden pályázó bemutassa a 
horizontális elvek érvényesülését egyrészt a pályázatában, másrészt – 
amennyiben a projekt kiválasztásra kerül – a későbbi előrehaladási 
jelentéseiben. 

A környezetvédelem érvényesítése az infrastruktúra-fejlesztési, és 
vállalkozás-fejlesztési, az esélyegyenlőség érvényesítése a 
humánerőforrás-fejlesztési és vállalkozás-fejlesztési projektek esetében 
különösen fontos. 

5.1. Az esélyegyenlőség érvényesítése 
Az egyenlőtlenségek megszüntetése és az egyenlőség előmozdítása a 
férfiak és nők között a közösségi politika egyik központi elve. Az 
esélyegyenlőség beépítése a különböző szakmapolitikákba az Amszterdami 
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Szerződésben megfogalmazott új kötelezettségek alapján többé már nem 
esetleges, hanem kötelező. Erre épülve a Strukturális Alapokra 
vonatkozó általános szabályokat tartalmazó rendelet a hazai gyakorlat 
számára új megközelítést ad a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség 
biztosítása terén. Ennek megfelelően az esélyegyenlőségi megközelítést a 
Strukturális Alapok programozásának és felhasználásának egészében be 
kell mutatni. Ez érinti egyrészt azokat a törekvéseket, melyek 
támogatják az egyenlőséget és a nők segítését célzó speciális 
intézkedéseket, másrészt minden, a férfiak és nők helyzetére hatással 
lévő szakterület aktív és hatékony bevonását már a tervezési szakaszban. 

A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség biztosítása mellett az Európai 
Unióban irányelvként megfogalmazódott az egyenlő bánásmód elve. Az 
egyenlő bánásmód megerősítése, a diszkrimináció elleni közösségi fellépés 
erősítése érdekében a 2000. év folyamán a tagállamok két irányelvet 
fogadtak el. Az egyik a faji és etnikai alapon történő diszkrimináció 
általános tilalmáról rendelkezik, míg a másik irányelv a foglalkoztatás és 
képzés területére vonatkozó egyenlő bánásmód általános kereteit teremti 
meg. Ebből is látszik, hogy a közösség intézményei igen aktívak voltak az 
elmúlt években a rasszizmus, az idegengyűlölet, a faji alapú diszkrimináció 
elleni küzdelemben. Az Európai Unió külön nyilatkozik a fogyatékos 
emberekkel kapcsolatos diszkrimináció tilalmáról az Alapvető Jogok 
Chartájában. 
Az esélyegyenlőség érvényesítése Magyarország szempontjából is 
alapvető jelentőségű. Fontos, hogy minden állampolgár – köztük a nők, 
a fogyatékkal élő emberek, vagy a roma emberek – számára 
megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén: a 
fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök 
vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és 
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munkaalkalmak, valamint a kulturális és társadalmi élet, sport és 
szórakozási lehetőségek területén. 

Az esélyegyenlőség átfogó célként történő megjelenítése megköveteli, hogy 
minden, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében finanszírozást igénylő projekt 
esetében mérlegelésre kerüljön, hogy az milyen mértékben érvényesíti az 
esélyegyenlőség szempontjait. Ebből a szempontból az egyes projekteket, 
tevékenységeket három fő csoportba sorolhatjuk be: 

+ Az esélyegyenlőség szempontjából pozitív projektek, 
amelyeknek elsődleges céljuk az esélyegyenlőség javítása, 
célcsoportjuk a nők és a hátrányos helyzetű csoportok Ilyen 
lehet például a fiatal anyák részére szervezett, a munkába való 
visszatérést segítő speciális képzés; vagy a szociális gazdaság 
fejlődését támogató projekt. 

