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1 Szombathely:	esettanulmány	a	helyi	társadalmi	befogadási	
fejlesztésekről	

1.1 Vezetői	összefoglaló1	
Az  esettanulmány  azt  vizsgálja,  hogy  Szombathely  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  illetve  annak 
különböző  szervezetei  milyen  szemléletmóddal  rendelkeznek  a  társadalmi  befogadás  terén,  milyen 
mértékben használtak fel uniós forrásokat a témakörben és milyen tapasztalataik vannak a megvalósított 
programok alapján. 

Az  önkormányzat,  annak  intézményei  és  szervezetei  1,08 milliárd  Ft  értékben  használtak  fel  TÁMOP 
forrást, amiből 480 millió  Ft a TÁMOP 5. prioritásból  került  lehívásra. A TIOP  forrásokból 164 millió  Ft 
értékben  valósítottak meg  fejlesztéseket. A  TÁMOP 5. prioritásból megvalósított projektek nagyrészt  a 
szociális  ellátórendszer  fejlesztéséhez,  a  hajléktalan  emberek  és  a  fiatalok  társadalmi  integrációjához 
kapcsolódtak, míg a többi program a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő‐piaci reintegrációját célozta 
elsősorban.  A  társadalmi  integrációval  kapcsolatos  programokat  három  szervezet  valósította  meg  az 
önkormányzat  részéről  (egy  intézménye  és  annak  tagintézményei,  illetve  két  önkormányzati  tulajdonú 
non‐profit kft).  

Az  önkormányzat  nem  rendelkezik  kidolgozott  stratégiával  a  társadalmi  befogadás  terén,  települési 
esélyegyenlőségi  tervet még  nem  készített.  Bár  vannak  különböző  esélyegyenlőséghez  kapcsolódó  és 
ágazatfejlesztési dokumentumai, melyek a társadalmi befogadás tekintetében is relevanciával bírnak, azok 
alapvetően nincsenek hatással az ágazatok működését és fejlesztését érintő döntésekre.   

Az  önkormányzat  az  uniós  forrásokat  ad‐hoc  módon  használta  fel,  az  aktuális  pályázati  kiírásokra 
reagálva  nyújtott  be  pályázatokat.  Ez  azt  eredményezte,  hogy  a  pályázatokkal  és  azok 
utóadminisztrációjával  kapcsolatos  munkák,  illetve  a  megvalósításhoz  szükséges  saját  erő  és 
előfinanszírozás  bizonyos  időszakokban  egyszerre  jelentkeztek,  leterhelve  az  önkormányzati 
kapacitásokat.  Éppen  ezért  létrehoztak  egy  új  egységet  és  eljárásrendet  a  pályázatok  hatékonyabb 
koordinálására.  Mindezek  ellenére  a  fenn  jelzett  megvalósító  szervezetek  működésének 
finanszírozásában jelentős szerepet játszottak TÁMOP források.   

Az uniós források felhasználásához kapcsolódó legfőbb tapasztalatok és következtetések az alábbiak: 

‐ Azok  a  szervezetek,  melyek  alaptevékenységükben  is  hátrányos  helyzetű  csoportokkal 

foglalkoznak,  hatékonyan  képesek  elérni  a  célcsoportokat  és  eredményesen  képesek 

megvalósítani  a  projekteket, mert  fel  tudják  használni  a meglévő  kapacitásaikat,  tudásukat  és 

kapcsolati hálójukat. 

‐ A  pályázati  kiírások  több  esetben  jelentős  innovációt  jelentettek  egy‐egy  szolgáltatás  terén  a 

hátrányos helyzetűek társadalmi integrációja szempontjából, amelyet, vagy legalábbis egy részét, 

a jelzett szervezetek képesek voltak beépíteni a későbbi működésükbe is. 

‐ A  gyakori makroszintű  törvényi  és  intézményrendszeri  változások,  azok  kiszámíthatatlansága 

több  esetben  veszélyeztette  a  projektek  bevállalt  tevékenységeinek  és  eredményeinek 

teljesítését, illetve az elért eredmények hosszú távú fenntarthatósága ellen hatott. 

‐ A  pályázatok  társadalmasítása  egyre  hatékonyabb  volt,  a  kiírások  végleges  feltételrendszere 

nagyban figyelembe vette a beérkezett véleményeket.  

A jövőre vonatkozó javaslatok elsősorban azt célozzák, hogy makroszinten is egy kiszámíthatóbb, jobban 
ütemezett  és  rugalmasabb  felhasználást  biztosító  uniós  forráselosztási  rendszer  jöjjön  létre,  amely 
ugyanakkor azt is garantálja, hogy szakmailag megalapozottan történik a források felhasználása. Ez utóbbi 
követelménynek  fontos  eleme  az,  hogy  a  városok,  települések megfelelő  stratégiák  alapján  tervezzék 
meg  a  fejlesztéseiket,  a  forrásnyújtói oldalon  viszont  egy  erőteljes,  folyamatos  szakmai monitoringot 

                                                            
1
 Az esettanulmányt Somogyi Eszter készítette. 
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alakítsanak ki. A társadalmi befogadást célzó projekteknél, szolgáltatásfejlesztéseknél az innovatív jelleget 
meg kell tartani, mely hozzájárul ahhoz, hogy a folyamatos visszacsatolások alapján a hátrányos helyzetű 
csoportok igényeihez minél jobban illeszkedő programok jöjjenek létre.  

1.2 Közszolgáltatások	és	önkormányzati	feladatok	szervezeti	rendszere	
Ebben a  fejezetben  röviden  ismertetjük a  társadalmi befogadáshoz kapcsolódó ágazatok  szervezeti 
struktúráját  az  önkormányzaton  belül.  A  bemutatás  a  közszolgáltatások  állami  átszervezése  előtti 
állapotot írja le, amelyben a projektek nagyrészt megvalósultak.  

A  polgármesteri  hivatalban  az  Egészségügyi  és  Közszolgálati  Iroda  az  a  szervezeti  egység, mely  a 
szociális,  egészségügyi  és  oktatási  közszolgáltatásért  felelős,  és  idetartozik  az  önkormányzati 
lakáspolitika  irányítása  is.  A  kulturális,  közművelődéssel  kapcsolatos  szolgáltatások  azonban  egy 
másik irodához tartoznak, ahová az ifjúságpolitikával kapcsolatos témák is átkerültek a közelmúltban.  

Az önkormányzat több feladatot is a saját, önkormányzati tulajdonú non‐profit kft‐jén keresztül lát el, 
illetve  közös  fenntartású  intézményt  is működtetett  a megyével  egészen  a megyei  intézmények 
állami  átvételéig.  Az  alábbiakban  azokat  a  szervezeteket  mutatjuk  be  röviden,  amelyeknek  a 
társadalmi befogadással kapcsolatos TÁMOP programok megvalósításában szerepe volt.    

A Savaria REHAB‐TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Nonprofit Kft‐t 2002‐ben alapította az 
önkormányzat.  A  szervezet  végzi  a  hajléktalan  emberek  ellátását  (utcai  szociális munka,  nappali 
melegedő,  éjjeli  menedékhely,  átmeneti  szálló),  szervezi  a  városban  a  közfoglalkoztatást, 
foglalkoztatja munkaerőpiacról  kiszorult munkanélküli  embereket,  számukra  különféle  képzéseket 
biztosít.  Vállalkozási  tevékenységet  is  folytat  a  szociális  gazdaság  területén:  asztalos  műhelyt, 
varrodát és szövőműhelyt tart fenn.  

A  Regionális  Szociális  Forrásközpontok  Nonprofit  Kft.  (RSZFK)  a  Phare  Szociálpolitikai  Fejlesztési 
program  keretében  jött  létre  1995‐ben,  2003‐tól  100%‐ban  Szombathely  Önkormányzata  a 
tulajdonosa. A szervezet tevékenységének egy része a szociális szolgáltatások megújítását célozza a 
térségben, hálózatépítést és módszertani támogatást nyújt az  intézményeknek. 2003.  január 1‐től a 
fogyatékosok támogató szolgáltatását és nappali ellátását is ők végzik a városban. A szervezet célja a 
hátrányos  helyzetűek,  fogyatékkal  élők,  megváltozott  munkaképességűek  visszavezetése  az 
elsődleges munkaerőpiacra, vagy, ha ez nem lehetséges, a védett munkaerőpiacra. 

A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (MMIK) a város és a megye közös fenntartású intézménye 
volt  a  legutóbbi  időkig,  feladata  a  városban  és  a  megye  településein  közművelődési  és  ifjúsági 
szolgáltatások nyújtása. Több tagintézménye is van, és hozzá került a sokáig önálló városi intézmény, 
az AGORA Kulturális Központ is.  

1.2.1 Az	önkormányzat	társadalmi	befogadással	kapcsolatos	szemléletmódja		

Az  önkormányzatok  társadalmi  befogadással  kapcsolatos  szemléletmódját  leginkább  a  kötelezően 
készítendő  stratégiai  dokumentumok  (mint  a  települési  esélyegyenlőségi  terv,  a  közoktatási 
esélyegyenlőségi  terv,  a  szociális  szolgáltatásfejlesztési  koncepció  és  az  integrált  városfejlesztési 
stratégia  antiszegregációs  terve)  tükrözik,  illetve  az,  hogy  ezek  a  stratégiák mennyire  hatják  át  az 
önkormányzati  fejlesztéseket  és  a  különféle  közszolgáltatások  működtetését.  Szombathely 
önkormányzata  rendelkezik  a  fenti  dokumentumokkal,  kivéve  az  esélyegyenlőségi  tervet, melyet 
majd a közeljövőben kell elkészítenie a törvény szerint.  

A  fenti  stratégiák megléte  ellenére  a  humán  közszolgáltatások  ágazati  vezetője  úgy  látja,  hogy  a 
meglévő stratégiák és koncepciók nem kellően befolyásolják az ágazati politikákat,  fejlesztéseket 
és a pályázatokat. Ez részben arra vezethető vissza, hogy ezek a dokumentumok külső szereplő által 
készültek, külső módszertanok szerint, az ágazatok, azok vezetői kevésbé vettek részt benne, így ezek 
leginkább  az  „íróasztalfióknak  szólnak”.  Nemrég  készült  el  a  város  szociális  térképe, mely  feltárt 
bizonyos  szolgáltatási  hiányokat,  kielégítetlen  igényeket  a  szociális  szolgáltatások  terén,  ezt  olyan 
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dokumentumnak  látják  a  házon  belül,  amire  például  a  jövőben  támaszkodni  fognak.  Az 
esélyegyenlőségi  tervet  a  közeljövőben  fogják  kidolgozni  a  jelenlegi  egyenlő  bánásmód  törvény 
szerint  az  önkormányzatnak  az  esélyegyenlőségi  képzésen  majdan  résztvevő  munkatársai,  a 
kormányzat által kijelölt esélyegyenlőségi mentor közreműködésével. Mindez azt jeleníti meg, hogy a 
kötelező dokumentumoknak és hozzájuk kapcsolódó,  szakmailag  indokolt módszertanoknak  is csak 
akkor lehet valós hatása, ha az elkészítésébe az érintett megvalósítók is intenzíven bevonódnak és 
maga az önkormányzat is felismeri az adott stratégiai dokumentum fontosságát.      

A  társadalmilag  kirekesztett,  hátrányos  helyzetű  csoportokkal  a  különböző  törvényileg  kötelező 
közszolgáltatások  foglalkoznak,  pl.  gyermekjólét,  családsegítés,  közfoglalkoztatás,  de  ezeken  belül 
nincsenek  egyes  célcsoportok  kiemelve.  A  humán  közszolgáltatások  ágazatvezetője  az  egyik 
legkomplexebb programnak, mely kifejezetten a hátrányos helyzetűeket célozza  (jól meghatározott 
célcsoporttal) az ún. „szociális szállás” programot tartja, mely a kilakoltatás előtt álló önkormányzati 
bérlőknek  nyújt  lakhatási  lehetőséget,  alacsonyabb  komfortfokozatú,  de  felújított  önkormányzati 
lakásokban,  és  a  családsegítő  bevonásával  intenzív  szociális  munkát  biztosít  a  programban 
résztvevőknek, annak érdekében, hogy adósságukat rendezzék.   

Az  ágazatvezető  problémának  érzi,  hogy  a  közfoglalkoztatás  terén,  különösen  mióta  nem  kell 
közfoglalkoztatási  tervet  készíteni,  nem  sok  rálátása  van  arra,  hogy  mi  történik,  és  milyen 
célcsoportok kerülnek bevonásra. Szerinte, ha a hivatalon belül lenne a közfoglalkoztatás szervezése, 
akkor hatékonyabban tudnák csinálni, és több embert tudnának bevonni. 

Ugyanakkor, mint azt az előző fejezetben is említettük, az önkormányzati tulajdonú két cég, a Savaria 
REHAB‐TEAM  és  a  RSZFK  kifejezetten  marginalizált  helyzetű  csoportokkal  foglalkozik,  egy‐egy 
meghatározott  stratégia  mentén  végez  komplex  tevékenységet  a  célcsoportok  társadalmi 
integrációja  terén,  melyben  jelentős  szerepet  kap  a  munkaerő‐piaci  integráció,  illetve  a  Savaria 
REHAB‐TEAM esetében ez kiegészül a hajléktalanok lakhatási integrációjára irányuló programokkal is.  

A  problémát  inkább  azt  jelenti  tehát,  hogy  a  cégek  és  a  hivatal  között  nincsen  megfelelő 
információáramlás és kapcsolat, és így nincsenek összehangolva azok a szolgáltatások, amelyekért a 
hivatal  felelős,  és  amelyeket  a  hivatalon  kívül  végeznek.  Ez  annak  ellenére  így  van,  hogy 
természetesen a képviselő‐testület évente  jóváhagyja a cégek éves terveit és beszámolóit, de ez az 
egyes ágazatok közötti összhangot nem teremti még meg.  

1.3 Fejlesztéspolitikai	források	felhasználása	

1.3.1 TÁMOP	5.	prioritás	pályázatai	

A  TÁMOP  5.  prioritás  keretében  7  nyertes  pályázatot  valósított  meg  a  város,  illetve  a  város 
intézményei és cégei, összesen 480,8 millió Ft értékben. Ebből 5 projekt esetében a cégek pályáztak, 
míg a másik kettőnél a város önkormányzata,  illetve a kistérségi társulás volt pályázó. Gyakorlatban 
az  összes  7  projektet  három  szervezet  valósította meg:  a Megyei Művelődési  és  Ifjúsági  Központ 
(MMIK), a Savaria REHAB‐TEAM, és a Regionális Szociális Forrásközpont. A megvalósított pályázatok 
témája a munkaerő‐paici reintegárció,  ifjúsági programok és a hajléktalanok társadalmi  integárciója 
volt.  
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1. táblázat Szombathely önkormányzata, illetve annak intézményei és cégei által megvalósított TÁMOP 5 pályázatok 

Pályázat száma  Pályázó neve 

Szerződés 
hatályba 
lépése 

Leszerződ
ött összeg 

(millió Ft)  71. Projekt címe 

Projekt 
tervezett 
kezdete 

Projekt terv. 
befejezése 

TÁMOP‐5.2. Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok 

TÁMOP‐5.2.5‐
08/1‐2008‐0144 

Megyei 
Művelődési és 
Ifjúsági Központ 
MMIK Logo 
Ifjúsági Szolgálat  2009.03.24   17, 0  

MMIK‐LOGO Ifjúsági Szolgálat 
ifjúságsegítő munkájának 
megújítása, szakmai munka 
kiterjesztése a hátrányos helyzetűek 
felzárkóztatása érdekében  2009.03.01  2010.06.30

TÁMOP‐5.2.5‐
08/1‐2008‐0262 

Szombathely 
Megyei Jogú 
Város 
Önkormányzata  2009.04.06  17,5   

Ifjúsági szolgáltatási rendszer 
fejlesztése Szombathelyen a 
pályaválasztás jegyében  2009.03.02  2010.10.29

TÁMOP‐5.3. A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása 
munkaerő‐piaci integrációjuk előmozdítása érdekében 

TÁMOP‐5.3.3‐
08/2‐2009‐0005 

SAVARIA REHAB‐
TEAM Kiemelten 
Közhasznú Kht  2010.04.22  210,0  

Lakhatással, munkával, képzéssel az 
integrációért  2010.04.01  2012.03.31

TÁMOP‐5.3.3‐
11/2‐2011‐0005 

SAVARIA REHAB‐
TEAM TEAM 
Kiemelten 
Közhasznú Kht  2012.06.04  82,2   Újrakezdés  2012.05.01  2013.10.31

TÁMOP‐5.4. A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

TÁMOP‐5.4.4‐
09/2‐A‐2009‐
0012 

Szombathelyi 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása  2010.08.18  29,3  

Szombathely és kistérségében a 
szolgáltatásfejlesztési tervekhez 
kapcsolódó együttműködések, 
valamint a terepgyakorlati rendszer 
és a tereptanár képzés fejlesztése  2010.04.01  2012.03.31

TÁMOP‐5.4.4‐
09/2‐B‐2009‐
0001 

Regionális 
Szociális 
Forrásközpont 
Nonprofit Kft.  2010.08.04  105,2  

Nyugat‐dunántúli régióban 
Támogató Centrum működtetése  2010.04.01  2012.03.31

TÁMOP‐5.4.6.A‐
12/2‐2012‐0010 

Regionális 
Szociális 
Forrásközpont 
Nkft.   2012.08.08  19,6 

Tanulni, tanítani ‐ Akadályok nélkül 
élni!  2012.09.01  2014.02.28

TÁMOP 5 összesen   480,8     

1.3.2 Egyéb	TÁMOP	és	TIOP	pályázatok	

A TÁMOP 5. prioritáson kívüli TÁMOP pályázatokat 602 millió Ft értékben valósítottak meg a városi 
szervezetek,  intézmények,  míg  a  TIOP  pályázatok  összesen  164  millió  Ft‐ot  tettek  ki.  A  TÁMOP 
pályázatok  legnagyobb  számban  az  oktatási  rendszerhez  kötődtek,  egyrészt  a  kompetencia  alapú 
oktatás  elterjesztéséhez,  ezzel  kapcsolatos  pedagógusképzésekhez,  illetve  referencia  intézmények, 
mintaadó  programok  kidolgozásához,  továbbá  az  iskolán  kívüli  programok  kialakításához.  A  többi 
TÁMOP projekt a foglalkoztatás vagy arra való felkészítés, képzés terén valósult meg.  

A TIOP projektek főként a könyvtárak, illetve a városi képtár informatikai fejlesztéséhez kapcsolódtak, 
illetve egy hajléktalan otthon modernizálása, kialakítása történt meg.  
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2.  táblázat  Szombathely  önkormányzata,  annak  intézményei  és  cégei  által  megvalósított  egyéb  TÁMOP  és  TIOP 
pályázatok 

Pályázat száma  Pályázó neve 

Projekt 
szerződött 
összege 

(millió Ft)   Projekt címe 

 Projekt 
tervezett 
kezdete 

 Projekt  terv. 
befejezése 

TÁMOP‐1.4. Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások 

TÁMOP‐1.4.1‐
07/1‐2008‐0046 

Regionális  Szociális 
Forrásközpont 
Nonprofit Kft.  52,7 

'Jövőnk  a  tét'  ‐  A  megváltozott 
munkaképességű/fogyatékos  emberek 
képzésének  és  foglalkoztatásának  egyéni, 
személyre szabott segítése  2008.07.01  2009.12.31

TÁMOP‐1.4.1‐
07/1‐2008‐0096 

SAVARIA  REHAB‐
TEAM Nkft  72,0  Nyitott kapuk  2008.06.01  2010.01.31

TÁMOP‐2.2. A szervezetek alkalmazkodó‐képességének fejlesztése 

TÁMOP‐2.2.4‐
08/1‐2009‐0008 

Regionális  Szociális 
Forrásközpont NKft.  28,1 

'A  foglalkozási  rehabilitációs koordinátor képzési 
program adaptációja Szlovéniában'  2009.11.01  2011.02.28

TÁMOP‐2.4. Rugalmasság és biztonság 

TÁMOP‐2.4.2/B‐
09/1‐2010‐0001 

Regionális  Szociális 
Forrásközpont NKft.  51,4  'LÉPÉS ELŐNYBEN'  2010.03.01  2011.10.31

TÁMOP‐3.1. A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása 

TÁMOP‐3.1.4‐
08/2‐2009‐0034 

Szombathely Megyei 
Jogú  Város 
Önkormányzata  121,0 

Kompetenciaalapú  oktatás‐nevelés  kialakítása, 
megszilárdítása  Szombathely  város  innovatív 
intézményeiben  2009.03.02  2010.08.31

TÁMOP‐3.1.5‐
09/A  8 db projekt   75,8 

pedagógus  képzések  általános  iskolákban, 
szakközépiskolákban és szakképző iskolában   

TÁMOP‐3.1.7‐
11/2  4 db projekt   24,0 

4 általános iskolában, ebből egy gyógypedagógiai 
módszertan intézmény     

TÁMOP‐3.2. A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása 

TÁMOP‐
3.2.11/10‐1‐
2010‐0083 

AGORA 
Szombathelyi 
Kulturális Központ  35,3  AGORA‐ÓRA ‐ Kreatív szabadidő, időtálló tudás  2010.09.01  2011.07.31

TÁMOP‐3.2.3‐
08/2‐2009‐0025 

AGORA 
Szombathelyi 
Kulturális Központ  41,7 

'TUDÁSTARISZNYA' 

2009.10.01  2011.06.30

TÁMOP‐3.2.3‐
08/2‐2009‐0075 

Megyei  Művelődési 
és Ifjúsági Központ  100,0  Vasi Míves Tanoda  2009.09.01  2011.06.30

TIOP 

TIOP‐1.2.2‐09/1‐
2010‐0002  Szombathelyi Képtár  22,0 

'Kreatívitás és környezet' ‐A Szombathelyi Képtár 
infrastrukturális  fejlesztése  az  oktatási‐képzési 
szerepének erősítése érdekében  2011.01.01  2011.12.31

TIOP‐1.2.3‐09/1‐
2009‐0021  5 db intézmény  36,0 

könyvtárak  informatikai  fejlesztése  (iskolai  és 
közkönytárak) .   

TIOP‐3.4.2‐08/1‐
2008‐0092 

SAVARIA  REHAB‐
TEAM Nkft  105,7  Otthon az otthontalanoknak  2009.04.01  2010.09.30

 

1.3.3 Pályázáshoz	kapcsolódó	önkormányzati	mechanizmusok	

Az önkormányzatnak nincsen arra stratégiája, hogy milyen pályázatokat valósítson meg. Bár vannak 
különféle ágazati  fejlesztési koncepciói, de ezek nem képezik alapját a pályázásoknak. Az osztályok, 
intézmények,  cégek  épp  az  aktuális  kiírások  alapján  nyújtanak  be  pályázatokat,  a  stratégiák, 
fejlesztési koncepciók az „asztalfióknak készülnek”.  

A  legutóbbi  időkig a pályázási tevékenység rendszertelenül, ad‐hoc módon folyt: az önkormányzat 
nem  látta át, hogy egyszerre hány pályázata  fut, mennyi  került beadásra, és ezek összességükben 
milyen  anyagi  megterhelést  jelentenek  az  önkormányzatnak,  nemcsak  az  önerő,  hanem  az 
előfinanszírozás és a munkaerő‐kapacitás biztosításának tekintetében sem. Az önerő biztosítása, ahol 
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ez  szükséges  volt,  alapvetően  nem  okozott  gondot  az  önkormányzatnak  az  elmúlt  időszakban.  A 
problémákat  a  különféle  finanszírozási  igények  előre  nem  látható  módon  való  megjelenése 
jelentette.  A  helyzet  azóta  javult,  mióta  létrehoztak  egy  pályázati  osztályt,  mely  összefogja, 
koordinálja a pályázati tevékenységeket.  

Az önkormányzat  a pályázatok  kapcsán háromféle  szerepet  tölt be: ha  egy  civil  szervezet pályázik 
támogató nyilatkozatot ad; ha szükséges pályázati partnerként  lép be, mely  leginkább akkor  fordul 
elő, ha  intézmény pályázik;  végül maga  is pályázó, amennyiben  a hivatal  generálja  a projektet. Ez 
utóbbi kezd előtérbe kerülni, például egy jelenlegi TÁMOP‐os, óvodai kapacitásfejlesztési pályázatnál, 
mely két óvodát érint, az önkormányzat már maga pályázik.  

Eddig  tehát alapvetően az volt a helyzet, hogy a pályázati kiírások befolyásolták a város pályázási 
tevékenységét, ami mögött nem állt semmilyen koncepció. Természetesen az egyes pályázatokat, az 
azokhoz szükséges forrásokat a képviselő‐testületi ülés is megszavazta. Ennek az is volt az oka, hogy 
az  önkormányzat  nem  engedhette  meg  magának,  hogy  jelentős  forrásoktól  essen  el,  sem 
politikailag, sem pedig a szektorok, intézmények fejlesztést tekintve. Ezen kívül a pályázatok, főként 
a TÁMOP‐osok, jelentős forrásokat hoztak be az intézmények működtetéséhez is.   

Az  új  pályázati  osztály  felállításával  egyben  olyan  eljárási  rendet  is  létrehoztak,  ami  pontosan 
meghatározza, hogy az egyes osztályoknak,  intézményeknek mi a feladata a pályázás során, hogyan 
kell együttműködnie az egyes szervezeti egységeknek.  

1.3.4 Társadalmi	befogadással	kapcsolatos	TÁMOP	projektek	bemutatása		

Ebben  a  fejezetben  a  társadalmi  befogadással  kapcsolatos,  megvalósított  TÁMOP  projekteket 
mutatjuk  be.  Elsősorban  a  TÁMOP  5.  prioritás  alatt  megvalósult  projektekre  koncentrálva,  de 
kitérünk  egyéb  TÁMOP  konstrukciókra  is, melyek  a  téma  szempontjából  relevánsak. Mint  azt már 
láttuk,  az  önkormányzat  szervezeti  rendszerén  belül  három  szervezet  valósított meg  legnagyobb 
volumenben  társadalmi befogadással  kapcsolatos projekteket:  a Regionális  Szociális  Forrásközpont 
(RSZFK), a Savaria REHAB‐TEAM és Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ.   

Az  RSZFK  folyamatosan  valósít  meg  egyrészt  a  célcsoportjaival  (munkaerő‐piaci  szempontból 
hátrányos  helyzetűek,  fogyatékkal  élők, megváltozott munkaképességűek)  kapcsolatos munkaerő‐
piaci reintegrációs projekteket és a szociális szolgáltatások fejlesztését célzó, szakemberek képzését 
tartalmazó projekteket mind civil, mind pedig a közszférához tartozó ellátó szervezetek számára. Így 
több  EQUAL,  HEFOP  és  TÁMOP  programban  is  részt  vettek,  de  nemzetközi  pályázatokat  is 
megvalósítottak, elsősorban módszertani témákban. A pályázatok szorosan kapcsolódnak a szervezet 
alaptevékenységeihez,  kiegészítik  azt,  és  a  pályázati  bevételek  fontos  részét  képezik  a  szervezet 
finanszírozásának. Ez utóbbi tényező tu. állandó pályázási kényszert is jelent a szervezetnek.  

Az RSZFK három projektet valósított meg a TÁMOP 5. prioritásból, és egy TÁMOP 5 projektben volt 
konzorciumi  partner.  A  TÁMOP  5.4.4‐09/2‐A  konstrukció  keretében  kialakított  projekt  célja  a 
szociális szolgáltatástervezés fejlesztése volt a Szombathelyi kistérségben, melynek során erősítették 
az érintett intézmények közötti együttműködéseket, szolgáltatásfejlesztési koncepciókat dolgoztak ki, 
és azok megvalósításához képzéseket nyújtottak a szakemberek számára,  illetve a terepgyakorlatok 
rendszerét  is  fejlesztették. A projekt párhuzamosan  futott a TÁMOP 5.4.4.‐09/2‐B projekttel, mely 
egy  szakmai  támogató  és  segítő  szolgáltatásokat nyújtó hálózatot hozott  létre  a  régióban,  segítve 
ezzel  a  szociális  szférában  dolgozók  tudás‐  és  kompetenciafejlesztését,  szupervíziós  szolgáltatást 
biztosított  számukra,  illetve módszertani  anyagokat dolgozott  ki. A TÁMOP 5.5.3  ‐08/2 32 db Vas 
megyei  civil  szervezet  részére  biztosított  szervezetfejlesztési  képzéseket,  szolgáltatásokat  a 
forrásszerzés,  együttműködés/partnerség  és  problémamegoldó  készségek  terén, melyek  az  adott 
szervezetek diagnózisára épültek. A projekt egy korábbi, hasonló célú hazai forrású programnak volt 
a  folytatása,  melynek  keretében  2008‐ig  nyújtottak  részben  hasonló  szolgáltatásokat  a  civil 
szervezeteknek,  mint  Szakmai  Hálózatfejlesztő  Központ,  de  annak  része  volt  a  pályázásban  való 
segítség is.  
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A TÁMOP 1.4.1 konstrukcióban  (a megváltozott munkaképességű/fogyatékos emberek képzésének 
és  foglalkoztatásának  egyéni,  személyre  szabott  segítése)  két  pályázatot  valósítottak,  valósítanak 
meg,  az  elsőt  („Jövőnk  a  tét”  2008‐2010)  a  2008‐as  kiírás  keretében.  Ez  22  fő  megváltozott 
munkaképességű  és  6  fő  értelmi  fogyatékkal  élő  ember  egyéni  fejlesztési  tervének  kidolgozását, 
ennek  alapján  képzését  (OKJ‐s,  illetve  az értelmi  fogyatékkal élő  számára munkafolyamat‐betanító 
képzések),  folyamatos  támogatását,  álláskereső  tréningjét,  majd  legalább  17  fő  6  hónapos 
foglalkoztatását  jelentette.  A  projekt  tartalmazta  a  megfelelő  munkáltató  megkeresését  (illetve 
abban  segítség  nyújtását),  a munkáltatók  felkészítését,  érzékenyítését workshop  formájában  és  a 
munkahelyi beilleszkedés segítését. A 2012‐es kiírás keretében  is sikeresen pályáztak, a „Több, mint 
munka”  c.  projektet  2012.  augusztus  és  2014.  január  között  valósítják meg.  Ebben  15  fő  tartós 
munkanélküli és 6 fő értelmi fogyatékkal élő személy, hasonló módon való képzése és foglalkoztatása 
történik. A projektben  4  önkormányzat  együttműködő partner,  vagyis  vállalja, hogy  a  településről 
bevont  embereknek,  vagy  azok  egy  részének  támogatott  foglalkoztatást  nyújt  közösségi  feladatok 
ellátása  terén  (pl.  idősellátás).  A  projekt  továbbfoglalkoztatást  is  tartalmaz.  Szintén  hasonló 
célcsoport munkaerőpiaci reintegrációját célozza a TÁMOP 2.4.2/B konstrukció „Lépéselőnyben” c. 
projektje, mely  12  fő  célcsoportba  tartozó  embert  képzett  és  juttatott munkához  12  hónapig.  A 
projekt  abban  különbözött  az  előzőektől,  hogy  alkalmazták  a  „Befogadói  Munkahelyi  Modellt,” 
melyet HEFOP projektben dolgoztak ki: olyan munkáltatóknál helyezték el a célcsoport  tagjait, akik 
addig  nem  foglalkoztattak  hátrányos  helyzetűeket.  A  kiválasztott  munkáltatók  végül  a  megyei 
múzeum, Kőszeg önkormányzata és az  Őrségi Nemzeti Park  lett. Ez utóbbiban  két embert állandó 
státuszba  vettek  a  program  után.  A  TÁMOP  1.4.3.  innovatív,  kísérleti  foglalkoztatási  programok 
kiírásra is nyújtottak be pályázatot, ami elbírálás alatt van jelenleg, ebben a projektben az agysérült, 
de  részben  rehabilitált embereket  szeretnék munkához  juttatni. Az agysérültek  (baleset, agyvérzés 
stb.) munkaerő‐piaci  támogatásának módszertanát egy nemzetközi uniós projekt  során  sajátították 
el.  

A  Savaria  REHAB‐TEAM  két  pályázatot  valósított meg  a  TÁMOP  5.3.3  konstrukcióban, melyek  a 
hajléktalan emberek lakhatási és munkaerőpiaci integrációját segítették. Az első pályázatban (TÁMOP 
5.3.3‐08/2) konzorciumot hoztak  létre  további két hajléktalanellátó  intézmény és két gyermekjóléti 
intézmény  fenntartóival.  A  helyszín  három  városban  volt,  Szombathelyen  kívül  Zalaegerszegen  és 
Mosonmagyaróváron.  A  három  városban  összesen  150  fő  bevonását  vállalták,  ebből  45  főt 
Szombathelyen, míg másik  30  főt  a másik  két  városban  helyeztek  el.  Képzésben  összesen  85  fő 
részesült, és 113 fő esetében jött  létre munkaviszony, melynek 30%‐a közfoglalkoztatást jelentett, a 
többi nyílt munkaerőpiaci elhelyezést, bár annak egy  része a  közszférához  tartozó  intézményeknél 
valósult meg. A 2011‐es projektben (TÁMOP 5.3.3‐11/2) 30 fő bevonását vállalták Szombathelyen, 10 
főét pedig Kőszegen. Ebből a 30 főből a kiírás szerinti elsődleges célcsoport 20 fő, akik az utcán élőket 
jelentik,  a másodlagos  célcsoportot  –  10  fő  –  pedig  a már  hajléktalan  intézményben  élők,  akiket 
szintén  lakásban  való  lakhatáshoz  kívánnak  juttatni,  hogy  helyükre  az  önálló  életvitelre még  nem 
képes  hajléktalan  emberek  kerülhessenek.  Önálló  lakhatásba  16  fő  kerül,  akik  elsősorban  piaci 
bérlakásokba,  vagy  néhányan  szociális  bérlakásba  költöznek,  míg  a  többiek  az  átmeneti  szállók 
megüresedett  helyeit  tudják  elfoglalni.  Kőszegen  az  elsődleges  célcsoport  6  főből,  a másodlagos 
pedig 4 főből áll.   A foglalkoztatási programokban képzéseket szerveznek, a foglalkoztatásban pedig 
az  általuk  szervezett  közmunka  és  a  szociális  gazdaságban  működtetett  műhelyeik,  illetve  a 
közfoglalkoztatás is segítségükre van, mivel a nyílt munkaerőpiacon korlátozottak a lehetőségek.   

