
 2. számú melléklet a XVIII/52/42/2011. Korm. előterjesztéshez

Szervezet neve: 

Kontaktszemély neve és elérhetősége:

Beavatkozási terület
Programok/intézkedések 

megnevezése
Programok/intézkedések rövid összefoglalása

A végrehajtás 

határideje 

 A program/intézkedés 

megvalósításához 

rendelkezésre 

álló/tervezett forrás a 

2011-13 AT 

programozási 

időszakban

(millió Ft) 

Ebből romák 

felzárkózására jutó 

forrásrész (millió Ft)

Végrehajtás 

felelősének 

megnevezése

Együttdöntés 

szereplői

Javasolt 

együttdöntési 

mechanizmus

A keretmegállapodás 

számszerűsített célok elérését 

szolgáló indikátor megnevezése

Az indikátorok célértéke 

2007-13 programozási 

időszak vonatkozásában

Ebből a keretmegállapodáshoz kapcsolódó 

célérték

2011 2012 2013 2014 2015 összesen

100 000 munkanélküli roma foglalkoztatásba 

történő bevonása

TÁMOP 1. A foglalkoztathatóság 

fejlesztése, a munkaerőpiacra való 

belépés segítése és ösztönzése

A foglalkoztathatóság javítása azt jelenti, hogy az emberek tudását, készségeit 

fejleszteni kell annak érdekében, hogy alkalmassá váljanak a foglalkoztatásra, 

ösztönözni és segíteni kell az álláskeresést, a munkaerőpiacra való belépést vagy 

visszatérést. Ez a prioritás azokat a szolgáltatásokat és programokat (aktív 

foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket) támogatja, amelyek célja a munkanélküli és 

inaktív emberek foglalkoztathatóságának javítása olyan programokon keresztül, 

amelyek igazodnak az egyes munkavállalói csoportok sajátos helyzetéhez, speciális 

szükségleteihez, az egyéni képességekhez, készségekhez és a helyi munkaerő-piaci 

sajátosságokhoz és gazdasági lehetőségekhez.

A foglalkoztathatóság javítása azt jelenti, hogy az emberek tudását, készségeit 

fejleszteni kell annak érdekében, hogy alkalmassá váljanak a foglalkoztatásra, 

ösztönözni és segíteni kell az álláskeresést, a munkaerőpiacra való belépést vagy 

visszatérést. Ez a prioritás azokat a szolgáltatásokat és programokat (aktív 

foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket) támogatja, amelyek célja a munkanélküli és 

inaktív emberek foglalkoztathatóságának javítása olyan programokon keresztül, 

amelyek igazodnak az egyes munkavállalói csoportok sajátos helyzetéhez, speciális 

szükségleteihez, az egyéni képességekhez, készségekhez és a helyi munkaerő-piaci 

sajátosságokhoz és gazdasági lehetőségekhez.

2015                        111 260    
 előre nem 

meghatározható 
NGM-NFM

NGM-KIM-NFM-

ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

A támogatott aktív munkaerőpiaci 

intézkedésekben résztvevő 

személyek száma

A támogatott intézkedésekben 

résztvevők közül a programból 

való kilépést követő 180. napon 

foglalkoztatottak aránya

A támogatott munkaerőpiaci 

képzésekben résztvevő személyek 

száma

A támogatott képzéseket sikeresen 

befejezők (záróvizsgát teljesítők, 

bizonyítványt szerzők) száma

160.000 fő (ebből 22.000 

KMR)

28,5% (160.000 fő esetén 

45.600)

70.500 (melyből 10.000 fő 

KMR)

50.000 fő (melyből 8.200 fő 

KMR)

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos 

helyzetűek foglalkoztathatóságának 

javítása 

2015                          60 000    
 előre nem 

meghatározható  
NGM-NFM NGM-NFM-ORÖ

Pályázat előkészítő 

munkacsoportban 

való részvétel (ORÖ) 

részvétel a szakmai 

irányító testület 

munkájában (ORÖ)

Programba bevont személyek 

száma

Képzésben résztvevők száma

A program befejezése után 180. 

napon foglalkoztatott

Programba bevont személyek 

száma: 70 000 fő

Képzésben résztvevők száma: 

35 700 fő

A program befejezése után 

180. napon foglalkoztatott: 20 

000 fő

Romák száma a programba bevontak között:

Dél-Dunántúl                 2.032

Észak-Magyarország        3.351

Észak-Alföld                   1.786

Közép-Dunántúl             1.173

Észak-Alföld                   2.608

Nyugat-Dunántúl               899

Összesen                        11.849

TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci 

program a hátrányos helyzetűek 

foglalkoztatásáért 

2015                           5 000    
 előre nem 

meghatározható  
NGM-NFM NGM-NFM-ORÖ

Tájékoztatás a 

programban részt vett 

roma emberek 

számáról (a 

végrehajtásért, 

nyomonkövetésért 

felelős szerv 

bevonásával)

Programba bevont személyek 

száma

Képzésben résztvevők száma

A program befejezése után 180. 

napon foglalkoztatott

Programba bevont személyek 

száma: 5 000 fő

Képzésben résztvevők száma: 

3 000 fő

A program befejezése után 

180. napon foglalkoztatott: 1 

600 fő

TÁMOP 1.4.1 Közösségi 

feladatokhoz kapcsolódó mukaerő-

piaci programok támogatása 

2015                           4 490    
 előre nem 

meghatározható  
NGM-NFM NGM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

véleményezése, 

javaslattétel (NGM, 

NFM, ORÖ), 

Tájékoztatás a 

programban részt vett 

roma emberek 

számáról (a 

végrehajtásért, 

nyomonkövetésért 

felelős szerv 

bevonásával)

A programba bevont 

személyek száma legalább 260 

fő

Képzésbe bevontak száma: 

legalább 156 fő                A 

képzést sikeresen elvégzők 

száma: legalább 130 fő A 6 

hónapos foglalkoztatásban 

részt vevő személyek száma: 

legalább 156 fő 

TÁMOP 1.4.3 Innovatív, kísérleti 

foglalkoztatási programok 

támogatása

2015                           4 000    
 előre nem 

meghatározható  
NGM-NFM NGM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

véleményezése, 

javaslattétel (NGM, 

NFM, ORÖ), 

A konstrukció tervezés alatt, 

célértékek a pályázat 

előkészítését követően 

határozhatók meg.

TÁMOP 1.4.6 

Tranzitfoglalkoztatás az 

építőiparban 

2015                           4 150    
 előre nem 

meghatározható 
NGM-NFM NGM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

véleményezése, 

javaslattétel (NGM, 

NFM, 

ORÖ),Tájékoztatás a 

programban részt vett 

roma emberek 

számáról (a 

végrehajtásért, 

nyomonkövetésért 

felelős szerv 

bevonásával)

A konstrukció tervezés alatt, 

célértékek a pályázat 

előkészítését követően 

határozhatók meg.

GOP 2. Vállalkozások komplex 

fejlesztése

A prioritás fő célja a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások, elsősorban a 

KKV-k (széles értelemben vett) vállalati kapaciátasainak komplex fejlesztése 

jövedelemtermelő képességük növelése és a piaci pozícióik javítása érdekében 

technológia-intenzív tevékenységek fejlesztésével, a vállalkozások szervezet- és 

humánerőforrás fejlesztésének, az IKT technológia és alkalmazások használatának, 

illetve az üzlet- és piacfejlesztési tevékenységeknek az integrálásával.

2015                          54 000    NGM-NFM NGM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

nettó árbevételnövekedés 3%

GOP 2.1.3 Komplex 

technológiafejlesztés és 

foglalkoztatás

A komplex technológia fejlesztés (eszközbeszerzés, licence, know-how, IT, 

piacrajutás, HR, környzeti tanácsadás, stb) mellett az új munkavállalók bérköltsége is 

elszámolható 

2015                          45 000    NGM-NFM

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

GOP 2.2.4 KKV 

munkahelyteremtés
2015                           9 000    NGM- NFM

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

GOP 3. Üzleti környezet

Cél a vállalkozások külső, működési környzetének fejlesztése, korszerű IKT 

(hálózati) infrastruktúra kialakítása, a térségi, üzleti infrastruktúra kiépítettségének 

fejlesztése, valamint a vállalatok megfelelő információval való ellátása, emeltszintű 

üzleti, piaci tanácsadás.

2015                          30 000    NGM-NFM NGM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

szélessávú háztartások arányának 

növekedése a program hatására: 

10%

GOP 3.3.2 Versenyképeeségi 

program

A versenyképesség növelését célzó fejlesztések (eszközbeszerzés, licence, know-how, 

IT, piacrajutás, HR, környzeti tanácsadás, stb) keretében az új munkavállalók 

bérköltsége is elszámolható 

2015                          27 000    NGM-NFM NGM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

1.Foglalkoztatás bővítése

A Kormány és az ORÖ keretmegállapodás végrehajtására vonatkozó részletes intézkedési terv  (2011-2015)

Romák felzárkózására vonatkozó eredmények, indikátorok célértékei

1  2011.10.18
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Beavatkozási terület
Programok/intézkedések 

megnevezése
Programok/intézkedések rövid összefoglalása

A végrehajtás 

határideje 

 A program/intézkedés 

megvalósításához 

rendelkezésre 

álló/tervezett forrás a 

2011-13 AT 

programozási 

időszakban

(millió Ft) 

Ebből romák 

felzárkózására jutó 

forrásrész (millió Ft)

Végrehajtás 

felelősének 

megnevezése

Együttdöntés 

szereplői

Javasolt 

együttdöntési 

mechanizmus

A keretmegállapodás 

számszerűsített célok elérését 

szolgáló indikátor megnevezése

Az indikátorok célértéke 

2007-13 programozási 

időszak vonatkozásában

Ebből a keretmegállapodáshoz kapcsolódó 

célérték

2011 2012 2013 2014 2015 összesen

A Kormány és az ORÖ keretmegállapodás végrehajtására vonatkozó részletes intézkedési terv  (2011-2015)

Romák felzárkózására vonatkozó eredmények, indikátorok célértékei

GOP 3.5.1 Esélyegyenlőségi 

célcsoportok támogatása 

foglalkoztatásban

2015                           3 000    NGM-NFM NGM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

KMOP 1.4.4 Esélyegyenlőségi 

célcsoportok támogatása 

foglalkoztatásban

2013                           2 000    NGM-NFM NGM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

GOP 4. és KMOP 1.3 Pénzügyi 

eszközök

A prioritási tengely az Európai Bizottság JEREMIE mechanizmusával összhangban 

különböző pénzügyi eszközökkel és a hozzájuk kapcsolódó tanácsadással tervezi 

javítani a kis- és középvállalkozások külső forrásbevonásának lehetőségeit.