+ Esélyegyenlőség-orientált projektek: bármely projekt, 
amelynek nem elsődleges célja az esélyegyenlőség javítása, de 
hozzájárul ahhoz. Figyelembe veszi pl. a nők, férfiak és a 
hátrányos helyzetű csoportok különböző igényeit, a projekt 
tartalmaz különböző ösztönzőket az esélyegyenlőség 
elősegítése érdekében és hozzájárul az esélyegyenlőség 
leküzdéséhez és az esélyegyenlőség fejlesztéséhez férfiak és 
nők között, a hátrányos helyzetű csoportok esetében azokon a 
területeken, amelyekre a projekt hatással van. Ide sorolható például 
egy tömegközlekedési projekt, amely különösen a saját 
közlekedési eszközzel nem rendelkező hátrányos helyzetű 
csoportok tagjait segíti, illetve amely integrálja a komplex 
akadálymentesítés szempontjait (pl. rámpa, piktogram, hangos 
lámpa, stb.) 
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+ Az esélyegyenlőség szempontjából semleges projektek: bármely 
projekt, amely nem járul hozzá az esélyegyenlőség javításához. 

Az esélyegyenlőség érvényesülése az alábbiak szerint vizsgálható: 

+ A humánerőforrás-fejlesztési projekteknél: biztosít ja-e 
a projekt, hogy a képzési és munkalehetőségek eljussanak a 
hátrányos helyzetű csoportokhoz? 

+ Infrastruktúra-fejlesztési projekteknél: hogyan fogja a projekt 
garantálni a fizikai infrastruktúra fejlesztésével, a közlekedés 
fejlesztésével, illetve az információs és kommunikációs 
technológia hozzáférésével az elmaradott települések 
elszigeteltségének csökkentését. 

+ Vállalkozás-fejlesztési projekteknél: biztosítja-e a projekt az 
atipikus foglalkoztatást (pl. részmunkaidőt, rugalmas 
megállapodásokat a munkavállalók számára, hogy ezáltal 
bővüljön a munkavállalók lehetséges összetétele). 

5.2. A környezetvédelem érvényesítése 
A hazai környezetpolitika részéről lényeges törekvés (és egyben brüsszeli 
elvárás is), hogy a fejlesztések a környezetvédelmi jogszabályoknak való 
megfelelésen túlmenően teljesítsék a fenntarthatóság követelményeit. 
Más szóval, a konkrét projekteknek a fejlesztési célkitűzések teljesítése 
mellett környezetvédelmi eredményt, hozadékot is fel kell mutatniuk, ezáltal 
is segítve a környezetpolitika ágazati és regionális integrációját. A 
környezetvédelem horizontális célként való megjelenítése hivatott 
biztosítani, hogy azok a projektek részesüljenek támogatásban, amelyek 
megelőzik, illetve a lehető legkisebb mértékűre csökkentik a környezeti 
költségeket. 
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Ugyancsak biztosítani kell a „szennyező fizet” elv érvényesülését E 
kívánalom szorosan kapcsolódik a program/projekt monitoring 
feladatokhoz: biztosítani kell, hogy a fejlesztések környezeti, ökológiai 
hatásai nyomon követhetők legyenek, sőt, amennyire lehetséges, a 
monitoring a későbbiekben a projektek környezet-orientált pályára 
állítását is segítse. 

A Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból finanszírozott 
fejlesztéseket három főbb típusba sorolhatjuk: gazdasági, vállalkozási 
(termelő) típusú intézkedések; infrastrukturális intézkedések; humán fejlesztés 
típusú intézkedések. Mindhárom kategóriánál elsődleges elvárás a 
környezetvédelem szempontjainak érvényesítése. Ez az elvárás 
leginkább a termelő és az infrastrukturális intézkedések esetében 
egyértelmű, míg a humán fejlesztés típusú intézkedéseknél áttételesen – 
például a környezettudatosság erősítésén keresztül – jelentkezik. 