A TÁMOP 1.4.1‐07/1 keretében is indítottak projektet a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő 
csoportoknak. A projektbe 36 főt vontak be, akiknek hulladékválogató, fonottbútorkészítő, kosárfonó 
és  szerkezetlakatos  képzést  biztosítottak, majd  segítették  az  álláskeresésüket.  A  bevontak  88%‐a 
végezte el sikeresen az OKJ‐s képzéseket, a válság azonban az elhelyezkedésben nem várt gondokat 
okozott,  mivel  a  korábbi  hiányszakmákhoz  kapcsolódó  munkahelyek  megszűntek.  Ezért  több 
résztvevőt  is  a  Savaria  REHAB‐TEAM  foglalkoztatott  a  képzettségüknek  megfelelően.  Jelentős 
eredménynek  számított,  hogy még  így  is  a  foglalkoztatásba  bekerülteknek  több mint  fele  a  nyílt 
munkaerőpiacon  helyezkedett  el.  A  nyílt  munkaerőpiaci  álláskeresés  a  válság  megjelenése  után 
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jelentős  nehézségekbe  ütközött. A  Savaria REHAB‐TEAM  is  nyújtott  be  pályázatot  a  TÁMOP  1.4.3 
konstrukció keretében egy  speciális  célcsoportra: a gyermekvédelmi ellátásból, állami gondozásból 
kikerülő,  illetve  a  veszélyeztetett  családokban  élő  fiataloknak  hoznának  létre  képzési  és 
foglalkoztatási programot, mivel azt tapasztalják, hogy egyre több, az ellátórendszerből kikerülő fiatal 
jelenik  meg  a  hajléktalan  ellátásban,  illetve  a  közmunka  programban.  Az  utóbbiak  már  gyakran 
„második generációs” közmunkások.  

A TIOP 3.4.2‐08/1 kiírás biztosította  forrásból került  felújításra a  szervezet által működtetett éjjeli 
menedékhely  és  hajléktalan  átmeneti  szálló,  ahol  egyéb  közösségi,  képzési  facilitásokat  is 
létrehoztak.  

A MMIK  szintén  több TÁMOP‐os pályázatot valósított meg. A TÁMOP 5.2.5 konstrukción belül két 
kiírásra  nyújtottak  be  sikeresen  pályázatot.  Mindkettő  a  LOGO  Ifjúsági  Szolgálata,  ifjúsági  iroda 
tevékenységeinek  tovább  fejlesztését  célozta, melyet  egyébként  2002‐ben,  osztrák minta  alapján 
hoztak létre minisztériumi pályázati forrásból. A tevékenységeket nemcsak Szombathelyen, hanem a 
megyében  is  végzik,  részben  a  LOGO  mobilbusz  segítségével,  részben  különböző  települési 
helyiségekben. A LOGO célcsoportja a 14‐30 éves fiatalok, számukra biztosítanak a projektek keretén 
belül  szórakoztató  programokat,  hasznos  időtöltési  lehetőségeket,  tehetségkutató  programokat, 
vetélkedőket,  melyre  jó  példa  a  már  többször  megtartott,  ún.  24  órás  vetélkedő,  mely  egy 
összművészeti  fesztivál. Ezen kívül drogprevenciós programokat működtetnek  (pl. DrogArt  színpad, 
ahol  drámapedagógiai  eszközöket  használnak)  és  a  megyei  ifjúsági  internetes  portált  is  ebből  a 
forrásból fejlesztették. A szombathelyi ifjúsági iroda közösségi teret működtet és jogi, pályaválasztási 
tanácsadást nyújt az alacsony küszöbű szolgáltatások keretében (éppen ezért  itt nem  is vizsgálják a 
célcsoport összetételét). A LOGO  tanácsadás keretében mintegy 2000  fiatalt értek el, a  rendszeres 
foglalkozásokon 70 fiatal vesz részt, a programjaikon pedig összesen 680 fiatal jelent meg. Az AGORA 
Szombathelyi Kulturális Központ  (mely  tavaly óta az MMIK‐hoz  tartozik) pályázott a TÁMOP 3.2.3‐
08/2‐es  kiírásra,  melyben  a  Tudástarisznya  c.  projektet  valósították  meg,  gyerekek  és  fiatalok 
számára  (18  éves  korig).  A  projekt  célja  a  hátrányos  helyzetű  gyerekek  számára  hiánypótló 
szabadidős, kreatív szolgáltatások nyújtása. A célcsoport elérése érdekében széleskörben felvették a 
kapcsolatot  az  iskolákkal,  a  gyermekjóléti  intézménnyel  és  a  szakszolgálatokkal.  A  gyerekek  és 
fiatalok  számára  kézműves  és  különféle,  rendszeres  alkotóprogramokat  szerveztek,  fejlesztő 
klubszerű  foglalkoztatásokat  tartottak.  Fontos  elem  volt  a  kommunikációs  képességek  fejlesztése, 
illetve  a  szülők  bevonása  is  családi  játszó  délutánok  formájában.  Szintén  a  TÁMOP  3.2.3‐08/2 
keretében  a  Vasi  Míves  Tanoda  a  közművelődés  tartalmi  megújítását  és  új  tanulási  formák 
bevezetését célozta, melyben nagy hangsúlyt kapott a demokráciával kapcsolatos és az interkulturális 
ismeretek  fejlesztése:  kirándulásokat  szerveztek  a  Parlamentbe,  foglalkozásokat  tartottak  a 
rasszizmus és az  idegengyűlölet témájában, német nyelvi fejlesztő tréningeket szerveztek. A projekt 
része  volt  a  Menta  Tanya  program,  melyben  mentálhigiéniás,  életvezetési  és  pályaválasztással 
kapcsolatos előadásokat, programokat szerveztek. A projekt helyszíne nemcsak Szombathely, hanem 
a megyében  lévő,  főként hátrányos helyzetű települések  is voltak, pl.  Jánosháza, és nagy hangsúlyt 
fektettek itt is a hátrányos helyzetű és roma gyerekek, fiatalok elérésére. 

1.4 Fejlesztéspolitikai	források	felhasználásával	kapcsolatos	tapasztalatok	
A  társadalmi befogadással  kapcsolatos pályázatokat  elsősorban  az önkormányzat  cégei  (non‐profit 
kft‐k) és intézményei valósították meg, így az alábbi tapasztalatok elsősorban hozzájuk kapcsolódnak. 

1.4.1 Pályázatok	tervezésével	kapcsolatos	tapasztalatok	

A hivatal humán közszolgáltatásokért felelős ágazati vezetője szerint alapvető problémája a pályázati 
kiírásoknak,  hogy  a  tevékenységekre  vonatkozóan  túl  szűk  kritériumrendszert  határoznak meg, 
amit gyakran nehéz a helyi szolgáltatások fejlesztési szükségleteihez igazítani. Erre példaként hozták 
fel,  azt, hogy  a  „Szombathely  –  az  újjáélesztés  városa” programjuk  továbbfejlesztéséhez  szerettek 
volna pályázni. A programot az önkormányzat saját kezdeményezésére, saját forrásból hozta létre és 
már  jelentős eredményeket ért el e  téren. Egy egészségügyi kiírásra  szerettek volna pályázni, nem 
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nagy összeggel (kb. 10 millió Ft‐tal), de a program önállóan e tevékenység megvalósítását nem tette 
lehetővé, egy külön intézményt  is létre kellett volna hozni. Így végül nem pályáztak. Másik pályázási 
tervük  az  idős  demens  betegekkel  kapcsolatos.  A  szociális  térkép  felmérte,  hogy  az  ellátásukkal 
kapcsolatban hiányok mutatkoznak, két idős klubban szeretnének ilyen irányú programot indítani, de 
nem találnak hozzá forrást. Az ágazatvezető szerint a pályázati kiírásokban a fő irányok, témakörök 
meghatározása szükséges dolog, de tágabb lehetőséget kellene adni annak, hogy azon belül milyen 
tevékenységek valósuljanak meg, aminek persze az indokoltságát alá is tudja támasztani a pályázó.  

A  társadalmi befogadással  kapcsolatos  kiírások alapvető  tapasztalata  volt, hogy a kiírások az évek 
során  pozitív  irányban  változtak,  szakmai  szempontból  általában  javultak,  rugalmasabb, 
életszerűbb feltételrendszereket tartalmaztak. Fontos megállapítás volt az is, hogy jelentősen javult a 
kiírások  társadalmasításának  folyamata,  a  kiírások  nagyjából  időben  megjelennek  társadalmi 
egyeztetésre,  és  a  beérkező  véleményeket  egyre  inkább  figyelembe  veszik  a  végső  változat 
kidolgozásakor.    

Ennek  ellenére  a  kiírások  között  jelentős  különbségek  is  mutatkoznak.  Egyes  kiírásoknál  a 
megvalósításra  vonatkozó  feltételrendszer  (engedélyezett  tevékenységek,  azok  kivitelezésének 
módja)  nagyon  merev  volt,  és  nem  vette  számításba,  hogy  a  külső  feltételrendszerek 
megváltozhatnak.  Ilyen  volt  a  TÁMOP  1.4.1‐es  kiírás,  melyben  minden  tevékenység  és  feltétel 
pontosan  meg  volt  határozva,  melyek  betartása  a  válság  hatására  megváltozott  munkaerő‐piaci 
környezetben  lehetetlenné  vált.  De  hasonló  probléma  mutatkozott  az  utcán  élők  lakhatási  és 
munkaerő‐piaci integrációját célzó TÁMOP 5.3.3. 2011‐es kiírása esetében is. Ennek következménye, 
hogy a piaci  cégek nem képesek, hajlandók bekapcsolódni a programokba, mert a  rossz gazdasági 
helyzetben  nem  tudnak  előre  tervezni  és  így  nem  tudják  előre  vállalni  a  továbbfoglalkoztatást 
például. 

Ezzel  szemben  más,  szintén  munkaerő‐piaci  integrációt  célzó  kiírások  sokkal  rugalmasabb 
feltételrendszert  tartalmaztak.  Ezek  elsősorban  azok  voltak,  amelyek  új,  innovatív  módszerek, 
megoldások kidolgozását és kipróbálását célozták, mint pl. a tavaly megjelent TÁMOP 1.4.3, vagy a 
korábbi  TÁMOP  2.4.2  kiírások.  Ezeknél  a  kiírásoknál  az  egyes  projektekre  jutó  összeg  is  sokkal 
jelentősebb, míg a TÁMOP 1.4.1 jelentősen alul volt finanszírozva. 

Mint  láttuk,  hiába  önkormányzati  tulajdonú  szervezetek  a  projektek  megvalósítói, 
finanszírozásukban fontos szerepe van az uniós forrásoknak. A kiírások megjelentetése azonban az 
utóbbi  másfél‐két  évben  igencsak  elakadt,  ami  már  működési  nehézséget  jelentett  egy‐két 
szervezetnél (pl. RSZFK).  

Egyes  kiírások  nem,  vagy  csak  nagyon  szűk  körben  engedik  meg  a  kapcsolódó  szolgáltatások, 
beszerzések finanszírozását és ezzel kapcsolatban az előző  időszakok kiírásaihoz képest szigorítások 
is megfigyelhetőek. Például a TÁMOP 5.3.3 2011‐es kiírása  (szemben a 2009‐essel) nem engedte a 
hajléktalanok  fizikai  állapotát  javító  költségek  elszámolását  (pl.  fogorvos,  fodrász,  ruha).  Csupán 
orvosi  költséget  engedett  elszámolni,  pl.  bőrgyógyász,  de  azt  külső  szolgáltatásként  nem  lehetett 
igénybe  venni  (ami  kvázi  olyan  helyzetet  teremtett,  hogy  közbeszereztetni  kellett  volna  a 
megvalósítónak ezeket a szolgáltatásokat is!). A TÁMOP 3.2.3 kiírásban (Vasi Míves Tanoda projekt) 
az utazási költségeknél nem lehetett buszbérlést elszámolni, ami nagyon megnehezítette a gyerekek, 
különösen  a mozgássérültek  különféle  programokra  való  eljuttatását,  ráadásul  a  projektben  csak 
100%‐os díjat lehetett elszámolni (kedvezményes jegyről nem adnak számlát a közlekedési cégek). 

1.4.2 Megvalósítás		

A  célcsoport  elérése  az  RSZFK‐nak  és  a  Savaria  REHAB‐TEAMnek  nem  okozott  nehézséget, mivel 
mindkét  szervezet  eleve  a  pályázati  kiírásban  meghatározott  célcsoporttal  dolgozik, 
alaptevékenységét  és  az  előző  pályázatokat  is  tekintve.  Az  újabb  és  újabb  pályázatok  is  azt 
eredményezik, hogy  egyre  szélesebb  körben  vonják be  az  érintetteket  az  egyes  célcsoportokból, 
akiknek  egy  részével  ráadásul  folyamatos  kapcsolatuk  van,  legfőképpen  azokkal,  akik  az  általuk 
nyújtott közszolgáltatások kliensi körébe tartoznak. Ilyen csoportok a Savaria REHAB‐TEAM esetén a 
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hajléktalanok  (nemcsak az éjjeli menedékhelyen, átmeneti  szálláson, de az utcán élők  is, akiket az 
utcai  szociális munkán keresztül érnek el) és a közmunkában  résztvevő mintegy 100‐400 ember  (a 
közmunkában  résztvevők  száma  igen  változó  a  rendelkezésre  álló  központi  kerettől  függően).  A 
munkanélküliek közül azonban ennél sokkal szélesebb kört érnek el, mivel ismertek a városban és sok 
családdal  van  kapcsolatuk,  illetve  jó  az  együttműködésük  a  városi  családsegítő  szolgálattal  is.  Az 
RSZFK‐nál  is hasonló helyzet, a hátrányos helyzetű munkanélkülieket, munkaerőpiacról kiszorultakat 
több programjukon keresztül is elérik. Tehát megvannak azok a kommunikációs csatornák, melyeket 
használva hatékonyan elérhetik a bevonandó célcsoportot.  

A  MMIK‐nak  a  TÁMOP  projektek  célcsoportjai  nem  fedték  le  az  alaptevékenység  által  elért 
csoportokat, mivel  a pályázatok  szélesebb  körben, nagyobb  létszámban  kívánták meg  a hátrányos 
helyzetűek bevonását. Éppen ezért a MMIK‐nak  jelentősebb kapcsolatépítést és PR tevékenységet 
kellett végeznie, hogy a hátrányosabb helyzetű gyerekeket és  fiatalokat,  illetve  családjaikat elérje: 
felkeresték  az  általános  iskolákat,  gyerekjóléti  szolgálatot,  TEGYESZ‐t  és  a  szakszolgálatokat  és 
együttműködést alakítottak ki a hátrányos helyzetű fiatalok bevonása érdekében.  

Az  indikátorok  teljesíthetősége  részben  összefüggésben  van  a  célcsoport  elérhetőségével:  akik 
rendszeres kapcsolatban vannak a célcsoporttal, azok az  indikátorokat  is könnyebben  tudják hozni. 
Egyes  pályázatokban  a  bevonásra  kerülők  számát  nagyon magasan  határozták meg,  az  RSZFK  a 
TÁMOP  5.4.4,  a  szociális  szakemberek  számára  szakmai  támogató  hálózat  kialakítását  célzó 
projektjének esetében nagyon magas célérték volt meghatározva az elérendő szakemberek számát 
illetően  (mintegy  2000  fő),  amit  azonban  a  kiterjedt  hálózatépítéssel  és  változatos  tevékenység 
összetétellel  sikerült elérniük. A MMIK  (AGORA Kulturális Központ) TÁMOP 3.2.3 Tudástarisznya c. 
pályázatában az indikátorok a hátrányos helyzetű, és azon belül a roma gyerekek számát tartalmazta. 
A hátrányos helyzetet és a roma kisebbséghez való tartozást igazolni kellett személyre szólóan, ami 
nagyon megnehezítette a bevonást.    

A  tevékenységek  eredményességét  és  így  az  indikátorok  elérését  is  több  esetben  befolyásolják  a 
külső  tényezők.  Ez  a  probléma  különösen  a  foglalkoztatási  projekteknél  jelentkezett.  A  TÁMOP 
2.4.2, „Lépéselőnyben” c. projekt megvalósítása közben megváltozott a törvényi szabályozás,  így a 
megváltozott munkaképességűeknek választani kellett a munkahelyi elhelyezkedés vagy a pénzbeli 
juttatás között, a  résztvevők a  juttatást választották, ami  legalább hosszú  távon, ha alacsony  is, de 
biztos bevételt  jelent. A válság hatása  is  jelentős volt a  foglalkoztatási projekteknél, különösen ott, 
ahol  továbbfoglalkoztatást  írt  elő  a  kiírás,  amit  a  legtöbb  vállalkozás,  különösen  a  kisebbek  nem 
vállaltak fel a bizonytalan gazdasági körülmények között  (ez mind az RSZFK, mind a Savaria REHAB‐
TEAM projektjeit érintette). Ugyanakkor a képzési‐foglalkoztatási projektek igazolták, hogy ott ahol a 
ténylegesen  működő  munkaerőpiac  van,  sikeresek  tudnak  lenni  a  marginalizált  célcsoportok 
esetében is. 

A pályázatok eredményességében  fontos szerepet  játszott, hogy az adott szervezetek hosszú  ideje 
rendszerszerűen beágyazódva működnek a  térségben, és megvan a megfelelő  szakmai hátterük, 
kapcsolatrendszerük a célcsoporttal,  illetve a  többi érintett szereplővel  (munkáltatóval, munkaügyi 
központtal,  intézményekkel  stb).  A  szervezetek  működésében  az  alaptevékenységek  és  a 
pályázatban megvalósított programok egymásra épülnek, a pályázatok mindig hozzátesznek valami 
újat az addigi működéshez, melyek később beépülnek a szervezet alapműködési mechanizmusába. 
Tehát az alaptevékenység és a pályázatok között érvényesül a szinergiahatás. Erre  jó példa, hogy az 
RSZFK  az  EQUAL  és  HEFOP  pályázatok  során  hozta  létre  a  munkaasszisztensi  feladatkört  és  a 
munkáltatókkal  kiépült  kapcsolatrendszert  (mintegy  300‐400  munkaadóval  van  kapcsolata  a 
térségben),  melyek  segítségével  valósítottak  meg  a  későbbiekben  különféle  munkaerő‐piaci 
integrációs projektet, sőt a munkaügyi központ által vásárolt külső munkaerő‐piaci szolgáltatás is erre 
a kapacitásra épült. 

Másik  releváns  példa,  hogy  a  hajléktalan  emberek  integrációját  célzó  projektben  a 
magánbérlakásokba való költöztetések megvalósításánál előnyt jelentett a Savaria REHAB‐TEAM‐nek, 
hogy  már  előzőleg  is  helyeztek  el  rászorultakat  piaci  albérletben,  így  több  lakásbérbeadót  már 
ismertek. Ennél a projektelemnél kulcsfontosságúnak bizonyult a  szervezet  ismertsége és az  iránta 
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való bizalom. A projektben kialakított lakásbérleti konstrukció – mely egy háromoldalú szerződés volt 
az  intézmény,  bérbeadó  és  a  hajléktalan  ember  között  –  is  azt  szolgálta,  hogy  a  felmerülő 
konfliktusok  és  problémák megoldásában  a  szervezet  közvetítsen.  A  foglalkoztatási  programelem 
teljesíthetőségénél előnyt  jelent számukra, hogy az ő feladatuk a közmunka szervezése,  illetve hogy 
egyébként  is  kapcsolatban  állnak  önkormányzati  intézményekkel  és más,  a  közszférához  tartozó 
cégekkel. 

Fontos, hogy az RSZFK és a Savaria is úgy látja, hogy a pályázatok lehetőséget biztosítanak innovatív 
tevékenységek megvalósítására, melyek  illeszkednek  az  alaptevékenységekhez,  de  ahhoz  képest 
jelentős plusz  lehetőségeket jelentenek, és befolyásolják a célcsoport életminőségét és  lehetőségeit 
is, van integrációs hatásuk, legalábbis időszakos eredmények elérhetők.   

Az uniós pályázatok  jelentős hozadékának tekintik a szervezetek, hogy rákényszeríti megvalósítókat 
arra, hogy tervszerűbben működjenek, felmérjék a kockázatokat, szemléletmódosításra ösztönzi őket 
és új eszközöket ad a szociális szakemberek kezébe. Ez utóbbi fontos a szociális munkások kiégésének 
megelőzése  szempontjából  is,  az  uniós  finanszírozású  projektek  gyakran  összetettebb  és  új 
technikákat  elsajátító  munkát  igényelnek,  ami  ösztönzőleg  hat  a  megvalósításban  résztvevő 
munkatársakra. Fontos az is, hogy a több projektben is a szupervízió is biztosítva van a számukra.  

A  közvetítő  szervezetet  tekintve,  megítélésük  szerint  az  sokat  javult,  a  programvezetők 
együttműködőek, a megoldások megtalálására törekszenek.   

Ugyanakkor  többen  jelentős  problémának  látják,  hogy  a  társadalmi  befogadással  kapcsolatban 
változik a társadalom  felfogása, és a szabályozás  is, csökken a tolerancia a hátrányos helyzetűekkel 
szemben, ami megnehezíti a munkájuk az eredményességét.  

1.4.3 Fenntarthatóság	

A közelmúltban és a jelenleg futó pályázatoknál is a fenntartást legjobban veszélyeztető tényezőnek 
bizonyultak  az  országos  szintű  intézményrendszeri  változások  és  az  ezt  kísérő  finanszírozási 
mechanizmusok,  illetve  a  törvényi  szabályozások  módosulása.  Ez  mind  a  külső  szervezeti 
megvalósítókat  érintette  (intézmények  és  önkormányzati  cégek),  mind  pedig  magát  az 
önkormányzatot.  Az  önkormányzatoknál maradó  források  az  előző  időszakhoz  képest  lényegesen 
csökkentek, ami azt jelenti, hogy a megmaradt kötelező feladatokon kívül nagyon korlátozottá vált a 
képessége  egyéb  feladatok  finanszírozására.  Ez  jelentősen  érinti  például  a MMIK‐et, melyet mint 
részben  megyei  intézményt  az  állam  átvett,  viszont  a  feladatkör  és  funkciók  változásával  a 
finanszírozását  is csökkentette  (az addigi 28 státuszból négyet  finanszíroz). Az pedig kérdés, hogy a 
jövőben a város önkormányzata milyen részt tud vállalni az intézmény finanszírozásából.  

Az  RSZFK  által  sikeresen  megvalósított  TÁMOP  5.4.4,  „a  Nyugat‐dunántúli  régióban  Támogató 
Centrum működtetése”  c.  projekt  által  létrehozott  rendszert  is  az  eredeti  központi  tervek  szerint 
tartósan működtették volna (az ország más régióiban  is), de az  intézményrendszer átalakítása miatt 
ebben  az  esetben  sem  valósult meg  a  hosszú  távú  fenntarthatóság.  A  projekt  végére  a  rendszer 
hatékonyan  kiépült,  ismertté  vált,  az  infrastruktúra  és  a  kidolgozott  módszer,  kapcsolatrendszer 
rendelkezésre állt, de a  finanszírozást elvették a  rendszer átalakítása miatt. A  szakemberek  szerint 
hiányzik  a  folytonosság  és  az  átgondoltság  a  rendszerből,  jelentős  forrásokkal  kiépítenek 
programokat, kapacitásokat, újfajta tudásokat, melyek utána kárba vesznek. 

A polgármesteri hivatalnál problémaként  jelentkezik, hogy az egyes pályázati kiírások a  fenntartás 
időszakában  is megkövetelik  az  indikátorok  előállítását,  a  monitoring  tevékenység  folytatását. 
Hasonlóan  azonban  az  előző  pályázati  fázisokhoz  ez  is  túlbürokratizált,  rengeteg  munkával  jár, 
különösen  egy  önkormányzatnál,  ahol  sok  lezárult  pályázat  van.  Erre  nincsen  kapacitása  az 
önkormányzatnak,  ráadásul  gyakran  ezek  „külső”  projektek  voltak,  valamelyik  intézménynél,  a 
megvalósító,  esetleg  a  projektmenedzser  is  külsős  volt,  aki  azóta  már  nincs  az  önkormányzat 
látókörében, az önkormányzat meg ilyen esetekben a projektet magát sem ismeri. Ráadásul ezek az 
indikátorok,  amellett,  hogy  nagy  ráfordítást  igényelnek,  a  tényleges  eredményeket,  fenntartási 
tevékenységeket gyakran nem képesek mérni.  
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1.5 Következtetések	és	jövőbeni	tervezéssel	kapcsolatos	javaslatok		
A  következtetések  részben  az  önkormányzatra  és  szervezeti  kapcsolatára,  illetve  ennek  hatásaira 
vonatkoznak, részben azonban általánosabb következtetések a társadalmi befogadással kapcsolatos 
kiírásokra,  hiszen  a megvalósítók  viszonylag  nagy  önállóságot  élvező  önkormányzati  intézmények, 
cégek.  

1.5.1 Következtetések	

Az önkormányzatnak nincs  stratégiája a  társadalmi befogadás  terén. A  törvényi  kötelezettség és a 
pályázati  feltételrendszer  részeként  készített  különböző  (fejlesztési)  koncepciókat,  melyeknek 
részben vagy teljes egészében vannak esélyegyenlőségi vonatkozásai, de ezek a dokumentumok nem 
határozzák  meg,  nem  befolyásolják  az  önkormányzati  döntéshozatalokat,  működési 
mechanizmusokat,  sem  az  ágazati  működés,  sem  a  helyi  fejlesztési  politika  terén.  A  kötelező 
fejlesztési  dokumentumok  fontosságát  az  önkormányzat  nem  ismerte  fel,  így  azok  nem 
szervesültek  az  önkormányzat  döntéshozatali,  működési  rendjébe,  ami  mutatja,  hogy  az 
önkormányzat szemléletmódjából általában hiányzik a stratégiai gondolkodás.  

Ebből következik az is, hogy az önkormányzat, intézményei és cégei által megvalósított pályázások 
nem illeszkedtek egy nagyobb egységes rendszerbe, legalábbis az önkormányzat szempontjából. Az 
ad‐hoc  pályázási  gyakorlatnak  voltak  negatív  következményei  az  önkormányzatra:  egyszerre 
jelentkeztek feladatok,  illetve előfinanszírozási  igények, melyeknek az adott pillanatban nem mindig 
volt megfelelő kapacitásforrása.  

Az  önkormányzat  ezért  létrehozott  egy  külön  pályázatokkal  foglalkozó  osztályt  és  eljárásrendet, 
melynek célja, hogy kiszámíthatóbbá, átláthatóbbá tegye a folyamatot, és a pályázatokat ténylegesen 
a valós szükségletekhez  igazítsa. A rendszerszerű működés eleve közelebb hozta a szakmai vezetők 
egy részét a stratégiai gondolkodás hiányának felismeréséhez.   

Társadalmi  befogadással  kapcsolatos  pályázatot  az  önkormányzat  nem  valósított  meg,  egy 
intézményéhez  (művelődési  és  ifjúsági,  illetve  annak  tagintézményeihez),  és  két  önkormányzati 
céghez (nonprofit kft‐k) kötődik az ilyen jellegű pályázatok megvalósítása. Ugyanakkor e szervezetek 
működésére  az  önkormányzatnak,  az  egyes  ágazatvezetőknek  nincsen  rálátása,  a  kommunikáció 
nagyon hiányos, ami egyes ágazatok részéről egyfajta bizalmatlanságot is jelent a szervezetek felé. Ez 
különösen  a  két  önkormányzati  cég  esetében  jelenik  meg  problémaként,  melyek  elég  nagy 
függetlenséget élveznek működésükben, viszont ennek ára az, hogy tevékenységük nem szervesül 
az önkormányzat működési rendszerébe.  

Ugyanakkor  az  intézményektől  és  cégektől  az  önkormányzat  elvárja,  hogy  pályázzanak, mivel  a 
pályázások  jelentős  kiegészítést  jelentenek  a  szervezetek  finanszírozásában,  azok  nélkül  sokkal 
alacsonyabb szinten tudnának csak működni. 

Az  említett  három  szervezet  célcsoportjai  részben,  illetve  teljes  egészében  a  társadalmi 
kirekesztettséggel  érintettek  az  alaptevékenységük  tekintetében  is.  Éppen  ezért  a  pályázatok 
megvalósítása  során  is  hatékonyan  érik  el  az  adott  célcsoportokat,  mivel  már  kiépített 
kapcsolatrendszerrel  rendelkeznek  feléjük.  A  megvalósított  pályázatok  elsősorban  foglalkoztatási 
integrációval, ifjúságvédelemmel, és hajléktalanok integrációjával voltak kapcsolatban. 

A  társadalmi  pályázások  során  a  három  szervezet  olyan  tevékenységeket  valósít  meg,  melyek 
illeszkednek  az  alaptevékenységükhöz,  kiegészítik  azt. A  pályázatok  alkalmat  adnak  új,  innovatív 
tevékenységekre,  melyek  eredményei,  legalábbis  részben,  beépülnek  a  szervezetek 
alaptevékenységébe.  A  pályázati  és  az  alaptevékenységek  között  tehát  érvényesül  szinergiahatás, 
amely eredményeként a célcsoport társadalmi integrációjában is új lehetőségek nyílnak.  

A  pályázati  kiírások  alapvetően  egyre  jobb  minőségűek,  egyre  inkább  alkalmazkodnak  a 
célcsoportok  specifikus  igényeihez  a  kiírások  által  meghatározott  feltételek.  A  kiírások 
társadalmasítása  során  beérkezett  véleményeket  láthatóan  figyelembe  veszik  a  végső  változat 
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kialakításakor. Ugyanakkor még mindig sok az adminisztratív korlát, illetve egyes kiírások esetében a 
túlzottan szigorú és rugalmatlan tevékenységlehatárolás. 

Az eredmények  fenntarthatósága szempontjából problémát  jelent, hogy a törvényi és  intézményi 
háttér  országos  szinten  gyakran  változik,  a  pályázati  programok  eredeti  célja már  nem  érvényes, 
mire a pályázat megvalósítása befejeződik.  

Az önkormányzati részről az merült fel, hogy egyes pályázati kiírásoknál egy adott témakörben (pl. 
egészségügyi szolgáltatás, prevenció fejlesztés) túl specifikus feltételű, csak egy nagyon szűk, konkrét 
beavatkozási  területet  érintő  pályázati  kiírások  születnek,  amelyek  gyakran  nehezen  illeszthetők  a 
helyi  szolgáltatások  fejlesztési  szükségleteihez.  Egy‐egy  konkrét  szolgáltatásfejlesztésre  alkalmas 
kiírásra sokat kell várni, illetve gyakran nagyon át kell alakítani az eredeti tervet, felesleges dolgokat 
illesztve a tervezett tevékenységekhez, annak érdekében, hogy megfeleljen a kiírásnak.  

1.5.2 Javaslatok		

A  helyi  stratégiák  és  fejlesztési  programok  akkor  lehetnek  hosszú  távon  eredményesek,  ha  a 
társadalmi  befogadást  célzó  fejlesztések  stabil  szabályozási  és  feltételrendszerben  tudnak 
megvalósulni.  

Erősíteni  kell  az  önkormányzatok  szemléletmódjában  a  stratégiai megközelítést  a működés  és  a 
fejlesztések  terén,  mind  ágazati  szinten  (ágazati  koncepciók),  mind  pedig  az  azok  összhangját 
megteremtő összönkormányzati  stratégia  szintjén  (IVS), mely erősítheti az alaptevékenységek és a 
fejlesztések összhangját. Stratégiai és beavatkozás szinten is biztosítani kell, hogy az esélyegyenlőségi 
szempontok megfelelően beépüljenek a fejlesztésekbe, illetve hogy a stratégiák, konkrét fejlesztések 
foglalkozzanak  a  marginalizált  csoportokkal.  Ennek  biztosításának  egyik  eszköze  lehet,  hogy  a 
(pályázati)  források  igénylésekor nemcsak azt kérik számon, hogy az adott pályázathoz kapcsolódó 
tevékenység  szerepel‐e  a  releváns  stratégiában,  hanem  azt  is,  hogy  a  stratégia  megvalósítása 
érdekében milyen lépések történtek, az intézkedési tervek megvalósítása milyen ütemben halad.  

A  fejlesztési  források nyújtása olyan rendszerben történjen, mely kiszámíthatóvá teszi azt, hogy az 
önkormányzatnak és más megvalósítóknak mikor, milyen  típusú  forrás áll  rendelkezésre. Ez  teszi 
lehetővé  forrásoldalon,  hogy  az  önkormányzatok  és  egyéb  szervezetek  fejlesztései  előre  tervezett 
módon történjenek.  

Az  egyes  ágazati  szolgáltatások  tekintetében  az  ideális  az  lenne,  ha  a  források  ütemezése  a 
szolgáltatások  folyamatos  nyújtását  tenné  lehetővé,  illetve  a  források  a  ténylegesen  szükséges 
fejlesztéseket  finanszíroznák,  amennyiben  az  önkormányzat  vagy  egyéb  szervezet  megfelelő 
stratégiával rendelkezik e téren. Ehhez olyan kiírások szükségesek, melyek hosszabb távra szólnak és 
a rugalmasabb keretet adnak a helyben szükséges tevékenységek megvalósításához. A megvalósítói 
oldalon  ez  felveti  kellően  megalapozott  stratégiák  készítését,  a  forrás  nyújtó  oldalon  pedig  az 
erőteljesebb szakmai és  folyamatos monitoring biztosítását. 

Az  uniós  pályázati  kiírásoknak  fontos  eleme  volt  az  egyes  szakpolitikák  területén  innovációk 
elterjesztése, amit a jövőben is meg kell őrizni. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy ezek az innovációk 
tartósan beépülhessenek a szervezetek működésébe és ne csak a projekt idejére szóljanak.  

 

Interjúk: 

Károlyi  Ákos  –  Szombathely  MJV  Önkormányzata,  Egészségügyi  és  Közszolgálati  Osztály, 
osztályvezető  

Szakály Szabolcs – Szombathely MJV Önkormányzata, Városfejlesztési Osztály, osztályvezető 

Heckenast Gusztáv – Szombathely MJV Önkormányzata, Közszolgálat‐szervezési iroda, vezető 

Magyar Mariann és Pántya Erika ‐ Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 

Stankovics Erika, Gergely‐Durai Tímea, Balassa Imre ‐ Savaria REHAB‐TEAM 

Parais István, Biczó Miklós ‐ Megyei Művelődési és Ifjúság Központ   
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2 A	Bodrogközi	Kistérség	fejlesztési	kérdései	

2.1 Vezetői	összefoglaló2	

Bodrogközben  mintegy  17000  ember  él,  köztük  alig  3000  főnek  van  bejelentett  munkája.  A 
legnagyobb foglalkoztatók az önkormányzatok – és a kistérség. A kistérség 17 települése közül 2013 
januárjától két  település nem  tartozik az újonnan alakult  járáshoz. A központ változatlanul a 2580 
lelket számláló egyetlen város, Cigánd. A kistérség lakosságának mintegy harmada roma származású, 
alapvetően egy népességcsökkenő, csak mérsékelten elöregedő, és minden egyéb szociális dimenzió 
mentén  (iskolázottság,  szolgáltatásokkal  való  ellátottság  szempontjából)  hátrányos  helyzetű 
kistérség.  Egyetlen  középfokú  oktatási  intézménye  sincs.  Önkormányzatai  forráshiányosak,  a 
fejlesztések kistérségen belüli egyenetlenségei a cigándi központ egyértelmű túlsúlyát mutatják. 