2015 NGM-NFM NGM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

MPA források
Közfoglalkoztatási programok 

2011-ben
Országos, rövid és hosszabb időtartamű közfoglalkoztatások 2011                          64 000    NGM-BM NGM-BM-ORÖ

Vízitársulatok országos 

közfoglalkoztatási minta-

programjaiba 1000 roma bevonása

Közfoglalkoztatási programok 

2012-ben
Országos, rövid és hosszabb időtartamű közfoglalkoztatások 2012                        132 183                          13 218    BM BM-ORÖ

munkaügyi központok 

és a helyi kisebbségi 

önkormányzatok 

együttműködése 

alapján 

a közfoglalkoztatásba bevonni 

tervezett létszám
2012-ben 300 000 fő 30000 30000 30000

Összesen                        391 443    
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2007-13 programozási 

időszak vonatkozásában

Ebből a keretmegállapodáshoz kapcsolódó 

célérték

2011 2012 2013 2014 2015 összesen

A Kormány és az ORÖ keretmegállapodás végrehajtására vonatkozó részletes intézkedési terv  (2011-2015)

Romák felzárkózására vonatkozó eredmények, indikátorok célértékei

olyan átfogó oktatási reform program 

megvalósítása, amely révén 20 000 roma fiatal, 50 - 

a felzárkózásban résztvevő - szakmunkásképző 

iskola keretében szerezhet piacképes szakmát

a szak- és felnőttképzés területén mintegy 50 000 

legfeljebb szakiskolai végzettségű, roma felnőtt 

piacképes szakképzését,

80 000 felnőtt roma alapfokú készség fejlesztési 

programokban való részvétele (írás, olvasás, 

számolás, informatika)

TÁMOP 2. Alkalmazkodóképesség 

javítása

A gazdaság és a munkaerőpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, 

melynek legfontosabb eszköze a képzés. Az alkalmazkodóképességet tágan 

értelmezve azokat a programokat is támogatni fogjuk, amelyek a különböző 

szervezeteknek köztük a civil szervezeteknek) és intézményeknek a változásokhoz 

való igazodását, a gazdasági-társadalmi kihívásoknak való megfelelését szolgálják.

2015                          19 800    NGM-NFM
NGM-KIM-NFM-

ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

A képzésben résztvevő 

munkavállalási korú (15-64 éves) 

személyek száma

A képzést sikeresen befejező 

munkavállalási korú (15-64 éves) 

személyek száma (záróvizsgát 

teljesítenek, bizonyítványt 

szereznek)

A kulcskompetenciafejlesztést 

szolgáló képzésben részt vevő 

személyek száma

A kulcskompetencia-fejlesztést 

szolgáló képzést sikeresen 

befejező személyek száma

A támogatott képzésben érintett 

vállalatok száma

Azon intézmények száma, melyek 

a fejlesztett oktatási programokat 

felhasználják 

300.000 fő

249.000 fő

120.000 fő

102.000 fő

1.500 vállalat

1.000 intézmény

TÁMOP 2.1.6 Újra tanulok

Felzárkóztató képzés és általános iskolai bizonyítvány megszerzésére, 

hiányszakmákra vagy rész- szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai 

képzés, vizsga, a közmunkaprogramokban való részvételhez kapcsolódó képzések, 

projektmenedzsment, mentorálás, a programmal kapcsolatos tájékoztatás, 

figyelemfelkeltés, nyomon követés, képző intézmények és a támogatott képzési 

programok szakmai és minőségellenőrzése, a célcsoportnak nyújtott pénzbeli 

támogatás.

2015                          19 800    NGM-NFM NGM--NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

véleményezése, 

javaslattétel (NGM, 

NFM, ORÖ), 

Tájékoztatás a 

programban részt vett 

roma emberek 

számáról (a 

végrehajtásért, 

nyomonkövetésért 

felelős szerv 

bevonásával)

A konstrukció tervezés alatt, 

célértékek a pályázat 

előkészítését követően 

határozhatók meg.

Ösztöndíjprogramok

Útravaló-Macika esélyegyenlőségi 

ösztöndíjak

Célja a hátrányos helyzetű tanulók továbbnövelési esélyeinek növelése. Három 

alprogram (Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához) keretében 

összesen több, mint 10500 új belépő kap támogatást. Az ösztöndíjbn részesülők 

legalább 50%-a roma származású tanuló.

Az Út a szakmához alprogram célja a szaksikolai tanulók sikeres tanulmányainak 

elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése.

2011.09.01-

2015.06.30.
                          1 800    

KIM, NEFMI, 

NGM, WSA

KIM TFÁT; NEFMI; 

ORÖ; WSA

ORÖ részt vesz az 

ösztöndíjpályázatok 

bírálati munkájában

Ösztöndíjjal támogatott,  

piacképes szakmát biztosító 

képzésben részt vevő roma 

tanulók száma

1000 600 600 600 2800

Szakképzési normatíva NEFMI-NGM NEFMI-NGM-ORÖ

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj NEFMI-NGM NEFMI-NGM-ORÖ

MAP képzési alaprész NGM-NEFMI NGM-NEFMI-ORÖ

Tanulószerződés alapján járó juttatások NGM-NEFMI NGM-NEFMI-ORÖ

Összesen                          21 600    

2. Minőségi szakképzés
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2011 2012 2013 2014 2015 összesen

A Kormány és az ORÖ keretmegállapodás végrehajtására vonatkozó részletes intézkedési terv  (2011-2015)

Romák felzárkózására vonatkozó eredmények, indikátorok célértékei

10 000 roma fiatal érettségit adó képzésben 

tanulását segítő programok

5 000 tehetséges roma személy felkészülését, hogy 

megfeleljen a felsőfokú oktatásban való részvétel 

feltételeinek

A roma fiatalok sportprogramjának elindítása

mellett kötelezi el magát a Kormány, támaszkodva

az ORÖ aktív részvételére, melynek keretében

mintegy 30 000 roma fiatalt kíván bevonni a

közösség- és személyiségformáló

sporttevékenységekbe.

1. SPO-HH-201…..  Kódjelű 

pályázat kiírása a hátrányos 

helyzetű emberek sportjának 

támogatására,                               

2. FODISZ programjainak 

bevonása,                                             

3. MDSZ programjainak bevonása

1. SPO-HH-201.... Kódjelű pályázat célja a fogyatékos személyek települési, megyei, 

továbbá a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok Magyarországon megrendezésre 

kerülő szabadidősport programjainak, programsorozatainak támogatása. A 

pályázaton belül külön komponens tartalmazza a "Roma Sportprogramok" 

támogatását.                                                                   2. A Fogyatékosok 

Országos Diák és Szabadidősport Szövetége (FODISZ) által szervezett és támogatott 

programokban - elsősorban a tanulásban akadályozott tanulók sportjában igen magas 

a roma fiatalok  részvétele. Ennek feldolgozására roma etnikai nyilatkozatok 

bekérését és összesítését javasoljuk.                                                                                                

3. A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) által szervezett és támogatott 

programokban szintén a roma etnikai nyilatkozatok bekérését és összesítését 

javasoljuk.

2015-ig 

folyamatos

1. SPO-HH-2011. 

Kódjelű pályázat esetén a 

teljes keretösszeg 50 M 

Ft.                                                    

2. A Fogyatékosok 

Országos Diák és 

Szabadidősport Szövetége 

(FODISZ) állami 

támogatása 2011-ben 52.7 

M Ft.                            3. 

A Magyar Diáksport 

Szövetség (MDSZ) állami 

támogatása 2011-ben 

166,6 M Ft.

1. SPO-HH-2011. 

Kódjelű pályázat esetén 

a teljes keretösszeg 10 

%-a.  A pályázaton belül 

külön komponens 

tartalmazza a "Roma 

Sportprogramokat".                                                    

2. A Fogyatékosok 

Országos Diák és 

Szabadidősport 

Szövetége (FODISZ) 

állami támogatásának 

minimum 10 %-a.                             

3. A Magyar Diáksport 

Szövetség (MDSZ) 

állami támogatásának 

legalább 10 %-a 

NEFMI NEFMI-ORÖ

Pályázati kiírás 

megjelentetése, 

monitoring (nemzeti 

és etnikai 

nyilatkozatok 

ellenőrzése)

a közösség- és személyiségformáló 

sporttevékenységekbe bevonandó 

roma fiatalok száma

                                                             

1. 1000 fő                                                           

2. 5000 fő                                                         

3. 8000 fő

14 000 fő 4000 fő 4000 fő 6000 fő 7000 fő 9000 fő 30000 fő

A roma kultúra művelésének támogatása mellett, a

Kormány megteremti annak feltételét, hogy a

többségi társadalom is megismerhesse a roma

hagyományok és kultúra értékeit, ennek

érdekében az ORÖ és a Kormány közösen európai

színvonalú Roma Kulturális Központot hoz létre. 

A halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma

tanulók középiskolai továbbtanulási arányainak,

képzettségi szintjének javítását, eredményes

munkaerő-piaci beilleszkedésüket az iskolai

sikerességet szolgáló programokkal támogatjuk.

TÁMOP 3. prioritás Minőségi 

oktatás és hozzáférés biztosítása 

mindenkinek

A prioritási tengely az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban a 

közoktatási rendszer

reformjának az előmozdításával, elsősorban az oktatás eredményességének és 

hatékonyságának a javítása, a

minőségi oktatáshoz történő jobb hozzáférés biztosítása révén el kívánja érni, hogy a 

közoktatás használható és

európai szinten versenyképes tudást, valamint a megszerzett tudás és kompetenciák 

folyamatos fejlesztését

megalapozó és ösztönző alapkészségeket adjon át mindenki számára.

2015                          58 959    
NEFMI-KIM-

NFM

NEFMI-KIM-NFM-

ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

A támogatott közművelődési 

intézményekben és múzeumokban 

szervezett nem formális tanulási 

alkalmak résztvevőinek száma 

A támogatott

települési/térségi oktatási 

deszegregációs

programok száma

A támogatott integrációs

nevelésben részesített halmozottan 

hátrányos

helyzetű tanulók száma

A tevékenységek 

eredményeképpen a legalább 80

%-os arányban hátrányos helyzetű 

tanulókat oktató általános iskolai 

feladat-ellátási helyek száma 

Korai iskolaelhagyók 

5,65 millió fő

100 darab

40.000 fő

233-ról csökken 150-re

 12,3%-ról 10%-ra csökken 

TÁMOP 3.2.1 Közoktatási 

intézmények szerepbővítése, 

újszerű intézményi 

együttműködések kialakítása

1. Hagyományostól eltérő tanulási formák bevezetésének támogatása, tanórán kívüli 

segítő tevékenységek és tanulási lehetőségek feltárása és fejlesztése, bevezetése.

2. A tanulási környezet megváltoztatásával, egyénre szabott fejlesztésekkel és 

pedagógiai módszerekkel, portfólió jellegű tananyagok biztosításával a tanulók 

egyéni sikerességét megalapozó programok támogatása.

3. Közösségi kapcsolatépítő programok támogatása.

4. Intézményi együttműködések támogatása közös tanulási akciókra (határontúli, 

nemzetközi együttműködések, folyamatok, testvériskolai programok).

5. Aktív állampolgárság, önkéntesség erősítése kompetenciafejlesztés eszközeivel.

6. Alap- és középfokú oktatási intézmények újszerű tanulási együttműködése 

műszaki és természettudományokat oktató felsőoktatási intézményekkel, 

kutatóhelyekkel, szakmai és civil szervezetekkel.

7. Környezettudatosságra (pl.: zöld-óvodák, öko-iskolák), fenntartható fejlődésre, 

egészséges mozgásgazdag életmódra, erkölcsre, pénzügyi-gazdasági ismeretekre 

nevelés támogatása.

8. Az óvodai, iskolai, kollégiumi biztonságos működését, az erőszak megelőzését,

intézményi konfliktusok feloldását támogató modellprogramok kidolgozása, 

adaptálása (személyi és tárgyi feltételek biztosítása) .

9. Egészségre és mozgás-gazdag életmódra nevelés.

10. A kulturális intézményeknél meglévő adottságokra, felkészültségre, 

gyűjteményekre épülő, az iskolai igényekhez, tantervekhez illeszkedő 

kompetenciafejlesztő pedagógiai (múzeumpedagógiai, drámapedagógiai stb) 

szolgáltatások kiterjesztése, programsorozatok tervezése; valamint a meglévő illetve a 

pályázat keretében tovább- és kifejlesztett tevékenységek, foglalkozások 

megvalósítása.

2013                          16 640    

TÁMOP 3.2.3 "Épírtő közösségek - 

A komponens

Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó, iskolarendszeren kívüli, a kreatív ipar 

fejlesztését és befogadását elősegítő kompetenciafejlesztő programok támogatása, 

bevezetése. További kreatív képességet fejlesztő alkotó közösségek, környezeti 

nevelést, valamint közösségi kapcsolatépítő programok támogatása, helyi 

megtartó képességet elősegítő formális és non-formális tanulási alkalmak 

lebonyolítása, közművelődési intézményekben és a velük együttműködési 

megállapodást kötő muzeális intézményekben, alkotóházakban. 

2014                           1 500                               105    NEFMI

3. Oktatás, közművelődés, sport színvonalának emelése, infrastruktúra fejlesztése

4  2011.10.18
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A végrehajtás 

határideje 

 A program/intézkedés 

megvalósításához 

rendelkezésre 

álló/tervezett forrás a 

2011-13 AT 

programozási 

időszakban

(millió Ft) 

Ebből romák 

felzárkózására jutó 

forrásrész (millió Ft)

Végrehajtás 

felelősének 

megnevezése

Együttdöntés 

szereplői

Javasolt 

együttdöntési 

mechanizmus

A keretmegállapodás 

számszerűsített célok elérését 

szolgáló indikátor megnevezése

Az indikátorok célértéke 

2007-13 programozási 

időszak vonatkozásában

Ebből a keretmegállapodáshoz kapcsolódó 

célérték

2011 2012 2013 2014 2015 összesen

A Kormány és az ORÖ keretmegállapodás végrehajtására vonatkozó részletes intézkedési terv  (2011-2015)

Romák felzárkózására vonatkozó eredmények, indikátorok célértékei

TÁMOP 3.3.8 Közoktatási 

intézmények esélyegyenlőségi alapú 

fejlesztéseinek támogatása

Közoktatási intézmények befogadó, minőségi oktatás érdekében végzett

fejlesztése érdekében a leszakadó társadalmi rétegek többségi óvodákban,

iskolákban való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az

iskolai szegregációt felszámoló szervezeti és pedagógiai modellek gyűjtése,

adaptálása és terjesztése, a szakmai felkészülést szolgáló pedagógus-

továbbképzéseken való részvétel.

Befogadó iskolai környezet kialakítása. A nevelés-oktatás tartalmi fejlesztése a

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók sikeres integrációja érdekében:

integrációt támogató módszertan adaptációja, intézményi pedagógiai program

átdolgozása, fenntartói, társadalmi környezet érzékenyítése.

A pedagógiai fejlesztéshez szükséges eszközök, berendezések beszerzése.

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai (3 éves kortól történő),

szervezett beóvodázásának és az óvodai hiányzások megszűntetésének

elősegítése.

Intézményi együttműködések és intézményi esélyegyenlőségi szolgáltatások

fejlesztése.

2014                           4 010                               281    KIM-NFM KIM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

2014                           3 795    KIM-NFM KIM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

Tanoda progrmkoban résztvevő 

tanulók száma
1500 1500

160 160

Tanoda progrmkoban résztvevő 

tanulók száma
Végrehajtási adatok alapján állapítható meg

Útravaló-Macika esélyegyenlőségi 

ösztöndíjak

Célja a hátrányos helyzetű tanulók továbbnövelési esélyeinek növelése. Három 

alprogram (Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához) keretében 

összesen több, mint 10500 új belépő kap támogatást. Az ösztöndíjbn részesülők 

legalább 50%-a roma származású tanuló.

Az Út az érettségihez alprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a 

középiskola sikeres befejezése céljából.

2011.09.01-

2015.06.30.
                          4 949                            2 475    

KIM, NEFMI, 

NGM, WSA

KIM TFÁT; NEFMI; 

ORÖ; WSA

ORÖ részt vesz az 

ösztöndíjpályázatok 

bírálati munkájában

Ösztöndíjjal támogatott,  érettségit 

adó képzésben részt vevő roma 

tanulók száma

1000 600 600 600 2800

TÁMOP 3.4.1 Nemzetiségi és 

migráns tanulók nevelésének és 

okattásának támogatása

Nemzetiségi komponens keretében:

1. Új nemzetiségi oktatási programok kifejlesztése.

2. Meglévő magyar nyelvű tartalmak fordítása, adaptációja a kisebbségi nyelvre.

3. Akkreditált nemzetiségi pedagógus-továbbképzésekhez kapcsolódóan képzők

képzése.

4. Meglévő tananyagok kibővítése oktatási programokká.

2013                           2 050    

TÁMOP 3.4.2 SNI gyerekek 

integrációja

1. Az ellátórendszerben dolgozó szakemberek – pedagógusok,

gyógypedagógusok, terapeuták, sportszakemberek, pszichológusok, szociális és

egészségügyi területen dolgozó, az SNI gyerekek ellátásába bekapcsolódó

szakemberek – felkészítésének, szemléletformálásának támogatása.

2. Jó gyakorlatok adaptációjának, gyakorlati bevezetésének támogatása.

3. Intézmények közötti együttműködések, horizontális tanulási formák

támogatása.

4. Az együttműködést és az együttnevelést támogató szakértői szolgáltatások és

egyéni szakértői támogatások igénybevétele.

5. Az egyéni tanulási igényekhez, és lehetőségekhez jobban alkalmazkodó

tanulási formák kínálatának elterjesztése.

6. A többségi iskola pedagógusainak tanulócsoporton, tanórán belüli segítése

gyógypedagógus közreműködésével.

7. Az intézmények korszerű diagnosztikai és fejlesztő eszközökkel ellátása.

8. Fogyatékosság típusának megfelelő (pl.: a sport+mozgásterápiához szükséges)

infrastrukturális fejlesztések (Kötelezően a 30%-os ERFA keresztfinanszírozás

terhére).

2013                           2 940                               206    

TÁMOP 3.4.3 Iskolai 

tehetséggondozás

1. Pedagógusok tehetségfelismeréssel és gondozással kapcsolatos

továbbképzése.

2. Tehetségazonosítást, - felismerést és tehetségsegítést lehetővé tevő

programok szervezése, megvalósítása.

3. Tehetséges és eredményes tanulók támogatása (többek között a

tanulás/szakmaszerzés és az utánpótlás/élsport összeegyeztetését).