Minimális elvárás, hogy a pályázók és kedvezményezettek a hatályos 
környezetvédelmi jogszabályok követelményeit betartsák, emellett 
ugyanakkor törekedni kell a projektek környezeti teljesítményének 
optimalizálására. Egyes beruházások, létesítmények tervezésekor fel kell tenni 
a kérdést, hogy a tervezett tevékenység nem környezetvédelmi-
engedélyköteles-e. Azoknál a tevékenységeknél, amelyek megvalósítása 
várhatóan jelentős környezeti hatásokkal járhatnak, környezeti 
hatásvizsgálatot kell végezni, aminek alapján a területileg illetékes 
környezetvédelmi felügyelőség az érintett szakhatóságok és 
önkormányzatok bevonásával dönt az engedélyezhetőségről. Jelenleg 
hazánkban a környezeti hatásvizsgálat elvégzését törvény írja elő, és 
kormányrendelet határozza meg a környezetvédelmi engedély-köteles 
tevékenységek körét. Olyan tevékenységek ezek, amelyek káros 
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anyagok kibocsátásával járnak, vagy nagy a területigényük, esetleg 
valamilyen fokú védelem alatt álló területen valósulnának meg, vagy 
bármi más módon veszélyeztethetik környezetüket. A fentebb megnevezett 
kormányrendeletben a tevékenységek felsorolásán túl – a vonatkozó EU 
irányelvek alapján – megtalálhatók az engedélyezési eljárás részletei, 
valamint a környezeti hatásvizsgálat tartalmára vonatkozó követelmények. 

A különféle intézkedések, projektek környezeti teljesítménye az 
anyag-, energia-, víz- és hulladékgazdálkodáson, a logisztikai igények 
mérséklésén, a természeti értékek, a terület- és a táj fenntartható 
kezelésén, valamint az egyéni és vállalati környezeti szemlélet 
előmozdításán keresztül javítható. 

A környezetvédelem érvényesítése különösen az infrastruktúra-
fejlesztési projekteknél, a nagy ipari, kereskedelmi beruházások esetében 
kiemelt jelentőségű.
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X. FEJEZET: A RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK BEMUTATÁSA 
 
A KÖZÉPMAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN MŰKÖDŐ, 
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK INTEGRÁCIÓJÁT CÉLUL 
TŰZŐ CIVILSZERVEZETEK FŐBB ADATAI 

Szervezet neve, 
(működés kezdete) 

Cím, elérhetőségek Célcsoport Tevékenység Működés
i hatókör 

Budapest Környéki 
Népfőiskolai 
Szövetség (1989) 

Cím: 2000 Szentendre, 
Pátriárka u.7. 
Tel.:06/30-688-3740 
Fax: 06/1-331-9002 
E-mail: bknsz@t-
online.hu 

Alacsony iskolai 
végzettségűek, 
romák, 
kistelepülések, 
tanyás térsége, 
munkanélküliek 

Kompetencia 
alapú képzések, 
„második 
esély”, 
felzárkóztató 
képzések 

KM régió 

Manush Alapítvány 
(2003) 

Cím:1055 Budapest, 
Markó u.7. 
Tel/Fax:06/1-302-1787 
E-mail: 
manush@manush.hu 

Romák Képzés, 
mentorálás 

Országos 

Magyar 
Ökumenikus 
Segélyszervezet 
(1991) 

Cím: 1116 Budapest, 
Tomaj u. 4. 
Tel.:06/1-208-5584 
Fax:06/1-208-4934 
E-mail: 
frank.katalin@hia.hu 

Hátrányos 
helyzetben lévő 
családok, 
gyermekek, 
szenvedélybetege
k, hajléktalanok 

Szociális ellátás, 
fejlesztés 
Magyarországon
, humanitárius 
segítségnyújtás 
Magyarországon 
és külföldön 

Nemzetkö
zi és 
országos 

Jól-Lét Alapítvány 
(2002) 

Cím: 1114 Budapest, 
Károli Gáspár tér 2. 
Tel/Fax:06/1-319-0331 
E-mail: info@jol-
let.com 

Hátrányos 
helyzetű 
munkavállalók, 
GYES-ről, 
GYED-ről 
visszatérő szülők 
és női 
munkavállalók 