A  kistérségben  az  elmúlt  években  zajló  szervezeti  és  fejlesztési  tapasztalatok  alapján  a  következő 
javaslatok fogalmazhatók meg: 

1. A  forráshiányos  kistérségekben  a  helyi  fejlesztési  célok  újradefiniálása  szükséges  annak 

érdekében,  hogy  a  fenntarthatatlan  fejlesztések  ne  sodorjanak  további  településeket  a 

finanszírozhatatlanság határára. 

2. Az  alapszolgáltatásokban  dolgozók  kapacitásai már  csak  korlátosan  terhelhetők  a  humán 

fejlesztésekkel  foglalkozó  projektekben,  ezért  mindenképpen  ösztönözni  kell  a 

szakértelemmel bíró értelmiség hosszabb távú elköteleződését az  ilyen térségekben történő 

munkavállalás mellett. 

3. A helyi döntéshozatal szintjén fontos a kooperáció megerősítése. 

4. A  pályázatírói  világ  érdekeit  és  ösztönzési  rendszerét meg  kell  vizsgálni  annak  érdekében, 

hogy  a  térségekben  ésszerű,  fenntartható  és  szükségleteken  alapuló  fejlesztések 

valósulhassanak meg. 

5. Fontos,  hogy  a  foglalkoztathatósági  és  foglalkoztatási  fejlesztéseknek  reális  kimenetele 

legyen: a foglalkoztatók köre pl. Bodrogközben szinte kizárólag az önkormányzatokra szűkül, 

amelyek szinte csak a közmunkába tudják terelni a célcsoportot (ha egyáltalán oda be tudják 

terelni). A helyi gazdaságfejlesztés beindítása tehát égető szükséglet. 

 

   

                                                            
2
 Az összefoglalót Teller Nóra készítette. A 2013 elején felvett helyi interjúk alanyai a Nagyrozvágyi polgármester, a kistérségi 
munkaszervezet volt vezetője, a kistérségi társulás egyik volt alkalmazottja, a MMSZ helyi koordinátora, illetve egy a kistérség számára több 
pályázatot írt pályázatíró voltak. Fontos információforrást jelentett a szerző közreműködésével készült kistérségi tükör (ld. még később). 
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2.2 A	Bodrogközi	kistérség	a	fejlesztések	tükrében	

Bodrogközben  mintegy  17000  ember  él,  köztük  alig  3000  főnek  van  bejelentett  munkája.  A 
legnagyobb foglalkoztatók az önkormányzatok – és a kistérség. A kistérség 17 települése közül 2013. 
januárjától két  település nem  tartozik az újonnan alakult  járáshoz. A központ változatlanul a 2681 
lelket  számláló  egyetlen  város  (!),  Cigánd.  A  kistérség  lakosságának  mintegy  harmada  roma 
származású,  alapvetően  egy  népességcsökkenő,  csak  mérsékelten  elöregedő,  és  minden  egyéb 
szociális dimenzió mentén (iskolázottság, szolgáltatásokkal való ellátottság szempontjából) hátrányos 
helyzetű kistérség. Egyetlen középfokú oktatási intézménye sincsen. 

A  kistérség  szociális  helyzetének  részletes  bemutatásától  eltekintünk,  mivel  azt  egy  friss, 
fejlesztéspolitikai  forrás  felhasználásához  kötődő  elemzés  tartalmazza.3  Ennek  az  anyagnak  a  főbb 
megállapításait itt idézzük: 

„A Bodrogközi kistérség az ország egyik  leghátrányosabb helyzetű, városhiányos területe, bár három kisváros 
között  helyezkedik  el  (Sárospatak,  Sátoraljaújhely,  és  Kisvárda).   Mivel  ezek  a  városok  is  gyenge  gazdasági 
bázissal  rendelkeznek,  nem  jelentenek  kitörési  pontokat.    A  kistérségben  jelentős  különbségek  vannak  az 
egyes települések között, és jelentős különbségek vannak a különböző társadalmi csoportok között is. 

A kistérségen belül a települések közötti különbségeket, valamint a fejlesztési szükségletek közötti eltéréseket 
a következő tényezők magyarázzák: 

 Földrajzi elhelyezkedés (elsősorban a városokhoz való közelség) 
Alsóberecki, Felsőberecki egyértelműen Sátoraljaújhely szuburbán területének tekinthető. Alsóberecki és Karos 
napi ingázási távolságban van, az ettől a vonaltól keletre lévő települések sokkal rosszabb helyzetben vannak, 
bár  köztük  is megfigyelhetők  különbségek.  Cigánd  –  a  kistérségi  központ,  valamint  Ricse  és  Pácin  szintén 
speciális helyzetben vannak a relatív nagyobb népességszámuk, és központi elhelyezkedésük miatt, bár Cigánd 
pozíciója  az  új  járási  határokkal  bizonytalan.  A  kistérség  déli  határán  helyezkedik  el  a  gettósodási 
folyamatokkal szembesülő Tiszakarád és Tiszacsermely.  

 A  településen  élők  társadalmi‐etnikai  összetétele  (értelmiség  hiánya,  roma  lakosság  és  betelepült 
mélyszegénységben élő lakosság aránya, idősek aránya, stb.) 

A roma lakosság aránya növekvő a térségben, bár az egyes településekbe való beköltözés dinamikája eltérő. A 
kistérség  elveszíti  a  hagyományos  falusi  értelmiségét,  részben  betöltetlen  állások  révén  (szakemberhiány), 
részben pedig azzal, hogy az értelmiségi állásokat betöltők  ingáznak a városokból. A munkahelyek 90%‐át az 
önkormányzat nyújtja, a gazdaság nem képes fejlődni a térségben, a mezőgazdaság átalakulása egyelőre a kis 
munkaintenzitású  termelés  irányába változik. A nyugdíjasok és a  tartós munkával nem  rendelkező  (alacsony 
képzettségű) rétegek jellemzik a térség társadalmát. 

 Helyi  közösség  formáló  erők  jelenléte  (jól  szervezőképességgel  és  tekintéllyel  rendelkező 
polgármester vagy szakértő értelmiségi, egyházi szervezet, stb.) 

A  csökkenő  életszínvonal,  beszűkülő  lehetőségek  ellenére  vannak  példák  arra,  amikor  a  helyi  közösségek 
összetartása mérsékli a negatív  trendeket, ugyanakkor nem  tudja  ezeket megfordítani, hiszen munkát nem 
hoz,  a  képzettségi  szinteket  rövid  távon  nem  tudja  befolyásolni.  A  helyi  szereplők  mégis  meghatározó 
fontosságúnak érzékelik a közösségformáló erők megjelenését, mivel az emberek viselkedését – bár nagyon 
hasonló a kiinduló helyzet a kistérség több településén – ez érzékelhetően befolyásolhatja. Több formája van 
ennek a közösségépítésnek: az határozottabb polgármesteri fellépéstől a vallási csoportok aktivitásáig.  

   

                                                            
3
 Forrás: https://sites.google.com/site/523help/kistersegek‐tamogatasa/kistersegi‐
tuekoer/Bodrogk%C3%B6zi%20Kist%C3%A9rs%C3%A9gi%20t%C3%BCk%C3%B6r‐Helyzetfelt%C3%A1r%C3%A1s.pdf?attredirects=0&d=1  
Készítették: Csehely Tamás – Hegedüs József – Naár Judit – Teller Nóra, Lektorálta: Darvas Ágnes, a TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt keretében 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megbízásából 
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A  fenti  szempontok  által  meghatározott  feltételek  mellett  a  térség  gazdasági‐társadalmi  elmaradottsága 
növekszik, amin az elmúlt 6‐8 év programjai nem tudtak alapvetően változtatni. Az alapprobléma az, hogy a 
térség munkaképes  lakossága  egyre  kevésbé  tud megélhetést  biztosító munkahelyet  találni,  és  egyre  több 
ember  él  segélyekből,  alkalmi  munkákból,  és  épít  a  családi  erőforrások  újraelosztására  épülő  túlélési 
stratégiára. A térség a gazdasági hátrányok miatt sodródik a mélyszegénység felé. Ez alól az értelmiségiek és a 
közszférában  alkalmazottak,  középszintű  végzettséggel  rendelkezők  sem  kivételek, mivel  az  önkormányzati 
rendszerre nehezedő pénzügyi nyomás az ő életlehetőségeiket  is korlátozza, bár  tartalékaik és  fegyelmezett 
háztartásgazdálkodási  szokásaik  megvédik  őket  a  mélyszegénység  közvetlen  veszélyétől.  A  különböző 
programok nem tárnak fel kitörési pontokat, lényegében a lesüllyedés sebességét mérséklik, egyes támogatott 
települések és a programok közvetlen előnyeit élvező csoportok esetében. 

A  kistérséget  sajátos  lakásviszonyok  jellemezik.  A  térségen  nyomott  hagyott  a  90‐es  évek  elhibázott 
lakáspolitikája, amikor nagy volumenben épültek rossz minőségű lakások olyan térségekben, ahol az elköltözés 
és  a  népességcsökkenés miatt  nagy  számban  voltak  üres  lakások.  Az  üres,  elhagyott,  azért  romokban  álló 
lakások nagyban  rontják a  falvak képét, ugyanakkor hozzájárulnak az alacsony  lakásárakhoz, ami a  szociális 
migráció egyik fontos feltétele. Az építkezések és a nagyobb infrastrukturális beruházások ellenére a komfort 
nélküli  lakások aránya nagyon magas a kistérségben, amit  tovább növel a hátralékok miatt a szolgáltatásból 
kikapcsolt,  lakhatásra  alig  alkalmas  épületek  aránya.    A  szigeteletlen,  gyakran  vizes,  fűtetlen,  a minimális 
komforttal  nem  rendelkező  lakások már  önmagában  is  nagyon megnehezítik,  és  sok  esetben  lehetetlenné 
teszik a családok felzárkózását és a gyerekek tanulási esélyeinek javulását.  

Az önkormányzatok és a  kistérség által  (a mai  jogszabályi  keretekben) nyújtható  szolgáltatások  köre  sokkal 
szélesebb,  mint  amit  a  települések  a  rendelkezésükre  álló  anyagi  források  és  a  szakemberállomány 
segítségével  nyújtani  tudnának.    A mai  önkormányzati  finanszírozási  rendszer  érzéketlen  azokra  a  kiadási 
többletekre, amelyek az LHH térségekben megjelennek. Ezen túl a szakember hiány ‐ még olyan szakmákban 
is, ahol tömeges munkanélküliség van ‐ egyre  inkább szűkíti a kistérség  lehetőségeit, nem beszélve azokról a 
szakmákról, amelyekben nyugat‐európai kereslet miatt még ennél prosperálóbb vidékeken  is tömeges hiány 
lép fel az elvándorlás, időszakos munkavállalói migráció miatt (pl. orvosok). Hasonló mértékű gondot jelent a 
szakpedagógusok és a szociális munkatársak hiánya is.  

Mivel a kistérségben a tömeges munkahelyteremtésnek rövid távon nincs realitása, ezért a programoknak arra 
kell  irányulniuk,  hogy  a  jelenleg  mélyszegénységben  élők  gyerekei  kitörhessenek  ebből  a  körből,  azaz  a 
szociális programok révén (közfoglalkoztatás és munkahelyteremtés, speciális oktatási, nevelési, egészségügyi 
programok) a kooperáló családok esetében realitás  legyen a tisztes megélhetés, tanulás, munkavállalás és az 
elköltözés.  

A fejlesztési igények ugyanakkor túlmutatnak a gyerekek életesélyeinek javításán: egy folyamatosan csökkenő 
és öregedő népesség  feltételeire kell építeni a  településfejlesztési  terveket, a  települések közötti  szorosabb 
kooperációra, és a közeli városokkal, vagy akár a nagyvárossal (Miskolc) való szorosabb együttműködésre.”  

Forrás: Kistérségi tükör, 2‐3. oldal. 

A  kistérségben  a  társadalmi befogadással  kapcsolatos  fejlesztésekre nagy  szükség  van – mégis, ha 
megvizsgáljuk, hogy az NSRK  forrásaiból milyen  fejlesztéseket hajtottak végre – az LHH  tervezésen 
belül  vagy  azon  kívül  –  látható,  hogy  a  források  jelentős  része  sem  a  foglalkoztatáshoz,  sem  a 
foglalkoztathatósághoz  aligha  járultak hozzá. A  tematikusan  illeszkedő projekt‐volumen  az  eddig  a 
kistérségben  folyt  vagy  folyó  69  projekt  mintegy  negyede,  de  az  összforrásának  –  a  projektek 
természete miatt – csak jóval kisebb része. 2013. februárjában a térképtér (www.nfu.hu ) már 78 futó 
vagy lezárt projektet sorol, amelyek közül 2012 során 30 támogatói döntés született, azaz ezek még 
jó eséllyel futnak, hatásukat nem ismerjük.4 

2012 nyarán a következő volt a kép: 

‐ a  források  jelentős  része  olyan  infrastrukturális  fejlesztésre  irányult,  amely  az  árvíz‐,  a 

belvízvédelem, a közutak, illetve alapszolgáltatások minőségének javulását szolgálta.  

‐ a HEFOP és  TÁMOP  források,  illetve  az oktatási  intézmények beruházásai 2012. elején  azt 

mutatják,  hogy  a  HEFOP  összesen  egy  tematikusan  kapcsolódó  forrása  érkezett  ide:  „A 

                                                            
4
 Ezek között szerepelnek GOP, KEOP, ÉMOP, stb. projektek is.  
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társadalmi  befogadás  elősegítése  a  szociális  területen  dolgozó  szakemberek  képzésével” 

(HEFOP  2.2.1).  A  kistérség  ÉMOP‐ból  finanszírozott,  tematikusan  idevágó  projektjeit  a 

„Közoktatás  térségi  sajátosságokhoz  igazodó  szervezése  és  infrastrukturális  fejlesztése” 

(EMOP 4.3.1) című felhívás keretében finanszírozták, illetve a „Szociális alapszolgáltatásokhoz 

és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés  javítása és a szolgáltatások minőségének 

fejlesztése”  (ÉMOP  4.2.1),  és  a  cigándi  fejlesztés  a  „Bölcsődei  ellátást  nyújtó  intézmények 

fejlesztése és kapacitásának bővítése” című felhívás keretében kapott támogatást. A TÁMOP‐

ból  finanszíroztak  „Képzés‐foglalkoztatás  hátrányos  helyzetűeknek  (LHH)”  projekteket 

(TÁMOP  5.1.1),  a  „Kompetencia  alapú  oktatás,  egyenlő  hozzáférés  ‐  Innovatív 

intézményekben”  (TÁMOP 3.1.4), „Nevelési oktatási  intézmények  tanórái,  tanórán kívüli és 

szabadidős  tevékenységeinek  támogatása”  (TÁMOP  3.2.11),  "Építő  közösségek"  ‐ 

közművelődési  intézmények az egész életen át tartó tanulásért (TÁMOP 3.2.3) és „Minőségi 

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

eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében”  (TÁMOP 3.3.7) projekteket  is. 

Jelenleg  is  fut  a  „Közösségi  felzárkóztatás  a mélyszegénységben  élők”  projekt,  és  érinti  a 

kistérség 9  települését  (TÁMOP 5.1.3).  Jelenleg várja a kistérség, hogy a TÁMOP 5.3.2‐ben 

véglegesítsék a szerződését. 2012‐ben kapott kedvező támogatói döntést Cigánd a komplex 

telepprogramjára (TÁMOP 5.3.6). (Forrás: Kistérségi tükör és www.nfu.hu)  

Ezek  a  források  –  a  futó  és  már  lezárult  projektek  ‐  mindösszesen  mintegy  20‐25  társadalmi 
integrációhoz  támogatott  projektet  eredményeztek,  kb.  2,3‐2,5  mrd  Ft  összegben.  Ezeket  a 
forrásokat  egészítik  a  ki  a  gazdaságfejlesztési  és  környezeti  fejlesztési  projektek,  amelyek  a 
kistérségbe érkeztek. A kistérség  jelentős  számú  települése nem  részesült  társadalmi befogadással 
kapcsolatba  hozható  fejlesztésekben,  és  egyéb  fejlesztésekben  sem.  Az  LHH  kistérségek 
kiéhezettsége  az  infrastrukturális  fejlesztésekre  indokolt  volt  –  ugyanakkor  minden  forrást 
összeszámolva mára 8 mrd Ft‐nyi – részben fenntarthatósági kérdéseket  is felvető –infrastrukturális 
fejlesztést  tud  a  háta mögött  a  kistérség.  A  helyi  szereplők  –  visszaigazolva más  kistérségekben 
tapasztaltakat is – véleménye az, hogy azért indulhatott el egy elmozdulás a humán fejlesztések felé, 
amikor  ezek  a  beruházások  lezajlottak,  illetve  a  kötelező  volt  az  LHH  csomagon  belül  képzési‐
foglalkoztatási projekteket is vinni.  

Ebben  a  rövid  elemzésben  igyekszünk  bemutatni  azt  a  néhány  mechanizmust,  amely  egy 
forráshiányos  LHH  kistérségben  ebben  a  folyamatban  szerepet  játszhat.  Forrásaink  interjúk 
(polgármesteri, hivatali, kistérségi fejlesztési szervezeti tapasztalt, jelenlegi és volt munkatársakkal, a 
Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat  helyi  koordinátorával),  illetve  a  már  idézett  kistérségi  tükör, 
valamint az NFÜ adatsorai.  

2.3 A	fejlesztések	egyenetlenségét	felerősítő	mechanizmusok		

A Kistérségi tükörben foglaltak és a helyi  interjúk alapján  is érezhető a központ egyre dominánsabb 
súlya,  holott  pl.  két  TÁMOP  5.1.1‐es  projekt  is  a  kistérség  javarészét  (igaz,  településenként  csak 
néhány  embert  bevonva)  érintett  –  a  kooperáció  és  a  projektek  tartalma  pedig  sokak  szerint 
példaértékű volt. A helyi igények megjelenítése a kistérségen belül tehát nem problémamentes – pl. 
a TÁMOP 5.2.3‐as tervezés során sem sikerült minden esetben a gondos előkészítés ellenére a helyi 
szükségletek  szerint  betervezni  a  projekt  tevékenységeit.  A  „mélyszegény”  projekt  karcsai 
gesztorsága  egyfajta  „kivétel”  ebben  a  sorozatban  – de  ennek  forrása  és  vonzósága  a  települések 
nagy része szempontjából igen kicsit. 

A  fejlesztési  források  cigándi  koncentrációjának  az  is  oka,  hogy  az  az  önkormányzat  az,  amely 
rendelkezik olyan helyi apparátussal, illetve lobbierővel, amely biztosítja a pályázatok jó megírását és 
azok hatékonyabb  támogatását. Néhány  kisebb  településen  is  vannak  ezen  a  területen  is  képzett, 
gyakorlott döntéshozók, de a helyi napi operatív munka nem hagy elég időt arra, hogy maguk írjanak, 
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tervezzenek  fejlesztési  pályázatokat.  Az  önkormányzatok  és  egyéb  szervezetek  (pl.  helyi  civilek) 
kapacitásbővítése  tehát  kulcskérdés  a  hasonló  helyzetű  kistérségekben,  és  mivel  a  bodrogközi 
kistérség  „nem  vonzó”  a  képzett,  forrásteremtő  munkaerő  számára,  így  a  kapacitáshiány  egyre 
égetőbbnek fog bizonyulni. Az ad hoc pályázás jellemző, és bár évek óta egy stabilabb stáb igyekezett 
a  forrásokat  egymást  erősítő  fejlesztésekké  rendezni,  a  jelenlegi  intézményi  átalakítások  ezt  a 
folyamatot megszakították (és a pályázatok hektikus kiírása sem mindig tette ezt lehetővé).  

A helyi igények reális megítélése és a pályázati forrásokra való rámozdulás közötti közvetítő szereplő 
– a pályázatíró – szintén fontos tényező. Egy komplex, a települések kooperációjára épülő fejlesztés 
tervezésekor  eddig  alig  volt  olyan  tapasztalat,  hogy  valós  párbeszéd  és  közös  gondolkodás  indult 
volna. A pályázatírók sokkal  inkább „monopolizálják” az  információkat. Ez, és a döntéshozók közötti 
aszimmetrikus  információáramlás  bizalmatlan  légkört  teremt,  amely  a  tervezési  folyamat 
hatékonyságát is csökkenti. A pályázatírókra ugyanakkor „rá vannak utalva” – nem csak a kapacitások 
hiánya miatt, hanem amiatt  is, hogy a  több(száz)milliós  forrásokra való pályázatok elkészítéséért a 
minimálbéren  foglalkoztatottak  sokszor  nem  mernek  felelősséget  vállalni.  Különösen  kritikus  a 
pályázatok  lebonyolítása  (ahol  esetenként  személyes  vagyoni  felelősséggel  is  tartozhatnak).  A 
pályázatírói „sikerdíj” (ennek változatos formái léteznek: előkészítésként elszámolva, vagy, különösen 
komplikált  a  pályázat,  akkor  plusz  költségek  szolgáltatásokként  beépítve,  megvalósíthatósági 
tanulmány készítése címszó alatt, stb.) összege általában 4‐6%. Sokszor nem csak a megírásra, hanem 
a tényleges menedzsment‐tudásra is szükség van, amellett, hogy „kész, dobozos termékkel” érkeznek 
a pályázatírók a kevésbé vonzó kiírások esetén. A pályázatírói piaci is differenciálódott az évek során 
(de még így is sok olyan szervezetet látnak, amelyek „kiszivattyúzzák” a pénzt a fejlesztésekből). 

A  fejlesztések  ugyanakkor  nem  mindig  hozzák  az  elvárt  eredményeket,  mert  a  fenntarthatósági 
kérdésekkel  a  jelenlegi  finanszírozási  helyzetben  nem  lehet  előre  tervezni  –  az  infrastrukturális 
fejlesztések egyik legnagyobb buktatója tehát éppen ez (pl. a ricsei szolgáltató fűtése nem megoldott, 
stb.). Mivel az infrastrukturális beruházások keretei inkább látszanak kimerülni, így most a humán és 
környezetvédelmi fejlesztések kerülnek előtérbe.  

Mindemellett a kistérségen belüli együttműködés adott részterületeken jónak bizonyul: 2012 végéig 
a  kistérségi  szociális  szolgáltató  központ  szakmailag  és  pénzügyileg  is  egy  hatékony  szervezetként 
működött,  bár  a  feladatfinanszírozásra  való  átállás  és  a  helyi  önkormányzati  finanszírozás  és  a 
társulások finanszírozásának változása egyelőre bizonytalanságban tartja és ösztönző nélkülivé tette 
az együttműködést. 

2.4 A	fejlesztési	források	és	a	helyi	erőforrások	

A  kistérség  több  települése  számára  fejlesztési  források  teremtik meg az  „egyetlen  lehetőséget” a 
fejlődésre. A helyi  fejlesztések azonban a  szakmai monitoring és egyéb  segítség hiányában  sokszor 
„egyemberes” döntések, és a fejlesztések egy része eltúlzott. Pl. belátható, hogy szükség van a falvak 
megújulására,  a  közterek  rendezésére,  de  a  túl  nagy  források  pl.  „egy  központi  sportcsarnok‐
beruházást szültek a buszmegálló felújítás helyett”. A valós lehetőségekkel pl. ez a cigándi beruházás 
–  hasonlóan  a  frissen  megépített  járóbeteg  ellátóhoz  ‐  aligha  találkozik:  a  kistérségen  belül  a 
tömegközlekedés olyan rosszul  (és drágán) szervezett, hogy a szabadidős  tevékenységekhez  (illetve 
az  orvosi  ellátáshoz)  a  sportcsarnok  (avagy  a  rendelő)  a  lakosság  legnagyobb  részére  szinte 
megközelíthetetlen.  A  megközelíthetőség  nem  csak  a  kistérségen  belül  problematikus,  hanem  a 
kistérség egészét érintő probléma: régen nem érkezett új foglalkoztató a térségbe.  

A  fejlesztési  források  mellett  a  települések  egy  további  számottevő  forrása  a  közmunka‐keret, 
amelynek  szervezésébe  több  innovatív,  értékteremtő  elemet  igyekeznek  beépíteni,  és  ezzel  a 
településüzemeltetés költségeit, a  foglalkoztatástól  teljesen  távol maradók körét  csökkenteni. Ez a 
létszám  településről  településre  eltérő  pl.  Karcsán,  a második  legnagyobb  településen  reményeik 
szerint  60‐90  főt  vonnak  majd  be  közmunkába.  A  közmunka  időtartama  egyre  rövidül,  így  a 
családoknak ez sem biztos megélhetési forrás.  

A piaci  szféra  gyengesége mellet  a  közszféra  is  súlyosan  forráshiányos:  az önkormányzatok  anyagi 
helyzete olyan, hogy „ha egy projektbe egy forintot is bele kell tenni, azt az önkormányzat nem tudja 
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vállalni”. A  legrosszabb helyzetben  lévő önkormányzatok  jelenlegi prioritásai  a  csőd elkerülése, és 
hogy  a  közintézményeiket  alapszinten  tudják  működtetni  (pl.  legyen  fűtés  az  iskolákban).  Több 
településen  éppen  ezért  nem  csak  azt  veszik  figyelembe  a  tervezéskor,  hogy mire  van  szükség, 
hanem  azt  is,  hogy  milyen  kapacitásokat  lehet  még  megterhelni  –  pl.  Nagyrozvágy  esetén  a 
gyerekesély  kistérségi programjába olyan elemeket  „ajánlottak be”, amely a helyi humánerőforrás 
segítségével  is megvalósítható. Mivel egyébként épp ez a programelem végül a pályázatíró asztalán 
kihullott a tervből, így támogatás nélkül is meg fogják valósítani a nyári ifjúsági szolgáltatásaikat. 

A pénzbeni források kiszámíthatatlansága mellett a fejlesztések szervezeti kereteit érintő változások 
is  elbizonytalanítják  a  következő  időszakot.  Emellett  a  források  ütemezése  is  okoz  likviditási 
gondokat:  a  fennmaradó  5%‐ok  utalása  2‐3  hónapos  időbeli  elcsúszás  esetén  már  érezhetően 
problematikus tud lenni több település esetén is. A humán fejlesztések egy részével kapcsolatban az 
önkormányzatok kellően szkeptikusak: a projektekbe bevontaknak „arra a két évre van pénze, amíg 
benne  vannak”  –  az  elsődleges  munkaerőpiac  szinte  teljes  hiánya  nem  tudja  hova  eljuttatni  az 
embereket  a  képzésekből,  fejlesztésekből.  Az  önkormányzati  szervezésű  közmunka  a  „plusz” 
foglalkoztatási  lehetőség  a  települések  jó  részén  –  bár  a  képzések  eredményeit  ezekben  a 
foglalkoztatási  formákban  a  legritkább  esetekben  lehet  kamatoztatni.  A  helyi  önkormányzatoknak 
ugyanakkor nincs másra befolyásuk: valószínűleg ezért is nehéz meggyőzni arról, hogy érdemes nem 
csak  közmunka‐szervezéssel,  hanem  foglalkoztathatósági  és  humán  fejlesztési  projektekkel  is 
kiegészíteni  a  helyi  fejlesztéseket.  Mivel  ugyanakkor  a  TÁMOP‐on  belül  sok  esetben  a 
továbbfoglalkoztatás  az  egyik  lényeges  fenntartási  elem,  így  a  térségben  az  elsődleges 
munkaerőpiacon szinte  lehetetlennek bizonyul(t)  ilyen projektekhez foglalkoztatót  (és célcsoportot) 
találni. 

Fontos az az észrevétel is, hogy a fejlesztési források esetenként túl nagyok, és felhasználásuk merev: 
a  hasonló  helyzetű  kistérségekben  ésszerűbb  lenne  képzéseket  eszközbeszerzésekkel  kombináltan 
finanszírozni,  hiszen  így  a  helyi  igényekhez  jobban  alkalmazkodó,  foglalkoztatási  elemet  is 
sikeresebben tartalmazó fejlesztések lehetnének. 

Egy  további  fontos  körülmény  a  Bodrogköz  természeti  adottságaiból  következik. Mivel  „érzékeny 
természeti  terület”,  ezért  plusz  vidékfejlesztési,  környezetvédelmi  támogatásokat  kap  –  és  a  helyi 
mezőgazdasági vállalkozások nem arra a tevékenységre fókuszálnak, ami a természeti adottságoknak 
a legmegfelelőbb lenne, hanem arra, amire „pénzt kapnak”. Anno a cigándi víztározó beruházásának 
gazdálkodási komponensétől vártak előrelépést a helyi gazdasági szerkezet megerősítésében, amely 
során a KEOP forrásból a vízvisszatartásra épülő tájgazdálkodási modellt lehetett volna megvalósítani 
(halastó, erdő, biogáz telep). Végül a beruházás 2010‐re úgy készült el, hogy ez az elem nem valósult 
meg,  az önkormányzatok pedig nem  ismerték  fel  időben, hogy bár  a  szennyvízhálózat  kiépítése  is 
fontos  beruházás,  de  a  fejlesztés  során  egy  jövedelemteremtő,  gazdaságfejlesztő  tevékenységért 
nem álltak ki, és így az Észak‐magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság „elment” a helyi 
érdekek mellett. 

A  fejlesztések  tervezőinek  és  esetenként  a  szakszerű  tartalmi  tervezés  hiányosságai  mellett  a 
fejlesztések  megvalósításához  elengedhetetlen  humán  kapacitások  kérdése  is  kritikus  a 
Bodrogközben. Jó példa erre az, a jelenlegi helyzet: egyszerre zajlik a TÁMOP 5.2.3, a TÁMOP 5.1.3 és 
a  TÁMOP  5.3.6  projekt  (részben  egymással  átfedésben  lévő  településeken),  de  a  sikeres 
pályázatokban szereplő humánerőforrás egyszerre a három fejlesztésben nyilván nem tud dolgozni, 
ezért új embereket kell találni  (csak a GYEP programban 36 szakképzett embert kell foglalkoztatni). 
Ahogy feljebb írtuk, a kistérség elérhetősége kritikus, a rövid projektidőszakok pedig aligha vonzók a 
képzett értelmiség számára egy lakóhely változtatáshoz. Ugyanakkor ezek azok a pályázatok, amelyek 
biztosítják, hogy a diplomások helyben maradjanak.  
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Megítélt összeg:  20 000 000 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  50 % 

Támogatási döntés dátuma:  2009.02.09 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Alsóberecki Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Buszvárók építése Alsóbereckiben 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.1.3 Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Alsóberecki 

Megítélt összeg:  4 497 725 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  90 % 

Támogatási döntés dátuma:  2009.04.01 

Támogatás pontszáma:  76,5 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Alsóberecki Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  A  Rózsa  Ferenc,  az  Arany  János  és  a  Szabadság  utcák  felújítása  Alsóberecki 
Községben 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.1.3/B‐09  Kisléptékű  településfejlesztés  vidékfejlesztési  program  kiegészítésére 
(Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Alsóberecki 

Megítélt összeg:  18 878 502 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.03.11 

Támogatás pontszáma:  61 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Bodroghalom Község Önkormányzat 

Projekt megnevezése:  Útfelújítás Bodroghalom településen 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.1.3/B‐09  Kisléptékű  településfejlesztés  vidékfejlesztési  program  kiegészítésére 
(Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Bodroghalom 

Megítélt összeg:  23 328 366 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.04.20 
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Támogatás pontszáma:  71 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Bodroghalom Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Bodroghalom Község önkormányzat, Molnár Mózes Általános Művelődési Központ 
Iskola  és  Óvoda  Intézmények  épületenergetikai  fejlesztése  megújuló 
energiaforrással kombinálva. 

OP név:  KEOP 

Pályázat neve:  4.9.0/11  Épületenergetikai  fejlesztések  megújuló  energiaforrás  hasznosítással 
kombinálva 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Bodroghalom 

Megítélt összeg:  96 209 843 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  85 % 

Támogatási döntés dátuma:  2011.12.21 

Támogatás pontszáma:  70,5 

Alapadatok 

Pályázó neve:  BODROGHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 

Projekt megnevezése:  Napelemes energiatermelő rendszer telepítése a bodroghalmi polgármesteri hivatal, 
az óvoda,valamint az iskolák tetején 

OP név:  KEOP 

Pályázat neve:  4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Bodroghalom 

Megítélt összeg:  27 865 894 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  85 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.12.13 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Bodroghalom községi Önkormányzat 

Projekt megnevezése:  Boroghalom község szennyvízelvezeése és tisztítása 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.2.1/A 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Bodroghalom 

Megítélt összeg:  403 579 638 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  85 % 

Támogatási döntés dátuma:  2008.11.03 

Támogatás pontszáma:  67,5 

Alapadatok 
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Pályázó neve:  BODROGKÖZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

Projekt megnevezése:  A szociális ellátó rendszer fejlesztése a Bodrogközben 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  4.2.1/A‐11  Szociális  alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti  alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  99 752 806 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.10.31 

Támogatás pontszáma:  28 

Alapadatok 

Pályázó neve:  BODROGKÖZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

Projekt megnevezése:  Bodrogközi Információs Pontok 

OP név:  TÁMOP 

Pályázat neve:  5.1.1‐11/1/A LHH kistérségek projektjei 

Forrás megnevezése:  ESZA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  114 105 136 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.07.23 

Támogatás pontszáma:  81 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 

Projekt megnevezése:  Felzárkóztató és Fenntartható Térségfejlesztés a Bodrogközi Kistérségben 

OP név:  ÁROP 

Pályázat neve:  1.1.5‐08/C/A  A  komplex  programmal  segítendő  leghátrányosabb  helyzetű 
kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése 

Forrás megnevezése:  ESZA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  11 541 000 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2008.11.14 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 

Projekt megnevezése:  Tehetséggondozó Iskola Műhelyek a leghtárányosabb kistérség felzárkóztatására 

OP név:  TÁMOP 
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Pályázat neve:  3.3.7‐09/1 Minőségi oktatás  támogatása, valamint az egész életen át  tartó  tanulás 
elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében 

Forrás megnevezése:  ESZA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  100 000 000 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.07.21 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 

Projekt megnevezése:  Partnerség a Bodrogköz felzárkóztatásáért 

OP név:  TÁMOP 

Pályázat neve:  5.1.1‐09/6 Képzés‐foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek 

Forrás megnevezése:  ESZA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  313 196 303 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.08.09 

Támogatás pontszáma:  100 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 

Projekt megnevezése:  Helyi igényekre alapozott innovatív foglalkoztatási társaság létrehozása a Bodrogközi 
kistérségben "Természetesen természetest" komplex térségi program 

OP név:  TÁMOP 

Pályázat neve:  5.1.1‐09/6 Képzés‐foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek 

Forrás megnevezése:  ESZA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  199 294 329 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.08.09 

Támogatás pontszáma:  100 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 

Projekt megnevezése:  Komplex  Program  megvalósítása  a  gyermekszegénység  ellen  a  Bodrogközi 
Kistérségben 

OP név:  TÁMOP 

Pályázat neve:  5.2.3.A‐12/1  Integrált  térségi  programok  a  gyerekek  és  családjaik  felzárkózási 
esélyeinek növelésére 

Forrás megnevezése:  ESZA 
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Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  509 167 704 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.09.25 

Támogatás pontszáma:  89 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 

Projekt megnevezése:  Szociális alapszolgáltatási központ kialakítása Karcsán 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  4.2.1/A  Szociális  alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti  alapellátások  infrastrukturális 
fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Karcsa 

Megítélt összeg:  34 259 873 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2009.02.25 

Támogatás pontszáma:  66 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 

Projekt megnevezése:  Alapszolgáltatási Központ fejlesztése Ricsén 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  4.2.1/A  Szociális  alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti  alapellátások  infrastrukturális 
fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Ricse 

Megítélt összeg:  49 078 561 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  94 % 

Támogatási döntés dátuma:  2009.02.25 

Támogatás pontszáma:  70,5 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Cigánd  Településüzemeltetési  Nonprofit  Kiemelkedően  Közhasznú  Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Projekt megnevezése:  Helyi komposztálás népszerűsítése Cigándon 

OP név:  KEOP 

Pályázat neve:  6.2.0/A/11  Fenntarthatóbb  életmódot  és  fogyasztási  lehetőségeket  népszerűsítő, 
terjedésüket elősegítő mintaprojektek 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 
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Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  8 854 881 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.03.21 

Alapadatok 

Pályázó neve:  CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Projekt megnevezése:  Környezeti nevelés elindítása Cigándon 

OP név:  KEOP 

Pályázat neve:  6.1.0/A/11  A  fenntartható  életmódot  és  az  ehhez  kapcsolódó  viselkedésmintákat 
ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  4 141 430 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2011.07.19 

Alapadatok 

Pályázó neve:  CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Projekt megnevezése:  Kerékpár barát önkormányzat 

OP név:  KEOP 

Pályázat neve:  6.2.0/A/11  Fenntarthatóbb  életmódot  és  fogyasztási  lehetőségeket  népszerűsítő, 
terjedésüket elősegítő mintaprojektek 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  9 975 000 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.03.21 

Alapadatok 

Pályázó neve:  CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Projekt megnevezése:  Napelemes energiatermelő rendszer telepítése a cigándi Kistérségi Okmányiroda, a 
Polgármesteri Hivatal és az Általános Iskola tetején. 