4. Tanítási szünetre szervezett, valamint a tanítási szünetben megvalósított

tehetséggondozó, többek között diák- és szabadidősport programok.

5. Tehetségsegítő együttműködések kialakítása, térségi hálózatba szerveződésük

elősegítése.

6. Tanulmányi versenyek megszervezése, lebonyolítása (iskolai, egyéni, vagy

csapat; iskolai, területi fordulós, egyéni, vagy csapat; területi internetes/levelezős

és személyes megjelenésű egyéni, vagy csapat).

7. A versenyeken kiemelkedő eredményeket elérők (tanulók és pedagógusok)

bevonása az egymásra épülő tehetségsegítő programokba.

2013                           1 140                                 80    

KIM-NFM

KIM-NFM

TÁMOP 3.3.9 A halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók iskolai 

lemorzsolódását csökkentő 

intézkedések támogatása

A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú,

egyéni tanulási utak, komplex tanuló követő-támogató folyamatok kialakítása, az 

átmeneteket (óvoda-iskola, iskola-középiskola) segítő programok bevezetése.

Érzékenyítő, felkészítő tréningek, programok kialakítása.

A gyermekek sikeres integrációját és iskolakezdését támogató szolgáltatások

megszervezése (pl. egyéni fejlesztés, csoportos felkészítés, iskola utáni

programok, mentorok, esélyegyenlőségi szakértők alkalmazása stb.) Az egyéni és

csoportos mentorálás, fejlesztés támogatása.

Tanoda típusú programok támogatása, fejlesztése, továbbfejlesztése.

A halmozottan hátrányos helyzetű és tehetséges diákok középiskolai

sikerességét, felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítését célzó

programok támogatása.

A pedagógiai fejlesztéshez szükséges eszközök, berendezések beszerzése.

2014                           3 795    

TÁMOP 3.3.11 Esélyegyenlőség 

elvű minőségi oktatás, valamin 

egész életen át tartó tanulás 

támogatás az LHH-ban

A konstrukció célja a leghátrányosabb helyzetű kistérségek korábbi zsűri döntéssel 

bíró közoktatási és kulturális esélyegyenlőséget szolgáló projektjeinek támogatása, 

továbbá a TÁMOP 3.3.8. és TÁMOP 3.3.9. konstrukciók alapján megvalósuló 

fejlesztések LHH térségekben történő biztosítása annak érdekében, hogy a hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű (köztük roma) gyermekek és tanulók oktatási 

esélyei növekedjenek, a közoktatási rendszer esélyteremtő és felzárkóztató szerepe 

erősödjék.

2014                          18 140                            1 270    KIM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring
Második esély típusú programban 

beiskolázásra kerülő tanulók 

száma

Végrehajtási adatok alapján állapítható meg

KIM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

Második esély típusú programban 

beiskolázásra kerülő tanulók 

száma

5  2011.10.18
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A Kormány és az ORÖ keretmegállapodás végrehajtására vonatkozó részletes intézkedési terv  (2011-2015)

Romák felzárkózására vonatkozó eredmények, indikátorok célértékei

TIOP 1.2.1/A.  Multikulturális 

roma közösségi és kulturális 

központ infrastrukturális 

feltételeinek kialakítása

a) közösségi funkciók ellátása érdekében: szervezett és spontán közösségi 

együttléteket biztosító, mobil belső térszerkezet kialakítása, megépítése; munkaerő-

piaci és más közhasznú információs pontok létesítése; társadalmi szervezetek 

befogadására alkalmas terek kialakítása; konferenciák befogadására alkalmas 

intézményi infrastruktúra létesítése; hagyományápoló és kortárs kulturális tematikájú 

művészeti csoportok működtetésére alkalmas intézményi infrastruktúra; kreatív 

iparhoz kapcsolódó alkotó műhelyek létrehozása; kulturális internet portálok 

szervezése, közösségi internet hozzáférés biztosítása; idegenforgalmi, turisztikai 

adatbázisok elérésére alkalmas infrastruktúra; kulturális szolgáltatási projektek 

összeállítására, forgalmazására kialakított intézményi infrastruktúra; környezeti és 

egészségnevelési programok megvalósulását szolgáló terek kialakítása, épületen belüli 

korszerűsítés, bővítés, átalakítás, berendezések, eszközbeszerzés

b) képzési funkciók ellátása érdekében: az új tanulási formák (informális és nem 

formális képzések, atipikus képzési formák stb.) megvalósulására alkalmas terek 

kialakítása; 

c) szórakozási és élményfunkciók betöltése érdekében: ezek közvetítésére szolgáló 

terek kialakítása, és a szükséges technikai feltételek biztosítása; szükség esetén 

könyvtári és egyéb közgyűjteményi (pl. kiállítótér, digitális múzeumi szolgáltatások 

stb.) funkciók ellátására alkalmas terek kiépítése; közösségi szórakozási alkalmakat 

kiszolgáló terek kialakítása;

d) közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció ellátása érdekében szükséges épített, 

IKT-, műszaki, technikai infrastruktúra kialakítása, 

Projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása  

2015                           1 700    
KIM-NEFMI-

NFM

KIM-NEFMI-NFM-

ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

TIOP 1.2.5 Infrastrukturális 

fejlesztések az esélyegynelőség elvű 

minőségi oktatás és az egész életen 

át tartó tanulás támogatása 

érdekében az LHH kistérségekben

IKT infrastruktúra fejlesztés

- Bútorok beszerzése

- Taneszközök, szemléltető eszközök beszerzése

- Akadálymentesítés

- Épületen belüli korszerűsítés, bővítés, átalakítás, világításkorszerűsítés

2014                              600    KIM-NFM KIM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

TÁMOP 4.1.1./B Speciális 

mentori, koordinátori és 

tanácsadói, valamint 

tréningszolgáltatások fejlesztése

A hallgatói és oktatói szolgáltatások bővítése, továbbfejlesztése képzés, módszertani 

megújítás és hálózatépítés révén:

1) Mentori, koordinátori és tanácsadói tevékenységek hátrányos helyzetű, 

fogyatékossággal élő, és egyéb speciális hallgatói csoportoknak

2) Tréningszolgáltatások továbbfejlesztése és nyújtása hallgatóknak és oktatóknak

3) Hátrányos helyzetű valamint fogyatékossággal élő hallgatóknak szóló, 

felsőoktatáshoz kapcsolódó tranzitfoglalkoztatási vagy munkahelyi gyakorlatot 

biztosító gyakorlati helyek fejlesztése

4) Kapcsolódó képzések és módszertani fejlesztések

5) Speciális eszközök, segédeszközök ingyenes biztosítása hátrányos helyzetű, 

fogyatékossággal élő, és egyéb speciális hallgatói csoportok számára

2012                           1 250    

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

TÁMOP 4.1.1/D  Roma 

szakkollégiumok támogatása

Pedagógiai programok kimunkálása, képzési programok elkészítése, szervezése

Szakkolégiumi kutatási és képzési projektek támogatása

Halklgatók mentorálása

Kapcsolódó módszertani és informatikai fejlesztések

Hálózatosodás

2013                           1 150    
NEFMI-KIM-

NFM

NEFMI-KIM-NFM-

ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

Ösztöndíjprogramok

Útravaló-Macika esélyegyenlőségi 

ösztöndíjak

Célja a hátrányos helyzetű tanulók továbbnövelési esélyeinek növelése. Három 

alprogram (Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához) keretében 

összesen több, mint 10500 új belépő kap támogatást. Az ösztöndíjbn részesülők 

legalább 50%-a roma származású tanuló.

Az Út az érettségihez alprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a 

középiskola sikeres befejezése céljából.

2011.09.01-

2012.06.30.
                          1 237    618,6

KIM, NEFMI, 

NGM, WSA

KIM TFÁT; NEFMI; 

ORÖ; WSA

ORÖ részt vesz az 

ösztöndíjpályázatok 

bírálati munkájában

Ösztöndíjjal támogatott,  érettségit 

adó képzésben részt vevő roma 

tanulók száma

1390 1390

Hazai forrás 2012                                85    KIM KIM-ORÖ
Monitoringban 

részvétel

Összesen                          63 282    

6  2011.10.18



 2. számú melléklet a XVIII/52/42/2011. Korm. előterjesztéshez

Szervezet neve: 

Kontaktszemély neve és elérhetősége:

Beavatkozási terület
Programok/intézkedések 

megnevezése
Programok/intézkedések rövid összefoglalása

A végrehajtás 

határideje 

 A program/intézkedés 

megvalósításához 

rendelkezésre 

álló/tervezett forrás a 

2011-13 AT 

programozási 

időszakban

(millió Ft) 

Ebből romák 

felzárkózására jutó 

forrásrész (millió Ft)

Végrehajtás 

felelősének 

megnevezése

Együttdöntés 

szereplői

Javasolt 

együttdöntési 

mechanizmus

A keretmegállapodás 

számszerűsített célok elérését 

szolgáló indikátor megnevezése

Az indikátorok célértéke 

2007-13 programozási 

időszak vonatkozásában

Ebből a keretmegállapodáshoz kapcsolódó 

célérték

2011 2012 2013 2014 2015 összesen

A Kormány és az ORÖ keretmegállapodás végrehajtására vonatkozó részletes intézkedési terv  (2011-2015)

Romák felzárkózására vonatkozó eredmények, indikátorok célértékei

Olyan csecsemő és kisgyermek védő és fejlesztő 

rendszert alakítanak ki, illetve a meglévőt 

fejlesztik tovább, mely érdemben hozzájárul a 

hátrányos helyzetű közösségekben, településeken 

élő, elsősorban roma gyermekek sikeres iskolai 

belépéséhez. Ennek keretében a Kormány 

támogathatja, hogy minden település számára 

biztosítottak legyenek a korai óvodai 

szolgáltatások, és kis létszámú formában is 

megszervezhető legyen az iskolai kezdő évfolyam.