Mentorálás, 
álláskeresési 
tanácsadás, 
munkaerő-
közvetítés, 
képzés, 
munkáltatók 
érzékenyítése, 
atipikus 
foglalkoztatás 
népszerűsítése 

Budapest 
és 
vonzáskör
zete 

Alapítvány az 
Emberi Értékekért 
(2004) 

Cím: 1106 Budapest, 
Nagyicce út 10. 
Tel.:06/30-919-1860 
E-mail: 

Alacsony 
végzettségűek 

Oktatás, képzés, 
továbbképzés, 
ismeretterjesztés 

Országos 



„Híd a forráshoz” 

194 

Szervezet neve, 
(működés kezdete) 

Cím, elérhetőségek Célcsoport Tevékenység Működés
i hatókör 

kszabo@culturalfound
ation.hu 

Ébredések 
Alapítvány (1992) 

Cím: 1089 Budapest, 
Kálvária tér 5. 
Tel.:06/20-825-0209 
E-mail: 
ebredesek2002@freem
ail.hu 

Pszichés 
problémával élők, 
főként 
elmebetegséggel 
küzdők 

Rehabilitáció, 
közösségi 
ellátás, nappali 
kórház, 
drogambulancia, 
képzés 

Régiós 

Magyar Vakok és 
Gyengénlátók 
Országos 
Szövetsége (1918) 

Cím: 1146 Budapest, 
Hermina út 47. 
Tel/Fax:06/1-384-5028 
E-mail: 
koczkas.csilla@mvgyo
sz.hu 

Vakok és 
gyengénlátók 

képzés Országos 

Mozgássérültek 
Budapesti 
Egyesülete (1977) 

Cím: 1116 Budapest, 
Keveháza u. 19-21. 
Tel.:06/1-205-3174 
Fax:06/1-205-3175 
E-mail: 
bardigabor476@gmail.
com 

Mozgássérültek Érdekképviselet, 
jogi tanácsadás, 
információszolg
áltatás, képzés, 
Támogató és 
Otthonápoló 
Szolgálat, 
eMagyarország-
pont 

Nemzetkö
zi és 
Budapest 
(KM 
régió) 

Drogkiút 
Alapítvány (2004) 

Cím: 1021 Budapest, 
Budakeszi út 77. 
Tel.:06/30-303-9639 
E-mail: 
drogkiut@index.hu 

Kábítószer 
problémával 
küzdők 

Rehabilitációs 
foglalkoztatás, 
reszocializáció, 
egészségmegőrz
és 

Országos 

Gyáli Egymásért 
Mozgássérültek 
Egyesülete 

Cím: 2360 Gyál, 
Erdősor 140. 
Tel/Fax:06/29-342-836 
E-mail: 
erika50@citromail.hu 

- - - 

Együtt a Leukémiás 
Gyermekekért 
Alapítvány (2003) 

Cím: 1026 Budapest, 
Pasaréti út 122/C 
Fsz.4. 
Tel.:06/1-356-2136 
E-mail: 
info@leukemias.hu 

Leukémiás és 
egyéb rákos 
megbetegedésben 
szenvedő betegek, 
és hozzátartozóik. 

Betegségmegelő
zés, 
rehabilitáció, 
esélyegyenlőség 
előmozdítása 

Országos 

Látássérültek Pilis 
Völgye Egyesülete 

Cím: 2085 
Pilisvörösvár, Szent 

Vakok és 
gyengénlátók 

Foglalkoztatás Kistérségi 
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Szervezet neve, 
(működés kezdete) 

Cím, elérhetőségek Célcsoport Tevékenység Működés
i hatókör 

(2006) János u.38. 
Tel.:06/70-387-5263 
Fax:06/26-332-108 
E-mail: 
lpeiroda@gmail.com 

Humán Erőforrás 
Alapítvány (2002) 

Cím: 1056 Budapest, 
Molnár u. 19. 
Tel/Fax: 06/1-365-
4312 
E-mail: 
ugyvezeto@hea.hu 