OP név:  KEOP 

Pályázat neve:  4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  45 563 348 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  85 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.12.13 
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Alapadatok 

Pályázó neve:  CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Projekt megnevezése:  "Új utakon a Bodrogköz hagyományainak megőrzésében" 

OP név:  TÁMOP 

Pályázat neve:  3.2.3/A‐11/1  "Építő  közösségek"  ‐ A)  közművelődési  intézmények a  kreatív  iparral 
kapcsolatos  alapkompetenciák  fejlesztését  elősegítő  új  tanulási  formák 
szolgálatában 3. ütem 

Forrás megnevezése:  ESZA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  27 813 750 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.06.22 

Támogatás pontszáma:  77 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Cigánd Város Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Kistérségi járóbeteg‐szakellátó központ fejlesztése a Bodrogközi kistérségben 

OP név:  TIOP 

Pályázat neve:  2.1.2‐07/1 Kistérségi járóbeteg‐szakellátó központok kialakítása és fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  900 937 074 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  94 % 

Támogatási döntés dátuma:  2008.08.11 

Támogatás pontszáma:  79,3 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Cigánd Város Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Bölcsöde kialakítása Cigánd városában 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  4.2.1/B Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  2. fordulóba léphet .‐ HUF 

Támogatási döntés dátuma:  2009.02.25 

Támogatás pontszáma:  92 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Cigánd Város Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 
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OP név:  ÁROP 

Pályázat neve:  1.A.2/A A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése 

Forrás megnevezése:  ESZA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  8 280 200 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2008.11.24 

Támogatás pontszáma:  66,1 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Cigánd Város Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Bölcsőde kialakítása Cigánd városában 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  4.2.1/B‐2f  Bölcsődei  ellátást  nyújtó  intézmények  fejlesztése  és  kapacitásának 
bővítése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  80 527 777 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.02.04 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Cigánd Város Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Városi könyvtárak fejlesztése Cigánd‐Encs 

OP név:  TIOP 

Pályázat neve:  1.2.3‐09/1  Könyvtári  szolgáltatások  összehangolt  infrastruktúra‐fejlesztése  ‐ 
"Tudásdepó Expressz" 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  7 999 976 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.01.06 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Cigánd Város Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése Cigánd 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  4.3.1/B‐09  Közoktatás  térségi  sajátosságokhoz  igazodó  szervezése  és 
infrastrukturális fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 



 

 

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések értékelése – értékelési jelentés függelék 

34 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  293 241 785 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.07.13 

Támogatás pontszáma:  69,5 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Cigánd Város Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Óvoda bővítése Cigándon 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  4.3.1/A‐09  Közoktatás  térségi  sajátosságokhoz  igazodó  szervezése  és 
infrastrukturális fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  45 672 383 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.09.21 

Támogatás pontszáma:  83,5 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Cigánd Város Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  "A nem formális és informális tanulási formák fejlesztése a Bodrogközben" 

OP név:  TÁMOP 

Pályázat neve:  3.2.3‐09/2 "Építő közösségek" ‐ közművelődési intézmények az egész életen át tartó 
tanulásért  2.  kör:  A  közművelődés  a  nem  formális  és  informális  tanulás 
szolgálatában 

Forrás megnevezése:  ESZA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  75 572 155 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.10.01 

Támogatás pontszáma:  76,9 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Cigánd Város Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Közös út 

OP név:  TÁMOP 

Pályázat neve:  5.3.6‐11/1  Komplex  telep‐program  (komplex  humán  szolgáltatás  hozzáférés 
biztosítása) 

Forrás megnevezése:  ESZA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
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Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  147 948 862 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.09.19 

Támogatás pontszáma:  78 

Alapadatok 

Pályázó neve:  CIGÁND VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Projekt megnevezése:  Bodrogközben Város születik 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.1.2/A‐09‐1f  Funkcióbővítő  településrehabilitáció  (kistérségek  központi 
településeinek fejlesztése) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  2. fordulóba léphet .‐ HUF 

Támogatási döntés dátuma:  2010.03.08 

Támogatás pontszáma:  64 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 

Projekt megnevezése:  A Cigándi ÁMK és tagintézményei szabadidős sportprogramjainak fejlesztése 

OP név:  TÁMOP 

Pályázat neve:  3.2.11/10‐1  Nevelési‐oktatási  intézmények  tanórai,  tanórán  kívüli  és  szabadidős 
tevékenységeinek támogatása 

Forrás megnevezése:  ESZA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  41 156 640 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.10.06 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Dámóc Község Önkormányzat 

Projekt megnevezése:  Belterületi utak felújítása 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.1.3/B‐09  Kisléptékű  településfejlesztés  vidékfejlesztési  program  kiegészítésére 
(Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Dámóc 

Megítélt összeg:  12 366 776 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.06.03 
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Támogatás pontszáma:  63,5 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Észak‐dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 

Projekt megnevezése:  Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása 

OP név:  KEOP 

Pályázat neve:  7.2.1.1 Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések 

Forrás megnevezése:  KA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Alsóberecki 

Megítélt összeg:  187 470 000 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2008.07.18 

Támogatás pontszáma:  85,8 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Észak‐magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Projekt megnevezése:  Karcsa térségi vízrendszer rekonstrukciója 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.2.1/D Térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztésee 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Karcsa 

Megítélt összeg:  2. fordulóba léphet .‐ HUF 

Támogatási döntés dátuma:  2008.10.27 

Támogatás pontszáma:  69,3 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Észak‐magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Projekt megnevezése:  Karcsa térségi vízrendszer rekonstrukciója 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.2.1/D‐2f Térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Karcsa 

Megítélt összeg:  376 881 172 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2009.12.23 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Észak‐magyaroszági Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 

Projekt megnevezése:  A Bodrogközi Tisza‐Felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése 

OP név:  KEOP 

Pályázat neve:  7.2.1.1 Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések 
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Forrás megnevezése:  KA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Alsóberecki 

Megítélt összeg:  143 180 834 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2008.12.08 

Támogatás pontszáma:  77,3 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt. 

Projekt megnevezése:  Komplex beruházás megvalósítása a Future Fm Zrt‐nél 

OP név:  GOP 

Pályázat neve:  2.1.2‐10  Komplex  beruházások  támogatása  a  komplex  programmal  segítendő 
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Felsőberecki 

Megítélt összeg:  147 500 000 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  50 % 

Támogatási döntés dátuma:  2011.03.22 

Támogatás pontszáma:  51 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Gál Zoltán Egyéni Vállalkozó 

Projekt megnevezése:  Autómosó és gumiszerelő műhely kivitelezése Cigánd Városában 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  1.1.1/F‐11 Telephelyfejlesztés 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  18 572 052 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  60 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.01.05 

Támogatás pontszáma:  73,8 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Hexatech Épületgépészeti Kft. 

Projekt megnevezése:  Légcsatorna‐cső gyártóüzem létesítése a cigándi iparterületen 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  1.1.1/G‐09  Komplex  programmal  segítendő  leghátrányosabb  helyzetű  kistérségek 
üzleti infrastruktúra fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 



 

 

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések értékelése – értékelési jelentés függelék 

38 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  49 700 000 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  70 % 

Támogatási döntés dátuma:  2011.01.13 

Támogatás pontszáma:  62 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Karcsa Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Belterületi utak felújítása 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.1.3/B‐09  Kisléptékű  településfejlesztés  vidékfejlesztési  program  kiegészítésére 
(Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Karcsa 

Megítélt összeg:  20 819 745 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.04.20 

Támogatás pontszáma:  70 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Karcsa Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Alapszintű oktatási infrastruktúra‐fejlesztés Karcsán 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  4.3.1/B‐09  Közoktatás  térségi  sajátosságokhoz  igazodó  szervezése  és 
infrastrukturális fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Karcsa 

Megítélt összeg:  77 774 174 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.05.13 

Támogatás pontszáma:  67 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Karcsa Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Komplex  beavatkozás  a  Bodrogközi  Kistérségben  mélyszegénységben  élők 
helyzetének javítása és társadalmi integrációja érdekében 

OP név:  TÁMOP 

Pályázat neve:  5.1.3‐09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 

Forrás megnevezése:  ESZA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Karcsa 
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Megítélt összeg:  154 709 954 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2011.09.16 

Támogatás pontszáma:  87 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Községi Önkormányzat Karos 

Projekt megnevezése:  Dózsa György utca felújítása Karos Községben 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.1.3/B‐09  Kisléptékű  településfejlesztés  vidékfejlesztési  program  kiegészítésére 
(Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Karos 

Megítélt összeg:  15 472 352 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.03.11 

Támogatás pontszáma:  73 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Községi Önkormányzat Kisrozvágy 

Projekt megnevezése:  Kisrozvágyi  önkormányzati  út  felújítási  munkái.(Települések  infrastruktúrális 
fejlesztése LHH kistérségekben) 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.1.3/B‐09  Kisléptékű  településfejlesztés  vidékfejlesztési  program  kiegészítésére 
(Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Kisrozvágy 

Megítélt összeg:  12 301 455 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.06.03 

Támogatás pontszáma:  63 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Községi Önkormányzat Tiszakarád 

Projekt megnevezése:  Sánta Erzsébet Általános Iskola bővítése és rekonstrukciója, Tiszakarád 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  4.3.1/B‐09  Közoktatás  térségi  sajátosságokhoz  igazodó  szervezése  és 
infrastrukturális fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Tiszakarád 

Megítélt összeg:  148 566 280 .‐ HUF 
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Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.03.17 

Támogatás pontszáma:  66,8 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Lácacséke Község Önkormányzat 

Projekt megnevezése:  Belterületi utak felújítása 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.1.3/B‐09  Kisléptékű  településfejlesztés  vidékfejlesztési  program  kiegészítésére 
(Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Lácacséke 

Megítélt összeg:  13 935 420 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.04.20 

Támogatás pontszáma:  65 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Projekt megnevezése:  Térségi elérhetőség javítása a 3835 j. úton 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  5.1.1/A‐11 Közúti elérhetőség javítása 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  1 667 451 784 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.12.17 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Projekt megnevezése:  Térségi elérhetőség javítása a 3804, 3807. és a 3814.j. utakon 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  5.1.1 Közúti elérhetősége javítása 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  439 303 942 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2008.12.16 

Támogatás pontszáma:  69,5 

Alapadatok 
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Pályázó neve:  Nagyrozvágy Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Nagyrozvágy Község belterületi vízrendezés 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.2.1/E‐09‐1f Belterületi és térségi vízrendezés VTT 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Nagyrozvágy 

Megítélt összeg:  .‐ HUF 

Támogatási döntés dátuma:  2010.03.24 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Nagyrozvágy Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Önkormányzati  belterületi  utca  útfejlesztése  Nagyrozvágyon  .(Települések 
infrastruktúrális fejlesztése LHH kistérségekben) 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.1.3/B‐09  Kisléptékű  településfejlesztés  vidékfejlesztési  program  kiegészítésére 
(Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Nagyrozvágy 

Megítélt összeg:  9 999 700 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.06.03 

Támogatás pontszáma:  63 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Nagyrozvágy Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Nagyrozvágy község belterületi vízrendezése 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.2.1/E‐09‐2f Belterületi és térségi vízrendezés VTT 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Nagyrozvágy 

Megítélt összeg:  350 824 880 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2011.07.22 

Támogatás pontszáma:  76,3 

Alapadatok 

Pályázó neve:  NOVADÓKA Mezőgazdasági Zrt. 

Projekt megnevezése:  Munkalehetőség teremtő komplex beruházás megvalósítása a NOVADÓKA ZRT‐nél 

OP név:  GOP 

Pályázat neve:  2.1.2/B  Munkalehetőség  teremtő  komplex  beruházások  támogatása  a  hátrányos 
helyzetű kistérségekben kis‐ és középvállalkozások számára 
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Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Karcsa 

Megítélt összeg:  5 642 000 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  40 % 

Támogatási döntés dátuma:  2007.10.11 

Támogatás pontszáma:  60,5 

Alapadatok 

Pályázó neve:  "N‐TRADE 2005" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Projekt megnevezése:  Mobil szárító‐tisztító üzem és kiegészítő berendezéseinek beszerzése 

OP név:  GOP 

Pályázat neve:  2.1.1‐11/A Mikro‐ és kis‐ és középvállalkozások technológia fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  19 876 770 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  40 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.07.18 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Oláh József egyéni vállalkozó 

Projekt megnevezése:  Gépbeszerzés a tésztaüzembe Cigándon 

OP név:  GOP 

Pályázat neve:  2.1.1‐11/A Mikro‐ és kis‐ és középvállalkozások technológia fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  9 614 000 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  40 % 

Támogatási döntés dátuma:  2011.11.03 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Országos Vízügyi Főigazgatóság 

Projekt megnevezése:  Duna projekt  (árvízvédelmi művek,  kerékpárút, mellékágak  rehabilitációja)  (NFH    
ENV ‐ 14/2005) 

OP név:  KEOP 

Pályázat neve:  7.2.1.1 Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések 

Forrás megnevezése:  KA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Alsóberecki 

Megítélt összeg:  503 162 747 .‐ HUF 
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Támogatás aránya:  75 % 

Támogatási döntés dátuma:  2007.11.21 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Pácin Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Bodrogköz öröksége ‐ Karos‐Karcsa‐Pácin mikrotérség turisztikai célú fejlesztése 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  2.1.1/B Turisztikai attrakciók fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Pácin 

Megítélt összeg:  2. fordulóba léphet .‐ HUF 

Támogatási döntés dátuma:  2008.11.24 

Támogatás pontszáma:  75,3 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Pácin Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Az orvosi rendelő átalakítása, bővítése, akadálymentesítése Pácin községben 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  4.1.1/A  Egészségügyi  szolgáltatások  fejlesztése  /Kistérségi  járó  beteg  szakellátó 
központok  fejlesztése,  alap‐,  járóbeteg  szakellátás  korszerűsítése  /  Alapellátás 
fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Pácin 

Megítélt összeg:  37 775 638 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2009.05.13 

Támogatás pontszáma:  64 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Pácin Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Pácin községben 

OP név:  TÁMOP 

Pályázat neve:  3.1.4‐08/2  Kompetencia  alapú  oktatás,  egyenlő  hozzáférés  ‐  Innovatív 
intézményekben 

Forrás megnevezése:  ESZA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Pácin 

Megítélt összeg:  21 798 200 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2009.03.26 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Pácin Község Önkormányzata 
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Projekt megnevezése:  Bodrogköz Öröksége ‐ Karos‐Karcsa‐Pácin mikrotérség turisztikai célú fejlesztése 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  2.1.1/B‐2f Turisztikai attrakciók fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Pácin 

Megítélt összeg:  399 316 774 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  89 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.01.15 

Támogatás pontszáma:  80 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Pácin Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Pácin község, Cigánd‐Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.2.1/E‐09‐1f Belterületi és térségi vízrendezés VTT 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Pácin 

Megítélt összeg:  .‐ HUF 

Támogatási döntés dátuma:  2010.03.24 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Pácin Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Óvoda korszerűsítés és bővítés Pácin községben 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  4.3.1/B‐09  Közoktatás  térségi  sajátosságokhoz  igazodó  szervezése  és 
infrastrukturális fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Pácin 

Megítélt összeg:  70 000 000 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.02.05 

Támogatás pontszáma:  76 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Pácin Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  A Sóstó utca és a Fő utca melletti járda felújítása Pácin községben 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.1.3/B‐09  Kisléptékű  településfejlesztés  vidékfejlesztési  program  kiegészítésére 
(Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben) 

Forrás megnevezése:  ERFA 
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Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Pácin 

Megítélt összeg:  16 335 199 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.06.03 

Támogatás pontszáma:  66,5 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Pácin Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Pácin  község,  Cigánd  ‐  Tiszakarádi  tározóhoz  kapcsolódó  belterületi  vízrendezés 
(VTT) 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.2.1/E‐09‐2f Belterületi és térségi vízrendezés VTT 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Pácin 

Megítélt összeg:  626 328 815 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2011.07.22 

Támogatás pontszáma:  76,8 

Alapadatok 

Pályázó neve:  RICSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Projekt megnevezése:  Napelemes energiatermelő  rendszer  telepítése a  ricsei művelődési ház,az  iskola és 
az óvoda tetején 

OP név:  KEOP 

Pályázat neve:  4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Ricse 

Megítélt összeg:  45 451 052 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  85 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.12.13 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Ricse Nagyközség Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Egészségügyi Központ utólagos akadálymentesítése Ricse Nagyközségben 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  4.2.2  Utólagos  akadálymentesítés  az  önkormányzati  feladatokat  ellátó 
intézményekben (Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Ricse 
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Megítélt összeg:  10 000 000 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2008.05.13 

Támogatás pontszáma:  72 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Ricse Nagyközség Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Ricse üzemelő, sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata 

OP név:  KEOP 

Pályázat neve:  2.2.3/A Üzemelő vízbázisok diagnosztikai fázisa 

Forrás megnevezése:  KA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Ricse 

Megítélt összeg:  107 731 232 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2008.06.11 

Támogatás pontszáma:  80,8 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Ricse Nagyközség Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  A kompetencia alapú oktatás bevezetése a ricsei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 
Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az integráció jegyében. 

OP név:  TÁMOP 

Pályázat neve:  3.1.4‐08/2  Kompetencia  alapú  oktatás,  egyenlő  hozzáférés  ‐  Innovatív 
intézményekben 

Forrás megnevezése:  ESZA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Ricse 

Megítélt összeg:  28 217 400 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2009.05.27 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Ricse Nagyközség Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Ricse  Nagyközség  ,  Cigánd  ‐  Tiszakarádi  tározóhoz  kapcsolódó  belterületi 
vízrendezése 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.2.1/E‐09‐1f Belterületi és térségi vízrendezés VTT 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Ricse 

Megítélt összeg:  .‐ HUF 

Támogatási döntés dátuma:  2010.03.24 

Alapadatok 
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Pályázó neve:  Ricse Nagyközség Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Belterületi utak felújítása Ricse községben 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.1.3/B‐09  Kisléptékű  településfejlesztés  vidékfejlesztési  program  kiegészítésére 
(Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Ricse 

Megítélt összeg:  19 935 693 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.03.11 

Támogatás pontszáma:  75 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Ricse Nagyközség Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Ricse Nagyközség, Cigánd ‐ Tiszakarád tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezés 
(VTT) 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.2.1/E‐09‐2f Belterületi és térségi vízrendezés VTT 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Ricse 

Megítélt összeg:  623 991 445 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2011.07.22 

Támogatás pontszáma:  79,5 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Ricse Nagyközség Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Egészségügyi központ nyílászáró cseréje, homlokzat‐felújítása, hőszigetelése 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  4.1.1/C‐10 Egészségügyi szolgáltatások  fejlesztése / Kistérségi  járó beteg szakellátó 
központok  fejlesztése,  alap‐,  járóbeteg  szakellátás  korszerűsítése  a  komplex 
programmal kezelendő LHH kistérségekben 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Ricse 

Megítélt összeg:  16 860 196 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2011.06.09 

Támogatás pontszáma:  62,5 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Semjén Község Önkormányzat 
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Projekt megnevezése:  Belterületi utak felújítása 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.1.3/B‐09  Kisléptékű  településfejlesztés  vidékfejlesztési  program  kiegészítésére 
(Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Semjén 

Megítélt összeg:  10 899 383 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2011.02.18 

Támogatás pontszáma:  62 

Alapadatok 

Pályázó neve:  SZAVANNA gH IINVEST Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Projekt megnevezése:  Péküzem építése Cigándon 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  1.1.1/F‐11 Telephelyfejlesztés 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  123 455 957 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  60 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.08.16 

Alapadatok 

Pályázó neve:  SZAVANNA gH INVEST Szolgáltató Kft. 

Projekt megnevezése:  Gépbeszerzés a Szavanna gH Invest Kft‐nél 

OP név:  GOP 

Pályázat neve:  2.1.1‐11/A Mikro‐ és kis‐ és középvállalkozások technológia fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  19 908 000 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  40 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.01.16 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Tiszacsermely Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Akadályok nélkül Tiszacsermelyen. 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  4.2.2‐09 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 
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Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Tiszacsermely 

Megítélt összeg:  14 998 623 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2009.12.16 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Tiszacsermely Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Önkormányzati tulajdonú óvodai férőhely bővítése, Tiszacsermely 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  4.3.1/B‐09  Közoktatás  térségi  sajátosságokhoz  igazodó  szervezése  és 
infrastrukturális fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Tiszacsermely 

Megítélt összeg:  23 900 000 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.04.07 

Támogatás pontszáma:  65,5 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Tiszacsermely Községi Önkormányzat 

Projekt megnevezése:  Önkormányzati tulajdonú belterületi utak korszerűsítése 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.1.3/B‐09  Kisléptékű  településfejlesztés  vidékfejlesztési  program  kiegészítésére 
(Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Tiszacsermely 

Megítélt összeg:  10 000 000 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.06.03 

Támogatás pontszáma:  67 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Tiszakarád Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Faluház rekonstrukciója, Tiszakarád 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.1.3/B‐09  Kisléptékű  településfejlesztés  vidékfejlesztési  program  kiegészítésére 
(Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Tiszakarád 

Megítélt összeg:  24 675 041 .‐ HUF 
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Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.10.27 

Támogatás pontszáma:  70,5 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Tiszakarád Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése Tiszakarádon 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  4.3.1/A‐09  Közoktatás  térségi  sajátosságokhoz  igazodó  szervezése  és 
infrastrukturális fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Tiszakarád 

Megítélt összeg:  98 868 281 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2010.09.21 

Támogatás pontszáma:  79 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Tiszakarád Községi Önkormányzat 

Projekt megnevezése:  Önkormányzati infrastruktúrafejlesztés Tiszakarádon 

OP név:  ÉMOP 

Pályázat neve:  3.1.3 Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Tiszakarád 

Megítélt összeg:  56 499 239 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  90 % 

Támogatási döntés dátuma:  2009.02.10 

Támogatás pontszáma:  78,5 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Bodroghalom Község Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Bodroghalom Község önkormányzat, Molnár Mózes Általános Művelődési Központ 
Iskola  és  Óvoda  Intézmények  épületenergetikai  fejlesztése  megújuló 
energiaforrással kombinálva. 

Kitörési pont:  Zöldgazdaság‐fejlesztési Program 

Pályázat neve:  Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Bodroghalom 

Megítélt összeg:  96 209 843 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  85 % 

Támogatási döntés dátuma:  2011.12.21 
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Támogatás pontszáma:  70,5 

Alapadatok 

Pályázó neve:  BODROGHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 

Projekt megnevezése:  Napelemes energiatermelő rendszer telepítése a bodroghalmi polgármesteri hivatal, 
az óvoda,valamint az iskolák tetején 

Kitörési pont:  Zöldgazdaság‐fejlesztési Program 

Pályázat neve:  Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Bodroghalom 

Megítélt összeg:  27 865 894 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  85 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.12.13 

Alapadatok 

Pályázó neve:  BODROGKÖZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

Projekt megnevezése:  A szociális ellátó rendszer fejlesztése a Bodrogközben 

Kitörési pont:  Közvetett kapcsolat 

Pályázat neve:  Szociális  alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti  alapellátások  infrastrukturális 
fejlesztése (Észak‐Magyarország) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  99 752 806 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.10.31 

Támogatás pontszáma:  28 

Alapadatok 

Pályázó neve:  BODROGKÖZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

Projekt megnevezése:  Bodrogközi Információs Pontok 

Kitörési pont:  Közvetett kapcsolat 

Pályázat neve:  LHH kistérségek projektjei 

Forrás megnevezése:  ESZA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  114 105 136 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.07.23 

Támogatás pontszáma:  81 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 
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Projekt megnevezése:  Komplex  Program  megvalósítása  a  gyermekszegénység  ellen  a  Bodrogközi 
Kistérségben 

Kitörési pont:  Közvetett kapcsolat 

Pályázat neve:  Integrált  térségi  programok  a  gyerekek  és  családjaik  felzárkózási  esélyeinek 
növelésére 

Forrás megnevezése:  ESZA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  509 167 704 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.09.25 

Támogatás pontszáma:  89 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Cigánd  Településüzemeltetési  Nonprofit  Kiemelkedően  Közhasznú  Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Projekt megnevezése:  Helyi komposztálás népszerűsítése Cigándon 

Kitörési pont:  Zöldgazdaság‐fejlesztési Program 

Pályázat neve:  Fenntarthatóbb életmódot és  fogyasztási  lehetőségeket népszerűsítő,  terjedésüket 
elősegítő mintaprojektek 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  8 854 881 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.03.21 

Alapadatok 

Pályázó neve:  CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Projekt megnevezése:  Környezeti nevelés elindítása Cigándon 

Kitörési pont:  Zöldgazdaság‐fejlesztési Program 

Pályázat neve:  A  fenntartható  életmódot  és  az  ehhez  kapcsolódó  viselkedésmintákat  ösztönző 
kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  4 141 430 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2011.07.19 

Alapadatok 

Pályázó neve:  CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Projekt megnevezése:  Kerékpár barát önkormányzat 

Kitörési pont:  Zöldgazdaság‐fejlesztési Program 

Pályázat neve:  Fenntarthatóbb életmódot és  fogyasztási  lehetőségeket népszerűsítő,  terjedésüket 
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elősegítő mintaprojektek

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  9 975 000 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  95 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.03.21 

Alapadatok 

Pályázó neve:  CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Projekt megnevezése:  Napelemes energiatermelő rendszer telepítése a cigándi Kistérségi Okmányiroda, a 
Polgármesteri Hivatal és az Általános Iskola tetején. 

Kitörési pont:  Zöldgazdaság‐fejlesztési Program 

Pályázat neve:  Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  45 563 348 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  85 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.12.13 

Alapadatok 

Pályázó neve:  CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Projekt megnevezése:  "Új utakon a Bodrogköz hagyományainak megőrzésében" 

Kitörési pont:  Tudomány ‐ Innováció Program 

Pályázat neve:  "Építő  közösségek"  ‐  A)  közművelődési  intézmények  a  kreatív  iparral  kapcsolatos 
alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában 3. ütem 

Forrás megnevezése:  ESZA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  27 813 750 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.06.22 

Támogatás pontszáma:  77 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Cigánd Város Önkormányzata 

Projekt megnevezése:  Közös út 

Kitörési pont:  Közvetett kapcsolat 

Pályázat neve:  Komplex telep‐program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) 

Forrás megnevezése:  ESZA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 
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Megítélt összeg:  147 948 862 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.09.19 

Támogatás pontszáma:  78 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Gál Zoltán Egyéni Vállalkozó 

Projekt megnevezése:  Autómosó és gumiszerelő műhely kivitelezése Cigánd Városában 

Kitörési pont:  Vállalkozásfejlesztési Program 

Pályázat neve:  Telephelyfejlesztés (Észak‐Magyarország) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  18 572 052 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  60 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.01.05 

Támogatás pontszáma:  73,8 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Projekt megnevezése:  Térségi elérhetőség javítása a 3835 j. úton 

Kitörési pont:  Közlekedésfejlesztési program 

Pályázat neve:  Közúti elérhetőség javítása (Észak‐Magyarország) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  1 667 451 784 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  100 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.12.17 

Alapadatok 

Pályázó neve:  "N‐TRADE 2005" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Projekt megnevezése:  Mobil szárító‐tisztító üzem és kiegészítő berendezéseinek beszerzése 

Kitörési pont:  Vállalkozásfejlesztési Program 

Pályázat neve:  Mikro‐ és kis‐ és középvállalkozások technológia fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  19 876 770 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  40 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.07.18 

Alapadatok 

Pályázó neve:  Oláh József egyéni vállalkozó 
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Projekt megnevezése:  Gépbeszerzés a tésztaüzembe Cigándon 

Kitörési pont:  Vállalkozásfejlesztési Program 

Pályázat neve:  Mikro‐ és kis‐ és középvállalkozások technológia fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  9 614 000 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  40 % 

Támogatási döntés dátuma:  2011.11.03 

Alapadatok 

Pályázó neve:  RICSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Projekt megnevezése:  Napelemes energiatermelő  rendszer  telepítése a  ricsei művelődési ház,az  iskola és 
az óvoda tetején 

Kitörési pont:  Zöldgazdaság‐fejlesztési Program 

Pályázat neve:  Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Ricse 

Megítélt összeg:  45 451 052 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  85 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.12.13 

Alapadatok 

Pályázó neve:  SZAVANNA gH IINVEST Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Projekt megnevezése:  Péküzem építése Cigándon 

Kitörési pont:  Vállalkozásfejlesztési Program 

Pályázat neve:  Telephelyfejlesztés (Észak‐Magyarország) 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  123 455 957 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  60 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.08.16 

Alapadatok 

Pályázó neve:  SZAVANNA gH INVEST Szolgáltató Kft. 

Projekt megnevezése:  Gépbeszerzés a Szavanna gH Invest Kft‐nél 

Kitörési pont:  Vállalkozásfejlesztési Program 

Pályázat neve:  Mikro‐ és kis‐ és középvállalkozások technológia fejlesztése 

Forrás megnevezése:  ERFA 

Beruházás helye (régió):  Észak‐Magyarország 

Beruházás helye (megye):  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 



 

 

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések értékelése – értékelési jelentés függelék 

56 

Beruházás helye (helység):  Cigánd 

Megítélt összeg:  19 908 000 .‐ HUF 

Támogatás aránya:  40 % 

Támogatási döntés dátuma:  2012.01.16 

 

 

 

Forrás: www.nfu.hu, letöltés 2013. január 20‐án 
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3 Esettanulmány	Mátraverebély	fejlesztési	dilemmáiról	

3.1 Vezetői	összefoglaló5	
Mátraverebély  kapcsán  terveztük  azt  megvizsgálni,  hogy  egy  fejlesztési  potenciállal,  ugyanakkor 
nagyarányú  munkanélküliséggel  és  roma  lakossággal  rendelkező  település  hogyan  kombinálja  a 
fejlesztések eredményeit és az egyéb pl. állami erőforrásokat, milyen innovációs lehetőségeket ragad 
meg. 

A  kis  kapacitású  és  sok  hátrányt  halmozó  település  életében  2013  elején  „egyetlen  fix  pont  a 
közmunka”,  bár  annak  képzési  komponensének  szervezésével  kapcsolatban  már  most  vannak 
aggályok.  Más,  pl.  fejlesztési  források  megszerzése  nehézkes  és  kockázatos,  pl.  egy  előző 
„túlfejlesztés  terhét  nyögi”  ma  is  a  település,  éves  szinten  kb.  10  millió  Ft‐os  plusz  kiadást 
eredményezve.  A  helyi  szint  tehát  többszörösen  kiszolgáltatott:  a  fejlesztést  hozó  szervezeteknek 
(akik  nem  mindig  kooperálnak,  ld.  a  kegyhely  infrastruktúrájának  felfejlesztése),  a  kistérségnek 
(amely  az  eddigi  egy  fejlesztést  nem  a  helyi  igényekre  szabva  hozta  a  teleülésre),  illetve  a 
pályázatíróknak (amelyek „ötletekkel” jönnek).  

A helyi interjúk alapján a következő javaslatok fogalmazhatók meg a tervezők számára: 

‐ fontos,  hogy  a  helyi  kapacitáshiányos  környezetben  a  versenyeztetésen  alapuló  források 

eléréshez  szükséges  tudás  és  erőforrás  rendelkezésre  álljon,  egyébként  fenntarthatatlan 

fejlesztések jönnek létre; 

‐ fontos, hogy a  fejlesztő  szervezetek érdekeltek  legyenek a kooperációban – ehhez a közös 

tervezést elő kell segíteni; 

‐ fontos,  hogy  az  értékteremtő  közmunka  ne  az  „egyetlen  fix  pont”  lehessen  az 

önkormányzatok  életében  és  a  „kimeneteket”  megerősítő  fejlesztések  megérkezzenek  a 

hasonló  helyzetű  térségekbe  (vagy  legalább  is  elérhető  közelségbe),  vagy  pedig  a  helyi 

(szociális) gazdaságfejlesztést fokozottabban segítse elő a fejlesztéspolitika.  