A Kormány támogatást nyújt az ORÖ 

szervezésében kiválasztott és mentorált, mintegy 

2000 roma családsegítő szociális munkás, 

közösségfejlesztő, foglalkozásszervező és 

egészségügyi közvetítő képzéséhez, 

munkagyakorlat szerzéséhez.

TÁMOP 5. Társadalmi befogadás 

és részvétel erősítése

A prioritás intézkedéseinek a célja, hogy (1) lehetőséget teremtsenek a 

leghátrányosabb helyzetű térségek komplex felzárkóztatását megalapozó programok 

indítására; (2) mérsékeljék a szegénységet, különösen a gyermekek körében, 

hozzájáruljanak a társadalmi hátrányok újratermelődésének és „átörökítésének” 

megelőzéséhez; (3) segítsék a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi és 

munkaerő-piaci integrációját; (4) mindezek érdekében javítsák a szociális ágazat 

stratégiai tervezési, és döntés-megalapozást szolgáló feltételeit mind országos, mind 

területi szinteken; növeljék a szolgáltatások átláthatóságát, minőségét, megvalósítsák 

a rendszerszerű működés és a modernizáció feltételeit, enyhítsék a szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés nehézségeit, és mérsékeljék a szociális ágazat információs hátrányait, 

és járuljanak hozzá az ellátottak jogainak és érdekeinek védelméhez; (5) a 

szolgáltatások és a bennük dolgozó szakemberek képessé váljanak arra, hogy az 

alapfeladatokon túli innovatív programokba, projektekbe is bekapcsolódjanak; (6) 

fejlesszék a komplex és elemi rehabilitációt valamint az egyenlő esélyű hozzáférés 

(egyetemes tervezés) módszertanának megfelelő, a fizikai és infokommunikációs 

akadálymentesítést szolgáló szakmai tudáshátteret és szolgáltatásokat; (7) támogassák 

az önszerveződést, a civil társadalmat a bizalom, az együttműködés, a társadalmi 

részvétel és a szolidaritás erősödése, az önkéntesség elterjesztése, az előítéletek 

csökkentése érdekében, és azért, hogy a közösségek tagjai és szervezett csoportjai 

részt és felelősséget vállaljanak a közösség fejlesztésében és (ön)kormányozásában; 

(8) erősítsék a társadalmi kohéziót bűnmegelőzési és helyi kezdeményezésekkel, 

illetve bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozásával 

2015                          53 714    
KIM-NEFMI-

NFM

KIM-NEFMI-NFM-

ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

A munkaerő-piaci aktivitás és 

foglalkoztathatóság erősítését 

támogató szociális 

szolgáltatásokban részesülő 

hátrányos helyzetű emberek 

(hajléktalan, szenvedélybeteg, 

inaktív, stb.) száma

Képzési, oktatási programokban 

részt vett szakemberek száma 

A képzéseket sikerrel befejező 

szociális és rehabilitációs 

szakemberek száma 

A programokban résztvevő 

gyermekek száma

 

A szociális programokból pozitív 

eredménnyel kikerülők száma 

30.000 fő

6.000 fő

5400 fő

80.000 fő

10.000 fő

TÁMOP 5.1.1 LHH kistérségek 

projektjei (LHH eljásárásrendek  

szerint)

Gyermekek és fiatalok integrációs programjait szolgáló tevékenységek;

Kompetenciafejlesztés; helyi közösségépítő programok; képzés-foglalkoztatás

hátrányos helyzetűeknek; képzés-foglalkoztatás szakembereknek

2014                           1 986    KIM-NFM KIM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

TÁMOP 5.2.3/A Integrált térségi 

programok a gyerekek és családjaik 

felzárkózási esélyeinek növelésére 

Stratégiaalkotás, stratégiai koordináció

Intézményi-szolgáltatási koordináció, középpontban a családsegítő és gyerekjóléti 

szolgáltatásokkal

Intézményi beruházás, kapacitásbővítés, szolgáltatásfejlesztés(családsegítő, 

gyerekjóléti Szolgálat is)

Szakmai-módszertani koordináció és kapacitásbővítés 

Biztos Kezdet Gyerekházak létesítése és működtetése

Közösségi házak létesítése és működtetése a szegregátumokban

Settlement-típusú munka

Szociális szövetkezetek létesítése

Szakemberek és önkéntesek felkészítése, képzése

2015                          10 610    KIM-NFM KIM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

TÁMOP 5.2.5/A Gyermekek és 

fiatalok társadalmi integrációját 

segítő programok  

A személyiség érését és a gyermek szocializációját elősegítő egyéni és

csoportfoglalkozások; önsegítő kortárssegítő, közösségépítő tematikus

csoportfoglalkozások; családi konfliktuskezelő családterápiás, párterápiás programok;

kapcsolattartási, krízisügyeleti szolgáltatások; önismereti csoportok; nagykorú

utógondozottak, utógondozói ellátottak munkaerő- piaci integrációját segítő 

programok;

a fent felsorolt programokhoz szervesen kapcsolódó, azzal egy szakmai célkitűzést és 

programelemet képviselő tábor jellegű programok szervezése

2015                           1 068    KIM-NFM KIM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

TÁMOP 5.3.1 Alacsony 

foglalkoztatási eséllyel rendelkezők 

képessé tevő és önálló életvitelt 

segítő programjai

résztvevők felkutatása, toborzása, kiválasztása; az egyén foglalkoztathatóságának 

javítása érdekében állapotfelmérés; diagnóziskészítés;

egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése és a szolgáltatási tervben

megfogalmazott esetkezelési lépések végrehajtása.

- alapkészségek, kompetenciák fejlesztése, motiváció erősítése, állapotjavító,

személyiségzavarokat korrigáló programok,

- a személy legalapvetőbb problémáját kiküszöbölő segítségek (pl. rehabilitációs 

programok elérhetővé tétele, közlekedési segítéség, stb.)

- szociális, állampolgári és önálló életvezetési készségek erősítése 

- felkészülés az önálló családi életre, társas, család kompetenciák kialakítása a 

háztartásban élő családtagok bevonásával,

- szociális munkások révén személyes segítség, tanácsadás, mentorálás,

- alapképzésbe, szakképzésbe való bekapcsolódás segítése,

- egyéni és csoportos fejlesztés, felkészítés, készségfejlesztés (pl. alapkészségek, 

kompetenciák, kognitív képességek, kommunikációs készségek fejlesztése)

- a munkakipróbálás biztosítása, és teljes ideje alatt szakmai támogatás, nyomon 

követés, értékelés

- a projektben részvevők egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok elérését 

követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül

- helyi döntéshozók, szakemberek és az érintett célcsoport kommunikációját, 

problémaértelmezését elősegítő rendezvények, akciók, felkészítő programok

bonyolítása

- munkaerő-piaci szolgáltatásokra való felkészülés biztosítása bentlakásos formában. 

A bentlakás, étkezés biztosítása, amelyet kizárólag a célcsoport részére nyújtott 

munkaerő- piaci szolgáltatás, képzés, tanácsadás, felkészítés nyújtásával együttesen 

lehet biztosítani.

roma emberek foglalkoztathatóságát célzó programok, amelyek 

kiegészülhetnek a családokra és a roma közösségekre irányuló komplex 

programokkal (a roma komplex programmal le nem fedett területeken).

2013                           4 930    493 NEFMI
NEFMI-NFM-ORÖ-

KIM

pályázati kiírások, 

monitoring 

roma emberek bevonása a 

programba
összérték 10%

4. Társadalmi befogadás és részvétel erősítése, gyerekesély programok, szociális és gyerekjóléti, gyerekvédelmi támogatások és szolgáltatások 
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 2. számú melléklet a XVIII/52/42/2011. Korm. előterjesztéshez

Szervezet neve: 

Kontaktszemély neve és elérhetősége:

Beavatkozási terület
Programok/intézkedések 

megnevezése
Programok/intézkedések rövid összefoglalása

A végrehajtás 

határideje 

 A program/intézkedés 

megvalósításához 

rendelkezésre 

álló/tervezett forrás a 

2011-13 AT 

programozási 

időszakban

(millió Ft) 

Ebből romák 

felzárkózására jutó 

forrásrész (millió Ft)

Végrehajtás 

felelősének 

megnevezése

Együttdöntés 

szereplői

Javasolt 

együttdöntési 

mechanizmus

A keretmegállapodás 

számszerűsített célok elérését 

szolgáló indikátor megnevezése

Az indikátorok célértéke 

2007-13 programozási 

időszak vonatkozásában

Ebből a keretmegállapodáshoz kapcsolódó 

célérték

2011 2012 2013 2014 2015 összesen

A Kormány és az ORÖ keretmegállapodás végrehajtására vonatkozó részletes intézkedési terv  (2011-2015)

Romák felzárkózására vonatkozó eredmények, indikátorok célértékei

TÁMOP 5.3.1/B-1 Roma emberek 

képzésbe ágyazott foglalkoztatása a 

szociális és gyermekjóléti 

ellátórendszerben (kiemelt projekt)

                          1 520                            1 520    KIM-NFM KIM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

A programba bevontak száma

Képzésben résztvevők száma

Képzést sikeresen elvégzők száma

3500

2000

1500

2 000 1000 1000 2 000

TÁMOP 5.3.1/B-2 Roma emberek 

képzésbe ágyazott foglalkoztatása a 

szociális és gyermekjóléti 

ellátórendszerben (pályázatos) 

szükségletfelmérés, helyzetfeltárás; a projekt megvalósításával összefüggő 

menedzsment és adminisztrációs tevékenységek

fogadó intézmény érzékenyítése;

a célcsoport bevonásához kapcsolódó tevékenységek: résztvevők felkutatása,

toborzása, kiválasztása; a képző intézmény kiválasztása,

a célcsoport OKJ-s képzésének támogatása; célcsoport foglalkoztatásának

támogatása, bértámogatás; a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági

vizsgálatok támogatása; célcsoport szakmai mentorálásának támogatása, szupervízió 

biztosítása

                          1 400                            1 400    KIM-NFM KIM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