Mozgáskorlátozot
tak, vakok és 
gyengénlátók 

Képzés, 
foglalkoztatási 
projektek 

Régiós 

Kisebbségi 
Információs és 
Érdekvédelmi 
Szervezet  

Cím: 1214 Budapest, 
Nap u. 14. 
Tel.:06/1-788-6727 
E-mail: 
kiesz21@gmail.com 

Alacsony 
végzettségűek és 
romák 

Foglalkoztatás 
elősegítése, 
mentorálás, 
érdekvédelem 

Kerületi, 
Dél-pesti 
Térség 
Foglalkoz
tatási 
Paktum 
alapítója 

Sorstárs ’94 
Alapítvány (1994) 

Cím: 2600 Vác, Tabán 
u. 28. 
Tel.: 06/30-470-8325 
Fax:06/27-504-105 
E-mail: 
marianna62@gmail.hu 

Értelmi és 
halmozottan 
sérültek 

Kulturális, sport 
és szabadidős 
tevékenységek 
támogatása, 
fiatalok 
lakóotthoni 
elhelyezésének, 
munkalehetőség 
biztosításának 
elősegítése 

Két váci 
fogyatéko
sok 
nappali 
intézmén
yének 
gondozott
jai 

I-Work Közhasznú 
Alapítvány (2000) 

Cím: 1137 Budapest, 
Pozsonyi út 9. 
Tel.:06/30-875-8751 
Fax:06/1-342-2801 
E-mail: program@i-
work.hu 

Digitális 
írástudással 
kevésbé 
rendelkezők, 
alacsony 
végzettségűek, 
vidéki 
munkavállalók 

Képzés, kutatás-
fejlesztés, 
tanácsadás 
 
 

Országos 

Sérültek. 
Halmozottan 
Sérültek és Segítőik 
Szövetsége (2005) 

Cím: 2113 Erdőkertes, 
Bacsó B. u. 13. 
Tel.:06/70-205-2571 
Fax:06/28-476-946 
E-mail: 

Sérültek, 
halmozottan 
sérültek 

Szabadidős 
programok 
szervezése, 
érdekképviselet. 
A Kézenfogva 

KM régió 
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Szervezet neve, 
(működés kezdete) 

Cím, elérhetőségek Célcsoport Tevékenység Működés
i hatókör 

banatko@citromail.hu Alapítvány 
pályázatának 
nyerteseként 
készülünk a 
2009-07-26-án 
Erdőkertesen 
megrendezésre 
kerülő „Fogadd 
el, fogadj el!” 
rendezvényre. 

Országos Női 
Érdekvédelmi 
Egyesület (1997) 

Cím: 1025 Budapest, 
Nagybányai út 82. 
Tel/Fax:06/1-200-0860 
E-mail: 
nemesgabi@freemail.h
u 

Alacsony 
végzettségűek, 
romák 

Képzés, 
foglalkoztatás 

Országos 

Nők a XVIII. 
kerületért 
Alapítvány 
(NATIK) (2002) 

Cím: 1181 Budapest, 
Darányi I. u. 105. 
Tel/Fax:06/1-292-2582 
E-mail: 
kajdierzsi@vnet.hu 

Hátrányos 
helyzetben lévők, 
egyének és 
csoportok segítése 
(nők, gyermekek, 
idősek) 

Képzés, 
ismeretterjesztés
, mentorálás, 
egyéb karitatív 
tevékenység 

Bejegyzés 
szerint 
Bp. 18. 
ker., 
gyakorlat
ban 
szélesebb 
hatókörű 

Macte Animo 
(2003) 

Cím: 2113 Erdőkertes, 
Bacsó B. u. 13. 
Tel.:06/20-536-3090 
Fax:06/28-476-946 
E-mail: 
laszlomate@vnet.hu 

Sérültek, 
halmozottan 
sérültek 

Szabadidős 
programok 
szervezése, 
érdekképviselet, 
nyelvi 
továbbképzés, 
nemzetközi 
tapasztalatcsere 