3.2 Mátraverebély	jellemzői	
Mátraverebély az Észak‐Magyarországi Régióban, a Bátonyterenyei kistérségben fekszik, kettévágja a 
21‐es főút, amely Hatvant és Salgótarjánt köti össze. A Budapesttől mindössze 92 km‐re, kb. másfél 
órára fekvő településről a 2008‐as válságig sokan ingáztak a fővárosba, pl. az építőiparba is – mára a 
magas  buszjegy  árak  (egy  havi  felnőtt  buszbérlet  71200  Ft)  és  a  foglalkoztatási  lehetőségek 
beszűkülése gyakorlatilag megszűntette ezt az ingázási irányt. 

Az elérhető  legfrissebb TEIR adatok alapján Mátraverebély  lakossága 2068  fő,  társadalmi‐gazdasági 
szempontból  elmaradott,  és  az  országos  átlagot  jelentősen meghaladó munkanélküliséggel  sújtott 
község.  

   

                                                            
5
 Az összefoglalót Teller Nóra készítette. A felhasznált adatok a TEIR és az NFÜ adati, a helyi interjúkat 2012. januárjában folytattuk le a 
Hivatalban (jegyző, polgármester) és a település néhány kulcsszereplőjével (közmunka szervező, roma képviselő és a helyi közösség 
szervezője). További segítségünkre volt Berki Judit néhány észrevétele, aki a helyi tanodát vezeti. 
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lecsökkent,  hat  helyett  mára  csak  ketten  dolgoznak  az  ellátásban.  A  helyi  szegénység  és 
munkanélküliség szintjéhez képest nagyon hullámzó a helyi CSSK szolgáltatásainak  igénybevétele: a 
2010‐es mintegy 100 fő igénybevevő után 2011‐ben csak 47 ügyfelet regisztráltak a statisztikában.  

A  helyi  nyugdíjasok  száma  összesen  kb.  500  közül  mozog,  felük  öregségi  nyugdíjas.  Összesen  a 
transzferekből élő nők és férfiak száma ennél magasabb: kb. 630 fő. 

Az ÁFSZ adatok szerint Mátraverebélyben 2013 januárjában 326 nyilvántartott álláskereső volt. Ez az 
1257  fő munkaképes korú arányában egy kb. 25%‐os munkanélküliséget  jelent – az országos átlag 
2,5‐szeresét.  (2012  decemberében  262  regisztrált  munkanélküli  volt  –  ekkor  még  futottak  a 
közmunka programok.) A fiatalok el‐eljárnak szezonális munkákra. 

3.3 Fejlesztési	források	Mátraverebélyben	
Mátraverebély az NSRK  forrásaiból közvetlenül négy projekt kedvezményezettje volt: ebből három 
ÉMOP (egy turisztikai, egy bel‐ és külterületi vízügyi fejlesztés, valamint egy közoktatási fejlesztés), és 
még 2006‐ból egy ROP‐os óvoda‐fejlesztéses projektje valósult meg eddig. A kistérségi fejlesztéseken 
belül  pedig  van  egy  tanodája.  A  2,4  milliárd  Ft‐os  turisztikai  fejlesztéssel  együtt  (a  szentkúti 
zarándokhely  fejlesztése)  –  amelynek  az  önkormányzat  nem  kedvezményezettje  –  mintegy  2,7 
milliárd  Ft  forrás  jutott  el  a  településre.  Ez  utóbbi  fejlesztés  a  településtesten  kívül  valósul meg, 
szerződése  2012  novembere  óta  él.  A  beruházás még  nem  kezdődött meg.  A  településnek  eddig 
egyetlen  saját  fejlesztése  volt  –  a  2006‐os  iskola  felújítás.  2011‐ben  az  óvoda  felújítás  kistérségi 
pályázatként  nyert.  (Forrás:  www.terkepter.nfu.hu,  2012.  decemberi  adatok.)  A  kistérségi 
gyerekesély pályázat keretében működik a tanoda. Egyetlen helyi GOP‐os nyertes projekt volt, 2009‐
ben. 

3.4 Az	önkormányzat	tevékenységei	a	hétköznapi	működés	során	
Jelenleg a hivatalban hat fő alkalmazott dolgozik, akik folyamatosan túlterheltek. Mintegy 120 fő (!) 
közfoglalkoztatását szervezik, figyelik a fejlesztési lehetőségeket, ellátják a település‐működtetést.  

A  polgármester  szerint  a  település  számára  „egyetlen  fix  pont”  a  közmunka:  erre  a  forrás 
megszerzése  (a  pályázat  egyszerűsége  miatt)  viszonylag  könnyű,  míg  általában  a  fejlesztési 
pályázatok  „nehezek”:  véleménye  szerint  pályázatíró  nélkül  nem  megszerezhetők  a  források. 
Egyelőre  ugyanakkor  nem  világos,  hogy  a  „bejáratott”  közmunkában megjelenő  újabb  szereplő,  a 
TKKI,  pontosan  milyen  keretek  között  fog  képezni  (és  mentorálni,  stb.  egyéb  kötelező  helyi 
tevékenységek, pl. az esélytervek kapcsán).  

Az  önkormányzat  benyomása  az,  hogy  „totálisan  magukra  vannak  hagyva”.  A  2010‐ben  új 
polgármesterként  megválasztott  helyi  vezető  egy  „fenntartható  települési  modellt”  kíván 
megvalósítani, ugyanakkor ehhez a tervhez kevés a helyi humánerőforrás‐kapacitás. A polgármester 
sem  képzett  a  közigazgatás  és  a pénzügyek  területén  („csak” mérnök),  így  számára  is  kifejezetten 
hasznos  lenne  a  kapacitásépítés, egyfajta polgármester‐akadémia,  képzés. 2012  végén  egy  jegyző‐
cserével újabb változás következett be, jelenleg a „tűzoltás” zajlik a településen. 

A  település  (kistérségi  fenntartású volt) egyetlen  iskolája most került állami kézbe, és egy óvodája 
van – amit most vesz át a kistérségtől. Ez utóbbi  intézmény okoz kifejezetten  sok  fejtörést: a  fent 
említett  intézményt  érintő  beruházás  tudniillik  egy  „túlfejlesztést”  eredményezett:  nincs  annyi 
helyben óvodába járó gyermek (a helyi ovi nem vonzó), amely megtöltené a kibővített épületet, de az 
alkalmazottakat fizetni kell. Szintén baj, hogy a konyha fejlesztéséből „kihagyták a felszerelést” – így a 
mai napig hozatni kell az ételt  (ez gyermekenként naponta mintegy 500‐600 Ft‐os kiadást  jelent az 
önkormányzatnak az iskolások esetén), stb. Mindez éves szinten egy kb. 10 millió Ft‐os plusz kiadást 
jelent a településnek. 

A  településen belül az  intézményekkel nincs szoros együttműködés, és nagy a  feszültség pl. a helyi 
orvos, a helyi pedagógusok és az új településvezetés között. A pedagógusok fele ingázik. Szintén alig 
van együttműködés az egyház és a település között – holott a Ferences rend kegyhely‐üzemeltetése 
páratlan lehetőségeket rejt magában az éves, százezres tömeget vonzó zarándokjárás (és a kezdődő 
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fejlesztés) apropóján, de eddig nem sikerült egyeztetni az érdekeket. A helyi roma közösség néhány 
tagja Zefferinó‐közösségi tag, őket a katolikus egyház támogatja. 

Kivételesen szoros ugyanakkor a Hivatal és a helyi roma kisebbségi érdekképviselet együttműködése. 
A romák leginkább a település egyik részét lakják, de a sok leromlott ház, pusztuló udvar között már 
több tíz családnak van saját háztájija – többek között a helyi közösségben történő pasztorizáció és a 
támogatások segítségével. 

A település kisebb forrásokat és támogatásokat igyekszik kombinálni állami forrásokkal (pl. a „minden 
gyerek  lakjon  jól” programba  is  jelentkeztek,  amely helyben  inkább  csak  feszültségteljes, mintsem 
maradéktalanul  sikeres  volt).  Jelenleg  nem  reális  egy  újabb  EU‐s  pályázat  benyújtása,  bár  a 
pályázatírók itt is „kopogtatnak”, hasonlóan sok más településhez.  

A  hétköznapi működésében  fontos  szerepet  játszik  a  közmunka.  Amellett,  hogy  ez  egy  könnyen 
megszerezhető forrás (START mintaprogramot valósítanak meg), a hétköznapi szervezés nem minden 
esetben  könnyű,  mivel  a  keretek  részben  merevek  (pl.  nem  lehet  átsorolni  egy‐egy  főt  másik 
tevékenységekre,  holott  azok  épp  erőforrás‐igényesebbek  lennének  pl.  egy‐két  hétig),  és  a 
polgármester  személyes  anyagi  felelősségvállalása  a  feltétel  a  részvételre.  Az  önkormányzatnak 
érdeke minél több segédmunkást beterelni a közmunkába, mivel arányosan az ő foglalkoztatásukra 
lehet  a  legkedvezőbb bérjellegű  és dologi  kiadás‐kombinációt  elszámolni.  Ez utóbbi  kiadások pl.  a 
benzin, védőruha, védőital. Igyekeznek 8‐10 hónapos, 8 órás foglalkoztatási lehetőséget nyújtani sok 
mindenkinek  (köztük  sok 40‐50 évesnek  is), de a közmunkába kerülők esetén ugyanakkor hátrány, 
hogy  a MÁK  azonnal  „adósságrendeztet”  a  keletkező  jövedelemből,  így  az  a  pénz,  ami  eleinte  a 
családoknál marad, elég alacsony összegű is lehet – ez demotiváló tényező.  

A  közmunka nyolc munkacsoportban  zajlik. A mezőgazdasági programláb három  két mintakertben 
teljesül ki:  itt állatokat tenyésztenek  (nyulakat, kecskéket, csirkéket, fürjeket), a fóliasátorban pedig 
zöldséget, palántákat, gyógynövényeket, de döntenek beton‐térköveket is, kerámiát égetnek, kosarat 
fonnak,  lekvárt  főznek  és  számos  egyéb  értékesíthető  tárgyat  készítenek.  2013‐ban  egy  speciális 
mezőgazdasági  programon  belül  30  fő  számára  úgy  szervezik  a  közfoglalkoztatást,  hogy  ebből 
„otthonra” jusson 2 óra, hogy a saját kertben történő gazdálkodást is újra meghonosítsák. A 2013‐as 
tervek között szerepel egy vágóhíd és tésztaüzem kialakítása, beüzemelése.  

3.5 Összefoglalás	
Mátraverebélyben az elmúlt évek során megvalósított fejlesztések nem okoztak számottevő változást 
a  település életében, és a  túlfejlesztés miatt  jelenleg  is  súlyos  teher a  (helyben  sem vonzó) óvoda 
fenntartása.  Kedvező  a  kistérségi  GYEP  program  megítélése  (továbbá  a  tanoda  működése),  és 
egyelőre  „csalódás”  a  kegyhely  fejlesztés:  ebből  valószínűleg  a  település  csak  kismértékben  fog 
részesülni. Ugyanakkor a helyi  társadalom megmozgatása a közmunkaprogram értő  tervezésével új 
lendületet hozott sok munkanélküli hétköznapjaiba, ami pl. a helyi roma közösség katolikus egyházon 
keresztüli – ha csekély ‐ támogatásával is talán új lendültet hoz majd.  

Fontos  tanulságot  jelentenek  a  kapacitáshiányos  önkormányzatokra  általánosítható  jelenségek:  a 
fejlesztési  források  rossz  tervezése,  a  kistérségeken  belüli  szükségletek  és  erőviszonyok  miatt 
túlfejlesztéshez,  fenntarthatatlan modellekhez  is  vezethetnek. Ugyanakkor  helyi  szinten  hiányzik  a 
pályázatírási képesség (mind az idő, a forrás, és a tervező és megvalósító humánerőforrás). Ezért ez a 
kör minden  bizonnyal  továbbra  is  inkább  ad  hoc,  semmint  célzatos  településfejlesztési  irányt  fog 
tudni venni a megszerezhető források segítségével.    
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4 A	Magyar	Máltai	Szeretetszolgálat	társadalmi	befogadással	
kapcsolatos	tevékenységei	

4.1 Vezetői	összefoglaló6	
A Magyar Máltai  Szeretetszolgálat  (MMSZ)  a  rendszerváltás  idején  öltött  szervezeti  formát,  egy 
viszonylag  jól  lehatárolható  csoport  hagyományos,  önkéntes  alapon  szerveződő  karitatív 
tevékenységeinek a talaján. Az Egyesület hamarosan országos hálózattá nőtte ki magát, és számos 
településen kezdte meg  intézményes működését. Ma az MMSZ  tevékenysége három pillérre épül: 
hagyományos karitatív feladatok ellátása – jelentősen támaszkodva az önkéntes hálózatra; részvétel 
a szociális és egészségügyi ellátórendszer  intézményes szegmensében  (főbb típusai: hajléktalanokat 
ellátó,  idősgondozó,  fogyatékkal  élőket  ellátó,  szenvedélybetegeket  ellátó,  családsegítő  és 
gyermekjóléti,  továbbá  egészségügyi  intézmények,  szolgálatok);  valamint  egyes  társadalmi 
problémákat célzó innovatív programok, modellkísérletek működtetése. 

Elsősorban  ez  utóbbi  az  a  terület,  ahol  az MMSZ  fejlesztéspolitikai  forrásokat  használ,  ám  azokat 
jellemzően egy már több éve működő, saját vagy egyéb forrásból finanszírozott programba  illesztve 
hívja  le.  Eltérően  a  nemzetközi,  Máltai  Lovagrend  alá  tartozó  szervezetektől,  az  MMSZ  már 
megalakulásának hajnalán „eljegyeződött a nyomorral”, azaz tevékenységeinek egy markáns része a 
legszélsőségesebb  kirekesztettségben  élőket  (hajléktalanok,  mélyszegénységben  élők, 
cigánytelepeken, szegregátumokban élők stb.) célozza.  

Mára  az  Egyesület  megkerülhetetlen  szereplőjévé  vált  a  hajléktalanellátásnak:  a  Budapesti 
Hajléktalanügyi  Konzorcium  tagjaként  –  a  Menhely  Alapítvánnyal  partnerségben  –  felügyeli  a 
hajléktalanellátás  finanszírozásának elosztását. Ettől az ellátás hatékonyságának erősödését várja a 
szervezet,  valamint  a  legrosszabb  állapotban  lévők  elérésének  javulását,  mivel  a  forráselosztás 
súlyozással történik. De az Egyesület részt vesz a bedőlt devizahitelesek ócsai lakóparkjába jelentkező 
családok kiválasztásának lebonyolításában is.  

Az MMSZ koordinációs szerepvállalása nemcsak a hajléktalanügy, hanem a roma integráció, valamint 
a  leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása területén  is  jelentőssé vált. A TÁMOP 5.2.1‐
11/1  kiemelt  program  konzorciumi  partnereként  nyolc  LHH  kistérségben  vesz  részt  a  program 
előkészítésében  és  kísérésében.  Ezen  kívül  A  PAIRS  (Effective  Programmes  for  the  Active 
Integration/Inclusion  of  the  Roma  in  South‐East  Europe)  programban  nyolc  európai  ország 
részvételével roma integrációs jó gyakorlatok összegyűjtését koordinálja.  

A szervezet egyik gondolati alapvetése, hogy nem a szociális munkás, vagy az  intézmény rehabilitál 
(és  integrál), hanem a  társadalom, a közösség. A  társadalmi problémákat, a kirekesztettség változó 
formáit és az azzal szembesülő emberek helyzetét a szociális diagnózis szemléletével közelíti meg. Az 
Egyesület másik  lényeges  célkitűzése,  hogy  beavatkozásaival  folyamatos,  hosszú  távú  jelenlétet 
biztosítson,  lépésről‐lépésre érve el eredményeket, különösen a társadalom  leginkább marginalizált 
csoportjait célzó beavatkozások során. 

A  szociális  diagnózis  szellemiségéből  következő  további  sajátosság,  hogy  az  MMSZ  sok  esetben 
„rögtönzéshez”  folyamodik.  Ez  a  fajta  működési  logika  a  merev  pályázati  rendszerbe  kevésbé 
illeszthető be, hiszen nem feltétlenül határozható, tervezhető meg előre a beavatkozás mikéntje, az 
annak során használt eszköz vagy eljárás, a lépések sora. 

Az  MMSZ  által  megvalósított  projektek  példája  azt  mutatja,  hogy  a  viszonylag  merev  pályázati 
rendszerben akkor van  lehetőség  sikeres programok működtetésére, ha a megvalósító  szervezet a 
pályázati  úton  elnyert  forrást  ki  tudja  pótolni,  illetve  kombinálni  képes  az  eltérő  forrásból, 
támogatásból származó forrásokat.  

                                                            
6
 Az esettanulmányt Domokos Vera készítette. 
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Ennek a működésmechanizmusnak a mentén vált képessé a szervezet arra, hogy „kísérletezzen”, ami 
a  társadalom peremére  szorult  csoportokat érintő  fejlesztésekben  jelentős hatással bírhat. Mind a 
források kombinációja, mind az OSI‐program által finanszírozott, az NSRK pályázati rendszerénél jóval 
nagyobb mozgásteret engedő, a hangsúlyt a  tervezésről a megvalósítás  folyamatára áttevő projekt 
egyaránt  feltételezi  a  célcsoport  sajátosságaihoz  jobban  igazodó,  a  menet  közben  felmerülő 
igényekre adekvát és azonnali megoldási módozatokat kínáló beavatkozások lehetőségét.  

Az  egy‐egy  helyszínen  (szegregátumban,  településen,  mikrotérségben)  hosszú  távon  jelen  lévő 
Egyesület, ha nem  is  rigorózus  stratégiai  tervezés  eredményeképpen, de mindenképpen  sikeresen 
tud élni a TÁMOP  források  lehívásával, melyeket egy évek óta működő programokba csatornáznak 
be. A TÁMOP 5. prioritásán belül több olyan kiírás is volt, melyet az MMSZ adaptálni tudott ezekre 
a helyszínekre, jóllehet, a kívánt komplexitást, illetve a fejlesztések szinergikus hatásait a pályázati 
rendszer esetlegessége nagymértékben veszélyezteti. 

A  társadalmi  befogadás  erősítését  célzó  fejlesztések  eredményessége  a  jelenlegi  pályázati 
rendszerben,  a  rendelkezésre  álló  indikátorkészlettel  nehezen  mérhető.  Jól  ismert  alapvetése, 
egyben  legnagyobb  problémája  a  jelenlegi  pályázati  logikának,  hogy  a  célcsoportot  érintő 
beavatkozásoknak  kizárólag  hosszú  távon  lehet  felmutatható,  „látványos”  eredménye  –  és  ez  a 
megállapítás különösen  igaz a szélsőséges szegénységben, kirekesztettségben élők esetében, –  így 
az e csoportokat célzó szervezeteknek, valamint a fejlesztéspolitika őket célzó tervezési folyamatának 
különösen  nagy  a  felelőssége  abban,  hogy  biztosítani  lehessen  a  projektek  hosszabb  távú, 
folyamatos működését, valamint a többirányú, komplex beavatkozás lehetőségét. Az egy‐két éves 
projektidőszakok  (persze  beavatkozás‐típustól  függően)  legfeljebb  output‐indikátorokat  képesek 
felmutatni, és elvész a beavatkozás valódi céljának, illetve elérésének a kimutathatósága.  

Az  OSI  által  támogatott  program  jó  példája  annak,  hogy  a  marginalizált  csoportok,  közösségek 
társadalmi  befogadását  célzó  hosszabb  távú  projektek  esetében  fontos,  hogy  a  megvalósító 
szervezetek  intenzív  kapcsolatban  legyenek,  folyamatosan  kommunikáljanak  és  tapasztalatokat 
cseréljenek  egymással,  mivel  ezek  a  programok  folyamatos  kreatívitást,  innovatívitást, 
problémamegoldást  igényelnek.  Ez  a  fajta  együttműködés  és  „feed‐back”  akár  a 
minőségbiztosításban is szervesülhet.  

Javaslatok: 

 Komplex, egy projekten belül többirányú beavatkozásokat lehetővé tevő, a jelenlegi prioritási 

tengelyek és OP‐lehatárolásokon túllépő programok indítása. 

 A  jelenleginél  jóval hosszabb és  rugalmasabb projektidőszakok  lehetővé  tétele, előzetes és 

on‐going  szakmai  monitoring,  minőségbiztosítás  mellett.  A  minőségbiztosítási  rendszerbe 

szükséges olyan elemeket beépíteni, melyek  garantálják, hogy  a  fejlesztések megalapozott 

stratégiára  épüljenek,  a  rugalmasság  és  az  egyes  beavatkozások  folyamatos  tervezése 

mellett. Továbbá a minőségbiztosítás hatékony része lehet a kirekesztett közösségeket célzó 

programokat  megvalósító  szervezetek  folyamatos  és  intenzív  kommunikációja, 

tapasztalatcseréje.  

 A hálózatos, több éve működő, jelentős tapasztalattal bíró szervezetek megerősítése a helyi 

szintű forrásallokációban és a beavatkozások koordinálásában. 

 A civil részvétel, a helyi közösség és a célcsoport bizalmát élvező, a célcsoport sajátosságait 

jól  ismerő, beágyazottan működő szervezetek erősítése a társadalmi befogadás elősegítését 

célzó fejlesztésekben. 
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4.2 	A	szervezet	megalakulásának,	fejlődésének	története	
Az Egyesület  létrejötte egy  többé‐kevésbé  informális alapon szerveződött csoport  tevékenységéhez 
köthető. Gyökere  a  Zugligeti  Szent Család Plébánia hittan  csoportja, melyet Kozma  Imre plébános 
vezetett.  A  csoport  tagjai  felé  egyfajta  közösségi  elvárásként  artikulálódott,  hogy  önkéntes 
adománygyűjtő  és  –osztó  tevékenységekben  vegyenek  részt. A Máltai  Lovagrend  szellemiségében 
megalapított szervezet a plébánia vezetője és a magyar származású, Németországban élő Csilla Frfr. 
von  Boeselager  személyes  kapcsolatán,  karitatív  célú  együttműködésén  alapult,  bilaterális 
szervezetként 1988‐ban Németországban  jegyezték be az Ungarischer Malteser Caritas‐Dienst nevű 
szervezetet,  Magyarországon  pedig  –  a  rendszerváltást  követően  –  1989‐ben  a  Magyar  Máltai 
Szeretetszolgálatot.  

Az  intézményesülés,  a  szervezet  hálózatosodásának  szoros  előzménye  volt  a  Szeretetszolgálat 
szerepvállalása  a  keletnémet menekültek  befogadásában,  ami  széleskörű  ismertséget  vont maga 
után. A romániai forradalom  idején már több segélyszervezet  is őket kereste meg, a feladathoz „fel 
kellett  nőni”,  egyre  több  önkéntesre  volt  szükség.  A  szervezet  a  délszláv  háborúban  is  hasonló 
karitatív tevékenységeket folytatott. 

A  Szeretetszolgálat  országos  hálózattá  fejlődésének  gyökereit  az  országszerte  megalakult‐
megalakított  helyi  önkéntes  csoportok  jelentették,  továbbra  is  fő  profilként  az  adományozást 
megjelölve.  A  helyi  csoportok  javarészt  spontán  jöttek  létre,  melynek  eredménye  mintegy  150, 
jogilag egyenrangú csoport lett. A szervezet növekedése vetette fel az intézményesülés igényét, ami 
belső  vitákat  is magával  hozott.  Az  Egyesület  vezetésének  egy  része  ugyanis  inkább  egy  kiterjedt 
önkéntes  hálózatot  látott  volna  szívesen,  azonban  mások  tágítani  szerették  volna  a  szervezet 
profilját,  tevékenységeinek  fókuszát.7 A másik  tényező, ami az  intézményesülés  irányába  terelte az 
Egyesületet, az a hazai szakpolitikával való partnerségből eredeztethető: ismert szervezetként olyan, 
addig  „ismeretlen”  szociálpolitikai  területen  kaptak  mandátumot,  mint  a  hajléktalanügy.8  A 
Szeretetszolgálat alelnökének megfogalmazása szerint az MMSZ ekkor „jegyeződött el a nyomorral”, 
azaz  erre  az  időszakra  tehető  a  szervezet  profiljának  kiforrása,  ami  egyben megkülönbözteti  őket 
más,  a  Máltai  Lovagrend  alá  tartozó  nyugati  szervezetektől,  melyek  elsősorban 
katasztrófavédelemmel,  elsősegélynyújtással,  egészségüggyel  foglalkoznak.  Az  MMSZ  tehát  a 
rendszerváltás környéki  társadalompolitikai „résben”  talált magának helyet, és ezeken az alapokon 
kezdte meg intézményes működését. 

Az egyes helyi csoportok között  időközben nagy különbségek alakultak ki. Azokban a csoportokban, 
melyek  intézményt  alapítottak, megjelent  a  normatív  finanszírozásnak  köszönhető  viszonylagos 
stabilitás,  ami  találkozott  az MMSZ  egyik  fő  céljával,  ami  a  folyamatos  elérhetőséget,  jelenlétet 
kívánta  biztosítani.  Ennek  a  felismerésnek  a  nyomán,  az  1990‐es  évek  végén  kezdtek  el 
intézményesülni  a helyi  csoportok. Azt, hogy milyen profilú  intézményt hoztak  létre, nem  annyira 
koncepciózus  tervezés,  mint  inkább  a  helyi  csoportok,  csoportvezetők  szakmai  kompetenciája 
döntötte el, persze  idomulva a helyi  igényekhez.  Jellemzően a támogató szolgálat, az utcai szociális 
munka,  a  hajléktalanellátás,  a  fogyatékosok  nappali  ellátása  területén  hoztak  létre  kisebb 
intézményeket. Az  intézményesülés  rizikója az volt, hogy az önkéntesek  száma megfogyatkozik, ez 
csoportonként eltérő dinamikát mutat, és kétségkívül ott a  legerősebb az MMSZ  jelenléte, ahol az 
intézményi működés mellett meg tudták tartani az érdemleges önkéntes tevékenységeket is.  

Mára egy hierarchikus szervezeti struktúra alakult ki, melynek feje a budapesti Országos Központ. A 
Központ  koordinálja  a  regionális  szervezetek  (központok,  csoportok  és  intézmények),  a  Magyar 
Máltai  Szeretetszolgálat  Alapítvány,  a  Máltai  Gondoskodás  Nonprofit  Kft.,  valamint  az  MMSZ 

                                                            
7
 Az önkéntes munka a mai napig meghatározó eleme az MMSZ működésének, alapszabályukban rögzítik például, hogy az Egyesület tagja 
az lehet, aki legalább egy éven keresztül aktívan működött közre az Egyesület tevékenységeiben. 
8
 Az Egyesület markáns szerepvállalását a hajléktalanügyben jól mutatja, hogy a jelenlegi alelnök, Vecsei Miklós 2002‐2007 között 
hajléktalanügyi miniszteri biztos volt, 2007‐2010 között pedig a Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriumi elnöke. 2010 óta tölti be az 
MMSZ általános alelnöki posztját, melynek megalakulásától kezdve tagja. 
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„Befogadás”  Szociális  és  Foglalkoztató  Nonprofit  Kft.  működését.  Egyes  esetekben  ezeken  a 
szervezeteken keresztül pályáznak. 

Ma  az  MMSZ  7  régióban,  Magyarország  minden  megyéjében,  350  helyen  van  jelen.  „203 
intézményben  és  szolgáltatásban  5 000  rendszeresen  tevékenykedő,  15 000  mozgósítható 
önkéntese, és közel 900 alkalmazott munkatársa szolgálja a rászorulókat. Ez a máltai szerepvállalás 
Magyarország  egyik  legnagyobb  és  legszélesebb  körben  tevékenykedő  karitatív  szervezetévé  és 
egyben a legnagyobb szociális intézményfenntartóvá tette az MMSZ‐t.” 9 

A szervezet tevékenysége három pillére épül: hagyományos karitatív feladatok ellátása – jelentősen 
támaszkodva az önkéntes hálózatra; részvétel a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményes 
szegmensében  (főbb  típusai:  hajléktalanokat  ellátó,  idősgondozó,  fogyatékkal  élőket  ellátó, 
szenvedélybetegeket  ellátó,  családsegítő  és  gyermekjóléti,  továbbá  egészségügyi  intézmények, 
szolgálatok);  valamint  egyes  társadalmi  problémákat  célzó  innovatív  programok, modellkísérletek 
működtetése. 

4.3 A	 szervezet	 bekapcsolódása	 a	 társadalmi	 befogadással	 kapcsolatos	
folyamatokba	

Az  MMSZ  küldetése  a  Lovagrend  kilencszáz  éves  mottójának  („a  hit  védelme  és  a  szegények 
istápolása”) a mai társadalmi viszonyokra adaptált célkitűzése. Ebből következően a célcsoport  igen 
tág  fókuszú,  nem  korlátozódik  a  társadalmi  kirekesztettség  egy  speciális  területére.  Fentebb 
említettük  már,  hogy  az  MMSZ  –  a  többi  Lovagrend  alá  tartozó  szervezettől  eltérően  – 
megalakulásának  első  évtizedében  a  társadalmi  kirekesztettség  különböző  formáit  elszenvedők 
irányába  fordult,  legyen  szó  hajléktalanokról,  romákról,  mélyszegénységben  élőkről,  de 
tevékenységeik  éppúgy  érintik  a  fogyatékkal  élőket,  az  átmenetileg  nehéz  helyzetbe  kerülő 
középosztálybelieket is. 

Mégis, az MMSZ  intézményrendszeren  túli működése  javarészt a  társadalom  legmarginalizáltabb 
csoportjait  célozza  meg:  az  Egyesület  nevével  fémjelzett  projektek  egy  markáns  része 
hajléktalanokkal,  szegregátumban,  szegény‐és  cigánytelepen  élőkkel  foglalkozik.  S  míg  az  előbbi 
területen  az  ellátórendszer  eszközkészletén  túlmutató  kísérleti  modellprogramot  dolgozott  ki, 
utóbbiban  beavatkozásai  nem  utolsó  sorban  azért  bírnak  kiemelt  jelentőséggel,  mert  azokat  a 
csoportokat  célozza meg, melyek  –  és  épp  ez  a  társadalmi  befogadást  célzó  fejlesztések  egyik  fő 
kihívása – általában nehezebben  férnek hozzá a  szociális és egészségügyi ellátórendszerhez,  illetve 
helyzetük csak komplex, többirányú beavatkozások mentén javítható.  

A szervezet egyik  ideológiai alapvetése, hogy nem a szociális munkás, vagy az  intézmény rehabilitál 
(és  integrál), hanem a  társadalom, a közösség. A  társadalmi problémákat, a kirekesztettség változó 
formáit és az azzal szembesülő emberek helyzetét a szociális diagnózis10 szemléletével közelíti meg. 
Ebből ered az MMSZ azon sajátossága, hogy az intézményi struktúra mellett olyan kreatív, innovatív 
programokat működtetnek, melyek új területeket fedeznek fel, avagy új válaszokat adnak a jól ismert 
társadalmi  problémákra.  E  szemlélet mentén  jött  létre  például  a  tarnabodi  befogadó  falu,  vagy  a 
veszprémi  pokoli  torony  projektje  (e  projektekről  alább  bővebben  írunk).    Egyes  innovációk mára 
modellértékűvé,  a  szakpolitika  által  átvett  elterjedt  gyakorlattá  nőtték  ki magukat,  erre  példa  a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás modellje.  

Az Egyesület másik lényeges célkitűzése, hogy beavatkozásaival folyamatos, hosszú távú jelenlétet 
biztosítson,  lépésről‐lépésre érve el eredményeket, különösen a társadalom  leginkább marginalizált 
csoportjait  célzó  beavatkozások  során.  „Fordított  integrációnak”  nevezték  el  azt  a 
megközelítésmódot, mely által először a kirekesztett közösséget belülről fejlesztik, közösségfejlesztő 
eszközökkel,  bizonyos  szolgáltatások  helyben  elérhetővé  tételével.  „Feladatunk  újragondolni  a 

                                                            
9
 Forrás: http://tereptamogatas.hu/felhasznalo/magyar‐maltai‐szeretetszolgalat Letöltés ideje: 2013. 01. 28. 
10
 A szociális diagnózis a szociális munka egyik eleme, lényege, hogy az esetkezelésben a helyzetfeltárás során megállapított problémák 

jelölik ki a kezelés irányát. Bővebben ld. például http://www.esely.org/kiadvanyok/2001_3/KOZMA.pdf 
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szegregáció‐integráció fogalma kapcsán felmerült kérdéseket, ‐ legalább a saját programunkon belül, 
‐ amikor azt  látjuk, hogy vannak tisztán roma emberek  lakta telepek, települések, ahol az  integráció 
az adott közösség szintjén egyelőre értelmezhetetlen. A szegregált telepekre emberfia nem megy be, 
mint ahogy onnan  sincs  kiút. Az önmagukba  zárt  közösségek elvesztették a  reményt, nem  ismerik 
saját  értékeiket,  s  bár  elvágyódnak,  nem  találják  a  kivezető  utat.  (…)  Ez  nem  azt  jelenti,  hogy 
lemondunk  az  integrációról,  nem  szeretnénk  lemondani,  nem  is  tehetjük  tiszta  lelkiismerettel. 
Hiszünk abban, hogy be tudjuk mutatni egy szegény/roma telepi közösség szerethető voltát, értékeit. 
Hiszen mi, szakemberek, a munkánk révén nap, mint nap megéljük ezt a szerethetőséget,  így az is a 
dolgunk, hogy ezekből a közösségekből kihozzuk a pozitív energiákat, segítsük a megértést, a nyitást 
a külvilág felé.”11 

A  szociális  diagnózis  szellemiségéből  következő  további  sajátosság,  hogy  az  MMSZ  sok  esetben 
„rögtönzéshez”  folyamodik,  azaz  egy‐egy  feltárt  problémára  keres  adekvát  választ.  Plasztikusan 
megfogalmazva, száz hajléktalan emberre száz különböző fejlesztési tervet kell kidolgozni, hiszen míg 
az  egyiküknek  fogászati  kezelésre  lenne  szüksége  ahhoz,  hogy  el  tudjon  helyezkedni,  a másiknak 
minimális anyagi támogatás mellett jó esélye van a rokonoknál meghúznia magát. Ez a fajta működési 
logika  a  merev  pályázati  rendszerbe  kevéssé  illeszthető  be,  hiszen  nem  feltétlenül  határozható, 
tervezhető meg előre a beavatkozás mikéntje, az annak során használt eszköz vagy eljárás, a lépések 
sora. Ez különösen igaz lehet például a hajléktalanügyi programoknál, ahol az egyéni esetkezelésnek 
kimondottan nagy szerepe van. 