A programba bevontak száma

Támogatott foglalkoztatásban 

résztvevők száma

2500

2000
2000 1000 1000 2 000

TÁMOP 5.3.6 Komplex telep-

program

A célcsoport bevonásához, motivációjához; képzéséhez, foglalkoztatásához, 

társadalmi

integrációjához kapcsolódó tevékenységek;egészségügyi és oktatási

ellátórendszerekhez való hozzáférési esélyek javítása

                          4 680    3 744 KIM-NFM KIM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

A programba bevontak száma 3 000 2 400 650 650 650 450 2 400

TÁMOP 5.3.8 A leghátrányosabb 

helyzetű csoportok munkaerő-piaci 

esélyeinek növelése érdekében 

motiváló képzásek és támogató 

szolgáltatások 

személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások, motiváló képzések,

az önálló életvitelre képessé tevő programok támogatása
                         16 910    

NEFMI-KIM-

NFM

NEFMI-KIM-NFM-

ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

TÁMOP 5.3.8/B A 

leghátrányosabb helyzetű csoportok 

munkaerő-piaci esélyeinek növelése 

érdekében motiváló képzásek és 

támogató szolgáltatások 

A leghátrányosabb helyzetű csoportok helyzetének javítása, az elszegényedés, a 

leszakadás mértékének és hatásainak csökkentése, az etnikai és szociális szegregáció 

fékezése, a szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 

javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása, foglalkoztathatóságuk segítése 

érdekében.

                          7 310    731 KIM-NFM KIM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

A programba bevontak száma 30 000 3 000 1 500 1 500 3 000

TÁMOP 5.3.10 A leghátrányosabb 

helyzetű csoportok életviteli 

kompetenciáinak fejlesztése

A konstrukció célja a hátrányos helyzetű emberek alapkompetenciáinak, 

alapkézségeinek fejlesztése az alábbi tevékenységeken keresztül:

Egyéni szükségletre alapuló képzés, írás-olvasás kézség fejlesztése, mentálhigiénés 

fejlesztés, ismeretnyújtás a háztartási és ház körüli munkák elvégzéséhez, felkészítés 

kert gazdálkodásra és állattenyésztésre, egyéb, önállóan megtermelhető termékek 

előállítására, életviteli és életmód tanácsadás. 

                          3 300    330 KIM-NFM KIM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

A programba bevontak száma 13 000 1 300 650 650 1 300

TIOP 3.2.3 A kistérségekben a

közösségi szolgáltatások

infrastruktúrájának

fejlesztése

Projektelőkészítés, telek kiválasztása, megállapodás az

önkormányzatokkal. Szolgáltatóház felépítése, funkcióinak megfelelő

berendezése.

A projektgazdák tulajdonába kerülő épületekben a térség - elsősorban

inaktív - lakossága közösségi szolgáltatások biztosításához szükséges

infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzések.

2015                          10 400    1 040 KIM-NFM
KIM-NFM-TKKI-

ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

16 közösségi központ létrehozása 

A programba bevontak száma
3 000 300 200 100 300

Hazai forrás Lakhatási feltételek javítása 2012                              410    KIM KIM-TKKI-ORÖ

Pályázati kiírás, BB, 

végrehajtás, 

monitoring

Regionális Operatív Programok 4. 

Humán közszolgáltatások 

intézményrendszerének fejlesztése

NEFMI-KIM-

NFM

NEFMI-KIM-NFM-

ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

Összesen                        118 238    
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 2. számú melléklet a XVIII/52/42/2011. Korm. előterjesztéshez

Szervezet neve: 

Kontaktszemély neve és elérhetősége:

Beavatkozási terület
Programok/intézkedések 

megnevezése
Programok/intézkedések rövid összefoglalása

A végrehajtás 

határideje 

 A program/intézkedés 

megvalósításához 

rendelkezésre 

álló/tervezett forrás a 

2011-13 AT 

programozási 

időszakban

(millió Ft) 

Ebből romák 

felzárkózására jutó 

forrásrész (millió Ft)

Végrehajtás 

felelősének 

megnevezése

Együttdöntés 

szereplői

Javasolt 

együttdöntési 

mechanizmus

A keretmegállapodás 

számszerűsített célok elérését 

szolgáló indikátor megnevezése

Az indikátorok célértéke 

2007-13 programozási 

időszak vonatkozásában

Ebből a keretmegállapodáshoz kapcsolódó 

célérték

2011 2012 2013 2014 2015 összesen

A Kormány és az ORÖ keretmegállapodás végrehajtására vonatkozó részletes intézkedési terv  (2011-2015)

Romák felzárkózására vonatkozó eredmények, indikátorok célértékei

150 000 roma szervezett, lakossági 

szűrővizsgálatokon való részvételét, valamint az 

egészséges életvitelhez szükséges folyamatos 

tanácsadásban részesítését

Az egészséges életmódra, így a rendszeres 

testmozgásra, az egészséges táplálkozásra, a 

dohányzás és a túlzott mértékű alkoholfogyasztás 

megelőzésére is.

TÁMOP 6. Egészségmegőrzés és 

egészségügyi humánerőforrás 

fejlesztés

A prioritási tengely egyrészt a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését célozza az 

egészségügyi ellátórendszerben dolgozók

alkalmazkodó-képességének javításával; másrészt a lakosság egészségi állapotának 

javításához járul hozzá, melynek révén növekszik

egészségben eltöltött életévek száma. A prioritási tengelyen belül tervezett mindkét 

intézkedés kapcsolódik az operatív program átfogó

céljához, hiszen előnyösen befolyásolja a foglalkoztathatóságot és a munkavégző 

képességet.

2015                          37 260    

A Kormány-ORÖ 

megállapodásban 

vállaltak  tekintetében 

a TÁMOP 6.1. 

Egészségfejlesztés és 

egészségtudatos 

magatartásra 

ösztönzés 

intézkedéséhez 

tartozó konstrukciók 

alább felsorolt 

intézkedései 

relevánsak, az egyes 

konstrukcióknál 

részletezett 

megállapítások 

szerint.

NEFMI-NFM NEFMI-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

A támogatott kampányok hatására 

(népegészségügyi célú, szervezett 

emlőrák, méhnyakrák, valamint 

vastag- és végbélrák) szűréseken, 

programokban regisztrált 

résztvevők arányának növekedése 

az érintett korcsoportokban.

TÁMOP 6.1. OP szintű indikátor 

20%

Az egyes projektek keretében szervezett 

programokba bevont résztvevők közt a romák 

aránya érje el legalább a roma lakosság 

százalékos arányát a projekt térségi szintje 

szerint , a területi célzás  eszközének 

alkalmazásával 

(A vizsgált közigazgatási szint {település /  

kistérség / megye / régió} és a konkrét százalékos 

célértékek meghatározásához a KIM és a KSH 

módszerteni iránymutatása  szükséges.)

TÁMOP 6.1.2. Egészségre nevelő 

és szemléletformáló életmód 

programok Kistérségi és tematikus 

programok

A konstrukció alapvető céljai a Népegészségügyi Program célkitűzéseivel 

összhangban - a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a 

támogatása, a korai és elkerülhető halálozás életmódi tényezőinek javítása. Az 

egyének egészségük iránti felelősségének-, az öngondoskodás képességének-, a helyi 

közösségek és a társas támogatások erősítése, az egészséges életvitelhez szükséges 

tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása, a lakosság életminőségének 

javítása, az egészségben eltöltött életévek számának növelése, a megalapozott 

(egészség)tervekre épülő egészséget támogató döntéshozatali gyakorlat arányának 

emelkedése.  Egészségtervezésen alapuló kistérségi és tematikus életmódprogramok 

megvalósítása 

2014-2015                          10 660    

A programok roma 

lakosság 

felzárkóztatására jutó 

forrásrésze az egyes 

projektek konkrét 

szakmai tartalmának 

ismeretében 

becsülhető meg, így a 

Korm. határozat 1. 

pontjában foglaltakkal 

összhangban a romák 

felzárkóztatására jutó 

NEFMI-NFM NEFMI-NFM-KIM

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

Roma lakosság aránya a 

programokba bevont 

résztvevők számán belül.

A bevont roma lakosság 

számára, arányára vonatkozó 

indikátorok beemeléséhez az 

NFÜ  egyetértése és egységes 

eljárása,  a KIM szakmai 

támogatása és a KSH 

módszerteni iránymutatása  

szükséges

A programokba bevont 

résztvevők számának 

minimálisan elvárt 

célértéke a pályázati 

útmutatóban megjelenő 

elvek szerint 

projektenként, az adott 

projekt konkrét szakmai 

tartalmának ismeretében 

határozható meg.

Az egyes projektek keretében szervezett 

programokba bevont résztvevők közt a romák 

aránya érje el a roma lakosság százalékos 

arányát.

(A vizsgált közigazgatási szint {település /  

kistérség / megye / régió} és a konkrét 

százalékos célértékek meghatározásához a 

KIM és a KSH szakmai támogatása 

szükséges.)

TÁMOP 6.1.2. Egészségre nevelő  

és szemléletformáló 

életmódprogramok  a 

lehghátrányosabb helyzetű 

kistérségekben  

A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek 

elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi 

programok elterjesztése, az életminőség javítása a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségekben.

2014                           3 168    

A programok roma 

lakosság 

felzárkóztatására jutó 

forrásrésze az egyes 

projektek konkrét 

szakmai tartalmának 

NEFMI-NFM NEFMI-NFM-KIM

pályázati kiírások 

megjelentetése, DEB, 

megvalósítás, 

monitoring

Roma lakosság aránya a 

programokba bevont 

résztvevők számán belül.