Budapest 
és Pest 
Megye 
egész 
területére 
valamint 
országosa
n 

Irodalmi Centrifuga Tel.:06/20-562-7449 
E-mail: 
akinoreweronika@gma
il.com 

- - - 

Szubjektív Értékek 
Alapítvány (2002) 

Cím: 1013 Budapest, 
Alagút u. 1. 
Tel.:06/30-851-0478 
E-mail: 
nem.jud@gmail.com 

Hátrányos 
helyzetű, 
elsősorban roma 
származású 
fiatalok 

Roma 
származású 
fiatalok 
képzésének 
elősegítése, 

Nemzetkö
zi 
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Szervezet neve, 
(működés kezdete) 

Cím, elérhetőségek Célcsoport Tevékenység Működés
i hatókör 

társadalmi 
beilleszkedésük 
támogatása 
képzési 
programokkal, 
hatékony 
információs 
központok és 
hálózatok 
kiépítése  

Egzisztencia 
Szociális és 
Foglalkoztatási 
Alapítvány (1992) 

Cím: 1111 Budapest, 
Karinthy F. út 4-6. II/5. 
Tel/Fax:06/1-786-2157 
E-mail: higi@chello.hu 

Alacsony 
végzettségűek, 
beilleszkedési 
nehézségekkel 
küzdők, romák 

Tranzit 
foglalkoztatói és 
promt segítői 
programok, 
mentálhigiénés 
önmegerősítő 
tréningek 

Budapest 
és Pest 
megye 

Összjáték 
Alapítvány (2000) 

Cím: 1189 Budapest, 
Galamb u. 39/B 
Tel.:06/20-554-2337 
E-mail: 
gaborzs@gmail.com 

Nonprofit 
szervezetek, nők, 
gyerekek, romák, 
fogyatékkal élők, 
idősek 

Esélyegyenlőség
i kampány, jogi 
tanácsadás, 
konferenciák, 
tréningek 

Országos 

Európai Hátrányos 
Helyzetűek 
Közhasznú 
Egyesülete (2007) 

Cím: 1152 Budapest, 
Rákosi út 41. 
Tel.:06/30-212-8419 
E-mail: 
eu.angela@freemail.hu 

romák Foglalkoztatás 
és oktatás 

Európai 
Unió 

Dunakanyari 
Látássérültek 
Egyesülete (1997) 

Cím: 2600 Vác, 
Földváry tér 14. 
Tel.:06/30-941-7637 
E-mail: 
dulate@freemail.hu 

Dunakanyar 
kistérségében élő 
látássérült /vak és 
gyengénlátó/ 
személyek 

Látássérült 
emberek 
helyzetének 
felmérése, 
aktivitásuk 
felkeltésére, 
munkaképesség
ük fejlesztése. 
 
 

Dunakany
ar 
kistérsége 

Vakok és 
Gyengénlátók 
Közép-
Magyarországi 

Cím: 1146 Budapest, 
Hermina út 47. 
Tel.:06/1-422-0438 
Fax:06/1-422-0439 

Vakok és 
gyengénlátók 

Információnyújt
ó és tanácsadó 
szolgálat 
működtetése, 

KM régió 
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Szervezet neve, 
(működés kezdete) 

Cím, elérhetőségek Célcsoport Tevékenység Működés
i hatókör 

Regionális 
Egyesülete (2005) 

E-mail: 
info@vgyke.com 

támogató 
szolgálat 
működtetése, 
közösségi és 
kulturális 
programok 
szervezése, 
érzékenyítő 
programok 
lebonyolítása a 
látó társadalom 
számára. 