Ahhoz  tehát, hogy az MMSZ képes  legyen e programok elindítására, azok stabil működtetésére, és 
azokban  széles  mozgástér  biztosítására  a  beavatkozások  tervezése,  szervezése  szempontjából, 
jelentős  forrásokra  van  szüksége  a  fejlesztéspolitikai  források  mellett.  Amellett,  hogy  saját 
forrásokat,  illetve  az  EU‐s  pályázati  logikától  eltérő  támogatásokat  is  használnak  egy‐egy  program 
megvalósításához,  jellemző  az  is,  hogy  a  TÁMOP  forrásokat  egy  már  működő  programba 
csatornázzák be. 

Az  alábbiakban  –  egyes  projektek  rövid  bemutatásának  segítségével  –  e  forráskombinációs 
gyakorlatra mutatunk be példákat.  

A  fentiekben megfogalmazott  rugalmasságot  projektkeretek  között  jelenleg  az OSI  támogatásával 
létrehozott terepszemléletű támogatási modell keretében tudják érvényre juttatni, a programban két 
projekttel, a monori „Tabán” cigányteleppel, valamint a veszprémi „Pokoli toronnyal” vesznek részt 
(két  másik  szervezet  és  helyszín,  a  sajókazai  Sólyom‐  és  Petőfi‐telepen  dolgozó  Dzsaj  Bhím 
Közösséggel,  valamint  az  ózdi  Hétes  telepen  tevékenykedő  Van  Helyed  Alapítvánnyal,  valamint  a 
koordináló feladatokat ellátó Tutor Alapítvánnyal közösen).  

A modellprogram  lényege, hogy a  felhasználható összeget a program elején  csak annak 40%‐ában 
kell  megtervezni,  a  maradék  60%  menet  közben,  rugalmasan  –  ugyanakkor  konszenzussal  –
tervezhető.  „Az  első megbeszélések  után  a  vágyott módszeren  alapuló  program  közös  céllá  vált. 
Elfogadtuk,  hogy  egy  ilyen  végeláthatatlan  mélységű  problémának  –  mint  amelyet  a  leszakadó 
közösségek hordoznak – megoldását nem láthatjuk mindjárt az út elején. A stratégia elvei tiszták, az 
adott  fejlesztések  pontos  lépései menet  közben  fognak  formálódni. Nem mondhatjuk meg most, 
hogy 2 év múlva téglára vagy szociális munkásra  lesz szükség, de nem  is kell, az új modell  lényege, 
hogy a program a munka közben is formálódik.”12 

A programban résztvevő két helyszínen nem újkeletű az MMSZ jelenléte. Monoron, a „Tabán” nevű 
szegény‐ és  cigánytelepen  a  szervezet 2004‐ben  kezdte meg  a munkát,  lépésről‐lépésre haladva  a 
lakhatási feltételek javításától (életveszélyes állapotok megszüntetése, egyes családok mobilizálása) a 
közfürdő  telepítésén,  a  folyamatos  jelenlétet  biztosító  szociális  iroda  kialakításán  keresztül  a 
település  intézményrendszerében  dolgozó  szakemberek  képzéséig.  Ezeket  a  tevékenységeket 
kiegészítve 2008‐ban, a TÁMOP 5.2.5 keretében ifjúsági információs pontot hoztak létre a telepen, a 

                                                            
11
 Forrás: http://tereptamogatas.hu/kktt 

12
 Forrás: http://tereptamogatas.hu/kktt letöltés ideje: 2013. 01. 30. 
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kisgyermekek  korai  fejlesztését  biztosítandó  pedig  2010  végén  nyertek  TÁMOP  5.2.2  forrást  arra, 
hogy Biztos Kezdet  gyerekházat hozzanak  létre. A  felnőttek  számára 2009‐ben  „Első  lépés”  típusú 
programot valósítottak meg a TÁMOP 5.3.1 pályázat keretében (képessé tétel a munkaerőpiacra való 
belépésre). Noha  ezek  a  fejlesztések  időben  egymástól  elcsúszva  valósultak meg,  látható, hogy  az 
MMSZ  igyekezett a kirekesztett csoport teljes, vagy majdnem teljes vertikumát megszólítani, azaz a 
munkaerőpiacról kiszorultakat éppúgy, mint az arra majdan belépő gyerekeket és fiatalokat. 

A veszprémi Pokoli Torony13 projektje 2009 áprilisában  indult, és a  fejlesztések hatékonyságának, a 
forráskombinációs  lehetőségeknek  a  szempontjából  nagyon  fontos mozzanat,  hogy  az MMSZ‐nek 
volt  arra  forrása,  hogy  a  házban  található  lakások  51%‐ának megszerezze  tulajdoni  vagy  bérleti 
jogát. Az ott elindított munkának ez előfeltétele  volt, hiszen  „mint  társasház,  a  többségi  tulajdoni 
jogunkkal van esélyük és lehetőségünk a változások végig vitelére.”14 

A  házban  számos,  sürgető  beavatkozást  hajtottak  végre  (életveszélyes  állapot,  fertőzésveszély 
elhárítása stb.), ezen kívül közösségi programokat indítottak, szociális munkás dolgozik mindennap a 
családokkal. A hosszú  távú célok között  szerepelt a  lakók „kilépésének” elősegítése,  illetve a „még 
visszafordítható állapotban”  lévő épület  felújításával annak  funkcióváltása –  rehabilitációs központ, 
később  talán  munkásszálló  kialakítása  az  épület  különböző  emeletein.  Az  OSI  által  támogatott 
program  forrásai mellett e  funkcióváltáshoz kapcsolódva, 2012‐ben nyertek  forrást hajléktalanügyi 
pályázattal  (TÁMOP  5.3.3  –  "ÚTRAVALÓ"  A  Veszprémben  közterületen  élő  hajléktalan  személyek 
ellátásának  új  alternatívái  komplex  szolgáltatások  kialakításával  a Magyar Máltai  Szeretetszolgálat 
Egyesület Befogadás Házában). 

Az utolsó példa a források kombinációjára a tarnabodi „Befogadó Falu” program. A programot 2004‐
ben  indították  el,  a  Tutor  Alapítvánnyal,  az  Ifjúsági,  Családügyi,  Szociális  és  Esélyegyenlőségi 
Minisztériummal,  illetve  a  Hajléktalanokért  Közalapítvánnyal  közösen.  A  programban  hajléktalan 
családokat  költöztettek  Tarnabod  üresen  álló  házaiba,  és  később  egy  elektronikai  bontóüzemet  is 
létesítettek,  valamint  támogatták  a  beköltözők  háztáji  gazdálkodását  is.  Évekkel  később,  az  LHH 
Program keretében mintegy 500 millió forinttal tudták tágítani a beavatkozások fókuszát és növelni 
azok volumenét. Annak, hogy az  LHH programon belül három  javaslatot  is a  szervezet  jelenítsen 
meg, mindenképpen  előfeltétele  volt, hogy  a  térségben munkájuk akkor már  ismert  és elismert 
volt,  valamint,  hogy  a  településvezetők  egyébként  sem  „kapkodtak”  a  TÁMOP  források  után. 
Tevékenységeik  –  részben  az  LHH  Programnak  köszönhetően  –  túlléptek  a  település  határain, 
kistérségi szintűek, vagy több településen működnek. A három, LHH Programban nyertes projekt itt is 
több beavatkozási területet, illetve célcsoportot céloz meg: egy gyermek‐ és ifjúságvédelmi (TÁMOP 
5.1.1‐09/2, Fiatalokkal a közös jövőért Tarnabodtól Erkig), egy képzési‐foglalkoztatási (TÁMOP 5.1.1‐
09/7,  Álláskereső  szolgáltatások  Tarnabodtól  Erkig),  valamint  egy  egészségügyi  (TÁMOP  6.1.2 
/LHH/11‐A, "Legnagyobb kincs ‐ Egészségfejlesztési program a Hevesi kistérségben") program valósul, 
valósult  meg.  Sajnos  e  fejlesztések  lehetséges  szinergiája  elmaradt,  mivel  az  egyes  pályázati 
kiírások időben elcsúszva jelentek meg, és csaknem három év telt el e projektek pozitív támogatási 
döntései  között.  A  gyermek‐és  ifjúságvédelmi  tevékenységek  keretében ma már  a  kistérség  négy 
településén  működtetnek  ifjúsági  információs  pontot,  Tarnabodon  kívül  Boconádon,  Erken  és 
Tarnazsadányban.  

Tarnabod  jó  példája  a menet  közben  felmerülő  beavatkozások  tervezésének.  A  kezdet  kezdetén 
például buszt kellett beszerezni, hogy a helyiek el tudjanak járni dolgozni. Később volt, aki autót vett, 
és azt közösen használták (elosztották egymás között a benzinköltséget),  így a buszra már nem volt 
szükség. A helyi kocsmát megvették, és – egy HEFOP‐os foglalkoztatási projekttel összefüggésben – 
játszóházat csináltak belőle. Később (TÁMOP forrásokból) tanodát, ifjúsági pontot hoztak létre. 2011‐

                                                            
13
 A Pokoli Torony egy, a város szélén lévő 10 emeletes panelház, mely korábban munkásszállóként működött 170 db 17 nm‐es szobával. A 

kilencvenes években az épületet társasházasították, s a szobákat lakásokként árulták. A leromlás 2000 körül, a belváros rehabilitációjával 
gyorsul fel, a belvárosból alacsony státuszú családok költöztek ide. A házban a gázt 1997‐ben kapcsolták ki a felhalmozott tartozás miatt.  
14
 Forrás: http://tereptamogatas.hu/projekt/veszprem‐vertikalis‐kozosseg‐rehabilitacio Letöltés ideje: 2013. 01. 30. 
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ben pedig átvették az önkormányzattól a helyi általános  iskola és óvoda  fenntartását. Tarnabodon 
egyébként több projekt is a Tutor Alapítvány gesztorságával valósult meg.  

Mára  az  Egyesület  megkerülhetetlen  szereplőjévé  vált  a  hajléktalanellátásnak:  a  Budapesti 
Hajléktalanügyi  Konzorcium  tagjaként  –  a  menhely  Alapítvánnyal  partnerségben  –  felügyeli  a 
hajléktalanellátás  finanszírozásának elosztását. Ettől az ellátás hatékonyságának erősödését várja a 
szervezet,  valamint  a  legrosszabb  állapotban  lévők  elérésének  javulását,  mivel  a  forráselosztás 
súlyozással  történik.15  De  az  Egyesület  részt  vesz  a  bedőlt  devizahitelesek  ócsai  lakóparkjába 
jelentkező családok kiválasztásának lebonyolításában is.16  

Az MMSZ koordinációs szerepvállalása nemcsak a hajléktalanügy, hanem a roma integráció, valamint 
a  leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása területén  is  jelentőssé vált. A TÁMOP 5.2.1‐
11/1  kiemelt  program  konzorciumi  partnereként  nyolc  LHH  kistérségben  vesz  részt  a  program 
előkészítésében  és  kísérésében.17  Ezen  kívül  A  PAIRS  (Effective  Programmes  for  the  Active 
Integration/Inclusion  of  the  Roma  in  South‐East  Europe)  programban  nyolc  európai  ország 
részvételével roma integrációs jó gyakorlatok összegyűjtését koordinálja.18  

4.4 Fejlesztéspolitikai	források	felhasználása		
Az MMSZ által elnyert TÁMOP pályázatok  szinte mindegyike az 5. prioritási  tengely alá  tartozik, az 
egyetlen kivétel az LHH Program keretében kiírt egészségfejlesztési pályázat (TÁMOP 6). 

Az 5. prioritási  tengelyen belül azonban már  számos altémához  kapcsolhatók ezek a projektek. Az 
egyik  legmagasabb  számban  a  hajléktalanok  integrációját  célzó  projekteket  valósítanak  meg 
(összesen  öt  TÁMOP  5.3.3‐as  projekt,  négy  régióban),  a  Hevesi  és  a  Tokaji  kistérségben  pedig 
összesen három TÁMOP 5‐ös projekttel vesznek vagy vettek részt az LHH Programban, melyek közül 
kettő  képzési‐foglalkoztatási,  egy  pedig  ifjúsági  célú.  További  egy  ifjúsági  pályázatot  nyertek  el  a 
TÁMOP  5.2.5‐ös  kiíráson,  egy  Biztos  Kezdet  programot  (TÁMOP  5.2.2),  egy  adósságcsapda  elleni 
beavatkozást  (TÁMOP  5.3.5)  és  egy  „első  lépés”  típusú,  alacsony  küszöbű  szolgáltatást  kínáló 
programot (TÁMOP 5.3.1). Ezen kívül ROP‐os forrásokból az intézményrendszert fejlesztették.  

                                                            
15
 Bővebben ld. pl. http://index.hu/belfold/budapest/2011/09/22/kozpontositottak_a_hajlektalanellatast/ 

16
 Ld. http://www.maltai.hu/?action=new&newid=913 

17
 Ld. https://sites.google.com/site/523help/ 

18
 Ld. http://www.maltai.hu/?action=new&newid=957 
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Nyertes NFT/NSRK projektek 

Konstrukció kódja  Konstrukció címe  Pályázó  Projekt címe  Megítélt 
összeg 
(HUF) 

Támogatási 
döntés 
dátuma 

Megvalósulás 
helyszíne 

Régió 

HEFOP 2.2  A társadalmi beilleszkedés 
elősegítése a szociális területen 
dolgozó szakemberek képzésével 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 

"A leghosszabb út is egyetlen 
lépéssel kezdődik." Szociális és 
gyermekvédelmi területen 
dolgozó szakemberek és 
önkéntesek képzése, 
munkavállalást segítő szakmai 
kapcsolataik fejlesztése 

11 478 
452

2007.03.09 Páty  KMR 

ÉMOP 4.2.1  A Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 

Máltai Szeretetszolgálat 
Népkonyha és étkező 
rekonstrukciója 

48 003 
193 

2009.04.27  Miskolc  ÉMR 

TÁMOP 5.2.2‐10/1  A korai beavatkozást középpontba 
helyező Biztos Kezdet programok 
elterjesztése országos szinten, 
kiemelt figyelemmel a 
leghátrányosabb helyzetű 
térségekre 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 

"Jelenlét" Biztos Kezdet 
Gyermekház kialakítása a monori 
szegény/cigány telepen 

49 192 
600

2010.12.22 Monor  KMR 

TÁMOP 5.3.5‐09/1  Kísérleti program az 
adósságcsapda megelőzése 
érdekében 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 

ísérleti Program az 
adósságcsapda megelőzése 
érdekében a Sásdi kistérségben 
élők számára 

59 384 
812 

2010.12.08  Sásd  DDR 

TÁMOP 5.1.1‐09/7  Képzés‐foglalkoztatás hátrányos 
helyzetűeknek 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 

Integrált esélyteremtő és 
foglalkoztatási program a Tokaji 
Kistérségben 

174 128 
594

2010.08.12 Tokaj  ÉMR 

TÁMOP 5.1.1‐09/2  LHH Kistérségek projektjei c. 
pályázati felhívás Gyermek‐ és 
ifjúságvédelem 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
"Befogadás" 
Nonprofit Kft. 

Fiatalokkal a közös jövőért 
Tarnabodtól Erkig 

265 581 
058 

2009.12.22  Tarnabod  ÉMR 
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Konstrukció kódja  Konstrukció címe  Pályázó  Projekt címe  Megítélt 
összeg 
(HUF) 

Támogatási 
döntés 
dátuma 

Megvalósulás 
helyszíne 

Régió 

TÁMOP 5.1.1‐09/7  Képzés‐foglalkoztatás hátrányos 
helyzetűeknek 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
"Befogadás" 
Nonprofit Kft. 

Álláskereső szolgáltatások 
Tarnabodtól Erkig 

52 800 
000

2010.08.12 Tarnabod  ÉMR 

TÁMOP 
6.1.2/LHH/11‐A 

Egészségre nevelő és 
szemléletformáló 
életmódprogramok a 
leghátrányosabb helyzetű 
kistérségekben 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
"Befogadás" 
Nonprofit Kft. 

"Legnagyobb kincs ‐ 
Egészségfejlesztési program a 
Hevesi kistérségben" 

187 548 
290 

2012.09.21  Tarnabod  ÉMR 

KMOP 4.4.1/B  Bentlakásos intézmények 
korszerűsítése 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület 

Korszerűsítés a hatékony 
családgondozásért 

116 925 
912

2009.02.18 Budapest  KMR 

TÁMOP 5.3.3‐11/1  Az utcán élő hajléktalan személyek 
társadalmi visszailleszkedésének, 
foglalkoztathatóságának 
elősegítése, sikeres munkaerő‐
piaci integrációjának megalapozása 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület 

Visszamegyek valahogy a 
kályhához 

135 167 
200 

2012.03.30  Budapest  KMR 

TÁMOP 5.5.1.B‐
11/2 

A családi közösségi 
kezdeményezések és programok 
megerősítése 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület 

"Családi‐Kör"  28 468 
277

2012.03.14 Győr  NYDR 

TÁMOP 5.3.3‐11/2  Az utcán élő hajléktalan személyek 
társadalmi visszailleszkedésének, 
foglalkoztathatóságának 
elősegítése, sikeres munkaerő‐
piaci integrációjának megalapozása 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület 

"GYÓGYÍT‐LAK"  48 867 
742 

2012.03.30  Kecskemét  DAR 



 

 

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések értékelése – értékelési jelentés függelék 

70

Konstrukció kódja  Konstrukció címe  Pályázó  Projekt címe  Megítélt 
összeg 
(HUF) 

Támogatási 
döntés 
dátuma 

Megvalósulás 
helyszíne 

Régió 

NYDOP 5.1.1/A  Szociális alapszolgáltatásokhoz és 
gyermekjóléti alapellátásokhoz 
való hozzáférés javítása és a 
szolgáltatások minőségének 
fejlesztése (kivéve tanya‐ és 
falugondnoki hálózat, valamint 
gyermekek napközbeni ellátása 
közül a bölcsőde és a családi 
napköz 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület 

SEGÍTŐKÉ(S)Z ‐ Gondviselés Háza, 
Keszthely 

41 498 
366

2009.04.02 Keszthely  NYDR 

TÁMOP 5.3.3‐11/2  Az utcán élő hajléktalan személyek 
társadalmi visszailleszkedésének, 
foglalkoztathatóságának 
elősegítése, sikeres munkaerő‐
piaci integrációjának megalapozása 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület 

"Kezdd újra, vár a világ"  67 557 
109 

2012.03.30  Miskolc  ÉMR 

TÁMOP 5.2.5‐08/1  Gyermekek és fiatalok integrációs 
programjai 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület 

"Jelenlét" Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Pont kialakítása a 
monori szegény/cigány telepen 

14 339 
400

2008.12.17 Monor  KMR 

TÁMOP 5.3.1‐08/1  "Első lépés" ‐ alacsony 
foglalkoztatási eséllyel rendelkezők 
képessé tevő és önálló életvitelt 
elősegítő programjai 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület 

"JELENLÉT" ‐ a monori 
kistérségben mélyszegénységben, 
telepszerű környezetben élők 
foglalkoztatási esélyeinek 
javátása 

33 750 
964 

2009.05.15  Monor  KMR 

DAOP 5.1.3‐11  A régió lakosságának 
egészségtudatos életmódját 
támogató civil szervezetek 
infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület 

Extrém sportpark Orosházán  28 526 
436

2012.05.24 Orosháza  DAR 
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Konstrukció kódja  Konstrukció címe  Pályázó  Projekt címe  Megítélt 
összeg 
(HUF) 

Támogatási 
döntés 
dátuma 

Megvalósulás 
helyszíne 

Régió 

DAOP 5.1.3‐11  A régió lakosságának 
egészségtudatos életmódját 
támogató civil szervezetek 
infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület 

"Sportolva megelőzni" Máltai 
rekreációs‐ és sportpark 
Szegeden 

35 885 
932 

2012.10.29  Szeged  DAR 

TÁMOP 5.3.3‐11/2  Az utcán élő hajléktalan személyek 
társadalmi visszailleszkedésének, 
foglalkoztathatóságának 
elősegítése, sikeres munkaerő‐
piaci integrációjának megalapozása 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület 

"ÚTRAVALÓ" A Veszprémben 
közterületen élő hajléktalan 
személyek ellátásának új 
alternatívái komplex 
szolgáltatások kialakításával a 
Magyar Máltai Szeretszolgálat 
Egyesület Befogadás Házában 

36 687 
325

2012.03.30 Veszprém  KDR 

TÁMOP 5.3.3‐08/1‐
KMR 

Hajléktalan emberek társadalmi és 
munkaerő‐piaci integrációját segítő 
programok támogatása 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület 

Esély egy jobb életért  91 482 
956 

2009.12.30  Budapest  KMR 

DDOP 3.1.3/F‐11  Regionális civil szervezetek 
infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület Dél 
Dunántúli 
Régióközpontja 

Közös(ségi) érdek  40 000 
000

2012.04.21 Pécs  DDR 
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4.5 Fejlesztéspolitikai	beavatkozásokkal	kapcsolatos	tapasztalatok	
 

Mint  minden  szervezet  esetében,  az  MMSZ‐re  is  igaz  az,  hogy  a  TÁMOP  pályázatok 
indikátorrendszere  a  lefölözés  irányába  tolja  el  a  pályázót,  ami  komoly  akadálya  a 
legszélsőségesebb  kirekesztettségben  élők  elérésének.  Ahogy  az  Egyesület  alelnöke  fogalmazott, 
például  a  hajléktalanságot  nagyon  nehéz  EU‐s  forrásból  gyógyítani,  mivel  rehabilitációjuk 
visszaeséssel  jár,  alkoholizmussal,  pszichiátriai  betegségekkel  küzdenek,  stb.  Így  azok,  akiket  a 
hajléktalanok  integrációját célzó TÁMOP pályázatokkal érnek el, a hajléktalanok csoportjának „felső 
10%‐át”  képezik,  „akik  kicsivel  jobb  állapotban  vannak,  mint  a  magyar  középosztály  legalja”.  A 
célcsoport elérését nagyban meghatározza a beavatkozással érintett település mérete  is. Egy kisebb 
faluban „mindenki kéznél van”, míg a nagyobb településeken, városokban „már  lehet szemezgetni”. 
A legszegényebbek eléréséhez kitartó munka szükséges, ugyanis a tapasztalataik azt mutatják, hogy a 
legszegényebbek  még  a  szegények  között  is  szégyellik  magukat,  azaz  intenzívebb  megszólítás 
szükséges  ahhoz,  hogy  részt  vegyenek  egy  programban.  A  lefölözés  mértéke  a  program 
specifikációjától,  és  a  hozzá  rendelt  indikátorrendszertől  is  nagymértékben  függ.    Leginkább  a 
foglalkoztatási  programoknál  jellemző,  az  olyan  szolgáltató  programoknál,  mint  a  Biztos  Kezdet 
Gyerekház,  vagy  az  ifjúsági  pont,  kevésbé.  A  tokaji  Fűzfonó  (képzési‐foglalkoztatási)  programban 
például  a  résztvevők  kiválasztásának  lebonyolításával  külön  nonprofit  szervezetet  bíztak meg,  és 
alapos  készség‐  és motivációs  vizsgálatnak  vetették  alá  a  jelentkezőket  annak  érdekében,  hogy  a 
képzést követően sikerrel állják meg a helyüket a foglalkoztatási részprogramban is. 

Az MMSZ‐hez hasonló, országos hálózattá fejlődött szervezetek számára kifejezetten hátrányos lehet 
az olyan, egyes konstrukciókra  jellemző korlátozás, mely a projektgazdát érinti  (bizonyos kiírásokra 
egy  szervezet  csak  egyszer  pályázhat).  Így  megesik,  hogy  az  MMSZ  nem  tudja  területileg 
differenciáltan ugyanazt  a pályázatot beadni,  s persze ez bizonyos programok  folytathatóságára  is 
kihat. 

A TÁMOP‐os kiírások egyfajta orientációs funkciót is betöltöttek a beavatkozások tervezésében, azaz 
élni  tudtak  az olyan,  előre  szabályozott,  sztenderdizált  kiírásokkal  is, mint például  a Biztos Kezdet 
program.  A  fejlesztéspolitikai  forrásból  megvalósuló  beavatkozások  komplexitását,  szinergiáját 
azonban  veszélyezteti  a  pályázati  rendszer  esetlegessége,  az,  hogy  külön‐külön  kellett  az  egyes 
tevékenységeket célzó pályázatokat beadni, melynek pozitív elbírálása nem garantált. Jó példa erre, 
hogy  az  LHH  Programban  a  Hevesi  kistérségben  a  beavatkozásokat  először  egy  nagy,  komplex 
projektben gondolkodtak, amit végül – a lehatárolási problémák miatt – több kisebb projektre kellett 
szétbontani.  Ezen  kívül  pazarlónak  vélik  azt  a  gyakorlatot,  hogy minden  egyes  pályázathoz  külön 
menedzsmentet kell felállítani, és ahhoz forrást allokálni.  

Az elért eredmények fenntartása mindig kulcskérdés, és ebben az MMSZ sok esetben saját forrásaira 
támaszkodik  annak  érdekében,  hogy  folytatni  tudjanak  egyes  programokat  –  ugyanakkor  az  uniós 
forrásokat arra is használja, hogy működését, és az ehhez szükséges kapacitásokat biztosítani tudja. A 
jelenlegi  pályázati  logikának  egyik  legnagyobb  problémája,  hogy  a  célcsoportot  érintő 
beavatkozásoknak  kizárólag  hosszú  távon  lehet  felmutatható,  „látványos”  eredménye  –  és  ez  a 
megállapítás különösen  igaz a szélsőséges szegénységben, kirekesztettségben élők esetében –,  így 
az e csoportokat célzó szervezeteknek, valamint a fejlesztéspolitika őket célzó tervezési folyamatának 
különösen  nagy  a  felelőssége  abban,  hogy  biztosítani  lehessen  a  projektek  hosszabb  távú, 
folyamatos  működését,  valamint  a  többirányú,  komplex  beavatkozás  lehetőségét.  Az  MMSZ 
jelenléte ebből a szempontból  is meghatározó ezen a terepen, hiszen egy kisebb civil szervezet, de 
akár egy kisebb önkormányzat sem tudja biztosítani azt, hogy a jelentős működési költségekkel járó 
szolgáltatásokat önerőből  tovább működtessék,  vagy  akár  azt, hogy  egyes programok  (pl.  tanoda‐
programok) kiírásai közötti „lukakat” saját forrásból töltsék ki. Ráadásul önkormányzati projektgazda 
esetében  a  programok  folytonosságának  egyik  kockázatát  jelentheti,  ha menet  közben  változik  a 
testület, illetve annak elképzelései a szükséges beavatkozásokról.  
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Tarnabod  jó példája a  folyamatos  jelenlét biztosításának, valamint a szolgáltatások bővítésének a 
fejlesztéspolitikai  támogatások  felhasználásával.    A  TÁMOP  forrásokat  eredményesen  használták 
arra, hogy  a  kezdeményezések  körét  és  szakmai  tartalmát bővítsék,  javítsák,  illetve, hogy  az  elért 
eredményeket  újabb  pályázati  forrásból  tudják  finanszírozni.  A  tarnabodi  játszóház  például  egy 
HEFOP‐os  női  foglalkoztatási  programból  indult,  melynek  keretében  helyi  asszonyokat  házi 
gyermekfelügyelőnek  képeztek  ki.  Erre  épült  később  a  TÁMOP  5.2.5‐ös  program,  aminek  a 
tevékenységeihez már komplexebb módszertanra volt szükség, illetve a megvalósított tevékenységek 
köre is kibővült.19 Végül az LHH Programba is „beleírták” ezt a tevékenységet, azaz egy adott szakmai 
tartalom  a  különböző  pályázati  forrásoknak  köszönhetően  nemcsak  folyamatosan  működött, 
hanem szakmai tartalma is bővült. Mint fentebb utaltunk rá, ezek a kiírások, illetve a megvalósítható 
tevékenységek nem feltétlenül jelentenek korlátozott keretet, „szűkre szabott kabátot” az Egyesület 
céljainak  megvalósítása  szempontjából.  Előfordul,  hogy  éppen  ezekből  a  kiírásokból  merítenek 
ötleteket  a  beavatkozások  rész‐elemeire,  módszertanára  vonatkozóan.  Ha  abban  nem  is  lehet 
tudatos koncepciót  felfedezni, hogy miért pont az adott TÁMOP programokat  indították el egy‐egy 
helyszínen  (nyilvánvalóan  a  kiírások  kínálata  eleve  korlátozó  jellegű),  abban  mindenképp  tetten 
érhető  a  stratégiai  tervezés,  hogy  igyekeznek  minél  több  programot  elindítani,  hogy  valamilyen 
szolgáltatás „mindenkit elérjen”. 

Az  azonban már  nehezítette  a  tervezést,  hogy  az  egyes  prioritástengelyen  belüli  intézkedésekhez 
kapcsolódó beavatkozások csak külön‐külön pályázattal  támogathatók. Az LHH Programban például 
eredetileg  egy  nagy  projektben  tervezték  a  gyerekházat,  az  ifjúsági  irodát  és  egy  foglalkoztatási 
programot  is, melyeket  végül  külön‐külön  komponensekben  írtak  ki. A  bírálati  idő  elhúzódása,  a 
projektek  egymástól  való  időbeni  elcsúszása mindenképp  sértette  a  komplexitás  elvét.  Az  LHH 
Programban benyújtott kistérségi egészségfejlesztési program  (TÁMOP 6) például most  fog  indulni, 
noha 2009‐ben került bele a projektcsomagba, de a kiírás csak tavaly szeptemberben született meg. 
A  TÁMOP  5.2.5‐ös  ifjúságvédelmi  projektekkel  sem  voltak  szerencsések,  mivel  az  első  körben 
tartaléklistára kerültek két településsel, így nem tudták összehangolni azokat a TÁMOP 5.1.1‐en belül 
futó hasonló tevékenységekkel, melyek másik két településen valósultak meg. Az viszont elvárás helyi 
szinten  a  különböző  projektekben  dolgozók  felé,  hogy  folyamatosan  kommunikáljanak  egymással, 
mivel „ugyanazokért a gyerekekért, családokért dolgoznak különböző szeletekben”. 

Fentebb említettük már, hogy annak, hogy az Egyesület a Hevesi kistérségben az LHH Programban 
ilyen fontos mandátumot kapjon, szükség volt arra, hogy már évek óta jelen legyen a kistérségben, és 
beágyazott kapcsolatokkal rendelkezzen, a tevékenységek hiánypótló jellegén túl, vagy épp amellett, 
annak köszönhetően. A sokéves kapcsolatnak köszönhető például az  is, hogy – szintén a TÁMOP 5. 
prioritási  tengelyéhez  tartozó,  TÁMOP  5.1.3  konstrukció  keretében  –  a Hevesi  Kistérség  Többcélú 
Társulása által megpályázott, mélyszegénységben élőket  célzó projektben konzorciumi partnerként 
vesznek részt.  

Az egyes programok megvalósítása során eltérő mértékben ugyan, de mindig kapcsolatba kerülnek a 
helyi közszolgáltatásokkal, ellátórendszerekkel  is. Az együttműködés gördülékenysége és  intenzitása 
településenként  változó,  de  jellemzően  a  problémás  esetekben  az  esetmegbeszélésbe  mindig 
bevonják  a  helyi  szociális  és  gyermekjóléti  intézményrendszer  munkatársait.  Gyakran  kiegészítő 
szolgáltatásokat telepítenek, mint például a tanoda, a Biztos Kezdet Gyerekház, és nem egy esetben 
ez a kiegészítő jelleg fizikailag is formát ölt: Erken a gyerekházat a védőnő helyisége mellét tervezték, 
Tarnabodon meg egyenesen  a  gyerekházba  költöztették be  a  védőnői ellátást egy  rossz minőségű 
épületből.  A  kistérségi  gyermekesély  programok  előkészítése  és  kísérése  (TÁMOP  5.2.1)  új 
perspektívát  adhat  ezeknek  az  együttműködéseknek,  hiszen  a  helyi  intézményrendszer  felé 
módszertant,  szemléletet  is  tudnak  közvetíteni,  azaz  a  projekttapasztalatok  beágyazódhatnak, 
tovább élhetnek. A pályázati  rendszer esetlensége miatt azonban  sok  fejlesztés a projektidőszakot 

                                                            
19
 Mint fentebb említettük, néhány projekt az itt említettek közül a Tutor Alapítvány gesztorságával valósult meg. 
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követően egész egyszerűen elhal, például volt olyan tanodájuk, amelyet, amikor nem volt rá kiírás, fel 
kellett adniuk.  

Részben  a  projektidőszakok  rövidsége  miatt  is,  a  fejlesztéseknek  kevés  a  kézzelfogható,  látható 
eredménye.  Ez  is  projektfüggő,  például  a  Biztos  Kezdet  Gyerekházak  esetében  az  óvodai 
visszajelzések sokatmondóak a gyerekek fejlődésére vonatkozóan, de egy nem létező munkaerő‐piaci 
környezetben például bajosan érhetik el  a  képzési‐foglalkoztatási programok  a  végcéljukat.  Igaz,  a 
résztvevő egyének életére  levetítve akár annak  is  lehet hatása, hogy a  féléves munkakipróbálásnak 
köszönhetően legalább a közmunka‐programokban jobban megállják a helyüket. 

4.6 Következtetések	és	javaslatok	
Az  MMSZ  által  megvalósított  projektek  példája  azt  mutatja,  hogy  a  viszonylag  merev  pályázati 
rendszerben akkor van  lehetőség  sikeres programok működtetésére, ha a megvalósító  szervezet a 
pályázati  úton  elnyert  forrást  ki  tudja  pótolni,  illetve  kombinálni  képes  az  eltérő  forrásból, 
támogatásból  származó  forrásokat,  akár  egy  több  szervezetet  magában  foglaló  struktúrán 
keresztül. Lényeges az  is, hogy az MMSZ nem az adott EU‐s pályázattal „tört be” egy‐egy  térségbe 
vagy  területre, hanem már az évek óta beágyazottan működő programjaihoz pályázott  azokon  a 
kiírásokon, melyek illettek az adott program fejlesztési irányaihoz.  

Ennek a működésmechanizmusnak a mentén vált képessé a szervezet arra, hogy „kísérletezzen”, ami 
a  társadalom  peremére  szorult  csoportok  fejlesztésében  jelentős  hatással  bírhat. Mind  a  források 
kombinációja, mind az OSI‐program által finanszírozott, az NSRK pályázati rendszerénél jóval nagyobb 
mozgásteret engedő, a hangsúlyt a  tervezésről a megvalósítás  folyamatára áttevő projekt egyaránt 
feltételezi  a  célcsoport  sajátosságaihoz  jobban  igazodó,  a  menet  közben  felmerülő  igényekre 
adekvát és azonnali megoldási módozatokat kínáló beavatkozások lehetőségét.  