A bevont roma lakosság 

számára, arányára vonatkozó 

A programokba bevont 

résztvevők számának 

minimálisan elvárt 

célértéke a pályázati 

útmutatóban megjelenő 

elvek szerint 

Az egyes projektek keretében szervezett 

programokba bevont résztvevők közt a romák 

aránya érje el a roma lakosság százalékos 

arányát.

( A vizsgált közigazgatási szint {település /  

TÁMOP 6.1.3. /A

Pilot jellegű szűrőprogramok  

(védőnői méhnyakszűrési, illetve  

vastagbélszűrési programok) 

országos kiterjesztésének 

támogatása

A szűrési programok lebonyolításához és kiterjesztéséhez szükséges eszközök 

beszerzése.

A szűrések kiterjesztésébe bevonni tervezett szakdolgozók felkészítése és képzése.

Szűrések lebonyolításának koordinálása és kiértékelése.
2014 1000

A programok roma 

lakosság 

felzárkóztatására jutó 

forrásrésze az 

konstrukció konkrét 

szakmai tartalmának 

ismeretében 

becsülhető meg, így a 

Korm. határozat 1. 

pontjában foglaltakkal 

NEFMI-NFM
Kormánydöntés, 

NEFMI-NFM

kiemelt projektjavaslat 

benyújtása,  Kormány 

általi nevesítése, 

részletes 

projektjavaslat 

benyújtása, DEB, 

megvalósítás, 

monitoring

Roma lakosság aránya a 

programokba bevont 

résztvevők számán belül.

A bevont roma lakosság 

számára, arányára vonatkozó 

indikátorok beemeléséhez az 

NFÜ  egyetértése és egységes 

eljárása,  a KIM szakmai 

támogatása és a KSH 

A programokba bevont 

résztvevők számának 

minimálisan elvárt 

célértéke a pályázati 

útmutatóban megjelenő 

elvek szerint 

projektenként, az adott 

projekt konkrét szakmai 

tartalmának ismeretében 

határozható meg.

Az egyes projektek keretében szervezett 

programokba bevont résztvevők közt a romák 

aránya érje el a roma lakosság százalékos 

arányát.

(A vizsgált közigazgatási szint {település /  

kistérség / megye / régió} és a konkrét 

százalékos célértékek meghatározásához a 

KIM és a KSH szakmai támogatása 

szükséges.)

TÁMOP 6.1.3/.B Népegészségügyi 

és egészségfejlesztési kampányok 

támogatása

A népegészségügyi programok kommunikációjának támogatása,

Tájékoztató anyagok, kiadványok, eszközök megtervezésének, előállításának, 

terjesztésének biztosítása.
2014 1200

A konstrukció   

népegészségügyi 

programok 

kommunikációjának 

támogatása révén a 

fent felsorolt TÁMOP 

6.1. konstrukciók 

keretében 

megvalósuló 

programokon való 

részvétel növelését 

szolgálja. 

NEFMI-NFM
Kormánydöntés, 

NEFMI-NFM

kiemelt projektjavaslat 

benyújtása,  Kormány 

általi nevesítése, 

részletes 

projektjavaslat 

benyújtása, DEB, 

megvalósítás, 

monitoring

A konstrukció  nem tartalmaz 

konkrét szűrési tevékenységet, 

népegészségügyi programok 

kommunikációjának 

támogatása révén a fent 

felsorolt TÁMOP 6.1. 

konstrukciók keretében 

megvalósuló programokon való 

részvétel növelését szolgálja. 

TÁMOP 3.1.12 Egészségfejlesztés 

a közoktatásban

Mindennapi testnevelés/testmozgás minden gyermeknek az egészségfejlesztési 

szempontoknak megfelelve.

A gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése szeméályközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek alkalmazásával (ének, tánc, rajz, mesemondás, népi 

ritusjátékok, stb.)

Egészségismeretek (egészségtan)hatékony oktatása, melky többek közt magában 

foglalja a környezte-, fogyasztó- és balesetvédelmi, valamint a társas kapcsolati 

készségekre, a családi életre és médiatudatosságra nevelést, a dohányzás és az egyéb 

szenvedélyek megelőzését is.

                         20 000    

Összesen:                          57 260    

5. Egészségügyi állapot javítása

A Kormány és az ORÖ közötti megállapodásban foglaltak szerint a 

150 ezer roma szervezett, lakossági szűrővizsgálatokon való 

részvételét, valamint az egészséges életvitelhez szükséges folyamatos 

tanácsadásban részesítésére vonatkozó célkitűzés a Roma 

Stratégiában foglalt, roma lakosság arányára vonatkozó, 7,5%-os 

országos becslés figyelembe vételével 2 millió fő  bevonását 

feltételezi, amelyet a TÁMOP általános lakossági célcsoportokra 

irányuló, területi célzással a romák bevonását  ösztönző  programjai  

kapcsolódó egyéb  kormányzati  intézkedések nélkül  nem 

garantálhatnak. 

A programokba bevont roma lakosság létszáma az egyes projektek 

konkrét szakmai tartalmának ismeretében becsülhető meg, így a 

Korm. határozat 1. pontjában foglaltakkal összhangban a tervezett 

számszerűsített adatok a programok indításakor kerülhetnek 

meghatározásra.

A programokba bevont roma lakosság létszáma az egyes projektek 

konkrét szakmai tartalmának ismeretében becsülhető meg, így a 

Korm. határozat 1. pontjában foglaltakkal összhangban a tervezett 

számszerűsített adatok a programok indításakor kerülhetnek 

meghatározásra.

A programokba bevont roma lakosság létszáma a konstrukció konkrét 

szakmai tartalmának ismeretében becsülhető meg, így a Korm. 

határozat 1. pontjában foglaltakkal összhangban a tervezett 

számszerűsített adatok a programok indításakor kerülhetnek 

meghatározásra.

(A konstrukció keretében a védőnői méhnyakrák szűrések fő 

célterületét az országos átlagnál magasabb roma lakosságaránnyal 

rendelkező 5000 fő alatti települések képezik. Az  ennek  megfelelően 

magasabb roma részvételi arány becsléséhez a KIM és a KSH szakmai 

A kommunikációs tevékenység lakossági elérése várhatóan magas lesz, azonban a konstrukció eredményeként kialakuló részvételi adatok a fent 

felsorolt TÁMOP 6.1. konstrukciók keretében megvalósuló programokon realizálódnak.
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 2. számú melléklet a XVIII/52/42/2011. Korm. előterjesztéshez

Szervezet neve: 

Kontaktszemély neve és elérhetősége:

Beavatkozási terület
Programok/intézkedések 

megnevezése
Programok/intézkedések rövid összefoglalása

A végrehajtás 

határideje 

 A program/intézkedés 

megvalósításához 

rendelkezésre 

álló/tervezett forrás a 

2011-13 AT 

programozási 

időszakban

(millió Ft) 

Ebből romák 

felzárkózására jutó 

forrásrész (millió Ft)

Végrehajtás 

felelősének 

megnevezése

Együttdöntés 

szereplői

Javasolt 

együttdöntési 

mechanizmus

A keretmegállapodás 

számszerűsített célok elérését 

szolgáló indikátor megnevezése

Az indikátorok célértéke 

2007-13 programozási 

időszak vonatkozásában

Ebből a keretmegállapodáshoz kapcsolódó 

célérték

2011 2012 2013 2014 2015 összesen

A Kormány és az ORÖ keretmegállapodás végrehajtására vonatkozó részletes intézkedési terv  (2011-2015)

Romák felzárkózására vonatkozó eredmények, indikátorok célértékei

TÁMOP 2.4.5 A munka és a csalás 

összehangolást segítő intézkedések 

a, Innovatív, kísérleti 

kezdeményezések támogatása b, 

vállalati (intézményi) 

kezdeményezések támogatása

Nappali gyermekellátás fejlesztése:

- a gyermekellátást és felügyeletet végző személyek és

egyéb, a működés biztosításához szükséges személyzet képzése és foglalkoztatása;

- gyermekek nappali felügyelete, gondozása, nevelése;

- gyermekek fizikai és mentális fejlődését elősegítő szolgáltatások igénybevétele, 

eszközbeszerzés.

Innovatív kezdeményezések

- módszertani kidolgozása;

- intézmények közötti helyi együttműködések fejlesztése;

- nyitvatartási és ügyintézési idők racionalizálása,

- innovatív megoldások kidolgozása a rugalmas együttműködés érdekében;

- a várakozási idők csökkentése;

- az ügyintézés egyszerűsítése, racionalizálása;

- a helyi szociális infrastruktúra működésének összehangolása;

- a kidolgozott módszerek, megoldások kipróbálása, kísérleti jellegű megvalósítása és 

az eredmények terjesztése.

Munkahelyi rugalmasság lehetőségeinek feltárása,

- rugalmas munkavégzési és munkaszervezési formák és munkarendek kidolgozása, 

kipróbálása és bevezetése,

- rugalmas, élethelyzetet figyelembe vevő személyügy kialakítása.

2013                           6 000    

TÁMOP 3.2.8 "Múzeumok 

mindenkinek"

a) Múzeumok és iskolák partnersége

A múzeumi gyűjteményeken alapuló, az iskolai igényekhez, tantervekhez szervesen 

illeszkedő, a gyermek- és ifjúsági célcsoportokra irányuló múzeumpedagógiai 

programsorozatok tervezése és megvalósítása a múzeumi gyűjtemények jellegéhez 

igazodva. A pályázati keretösszeg azokat a muzeális

intézményeket támogatja, amelyek együttműködési és partnerségi megállapodást 

kötnek a régiójukban lévő oktatási intézményekkel. 

b) Iskolabarát élményprogramok, múzeumok az informális tanulásért

Az élethossziglani tanulás jegyében, az éves kiállítási tervhez és a helyi kulturális

értékekhez kapcsolódó programcsomagok, korosztályokra lebontott, és a  csoportok 

speciális igényeire alapozott foglalkozássorozatok kidolgozása és megvalósítása a 

múzeumi gyűjtemények jellegéhez igazodva.