Szellemi Sérült 
Testvéreinkért 
Alapítvány (1992) 

Cím: 1114 Budapest, 
Ulászló u. 15. 
Tel/Fax: 06/1-208-
1793 
E-mail: 
szeseta@gmail.com 

Középsúlyos 
értelmi 
fogyatékosok 

Integrált 
nyaraltatás, 
klubdélutánok 

Budapest 
és Közép-
Magyaror
szági 
régió 

Magyar Távmunka 
Szövetség (2004) 

Cím: 1025 Budapest, 
Pitypang u. 7. 
Tel.:06/30-620-6969 
E-mail: 
iroda@tavmunka.org 

Munkahelyüket 
megőrizni kívánó 
munkavállalók, 50 
év felettiek, a 
pályakezdők és 
GYES-ről 
visszatérők 

Tanácsadás, 
képzés, szakmai 
rendezvények és 
kiadványok 

Országos 

MATE-Adj Esélyt 
Magadnak 
Alapítvány 

Cím: 1038 Budapest, 
Rókaláb u. 6. 
Tel.: 06/1-240-9110 
Fax:06/1-214-4832 
E-mail: matetours@t-
online.hu 

- - - 

Együtt a 
Munkaerőpiac 
Fejlesztéséért 
Alapítvány 

Cím: 1021 Budapest, 
Budakeszi út 77. 
Tel.: 06/1/225-3510 
Fax: 06/1/225-3511 
E-mail: info@emfa.hu  

Munkaerőpiacon 
hátrányos 
helyzetű 
csoportok: nők, 
romák, alacsony 
iskolai 
végzettségűek  

Hátrányos 
helyzetű 
csoportok 
társadalmi 
esélyegyenlőség
ének elősegítése, 
képzési-
foglalkoztatási 
programok, 
tanácsadás 

Országos, 
nemzetkö
zi 
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FELHASZNÁLT IRODALOM 
 
- A kohéziós politika 2007-2013 Kommentátorok és hivatalos szövegek – 
Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala [Luxemburg, 
2007] 
- Az európai Alapok felhasználása Magyarországon a 2007-2013-as 
időszakban – Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara [Budapest, 2007] 
- EU vonal honlapján (www.euvonal.hu) szereplő információk 
felhasználásával 
     Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (http://www.nfu.hu) szereplő 
információk felhasználásával 
- Új Magyarország Fejlesztési Terv (Magyarország Nemzeti Stratégiai 
Referenciakerete 2007-2013) – A Magyar Köztársaság Kormánya [Az 
Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007.május 7.] 
- Hogyan készítsünk pályázatot? – Foglalkoztatási projektek tervezése – 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium [Budapest, 2004] 
- Projekttervezés, pályázatkészítés, projektvégrehajtás – Tempus 
Közalapítvány [Budapest, 2004] 
- A pályázás alapjai – Tempus Közalapítvány [Budapest, 2004] 
- Bevezetés az Európai Unió támogatási rendszerébe – Közigazgatási 
Intézet [Budapest, 2005] 
- Ponácz György Márk: A projekttervezés módszertana (PowerPoint 
bemutató) – Tempus Közalapítvány [Budapest, 2005] 
- Kővágó Zoltán: Projekt-tervezési technikák (PowerPoint bemutató) – 
Tempus Közalapítvány •Budapest, 2003] 
- Radács Edit: Regionális üzleti trendek (PowerPoint bemutató) – Budapesti 
Műszaki Egyetem [Budapest, 2006] 
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- Márton György: Az európai uniós pályázatok követelményrendszere és 
lebonyolítása (PowerPoint bemutató) – Dél-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Kht. [Pécs, 2003] 
- Eurostat (Statistical Office of the European Communities) – Európai 
Közösségek Statisztikai Hivatala 
- A női foglalkoztatás globális trendjei (Global employment trends for 
women brief) - Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour 
Office – ILO), Genf, 2007. 
- „A nők szerepe az Európai Uniós (foglalkoztatás) politikában”, előadás, 
Kántor Eszter, pályázati szakértő 
- www.europarl.europa.eu 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.ht
m 
- Munkaerő-piaci mentor kézikönyv - Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért 
Alapítvány, 2008. 
- A nők munkaerő-piaci re-integrációjához kapcsolódó pályázati 
lehetőségek a TÁMOP konstrukciókban – Babusa Helga, ESZA Kht. 
-  www.nfu.hu   