Az  egy‐egy  helyszínen  (szegregátumban,  településen,  mikrotérségben)  hosszú  távon  jelen  lévő 
Egyesület, ha nem  is  rigorózus  stratégiai  tervezés  eredményeképpen, de mindenképpen  sikeresen 
tud élni a TÁMOP források lehívásával, melyeket évek óta működő programokba csatornáznak be. A 
TÁMOP  5.  prioritásán  belül  több  olyan  kiírás  is  volt, melyet  az MMSZ  adaptálni  tudott  ezekre  a 
helyszínekre,  jóllehet, a kívánt komplexitást,  illetve a  fejlesztések  szinergikus hatásait a pályázati 
rendszer esetlegessége nagymértékben veszélyezteti. 

A  társadalmi  befogadás  erősítését  célzó  fejlesztések  eredményessége  a  jelenlegi  pályázati 
rendszerben,  a  rendelkezésre  álló  indikátorkészlettel  nehezen  mérhető.  A  szélsőséges 
kirekesztettségben élő csoportok esetében különösen igaz, hogy csak hosszú távon lehet látványos 
előrelépést  elérni,  azaz  az  egy‐két  éves  projektidőszakok  (persze  beavatkozás‐típustól  függően) 
legfeljebb output‐indikátorokat képesek  felmutatni, és elvész a beavatkozás valódi  céljának,  illetve 
elérésének a kimutathatósága.  

Az  OSI  által  támogatott  program  jó  példája  annak,  hogy  a  marginalizált  csoportok,  közösségek 
társadalmi  befogadását  célzó  hosszabb  távú  projektek  esetében  fontos,  hogy  a  megvalósító 
szervezetek  intenzív  kapcsolatban  legyenek,  folyamatosan  kommunikáljanak  és  tapasztalatokat 
cseréljenek  egymással,  mivel  ezek  a  programok  folyamatos  kreatívitást,  innovatívitást, 
problémamegoldást  igényelnek.  Ez  a  fajta  együttműködés  és  “feed‐back”  akár  a 
minőségbiztosításban is szervesülhet.  

Javaslatok: 

 Komplex, egy projekten belül többirányú beavatkozásokat lehetővé tevő, a jelenlegi prioritási 

tengelyek és OP‐lehatárolásokon túllépő programok indítása. 

 A  jelenleginél  jóval hosszabb és  rugalmasabb projektidőszakok  lehetővé  tétele, előzetes és 

on‐going  szakmai  monitoring,  minőségbiztosítás  mellett.  A  minőségbiztosítási  rendszerbe 

szükséges olyan elemeket beépíteni, melyek  garantálják, hogy  a  fejlesztések megalapozott 

stratégiára épülnek, a rugalmasság és az egyes beavatkozások folyamatos tervezése mellett. 
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Továbbá  a  minőségbiztosítás  hatékony  része  lehet  a  kirekesztett  közösségeket  célzó 

programokat  megvalósító  szervezetek  folyamatos  és  intenzív  kommnuikációja, 

tapasztalatcseréje.  

 A hálózatos, több éve működő, jelentős tapasztalattal bíró szervezetek megerősítése a helyi 

szintű forrásallokációban és a beavatkozások koordinálásában. 

 A civil részvétel, a helyi közösség és a célcsoport bizalmát élvező, a célcsoport sajátosságait 

jól  ismerő, beágyazottan működő szervezetek erősítése a társadalmi befogadás elősegítését 

célzó fejlesztésekben. 
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5 A	Magyarországi	Református	Egyház	társadalmi	integráció	
fejlesztéseinek	szervezeti	háttere	

5.1 Vezetői	összefoglaló20	
Az  esettanulmány  azt  vizsgálja, hogy  a Magyarországi Református  Egyház milyen  tevékenységeket 
folytat  a  hátrányos  helyzetű,  a  társadalmi  kirekesztettséggel  érintett  csoportok  társadalmi 
befogadása terén, és ennek érdekében milyen mértékben képes felhasználni az uniós forrásokat. Az 
esettanulmány  elemzi  az  egyház  társadalmi  befogadással  kapcsolatos  szemléletmódját,  az  egyház 
szervezeti  felépítésének  sajátosságait,  és  azt,  hogy  ez  milyen  összefüggésben  van  a  társadalmi 
befogadással kapcsolatos tevékenységek megvalósítására. 

A Református Egyház  szervezeti  rendszere erősen decentralizált, aminek következménye, hogy az 
egyház  felső  szintű  vezetése  nem  rendelkezik  átfogó  információval  sem  az  egyes  szervezeti 
szinteken  megvalósított  társadalmi  befogadással  kapcsolatos  tevékenységről,  sem  arról,  hogy  a 
szervezetek,  intézmények  milyen  mértékben  és  milyen  céllal  használnak  fel  uniós  forrásokat. 
Továbbá  az  egyház  nem  rendelkezik  a  társadalmi  befogadással  kapcsolatos  stratégiával,  mely 
orientálná  az  egyházi  szervezeteket  a  hátrányos  helyzetű  csoportokkal  való  tevékenységeik  során. 
Általában  elmondható,  hogy  az  egyes  egyházközségek,  intézmények  társadalmi  befogadással 
kapcsolatos  szemléletmódja  széles  skálán mozog, azt  leginkább a helyi  vezetés attitűdje határozza 
meg.  

Léteznek azonban olyan egyházi szervezetek, melyek kifejezetten a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportokkal foglalkoznak (egyes missziók, Református Misszió Központ), illetve segítik a meglévő és 
előre mutató helyi kezdeményezéseket, programokat. A decentralizált szervezeti rendszer miatt ezen 
példaértékű,  jó  gyakorlatok  terjesztése  leginkább  hálózatszerűen  történik,  a  fő  törekvés,  hogy 
nyitottabbá  tegyék  az  egyes  gyülekezeteket,  intézményeket  a  társadalmi  problémák  iránt  és 
ösztönözzék  őket  a  hátrányos  helyzetű  csoportokkal  való  intenzívebb  és  szakszerűbb 
tevékenységekre.   

Az uniós  források  felhasználása kisebb mértékben  irányult a társadalmi befogadással kapcsolatos 
tevékenységek  fejlesztésére  és  terjesztésére,  azokat  elsősorban  a  meglévő  intézményrendszer 
fejlesztésére  használták  fel,  ez  utóbbiban  jelentős  szerepet  játszottak  a  ROP  források  a  TIOP 
forrásokkal  szemben.  Az  egyház  összességében  2,81  milliárd  Ft  TÁMOP  és  1,3  milliárd  Ft  TIOP 
forrásra  szerződött  2012  októberéig.  A  TÁMOP  források  jelentős  részét  az  oktatási 
intézményrendszerén  keresztül  használta  fel  az  egyház,  a  társadalmi  befogadást  célzó  TÁMOP  5 
prioritásból 824 millió Ft értékben valósított meg programokat.  

Az  átfogó  információk  hiánya miatt  az  esettanulmány  készítésekor  azt  a módszert  követtük,  hogy 
kiválasztottuk azokat a szervezeteket (azok egy részét), melyek a társadalmi befogadás terén fontos 
és példaértékű programokat  valósítanak meg, és ezen  szervezetek uniós pályázási  tevékenységeit, 
azzal kapcsolatos tapasztalatait elemeztük, és ezekből vontunk  le következtetéseket,  illetve tettünk 
javaslatokat.  A  kiválasztáskor  szempont  volt  az,  hogy  az  egyház  különféle  szintjei  (felső/központi, 
közép‐  és  helyi  szint)  képviselve  legyenek.  A  példák  alapján  az  alábbi  legfőbb  következtetések 
adódtak: 

‐ Az  uniós  pályázati  források  feltételrendszere  jelenleg  nem  biztosítja,  hogy  olyan  komplex 

tevékenységek  kerüljenek  kialakításra, melyek  képesek  a hátrányos helyzetű  célcsoportok, 

közösségek  komplex  problémáinak  kezelésére  és megfelelően  illeszkednek  a  célcsoportok 

sajátos igényeihez.  

‐ A jelenlegi finanszírozási rendszer túl bürokratikus és nem biztosítja a költségek folyamatos 

fedezését, gyakran áthidaló források bevonása szükséges, amit az egyes egyházközségek nem 

                                                            
20
 Az esettanulmányt Somogyi Eszter készítette. 
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tudnak  biztosítani,  csak  a  magasabb  szintű  egyházi  szervezetek.  A  túlzott  bürokrácia  a 

tényleges munkától von el kapacitásokat. 

‐ A hátrányos helyzetű térségekben égető szakember hiány van, mely képes ellehetetleníteni 

a programok megvalósítását.  

‐ A  programok  nagyon  rövid  távúak  a  célcsoportok  problémáinak  mélységéhez  képest,  a 

programok  tevékenységeinek  fenntartását csak csökkentett mértékben képesek biztosítani, 

de azt, hogy milyen távon, az bizonytalan. 

‐ Az  egyházi  projektek  megvalósításában  és  fenntartásában  kulcsszerepe  van  az  egyházi 

forrásoknak/  kapacitásoknak,  kapcsolatrendszernek  és  az  önkéntes  munkának,  illetve 

annak,  hogy  az  egyház  többféle  forráshoz  tud  hozzájutni,  pl.  külföldi  egyházi  források.  A 

tevékenységek  rendszeres  fenntartásához  azonban  szükség  van  legalább  egy  minimális 

tevékenységi szint állandó finanszírozására. 

‐ A  problémák  ellenére  a  TÁMOP  források  hozzásegítették  az  egyházi  szervezeteket  ahhoz, 

hogy a megkezdett tevékenységeik  intézményesülhessenek, szakszerűbbé váljanak,  illetve 

új vagy szélesebb körű célcsoportokra terjedjenek ki. 

Az megfogalmazott  javaslatok  alapvetően  azt  célozzák, hogy  komplex  szemléletű,  hosszabb  távra 
szóló  projektcsomagok  megvalósítására  nyíljon  lehetőség  adott  tématerületen  és/vagy  helyi 
közösségben  az  uniós  források  segítségével,  egy  a  jelenleginél  jóval  egyszerűbb,  rugalmasabb,  a 
célcsoportok  igényeihez  és  a  helyi  sajátosságokhoz  jobban  illeszthető,  a  szakmai  minőséget 
hatékonyabban biztosító feltételrendszerben.  

5.2 A	 Magyarországi	 Református	 Egyház	 szerepe	 a	 közszolgáltatási	
rendszerben	és	kapcsolódó	szervezeti	felépítése		

A  Református  Egyház  decentralizált  rendszerben  működik,  mely  rendszerben  az  egyes 
egyházközségek nagy önállóságot élveznek. Az egyházközségek az egyházmegyék, azok pedig négy 
egyházkerület  alá  tartoznak. Az egyház  fő döntéshozó  szerve  a  zsinat,  ami az egyházi  törvényeket 
hozza,  illetve dönt, állást  foglal az egész egyházat érintő kérdésekben. Az egyes egyházközségeken 
belül a presbitérium dönt helyi gyülekezetek működésével kapcsolatos kérdésekben, éppen ezért az 
egyház mellett  a helyi  világi  tagoknak  is  erős hatása  van  arra, hogy  az  egyes  gyülekezetek milyen 
szemlélettel rendelkeznek, milyen döntéseket hoznak.  

A  rendszerváltás óta eltelt 24 évben a Református Egyház közszolgáltatásokban betöltött szerepe 
jelentősen nőtt, mind  az oktatás, mind pedig  a  szociális ellátások  terén.  Ez  részben  köszönhető  a 
Vatikáni  Szerződésnek21,  melynek  következményeként  az  állam  az  egyházi  intézményeknek  a 
normatív  támogatáson  felül  kiegészítő  támogatást  adott  az  adott  intézménytípus országos  átlagos 
finanszírozási  szintjének  erejéig.  Ez  az  egyházak  számára  egy  kiszámíthatóbb  intézményi 
finanszírozási  rendszert  eredményezett  az  önkormányzatival  szemben,  ami  különösen  akkor  vált 
fontossá, amikor a 2008‐as válság után megrendült az önkormányzatok gazdasági helyzete.  

Ekkor  egy  sor  újabb  önkormányzati  (és  megyei  önkormányzati)  intézmény  került  átadásra  az 
egyházaknak, köztük a Református Egyháznak is. Az intézményrendszer felduzzadásában ugyanakkor 
az  egyházon  belül  néhányan  jelentős  kockázatot  is  látnak,  hiszen  az  állami  (és  a  kiegészítő) 
normatívának  finanszírozása  teljes mértékben  az  államtól  függ, melynek  stratégiája  hosszú  távon 
kiszámíthatatlan.  Jelenleg  pl.  bizonytalanság  uralkodik  annak  tekintetében,  hogy  a  centralizált 
oktatási  rendszerbe  hogyan  fog  az  egyházi  iskolák  finanszírozása  beilleszkedni.  Ezt  a  veszélyt 

                                                            
21
 A Vatikáni Szerződés (1997) természetesen csak a Katolikus Egyházra vonatkozott, de annak tartalmát kiterjesztették a többi egyházra is. 

A szerződést 1999‐ben ratifikálta a parlament. 
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felismerve  döntött  úgy  a  négy  történelmi  egyház,  hogy  önkorlátozó  magatartás  folytat  az 
intézmények, elsősorban oktatási intézmények átvétele kapcsán.  

Az intézmények fenntartója lehet az egyházközség, az egyházmegye, az egyházkerület és a zsinat. Az 
intézmények átvételéről ezek a szervezetek önállóan döntenek, ezért az önkorlátozás határozatot  is 
nehéz  volt  betartani,  mivel  sok  helyütt  a  gyülekezet  felől  erős  nyomás  volt  az  intézmények 
átvételére. Ezért 2011‐ben született egy olyan határozat, hogy 2012 elejétől az egyház nem vehet át 
önkormányzattól és civilektől sem szociális intézményt.  

A  szociális  szférát  tekintve  az  egyházhoz  491  szociális  intézmény,  szolgáltató  tartozik.  A 
szolgáltatások 80%‐a az idős üggyel van összefüggésben (házi gondozás és idősotthon, utóbbi 51 db), 
további 15% a  fogyatékkal élő emberek ellátásával kapcsolatos  szolgáltatás,  intézmény, a maradék 
pedig  családok  átmeneti  otthona  és  gyermekvédelmi  szolgáltatások  (nevelő  szülői  hálózatok, 
intézmények).  

Az oktatási szférát tekintve sokfajta  intézmény megtalálható, óvodáktól az egyetemig, és az egyház 
rendelkezik  olyan  oktatási  háttérintézményekkel  is,  mint  pedagógiai  intézet  és  pedagógiai 
szakszolgálat. A  református oktatási  intézmények  száma  jelentősen növekedett az elmúlt években, 
melyről az alábbi tábla ad pontosabb képet.  

3. táblázat A Református Egyház által fenntarott oktatási intézmények számának alakulása 

  2008 év  2012/2013‐as tanév 

óvoda   33  53 

általános iskola  64  105 

gimnázium  26 (középiskolák száma: 

gimnázium és 
szakközépiskola együtt)

33 

szakközépiskola  n.a.  15 

szakiskola  6  9 

alapfokú művészeti iskola  11  18 

gyógypedagógiai intézmény  6  8 

pedagógiai szakszolgálat  2  4 

pedagógiai intézet  1  1 

főiskola  2  2 

egyetem  2  2 

Forrás: Zsinati Oktatásügyi Iroda 

Az  intézmények  önálló  gazdálkodási  egységek, melyek  a  fenntartóknak  tartoznak  felelősséggel,  és 
éppen  ezért  sokféle  szemlélettel  rendelkezhetnek.  Az  egyházon  belül  a  különfajta  típusú 
intézményeknek működése,  ellenőrzése  nincsen  központilag  koordinálva.  Az  egyházi  intézményi 
szektor  működésében  fontos  szerepe  van  a  zsinat  alá  tartozó  oktatásügyi  és  szeretetszolgálati 
irodának, mely utóbbihoz tartoznak a szociális intézmények. A két iroda egyrészt közvetíti az állami és 
egyházi  szabályozás  követelményeit  az  intézmények  felé,  információval  látja  el  őket,  segíti  őket  a 
szakmai munkában, másrészt pedig képviseli érdekeiket pl. a kormányzat felé.   

5.3 Az	egyház	szerepvállalása	a	társadalmi	befogadás	terén	
 

A Református Egyháznak nincsen hivatalos stratégiája, állásfoglalása, ajánlása a hátrányos helyzetű 
csoportok  társadalmi  befogadásával  kapcsolatban.  Ez  összefüggésben  van  azzal,  hogy  az  egyes 
egyházközségek  (mintegy  1200)  nagyfokú  autonómiát  élveznek  tevékenységeik  kialakítása  során. 
Vagyis az egyes egyházközségek, gyülekezetek nagyon sokféle szemléletmóddal rendelkeznek, és az 
egyes lelkészek is igen eltérő módon közelítenek a kérdéshez. Általánosságban elmondható az, hogy 
napjainkban  a  társadalmi  befogadás  témaköre,  kérdései,  ezzel  kapcsolatos  tevékenységek  nem 
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hangsúlyos  elemei  a  gyülekezetek  életének,  illetve  a  községek  tevékenységeinek,  és  az  egyes 
lelkészek  is  igen  eltérően  állnak  a  problémához.  Az  egyház  tehát  nem  rendelkezik  a  társadalmi 
befogadás  terén  egységes  filozófiával,  és  leginkább  az  mondható  el,  hogy  az  egyházon  belül  is 
leképeződik a hazai társadalom megosztottsága ebben a kérdésben.    

Az egyházon belül, a társadalmi befogadás szempontjából fontos szervezeti egység a Missziós Iroda, 
illetve az országos hatókörrel, önálló intézményként működő  Református Missziós Központ (RMK). 
A  RMK,  melyet  2006‐ban  hoztak  létre,  ernyőszervezet  jelleggel  fogja  össze  a  jelenleg  létező 
társadalmi missziós tevékenységeket. Az egyes missziók egy‐egy elhivatott lelkész kezdeményezésére 
jöttek létre, és eleinte igen elszigetelt tevékenységeket jelentettek. Az ő támogatásukra hozta létre az 
egyház az RMK‐t, mely segíti, koordinálja a tematikus missziók tevékenységeit. Jelenleg 9 társadalmi 
misszió van: hajléktalan, cigány, siket, vak, börtön, kallódó  ifjúság (szenvedélybeteg),  iszákosmentő, 
menekült, kórházlelkészi, illetve nem társadalmi misszió a házasság és családsegítő misszió, telefonos 
lelkisegély  szolgálat  és  a  hátrányos  helyzetű  településeken  egészségügyi  szűréseket  végző  „Út  az 
életért” misszió. Az egyes missziók célcsoportjai jelentik leginkább tehát azokat a hátrányos helyzetű, 
társadalmi kirekesztettséggel érintett célcsoportokat, melyekre az egyház egy részének tevékenysége 
fókuszál.  

Meg kell említeni, hogy az egyház a már fenn bemutatott intézményrendszerén (elsősorban szociális 
és  oktatási)  keresztül  más  hátrányos  helyzetű  csoportokat  (pl.  fogyatékkal  élők,  idősek, 
gyermekvédelmi ellátásban élők) is elér, azonban az egyházi intézmények tevékenységeit elsősorban 
a  törvényileg  szabályozott  szolgáltatások  határozzák  meg,  vagyis  a  törvény  által  meghatározott 
szolgáltatásokat nyújtják.  E  téren  általánosságban  elmondható, hogy  az  egyházi  intézményeknél  is 
fennállnak  azok  a  korlátok,  melyek  általában  jellemzőek  az  ellátórendszerre  a  leghátrányosabb 
helyzetű  célcsoportok  hatékony  elérése  és  problémáik  kezelése  terén  (pl.  plusz  kapacitás  és 
szaktudás hiánya a speciális, komplex problémák kezelésére). Az oktatási  intézmények tekintetében 
2008‐ban született egy stratégia‐javaslat a református oktatási rendszerre vonatkozóan, mely utána 
nem került a zsinat előtt érdemi vitára,  így elfogadásra sem. A társadalmi befogadás szempontjából 
fontos, hogy a stratégia a célok között szerepelteti, hogy a pedagógusokat jobban fel kell készíteni a 
tanulási nehézségek és akadályoztatások felismerésére, kezelésére, illetve a fogyatékkal élő gyerekek 
integrált  oktatására,  illetve  hogy  az  iskoláknak  „nyitottabbá  kell  válniuk  a  különböző  roma 
kisebbségek  tagjai,  illetve  a  hátrányos  helyzetű  és  halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanulók 
befogadására”. 

A missziók  feladata,  hogy  olyan  területeket  gondozzanak, melyeket  egyetlen  egyházközség  nem 
képes  lefedni tevékenységével: egyrészt az egyes községek szükség esetén hozzáférjenek ezekhez a 
szolgáltatásokhoz (pl. iszákosmentő misszió dömösi központja), másrészt a nem gyülekezeti tagoknak 
is elérhető segítséget nyújtson az adott problémában, természetesen református szellemben, de nem 
feltétel,  hogy  hívő  legyen  a  segítségre  szoruló  ember.  További  célja,  hogy  az  egyes  lelkészek  és 
gyülekezetek  felé  is  missziós  tevékenységet  folytasson,  annak  érdekében,  hogy  ne  féljenek 
foglalkozni az adott problémákkal,  illetve segítsenek abban, hogy hogyan közelítsenek meg egy‐egy 
problémát,  hogyan  találjanak  utat  a  lelkészek  a  nehéz  helyzetben  lévő  emberekhez,  társadalmi 
csoportokhoz (pl. alkoholizmus, szenvedélybetegség, hajléktalanság, cigány közösségek problémái). 

Az utóbbi években erősödött az a törekvés, hogy az egyes missziók ne elszigetelt tevékenységeket 
folytassanak,  hanem  az  egyházon  belül  a  gyülekezetek,  lelkészek  ismerjék  meg  széles  körben  a 
missziók munkáját,  és  ezáltal  érzékenyebbé  váljanak  a  problémákra, másrészt,  hogy  hálózatszerű 
missziós  tevékenységeket  építsenek  ki.  Az  egyes  missziók  ennek  a  folyamatnak  nagyon  eltérő 
fázisában  vannak,  pl.  a  börtönmisszió  régóta  folytatott  és  kiterjedt  tevékenység:  11  büntetés‐
végrehajtási  intézetben  folyik  református  börtönlelkészi  munka,  és  jelentős  szakmai  tudás 
halmozódott  fel  azzal  kapcsolatban,  hogyan  lehet  segíteni  az  elítéltek  visszailleszkedését  a 
társadalomba. A hajléktalan misszió ezzel szemben a fővárosra koncentrálódik és főként egy nagyobb 
intézménnyel és egy alapítvánnyal működik.    

Az RMK  feladata még a civil és szakmai szervezetekkel való kommunikáció, melyek  tevékenysége 
kapcsolatban  van  a  missziók  tevékenységével,  valamint  a  missziókhoz  kapcsolódó  pályázatok 
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facilitálása  –  pályázatírás,  pályázatok  tervezésében, megvalósításában  szakmai  segítség  nyújtása, 
finanszírozás  megszervezése,  szakmai  kapcsolatok  biztosítása,  stb.  Pár  misszióhoz  kapcsolódik 
alapítvány  (pl.  a hajléktalan  és  kallódó  ifjúság misszió  alapítványai).  Ezek  az  alapítványok  azonban 
kivételt  jelentenek, mivel még  az  RMK megalakulása  előtt  hozták  létre  őket  azzal  a  céllal,  hogy 
pályázni  tudjanak, mivel maguk  a missziók  nem  jogi  személyek. Néhány  civil  szervezettel  nagyon 
szoros,  régóta  tartó az együttműködés, pl. Kék Kereszt Egyesület, amely  szintén egy hálózatot  tart 
fenn  alkohol‐  és  más  szenvedélybetegek  segítésére  (példa  az  együttműködésre  Dömösön  az 
alkohológiai szakintézet közös  fenntartása,  illetve az utógondozás közös működtetése: az Egyesület 
40 utógondozói csoportot működtet – ebből 10‐et a Református Egyházzal közösen).  

Mindezek  ellenére  az  egyes missziókra  vonatkozóan nincs  az  egyháznak  stratégiája.  Ez  alól  talán 
kivételt  fog  jelenteni  a  cigánymisszió,  jelenleg  egy  stratégia  készül  cigány  közösségek  társadalmi 
befogadásával  kapcsolatban. A  cigánymissziós  tevékenységek  szervezése  eltér  a  többi misszióétól, 
melyek, mint láttuk, egyházi szinten szerveződnek. A cigánymissziós tevékenységek szervezése 2009‐
től  a  négy  egyházkerülethez  került.  Egyes  lelkészek,  akik  ebben  a  témában  elkötelezettek  voltak, 
addig  is  végeztek  a  cigány  közösségekkel  kapcsolatos  tevékenységeket,  de  ezeket  most  egyházi 
kerületi  szintről  próbálják  meg  hatékonyabban  segíteni,  koordinálni,  ezért  létrehozták  minden 
kerületben a cigánymissziós koordinátor státuszt, ami egy  főállású ember  foglalkoztatását  jelenti. A 
koordinátor segíti szakmailag és forrásszerzésben (pl. pályázásban is) a helyi gyülekezeteknek, illetve 
népszerűsíti a cigánymissziós  tevékenységet a  többi egyházközség  felé. Ezen kívül a cigánymissziós 
tevékenységek  országos  szinten  való  összefogására  létrehozták  a  Református  Cigánymissziós 
Tanácsot, mely püspöki vezetéssel működik, és minden egyházkerület 2‐2 delegáltat küld, akik közül 
az egyik a cigánymissziós koordinátor. A tanács feladata a cigánymissziós stratégia előkészítése, mely 
akkor  léphet  érvénybe,  ha  a  zsinat  elfogadja. Az  elfogadott  stratégia  szolgálhat majd  alapjául  egy 
konkrét  cselekvési  terv  készítésének.  A  stratégia  megalapozásaként  egy  széleskörű  felmérést 
készítenek, mely felméri, hogy az egyes egyházközségek területén mekkora és milyen problémákkal 
küzdő  roma  közösségek  élnek,  a  lelkésznek  és  a  gyülekezetnek  milyen  kapcsolata,  illetve  van‐e 
egyáltalán  kapcsolata  a  roma  közösségekkel,  és milyen  típusú  problémák  jelennek meg  települési 
szinten.  

5.4 Fejlesztéspolitikai	források	felhasználása	

5.4.1 Pályázási	mechanizmus	az	egyházon	belül	

Uniós források felhasználásával kapcsolatban nincsenek összesített adatok összegyházi szinten, ami 
a  decentralizált  szervezeti  rendszer  következménye. Az  egyes  egyházközségek  és  egyéb  szervezeti 
szintek  önállóan  pályáznak,  az  uniós  pályázatoknak  nincsen  központi  koordinálása,  sőt  központi 
szinten  nem  tudják,  hogy  mely  szervezeti  egység  mire  pályázik.  A  pályázásokról  valamivel  több 
információja  a  négy  egyházkerületnek  van.  A  központi  szervezetek  (pl.  zsinati  irodák,  RMK, 
Szeretetszolgálat) akkor szereznek tudomást arról, hogy valamely egyházi szervezet (egyházközségek, 
oktatási  vagy  szociális  intézmények)  pályázik,  ha  az  hozzájuk  fordul  szakmai  vagy  egyéb 
tanácsadásért,  adminisztrációs  támogatásért.  Az  RMK‐nak  és  a  Szeretetszolgálatnak  is  van  olyan 
szervezeti  egysége,  ami  a  pályázásokkal  foglalkozik,  feladatuk,  hogy  a  hozzájuk  forduló 
egyházközségek  és  intézmények  pályázatait  segítsék. A  Szeretetszolgálatnál  lévő  pályázó  egység  a 
Szeretetszolgálathoz  tartozó  intézmények  pályázásait  is  végzi.  A  pályázati  egységek  kapacitása 
azonban korlátozott, különösen az RMK‐nál  (1‐2  fő),  így amennyiben  szükséges, alkalmaznak külső 
pályázatírói  kapacitást  is.  A  Szeretetszolgálat  elsősorban  intézményi  felújítással  kapcsolatos 
pályázatokkal  foglalkozott az elmúlt  időszakban, melyek  főként ROP  forrásokból  valósultak meg, 
bár néhány TÁMOP‐os pályázatot  is kidolgoztak, ezek többsége azonban nem nyert támogatást (pl. 
budapesti  ifjúsági  iroda). Az RMK  ezzel  szemben  csak  TÁMOP pályázatokkal  foglalkozott  eddig,  az 
általuk benyújtott pályázatok esetében azokat szakmailag felügyelik, az adminisztrációs munkát és a 
pénzügyi elszámolásokat  ők  készítik és  a  szakmai beszámolókat  is mindig  áttekintik. A  korlátozott 
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kapacitások  miatt  azonban  ez  azt  is  jelenti,  hogy  egyszerre  csak  korlátozott  számú  pályázatot 
képesek megvalósítani, a legtöbb párhuzamosan futó pályázatuk eddig 7 db volt.     

Az  egyes  egyházközségek  az  adminisztrációs  kapacitás  és  a  korlátozott  anyagi  erő  miatt 
önmagukban csak korlátozottan képesek pályázni. Ha pályáznak, általában valamilyen külső kapacitás 
igénybe  vétele  szükséges,  melyek  lehetnek  a  már  említett  központi  szervezetek  vagy  az 
egyházkerületek.  Egyébként  szinte  csak  azok  az  egyházközségek  tudnak  pályázni, melyeknek  van 
intézményük, mert ezek  jelentik az adminisztratív, gazdasági ügyintézés  szakmai hátterét  (ilyenkor 
azonban  gyakran maga  az  intézmény  pályázik  a  programokra).  A  pályázást  nehezíti,  hogy  a  helyi 
presbitériumnak  is  jóvá  kell  hagynia  a  programokat,  vagyis  a  gyülekezet  támogatását  is meg  kell 
nyernie a  lelkésznek. A pályázatok  leggyakrabban az egyházközség vagy más egyházi szervezet által 
megkezdett tevékenységhez kapcsolódnak, azt egészítik ki, fejlesztik,  illetve teszik  lehetővé, hogy az 
adott tevékenységet szélesebb körben folytassák.  

5.4.2 TÁMOP	és	TIOP	források	felhasználása	

A  Református  Egyház  szervezetei  (egyházközségek,  egyházkerületek,  Szeretetszolgálat,  Misszió 
Központ stb.) a TÁMOP 5. prioritása alatt megjelenő kiírásokra összesen 66 db pályázatot nyújtottak 
be 2,65 milliárd Ft értékben, amiből 20 db pályázat rendelkezett támogatói döntéssel 824,2 millió Ft 
értékben a 2012. októberi állapot  szerint,  továbbá 3 pályázat  (84,4 millió Ft) nyert  támogatást, de 
még  nem  volt  szerződése  az  adott  időpontban  és  8  pályázat  (295,5 millió  Ft)  esetében még  nem 
született  döntés. Az  elutasított  pályázatok  száma  25  db  (1,08 milliárd  Ft),  tartaléklistára  pedig  10 
pályázat (372 millió Ft) került.  

Az egyház szervezetei a  legtöbb pályázatot (a pályázatok kétharmada) a TÁMOP 5.5  intézkedés alá 
tartozó programokra nyújtotta be, mely a helyi közösségek és civil társadalom fejlesztését tűzte ki 
célul, összesen 41 db pályázatot (1,44 milliárd Ft) a 66 db pályázatból. Két kivétellel a pályázatok „A 
családi  közösségi  kezdeményezések  és  programok megerősítése”  című  TÁMOP  5.5.1  konstrukció 
megvalósítását  célozták.  Ez  nem  meglepő,  hiszen,  mint  ez  az  interjúkból  is  kiderült,  az  egyházi 
szervezetek,  gyülekezetek  általános  tevékenységi  körébe  illeszkedik  ez  a  kiírás, mely  egyébként  a 
Nemzeti Család‐ és Szociálpolitikai  Intézet által még 2001‐ben kidolgozott modell programjának az 
utóda. Eddig összesen 16 ilyen pályázat nyert támogatást (627 millió Ft értékben).  

A második legjelentősebb beavatkozási terület a gyermek és ifjúsági programok voltak (TÁMOP 5.2 
intézkedés), melyre 15 db pályázat (779 millió Ft) érkezett, és amelynek csak kisebb része, 4 db (232 
millió Ft) került megvalósításra, míg 9 db pályázatot utasítottak el. Az elutasított pályázatok  szinte 
mind  (8  db)  az  5.2.5,  a  „Gyermekek  és  fiatalok  társadalmi  integrációját  segítő  programok”  című 
konstrukcióba  tartoztak,  míg  egy  Biztos  Kezdet  Gyerekház  pályázat  is  elutasításra  került 
Göncruszkán22.  A  TÁMOP  5.2.5  konstrukcióban  3  pályázat  valósult  meg,  míg  egy  Biztos  Kezdet 
Gyerekház nyert támogatást.         