2014                              550    NEFMI

TÁMOP 5.2.1 Gyerekesély 

program országos kiterjesztésnek 

szakmai-módszertani megalapozása 

és a program kísérése (kiemelt 

projekt) 

2015                           1 410    KIM-NFM KIM-NFM-ORÖ

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

TÁMOP 5.4.4 Szociális képzések 

fejlesztése, szakemberek képzése, 

továbbképzése és 

készslégfejlesztése, valamint a helyi 

fejlesztési kapacitások megerősítése

Képzési tematikák kidolgozása.

- Képzések akkreditációja

- Képzések bonyolítása

- Szakmai támogatórendszer kialakítása

- Személyiség-karbantartó szolgáltatások (szupervízió, esetmegbeszélő csoportok, 

(interdiszciplináris) szakmai kerekasztalok, esetkonferenciák, burn-out megelőző 

tréningek, stb.) működtetése

- Interdiszciplináris és szektorközi együttműködések.

- Kutatások, elemzések, módszertani háttéranyagok készítése,

- Konferenciák, szakmai rendezvények szervezése,

- Kommunikációs tevékenységek.

2013                           3 360    

TÁMOP 6.1.1 Bizonyítékon 

alapuló egészségfejlesztési 

ismeretek kidolgozása az oktatás 

különböző szintjei és különböző 

korosztályok számára

1. Közoktatási egészségfejlesztési tananyagfejlesztést elősegítő koncepció kidolgozása

2. A teljes körű egészségfejlesztés (lehetőség szerint szabad hozzáférésű) 

tananyagainak, jegyzeteinek és oktatási eszközeinek kifejlesztése felsőoktatás és

a felnőttképzés minden célcsoportjára, az egyes célcsoportok képzettségéhez, 

készségeihez illeszkedően, a kifejlesztett tananyagok, jegyzetek bevezetése

3. Az összes egészség-kockázatra vonatkozó egészségfejlesztési üzeneteket továbbító, 

az elméleti oktatást kiegészítő, szemléltető elektronikus anyagok (CD, film, stb.) 

kidolgozásának támogatása 

4. Egészségtan-tanárok és egészségfejlesztő mentálhigiénikusok szakemberek, 

népegészségügyi szakképzettséggel rendelkezők és rekreációs szakemberek

felkészítése az elkészült felsőoktatási és felnőttképzési tananyagok oktatására 

2012                              500    

TIOP 1.2.2 Múzeumok, levéltárak 

iskolabarát fejlesztése

Pedagógiai foglalkozásokra alkalmas helyek kialakítása, akadálymentesítés

a) „Oktató múzeum és levéltár”: A múzeumpedagógiai szolgáltatások 

infrastruktúrájának fejlesztése: az alkotókészséget és kreativitást

fejlesztő múzeumi közösségi terek, oktatótermek, kiállítási pihenő sarkok és (a 

látogató gyerekek, illetve a nagycsaládos, kisgyermekes látogatók

gyerekei részére) gyermekfoglalkoztatók kialakítása, fejlesztése, ill. minden korosztály 

részére alkalmassá tétele. Múzeumi épület bővítése,

belső terének átalakítása, funkcióváltása, meglévő helyiség korszerűsítése, 

belsőépítészeti kialakítások. Berendezések, eszközök

beszerzése.

A levéltár-pedagógiai szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, közösségi terek, 

oktatótermek, kiállítási terek kialakítása, fejlesztése.

Levéltári épület bővítése, belső terének átalakítása, funkcióváltása, meglévő helyiség 

korszerűsítése, belsőépítészeti kialakítások.

b) „Tanulmányi raktár és látványtár”: Tanulmányi raktárak, látványtárak kialakítása, 

illetőleg meglévő gyűjteményi raktárak nyilvánosan látogatható tétele (tanulmányi 

raktárrá, látványtárrá fejlesztése) azok bővítése, korszerűsítése, átalakítása révén.

c) „Virtuális pontok az oktató múzeumhoz és levéltárhoz”: A múzeumokban és 

levéltárakban őrzött tudásbázis nagyobb oktatási hasznosulása érdekében korszerű 

IKT infrastruktúrával felszerelt, internet-csatlakozással rendelkező informatikai 

pont(ok) vagy korszerűen berendezett önálló részlegek

kialakítása, amelyek elősegítik a digitalizált kulturális örökségi értékekhez való 

hozzáférést is.

2013                              870    

Pályázati kiírások 

megjelentetése, 

monitoring

TÁMOP 3.4.5 Tehetséghidak 

program

1. Tehetségtranszfer - hídképzés a tehetséggondozás hálózatának elemei között

Tehetségmenedzsment kialakítása, tehetségközösségek létrehozása és támogatása

Tehetségek felkészítése a társadalmi szerepvállalásra.

                          2 000    

6. Egyéb kapcsolódó programok, köztük nem számszerűsíthetőek
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 2. számú melléklet a XVIII/52/42/2011. Korm. előterjesztéshez

Szervezet neve: 

Kontaktszemély neve és elérhetősége:

Beavatkozási terület
Programok/intézkedések 

megnevezése
Programok/intézkedések rövid összefoglalása

A végrehajtás 

határideje 

 A program/intézkedés 

megvalósításához 

rendelkezésre 

álló/tervezett forrás a 

2011-13 AT 

programozási 

időszakban

(millió Ft) 

Ebből romák 

felzárkózására jutó 

forrásrész (millió Ft)

Végrehajtás 

felelősének 

megnevezése

Együttdöntés 

szereplői

Javasolt 

együttdöntési 

mechanizmus

A keretmegállapodás 

számszerűsített célok elérését 

szolgáló indikátor megnevezése

Az indikátorok célértéke 

2007-13 programozási 

időszak vonatkozásában

Ebből a keretmegállapodáshoz kapcsolódó 

célérték

2011 2012 2013 2014 2015 összesen

A Kormány és az ORÖ keretmegállapodás végrehajtására vonatkozó részletes intézkedési terv  (2011-2015)

Romák felzárkózására vonatkozó eredmények, indikátorok célértékei

TÁMOP 4.1.2/D Nyelvi képzések 

a felsőoktatási intézmények 

haqllgatói, valamint az 

abszolutóriumot szerzett, de a 

diploma megszerzéséhez szükséges 

nyelvvizsgával nem rendelkező volt 

hallgatók számára

Nyelvi képzések lebonyolítása, kapcsolódó módszertani és szervezeti fejlesztés                           3 000    

TÁMOP 5.3.9 Tanulási 

partnerségek a foglalkoztathatóság 

javításáért

Módszertani fejlesztések, képzési és kompetenciafejlesztési programok központi 

fejlesztése, tudásbázis bővítése, nemzetközi tapasztalatcserék és együttműködések, 

tanulásszervezők képzése, hálózatfejlesztés, elektronikus értékesítési rendszerek 

alkalmazására történő felkészítés, az inaktív csoportok igényeire szabott tanulási és 

motiválási programok kidolgozása, helyi kompetenciafejlesztések, helyi partnerségi 

együttműködések kialakítása

                          2 000    

Összesen:                          19 690    

2011/I és II. negyedévben tervezettek

NYD 5.1.1 Szociális infrastruktúra 

és szolgáltatások fejlesztése
Bölcsődék fejlesztése 2013                           1 200    

NYD 5.3.1 Kis- és mikrotérségi 

oktatási hálózatok és központjaik 

fejlesztése

Óvódák fejlesztése 2013                           1 300    

ÉA 4.1.3 Szociális ellátás 

fejlesztése

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának növelése
2013                           3 500    

ÉA 5.1.1 Város- és 

településfejlesztési

akciók

Integrált szociális jellegű városrehabilitáció lakófunkciós fejlesztések Funkcióbővítı 

integrált komplex települési fejlesztések Városfejlesztési cél érdekében megvalósuló 

megtérülı

befektetések

2013                           8 620    

ÉM 3.1.1 Szociális célú

városrehabilitáció
Integrált szociális jellegő városrehabilitáció lakófunkciós fejlesztések 2013                           3 900    

ÉM 3.1.2 Funkcióbıvítı

városrehabilitáció

Funkcióbıvítı integrált komplex települési fejlesztések Városfejlesztési cél érdekében 

megvalósuló megtérülı befektetések
2013                           1 000    

ÉM 3.1.3 Kisléptékő 

településfejlesztés vidékfejlesztési 

program kiegészítésére

Elsősorban önkormányzati tulajdonú belterületi földutak szilárdburkolatú úttá való 

fejlesztése, belterületi utak korszerősítése, közösségiterek, ESZA típusú 

tevékenységek

2013                           2 000    

ÉM 4.2.1 Szociális ellátás 

fejlesztése

Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellásátok, bölcsődék infrastrukturális 

fejlesztése
2013                           6 400    

ÉM 4.3.1 Oktatásfejlesztés Közoktatási infrastruktúra fejlesztése 2013                           7 950    

DA 4.1.3 Szociális ellátás 

fejlesztése

Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellásátok, bölcsődék infrastrukturális 

fejlesztése
2013                           3 800    

DA 4.2.1 Oktatásfejlesztés Közoktatási infrastruktúra fejlesztése 2013                           3 470    

DA 5.1.1 Integrált szociális

városrehabilitáció
Integrált szociális jellegű városrehabilitáció lakófunkciós fejlesztések 2013                           1 600    

DA 5.1.2 Város- és városrész

megújítási akciók
Funkcióbővítő integrált komplex települési fejlesztések 2013                           2 510    

Összesen:                          47 250    

Mindösszesen:                        718 762    

7. REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK
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