   

                                                            
22
 A TÁMOP 5.2.3 kiemelt Gyerekesély program keretében megvalósuló Gyerekház program nem szerepel a statisztikában, mivel a pályázat 

maga a teljes kistérségi programot magában foglalta. Ennek ellenére, mivel nagyon fontos program, ebben a fejezetben a projektek 
részletes elemzésénél foglalkozunk vele. 
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4. táblázat A TÁMOP 5 prioritás kiírásaira a Református Egyház szervezetei által benyújtott pályázatok  

 

Intézkedés neve 

 

Konstrukció neve 

Pályázatok 
száma 

Pályázatok 
összege 

(millió Ft) 

Szerződéssel rendelkező pályázatok

TÁMOP‐5.2.  Beruházás  a  jövőnkbe: 
gyermek és ifjúsági programok 

TÁMOP‐5.2.2  korai beavatkozást  középpontba 
helyező Biztos Kezdet 

programok elterjesztése országos szinten

1  56,4  

TÁMOP‐5.2.5/B  Gyermekek  és  fiatalok 
társadalmi integrációját segítı 

programok

3  175,6 

TÁMOP‐5.4.  A  szociális  ellátórendszer 
fejlesztése,  a  szolgáltatásokhoz  való 
hozzáférés javítása 

TÁMOP‐5.4.6.A A fizikai és info‐kommunikációs 
akadálymentesítés 

szakmai  tudásának  elterjesztése  és 
hozzáférhető 

szolgáltatások fejlesztése

1  7,8 

TÁMOP‐5.5. Helyi közösségek és a civil 
társadalom fejlesztése 

TÁMOP‐5.5.1.B  A  családi  közösségi 
kezdeményezések  és  programok 
megerősítése 

15  584,4 

Összesen ‐ szerződött pályázatok   20  824,2 

Támogatói döntéssel rendelkező, de még nem szerződött pályázatok 

TÁMOP‐5.5. Helyi közösségek és a civil 
társadalom fejlesztése 

TÁMOP‐5.5.1.B  A  családi  közösségi 
kezdeményezések  és  programok 
megerősítése 

1  44,9 

TÁMOP‐5.5.2‐ Az önkéntesség elterjesztése  2  39,5 

Összesen ‐ Támogatói döntéssel rendelkező, de még nem szerződött pályázatok ‐  3  84,4 

Döntéssel még nem rendelkező pályázatok* 

TÁMOP‐5.2.  Beruházás  a  jövőnkbe: 
gyermek és ifjúsági programok 

TÁMOP‐5.2.5/B  Gyermekek  és  fiatalok 
társadalmi integrációját segítő 

programok 

1  80,0 

TÁMOP  5.6  A  szociális  ellátórendszer 
fejlesztése,  a  szolgáltatásokhoz  való 
hozzáférés javítása 

TÁMOP‐5.6.1.B‐12  A  bűnmegelőzés 
szempontjából  kiemelten  fontos,  bűnelkövető 
vagy  bűnelkövetés  szempontjából 
veszélyeztetett  gyermek‐  és  fiatalkorúak 
segítése 

7  215,5 

Összesen – még döntéssel nem rendelkező  8  295,5 

Tartaléklistás pályázatok

TÁMOP‐5.2.  Beruházás  a  jövőnkbe: 
gyermek és ifjúsági programok 

TÁMOP‐5.2.5/B  Gyermekek  és  fiatalok 
társadalmi integrációját segítő 

programok 

1  47,8 

TÁMOP‐5.5. Helyi közösségek és a civil 
társadalom fejlesztése 

TÁMOP‐5.5.1.B‐12 A családi közösségi 
kezdeményezések és programok 
megerősítése 

9  324,5 

összesen tartaléklistás  10  372,3 
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Elutasított pályázatok 

TÁMOP‐5.1. A kiemelt LHH‐k, valamint 
a  településen  belüli  szegregáció 
csökkentését  célzó  komplex 
fejlesztések támogatása 

TÁMOP‐5.1.3  Közösségi  felzárkóztatás  a 
mélyszegénységben élők integrációjáért 

1  30 

TÁMOP‐5.2.  Beruházás  a  jövőnkbe: 
gyermek és ifjúsági programok 

TÁMOP‐5.2.2  korai beavatkozást  középpontba 
helyező Biztos Kezdet 

programok elterjesztése országos szinten 

1  58,9 

TÁMOP‐5.2.5 Gyermekek és fiatalok társadalmi 
integrációját segítő 

programok 

8  360,7 

TÁMOP‐5.3. A halmozottan hátrányos 
helyzetű csoportok szociális 
ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz 
való hozzáférésének javítása 
munkaerő‐piaci integrációjuk 
előmozdítása érdekében 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐  Az  utcán  élő  hajléktalan 
személyek  társadalmi  visszailleszkedésének, 
foglalkoztathatóságának  elősegítése,  sikeres 
munkaerő‐piaci integrációjának megalapozása 

 

1  138,7 

TÁMOP‐5.5. Helyi közösségek és a civil 
társadalom fejlesztése 

TÁMOP‐5.5.1.B‐11  A  családi  közösségi 
kezdeményezések  és  programok 
megerősítése 

14  488,0 

Összesen elutasított  25  1076,3 

ÖSSZESEN PÁLYÁZOTT ÖSSZEG  66  2652,7 

*A döntéssel még nem rendelkező pályázatoknál az igényelt összeg szerepel. 

Forrás: EMIR 

Az  egyéb  TÁMOP  és  a  TIOP  pályázatok  közül  csak  azokat  vizsgáljuk,  melyek  szerződéssel 
rendelkeztek 2012 októberében.  

Ilyen pályázat 45 db volt egyéb TÁMOP kiírások keretében, melyek összesen 2 milliárd Ft támogatást 
jelentettek  az  egyházi  szervezetek  számára.  A  pályázatok  döntő  többsége  a  református  egyházi 
oktatás  fejlesztését  szolgálta.  A  legtöbb  pályázat  a  kompetencia  alapú  oktatás  elterjesztéséhez 
kapcsolódott  (a  pályázatok  több mint  fele), majd  500 millió  Ft  értékben.  Ebből  10  db  pályázat  a 
TÁMOP  3.1.4  konstrukcióhoz  kötődik,  melyre  iskolák  pályáztak  a  kompetencia  alapú  oktatás 
kialakításával  kapcsolatos  programokkal,  7  db  pályázat  a  pedagógus  képzést,  illetve módszertani 
fejlesztést  célozta  (TÁMOP  3.1.5),  1  pályázat  az  egyház  egységes  gyógypedagógiai  és módszertani 
intézményének  létrehozását  támogatta  (TÁMOP  3.1.6)  Kiskunhalason, mely  utóbbi  hálózatszerűen 
nyújt  szolgáltatásokat  az  ország  egész  területén  a  református  iskolák  számára.    A  TÁMOP  3.1.7 
keretében hét  referencia‐intézmény program  valósult meg. A  formális oktatáson  kívüli programok 
keretében  12  pályázat  nyert  támogatást,  köztük  több  könyvtári,  illetve  múzeumi  program/ 
szolgáltatásfejlesztés  kapott  helyet.  A  hátrányos  helyzetű  gyermekek  felzárkózását  célzó  Tanoda‐
programban  csupán 2 projekt  valósult meg,  illetve  az  eltérő/  speciális  igényű  gyermekek  integrált 
oktatását  célzó  programra  is  egy  projekt  nyert  támogatást. A  foglalkoztatás  témakörben  csak  egy 
pályázat, az egészségfejlesztéssel kapcsolatosan 3 pályázat valósult meg.   

A TIOP  forrásokra viszonylag kevés pályázat érkezett, a szerződött 37 projekt  (1,3 milliárd Ft) nagy 
része az  iskolák  informatikai  fejlesztését célozták. TIOP  forrásból egy  idősek otthona korszerűsítése 
valósult meg.  

Összességében tehát elmondható, hogy a nyertes egyéb TÁMOP és TIOP pályázatok alapvetően nem 
a  társadalmi befogadással kapcsolatos  témákkal kapcsolatban valósultak meg, kivéve a két  tanoda 
programot és a munkaerő‐piaci  integrációs,  illetve a speciális  igényű gyerekek  integrációját célzó és 
egészségfejlesztési programokat.   

   



 

 
84 

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések értékelése – értékelési jelentés függelék 

 

5.  táblázat Református  egyházi  szervezetek  által  pályázott  egyéb  TÁMOP  és  TIOP  projektek összesítése  intézkedések 
szerint 

TÁMOP / TIOP intézkedés  pályázatok száma

leszerződött összeg

(millió Ft)

TÁMOP‐1.4. Szociális gazdaság, innovatív és helyi 
foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások  2  103,1 

TÁMOP‐3.1. A kompetencia alapú oktatás 
elterjedésének támogatása  24 489,1 

TÁMOP‐3.2. A közoktatási rendszer hatékonyságának 
javítása, újszerű megoldások és együttműködések 
kialakítása  12 206,3 

TÁMOP‐3.3. A halmozottan hátrányos helyzetű és a 
roma tanulók szegregációjának csökkentése, 
esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban  2 439,9 

TÁMOP‐3.4. Az eltérő oktatási igényű csoportok 
oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók 
integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás  1 186,3 

TÁMOP‐4.2. A felsőoktatás K+F+I+O kapacitásainak 
bővítése a vállalkozásokkal való szerves együttműködés 
kiépítésének szolgálatában  1 360,0 

TÁMOP‐6.1. Egészségfejlesztés és egészségtudatos 
magatartásra ösztönzés  3 220,6 

TÁMOP pályázatok összesen  45 2 005,3

TIOP‐1.1. Az iskolarendszerű oktatás informatikai 
fejlesztése ‐ az 'Intelligens iskola'  33 567,9 

TIOP‐1.2. Az oktatási és a kulturális intézmények 
együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése  3 165,0 

TIOP‐3.4. Bentlakásos szociális intézmények 
modernizációja  1 580,7 

TIOP pályázatok összesen  37 1 313,6

 

5.4.3 Társadalmi	 befogadással	 kapcsolatos	 programok	 bemutatása	 néhány	
példán	

Az alábbiakban néhány olyan pályázatot mutatunk be a TÁMOP 5 prioritásból és az egyéb TÁMOP‐os 
pályázatokból,  melyek  a  társadalmi  befogadás  szempontjából  fontos  pályázatok  voltak.  Ezek  a 
pályázatok az RMK‐hoz,  illetve a Tiszáninneni Egyházkerülethez kötődnek: vagy ezek a  szervezetek 
kezdeményezték,  vagy  a  helyi,  illetve  egyes missziós  tevékenységeket  felkaroltak  és  támogatták  a 
megvalósítást.  Ebben  a  fejezetben  a  programok  hátterét  mutatjuk  be,  illetve  azt,  hogy  hogyan 
illeszkednek  az  adott  gyülekezetek,  egyházi  szervezetek  addigi  tevékenységébe,  a  pályázati 
tevékenységek elemzéséről részletesebben a következő (4.) fejezetben lesz szó. 

A vilmányi cigánymissziós tevékenység és az ehhez kapcsolódó gyerekház (TÁMOP 5.2.3) és tanoda 
(TÁMOP  3.3.5)  projektek  a  Tiszántúli  Egyházkerület  modellprogramját  jelentik  a 
mélyszegénységben élő roma népesség társadalmi befogadása terén. Három településnek van egy 
lelkésze,  Göncruszkának,  Vilmánynak  és  Hejcének.  A  három  település  Borsod‐Abaúj‐Zemplén 
megyében,  az  Abaúj‐Hegyközi  kistérségben  helyezkedik  el,  ami  a  leghátrányosabb  helyzetű 
kistérségek  között  is  az  egyik  legrosszabb  helyzetű.  Vilmány  pedig  az  ország  egyik  legszegényebb 
települése (1391 lakos), ahol a roma lakosság aránya mintegy a falu kétharmadát teszi ki, továbbá itt 
található  az  ország  egyik  legnagyobb  falusi  szegregátuma.  Göncruszkán  (632  lakos)  a  lakosság 
mintegy egyharmada roma, de integráltabb lakókörnyezetben élnek. Hejce (276 lakos) jobb helyzetű 
település, üdülőfalunak számít.  
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Az  egyházkörzetben  folyó  cigánymissziós  tevékenység  egy,  a  helyi  közösség  újraélesztését  célzó 
komplex szemléletű gyülekezeti munkából nőtte ki magát, éppen ezért a cigánymissziós tevékenység 
is  része  egy  kiterjedtebb,  a  helyi  élet  több  aspektusát  átfogó  tevékenységnek.  A  segítő  munka 
célcsoportjai  a magányosan  élő  idős  emberek,  a mélyszegénységben  élő  családok,  köztük  a  roma 
családok, illetve a gyerekek. Az idősek körében cél, hogy értékteremtő tevékenységekkel őrizzék meg 
aktivitásukat és szabadidős programokat nyújtsanak számukra, mintegy 50‐60 idős embert érnek így 
el. A segítő munka anyagi hátterét részben a helyi emberek önkéntes munkájára épülő, göncruszkai 
közösségi  méhészet  adja,  mely  külföldön  értékesített  prémium  termék  előállítását  végzi.  A 
méhészetből  származó bevétel  teszi  lehetővé ösztöndíj program  fenntartását,  gyermekek  fejlesztő 
foglalkozásainak,  a  roma  missziós  tevékenységeknek  és  sokféle  szabadidős  programoknak  a 
finanszírozását,  és  Göncruszkán  egy  iskola  működtetését.  Az  iskola  2011‐ben  indult,  felmenő 
rendszerben  (jelenleg  az  első  három  évfolyam  működik),  az  oktatást  a  holland  tanterv  szerint, 
kooperatív  módszerrel  végzik,  és  fő  célnak  a  gyermekek  személyiségét  fejlesztő,  egyéni  igények 
szerinti  tehetséggondozást  tekintik.  Az  iskolába  elsősorban  göncruszkai  gyerekek  járnak,  egy 
osztályba 15 fő, kik között roma gyerekek, is vannak.  

A  gyerekek  tekintetében  elmondható,  hogy  a  térségben  élő  gyermekek  döntő  része  hátrányos 
helyzetű,  így  tulajdonképpen  a  gyerekek  teljes  köre  a  célcsoportjuknak mondható. Göncruszkán  a 
helyi  iskola  adja  a  bázisát  a  gyerekekkel  való  foglalkozásnak, míg  Vilmányban  a  volt  gyülekezeti 
házban működő  tanoda és a gyerekház. Külön  figyelem  irányul a nevelőszülőknél élő gyermekekre, 
mivel Göncruszkán és a környező  falvakban  több család megélhetési  forrását a nevelőszülővé válás 
jelenti23.  Ezeket  a  gyermekeket  aktívan  bevonják  a  gyerekprogramokba  és  próbálnak  köréjük 
megtartó közösséget építeni. 

A  cigánymissziós  tevékenység  elsősorban Vilmányra  koncentrálódik,  az  elsődleges  célcsoportot  a 
gyerekek  jelentik.  Több  évvel  ezelőtt  először  az  általános  iskolás  tanulók  számára  kezdték meg  a 
délutáni  programokat  működtetni  saját  tevékenység  részeként.  A  tanoda‐jellegű  programban  a 
tanuláshoz  való  készségek  elsajátítását  segítették,  képességfejlesztést  végeztek  hittanos 
csoportoknak.  Erre  a  már  megkezdett  tevékenységre  épült  a  Tiszáninneni  Egyházkerület  „Esélyt 
adunk”  tanoda  pályázata  2010‐2011‐ben, mely  lehetővé  tette,  hogy  a megkezdett munkát  jobb 
körülmények  között,  korszerűbb  felszereléssel  és  nagyobb  szakembergárdával  végezzék. A  tanoda 
programban 35‐40 roma gyermek vett részt összességében, akikkel a pedagógusok mellett gyógy‐ és 
fejlesztőpedagógus,  pszichológus,  szociális  munkás  és  mentálhigiéniás  szakember  foglalkozott  a 
lelkipásztor mellett.  Az  uniós  program  lezárulta  után  az  egyházközség  és  az  egyházkerület  is  úgy 
döntött, hogy a  tanoda programot más  forrásból  folytatják, elsősorban az uniós  források  jelentős 
bürokratikus terhe miatt. A jelenlegi programot a svájci HEKS alapítvány24 támogatja 2014 végéig. 

Szintén Vilmányban  indította el az egyházközség a Biztos Kezdet Gyerekház programot, a TÁMOP 
5.2.3  Kistérségi  Gyerekesély  kiemelt  program  keretében.  Az  Abaúj‐Hegyközi  kistérségben  a 
programot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálja. A gyerekház 2013. január 2‐án kezdte meg 
működését,  de  már  az  előző  év  november‐december  hónapjaiban  megkezdték  a  családok 
látogatását,  aminek  eredményeképpen már  a második  nap  kb.  10  szülő  vett  részt  a  programon 
gyermekekkel.  A  gyerekházban  3  munkatárs  dolgozik  (egy  óvodapedagógus  és  két  egészségügyi 
végzettségű). A gyerekház látogatottsága továbbra is magas, ami azt a veszélyt is hordozza, hogy nem 
lesz  elég  a munkatársi  kapacitás. A  gyerekház  délelőttönként működik  ugyanabban  az  épületben, 
mint a tanoda, mely utóbbi délután fogadja a gyerekeket.   

A gyerekház program elindulásával a roma gyerekekkel így már 0‐18 éves korukig tudnak foglalkozni. 
A gyerekház programot nagyon fontosnak tartják, hiszen ez lehetővé teszi, hogy a gyermekekkel és a 

                                                            
23
 A nevelőszülői hálózatot a Református Szeretetszolgálat működteti.  

24 HEKS Alapítvány (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz): a svájci protestáns egyházak segélyszervezete, mely humanitárius 
segélyezéssel foglalkozik a éhínség, a társadalmi igazságtalanság és nyomor elleni harc érdekében. A szervezet hitvallása „Minden embert 
megillet a méltóságteljes és biztonságos élet társadalmi, gazdasági és politikai értelemben” http://www.heks.ch/en/about‐
us/organisation/portrait/  
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szülőkkel már  születéstől,  sőt már  azt megelőzően  is  foglalkozzanak,  és  a mélyszegénységben  élő 
anyukákat  megtanítsák  a  kisgyermek  egészséges  fejlődéséhez  szükséges  alapvető  feltételek 
biztosítására (táplálkozás, játék, kommunikáció stb.), illetve ehhez részben biztosítsák a feltételeket. 
Az  eddigi  tapasztalataik  azt mutatják,  hogy  a  két  legfontosabb  eleme  a  gyermekek  felzárkózását 
segítő  programoknak  egyrészt  a  gyerekház  program,  mely  segít  biztosítani  a  csecsemő‐  és 
kisgyermekkorban  a  fejlődéshez  szükséges  feltételeket, mely  utána  erősen  befolyásolja  a  későbbi 
képességeket,  és  olyan munkahelyteremtés, mely  értelmes munkát  jelent  az  ott  élők  számára,  és 
amely egyben ösztönzést is jelent a gyermekeknek a tanulmányok elvégzéséhez.  

A  göncruszkai‐vilmányi  programjait  a  Tiszáninneni  Egyházkerület  mintául  állítják  a  többi 
egyházközség számára  is, annak érdekében, hogy máshol  is hasonló szemléletben valósítsanak meg 
programokat  a  roma  közösségek  számára.  Az  egyházkerületi  cigánymissziós  koordinátor  azonban 
csak  korlátozott  számú  programban  tud  szakmai  és  adminisztrációs  támogatást  nyújtani  az 
egyházközségek számára.  

Dencsházán szintén Biztos Kezdet Gyerekház (TÁMOP 5.2.2‐08/2) és Tanoda (TÁMOP 3.3.5/A‐08/1) 
program valósult meg TÁMOP forrásból. Dencsháza (609 lakos) Baranya megyében található, szintén 
LHH kistérségben  (Szigetvári). A  roma  lakosság Dencsházán és a  szomszédos Szentegáton  jelentős, 
mintegy  20‐25%,  és  főként  szegregált  körülmények  között  él.  Dencsházán  a  cigánymissziós 
tevékenység az RMK kezdeményezésére indult meg, amikor a tanoda pályázatra az RMK megvalósítót 
keresett Baranya megyében. Ide tehát a pályázat hozta a missziót. Az RMK először az egyházkerület 
püspökének  támogatását  nyerte  meg,  viszont  problémát  okozott  az,  hogy  az  egyházközségek 
elutasítóak  voltak  a  pályázattal  kapcsolatban,  egyedül  a  dencsházi  lelkész mutatott  nyitottságot  a 
program  iránt. A nehézségeket mutatja, hogy a pályázatkészítés  időszakában  lelkészváltás történt a 
településen, ezért az új  lelkészt  is meg  kellett győzni a programról. A  tanoda pályázat  sikeressége 
szolgáltatta az alapját annak, hogy amikor a Biztos Kezdet Gyerekház pályázati kiírás megjelent, akkor 
erre  is  pályázzanak.  A  dencsházi  programok  az  egyház  mintaprogramjai  közé  tartoznak  a 
cigánymisszió  területén  és  az  egyházi  vezetés  támogatását  is  sikerült  megszerezni  a  programok 
folytatására, aminek jele, hogy a jelenlegi tanodai pályázatra is beadták a pályázatukat.  

Jánd  (775  lakos)  Szabolcs‐Szatmár‐Bereg  megyében  lévő  falu,  Vásárosnaménytől  1  km‐re, 
lakosságának mintegy  20‐30%‐a  roma.  Itt  a  cigánymissziós  tevékenység  2009‐ben  indult meg  az 
egyházkerületi  cigánymissziós  koordinátorának  kezdeményezésére,  közös  programok  formájában 
roma és nem roma gyermekeknek, fiataloknak egyaránt (Felebarát program), mely mára mintegy 40‐
50 gyermeket ér el  (jelentős  részük  roma gyerek,  fiatal). A programok az önkormányzat és a helyi 
CKÖ (jelenleg NRÖ) együttműködésében valósulnak meg, az önkormányzat helyiséget is biztosított a 
helyi  iskolában, és élvezi az egyházmegye és kerülete, és az RMK támogatását. A több éve működő 
program  lett  az  alapja  a  tanoda  pályázatnak, melynek  elkészítését  az  RMK  segítette,  és  amely 
jelenleg elbírálás alatt van.    

A Tiszáninneni Református Egyházkerület a Vilmányban megvalósított tanoda program mellett még 
két másik pályázatot is megvalósít, mindkettő helyszíne Miskolc. A TÁMOP 5.2.5/B‐10/2 (Gyermekek 
és  fiatalok  társadalmi  integrációját  segítő  programok)  konstrukción  belül  a  „Vissza  a  világba  – 
kortárs  segítő  képzés  és  ifjúsági  tanácsadó  iroda  működtetése”  címmel  hozott  létre  programot 
Miskolcon, a program szakmai vezetője az egyházkerület ifjúsági koordinátora (lelkész), aki már több 
éve  aktívan  foglalkozik  az  ifjúsági  korosztály  problémáival,  és már  régóta  vártak  egy  ilyen  témájú 
pályázatra.  A  projekt  kezdeteként  bemutatták  a  Kisvárdai  Református  Egyházközség  fiataljai  által 
készített  „Kontraszt”  című  életvezetési  kiállítást,  mely  alkohollal,  droggal,  öngyilkossággal  és 
abortusszal  kapcsolatos problémákkal  foglalkozott. A  kiállítás  szervezése az egyház és a  rendőrség 
közös projektje  volt. A  kiállítást,  ahol  előadásokat és beszélgetéseket  is  tartottak,  kb. 13 000 diák 
(Miskolc összes középiskolájának diákjai) látogatta meg, és sokan ezt követően keresték fel az ifjúsági 
iroda programjait. A kortárssegítéshez kapcsolódóan először képzésben vettek részt a fiatalok, majd 
lehetőséget biztosították számukra, hogy a gyakorlatban is kipróbálhassák a megszerzett tudásukat, a 
középiskolákban az ifjúságvédelmi felelősök kísérték a kortárs mentorálást, de az egyház programjain 
belül  is végeznek  segítést  (pl. nyári  táborok). A képzésben  résztvevő  fiatalokra kevésbé  jellemző a 
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hátrányos családi háttér, a cél az, hogy ők foglalkozzanak hátrányos helyzetű kortársaikkal. Az ifjúsági 
iroda  alacsonyküszöbű  szolgáltatásként  és  nyitott  közösségi  térként  működik,  ahol  a  szabad 
programok, tematikus klubestek mellett többféle csoportos foglalkozásokat tartanak (kis és nagyobb, 
illetve  zárt és nyitott  csoportok) elsősorban azzal a  céllal, hogy pótolják a  szülői és  családi minták 
hiányát és felkészítsék a stabil életvezetésre a fiatalokat. A foglalkozások témája a férfi‐női szerepek, 
a családi életre, házasságra való felkészülés, önismereti csoportok, filmklub. A program egy szociális 
munkást  és  ifjúsági  koordinátort  foglalkoztat,  de  külsős  szakemberekkel  is  dolgoznak:  jogász 
(jogsegély  szolgálat), mentálhigiéniás  szakember  és  pszichológus.  Az  ifjúsági  irodában megjelenő 
fiatalok kb. kétharmada  szociálisan hátrányos helyzetű, de a  többi  fiatal között  is  sok a problémás 
családi háttérrel rendelkező.  

A TÁMOP 5.5.1.B‐11/2 (családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése) Miskolcon 
és környező településeken (Onga, Bőcs, Felsőzsolca) valósul meg. A program tevékenységei követik a 
kiírásban meghatározottakat,  így  tartalmazzák  a  családi  életre  való  felkészítést,  család  és munka 
összehangolását,  szülői  kompetencia  fejlesztését,  munkaerőpiacra  való  visszatérést  segítő 
programokat és a programokon való részvételt segítendő gyermekfelügyeletet  is. A pályázat témája 
egybevág  azzal,  amit  az  egyház  illetve  az  egyes  gyülekezetek  egyébként  is  végeznek,  azonban  a 
pályázat  jó  lehetőség arra, hogy új, hátrányosabb helyzetű és mélyszegénységben élő  csoportokat 
érjenek el.  

A  menekültmisszió25  két  fontos  programot  valósított  meg,  illetve  tervezi  megvalósítását  uniós 
forrásból: a Dajka  (TÁMOP 1.4.1‐07/1) és a Tanoda programot. A misszió komplexen  foglalkozik a 
menekült  családok  problémáival,  sokféle  programot megvalósítva,  többféle  forrásból.  Az  Európai 
Menekültügyi  Alapból  több  év  óta  valósítanak meg  lakhatási  és  iskolai  integrációs  programot.  A 
lakhatási  programon  belül  a  már  tartózkodási  engedéllyel  rendelkező  családoknak  segítenek 
„albérletet”  keresni,  2  éven  keresztül  lakbértámogatást  nyújtanak,  illetve  segítenek  a  lakhatáshoz 
szükséges alapvető eszközök beszerzésében és szociális munkával segítik az ügyintézést, képzés‐ és 
álláskeresést  (6‐9 család). A gyerekek  iskolai  integrációs programja keretében elsősorban a magyar 
nyelvtanulást  támogatják,  illetve  segítik  a megfelelő  iskola megtalálását  és  kísérik  őket  az  iskolai 
tanulmányaikban,  továbbá  próbálnak  közösséget  teremteni  körülöttük  közös  programok 
szervezésével  (mintegy 30 gyermeket érnek el). Az  iskolai  integrációs programjuk  továbbfejlesztése 
érdekében pályáztak a tanoda kiírásra is, mely jelenleg van elbírálás alatt. A misszió már megvalósult 
sikeres  programja  a  Dajka  program  (TÁMOP  1.4.1‐07/1),  ami  a  menekült  nők  munkaerőpiaci 
integrációját célzó program volt és elsősorban a  lakhatási program résztvevői kerültek bevonásra. A 
Dajka program a szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések konstrukción 
belül valósult meg. 25 nő került bevonásra, a program első felében magyar nyelvvizsgát tettek (a nők 
65‐75% sikeresen) majd dajkaképzésben vettek részt, melynek a gyakorlati  idő teljesítése  is a része 
volt, ezt budapesti református óvodákban, illetve olyan helyeken teljesítették, ahol kapcsolatuk volt.   

A börtönlelkészi missziónak  jelenleg két pályázata van elbírálás alatt azonos tematikával a TÁMOP 
5.6.1.B  konstrukció  alatt,  a  tervezett megvalósítás  helyszíne  Pápa  és  Budapest,  de  a  hatóköre  e 
projekteknek sokkal nagyobb. A programok a börtönlelkészekre épülnek, akik iskolákban tartanának 
prevenciós  előadásokat  a  fiataloknak,  volt  fogvatartottakkal  együtt,  akik  személyes  történeteiket, 
tapasztalataikat osztanák meg. A programok a rendőrséggel partnerségben valósulnának meg, illetve 
a  fiatal  lelkészeket  is  bevonnák  (akik  még  a  teológiára  járnak)  annak  érdekében,  hogy  egy 
befogadóbb  szemlélet  alakuljon  ki  körükben  is.  A  program  része  olyan  fogvatartottak  számára  a 
családjaikkal  való  üdülés  biztosítása,  akik  féléven  belül  szabadulnak.  Ebbe  a  programelembe  is 
bekapcsolják a fiatal lelkészeket segítőként. 

                                                            
25
 Az egyes missziók, a cigánymisszió kivételével, az RMK szervezetén belül működnek. 
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5.5 Fejlesztéspolitikai	források	felhasználásával	kapcsolatos	tapasztalatok	

5.5.1 Egyházi	szervezetek	pályázati	kapacitása,	a	pályázatok	tervezése	

A  pályázásnál  az  egyik  legszűkebb  keresztmetszet  az  egyházközségek  anyagi  és  adminisztratív 
kapacitása jelenti. A pályázatok általában túl nagy összegűek ahhoz, hogy egy egyházközség önállóan 
belevágjon. Ezért több pályázat is az egyház felsőbb szintű szerveinek szakmai támogatásával került 
megírásra, pl.  az RMK  aktív  részvételével,  illetve maga  a pályázó  is  az RMK  (pl. Dencsháza,  Jánd). 
Másik eset mikor eleve egy nagyobb kapacitással (adminisztratív és szakmai kapacitással) rendelkező 
szervezet pályázik, ekkor maga  a pályázás  folyamata  is  könnyebben  kivitelezhető,  ilyenek  voltak  a 
Tiszáninneni  Egyházkerület  pályázatai,  ahol  a  két miskolci  (illetve Miskolc  környéki)  pályázatot  az 
egyházkerület  ifjúsági referense állította össze,  illetve menedzselte. A vilmányi tanoda pályázatnál a 
pályázó  szintén  az  egyházkerület  volt.  A  vilmányi  egyházközség  egyébként  2009‐ben  pályázott 
egyedül is TÁMOP 5.2.2 keretében gyerekház megvalósításra, de az a pályázata nem lett sikeres.  

Az elutasított pályázatokkal  kapcsolatban  többször  felmerült, hogy  az elutasítás  indoka  a pályázók 
számára nem derült ki, amit problémának éreztek. Hasznosnak éreznék a  jövőbeni sikeres pályázás 
érdekében, ha több információval rendelkeznének az elutasítás okáról. 

Több  esetben  is  a  tervezés  során  egyik  fő  problémaként  jelentkezett  a megfelelő  szakemberek 
biztosítása a pályázatokban. Ez elsősorban a kisebb településeken, hátrányos helyzetű térségekben 
okozott gondozott, ahol magában a térségben  is akut hiány van szakemberekben.  Itt végül minden 
esetben  fontos  tényezőként  jelent meg az egyházi,  illetve a pályázatokat segítő szakemberek  (RMK 
igazgatója,  kerületi  cigánymissziós  koordinátor)  kapcsolatrendszere,  illetve  az  egyházi 
intézményekben  dolgozó  szakemberek  (pl.  Sárospataki  Református  Teológiai  Akadémia).  Ezt  a 
helyzetet  jól  illusztrálja az, hogy a vilmányi gyerekház programhoz a program kezdő napján sikerült 
megtalálni az óvodapedagógust, miután 8 szakember mondta vissza a felkérést.  

A  képzett munkaerő  elvándorlása  tehát  jelentős  gondot  okoz  az  elmaradott  térségekben,  nagyon 
gyakran az  itt dolgozók „kívülről” járnak dolgozni a meglévő  intézményekbe, a programokba bevont 
új munkaerő  is mind „bejáró”. A vilmányi  lelkész szerint éppen ezért a fő cél az  lenne, hogy ezek a 
szakemberek  a  térségbe  költözzenek,  hogy  hosszútávon  biztosítva  legyen  az  a  kapacitás,  ami  a 
felzárkóztató munkához szükséges. Pedig az Abaúj‐Hegyközi kistérségben az óvodákban,  iskolákban 
dolgozó  szakemberek  jelentős  része  helyben  él,  de  hamarosan,  a  meglévő  szakemberek 
kiöregedésével itt sem lesz utánpótlás.  

A tervezés során az nem igazán bizonyult problémának, hogy a pályázat nem engedett meg bizonyos 
tevékenységeket, melyeket  a megvalósítók  fontosnak  gondoltak  volna.  Általánosságban  az  volt  a 
vélemény,  hogy  olyan  pályázatokra  szoktak  csak  benyújtani  pályázatokat,  melyek  tényleg 
illeszkednek  a  saját  tevékenységben  végzett  programokhoz,  így  nem  kellett más  típusú  program 
kiírásba „beleszuszakolni” az általuk végezni kívánt tevékenységeket. Persze egyes kiírásokban voltak 
olyan  elemek, melyek megnehezítették,  illetve  valamennyire  átformálták  az  eredeti  szándékot.  A 
miskolci TÁMOP 5.2.5 pályázatnak (kortárssegítő és ifjúsági iroda program) eleinte a drogprevenciós 
csomagját  akarták  megvalósítani,  ami  jobban  illeszkedett  volna  az  eredeti  profiljukba.  Azonban 
pályázati kikötés volt, hogy plázában kell megvalósítani a programot, viszont ott a bérleti díj olyan 
magas  lett  volna,  hogy  a  pályázható  összeg  jelentős  részét  elvitte  volna,  vagyis  a  teljesítés 
feltételéhez  nem  illesztett  reális  költségkeretet,  feltételeket  a  kiíró,  így  ezt  a pályázatot  a másik 
ifjúsági célú csomagra nyújtották be26.   

Az  sokkal  inkább  problémásnak  mutatkozik,  hogy  a  pályázati  kiírások  témakörei  néha  túl 
specifikusak, kevéssé engednek komplex tevékenységeket végezni, melyek alkalmasak lennének a 
helyi  közösségek  összetett  problémáinak  kezelésére,  és  amely  tevékenységek  egymásra 

                                                            
26
 A TÁMOP 5.2.5/B‐10/2 kiírás két csomagban tartalmazta a megvalósítható tevékenységeket, egy ifjúsági célú és egy kábítószer‐

prevenciós tevékenység csomagban. A két csomaghoz eltérő feltételrendszer volt meghatározva. 
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épülhetnének  szinergikus  hatásokat  kifejtve.  Ha  vannak  is  olyan  kiírások,  melyek  ezt  lehetővé 
tennék,  ezek  nem  összehangoltan  jelennek meg.  Például  a  vilmányi  lelkész  azt  kifogásolta,  hogy 
ahhoz, hogy sikeresen kezeljék a helyi roma közösségek problémáját, szükség lenne olyan vállalkozás‐
,  foglalkoztatási‐fejlesztési  programokra,  melyek  tényleges,  piaci  alapon  működő  munkahelyhez 
juttatják az embereket, a közmunka alternatívájaként27. Ez azért nagyon fontos, mert a gyermekekkel 
és  fiatalokkal  végzett  közösségi  és  személyiség‐,  illetve  életvezetési  fejlesztő munka  akkor  lehet 
igazán  hatékony,  ha  tudnak  olyan  lehetőségeket  biztosítani,  melyek  tényleges  esélyt,  minőségi, 
értékteremtő munkát kínálnak számukra. Az RMK pedig azt kifogásolta, hogy bár sokféle TÁMOP szól 
a bűnmegelőzésről,  a börtönlelkészi misszió  sikeresebbé  tétele  érdekében  szükség  lenne  kiléptető 
házak létrehozására a szabadultak számára, akiknek nincs hova menniük. Eddig azonban nem találtak 
még ilyen kiírást, pedig a terveik készen vannak erre.  

5.5.2 Célcsoport	elérése	

A célcsoport elérésében általában nem mutatkoztak problémák, mivel a programok egy része eleve 
olyan  helyen  valósult meg,  ahol  az  adott  egyházközség,  szervezet  már  folytatott  a  célcsoport 
irányában tevékenységeket. Ilyen program volt pl. a vilmányi tanoda és gyerekház, a jándi tanoda és 
a menekültmisszió tevékenysége. Továbbá a pályázatok olyan településeken valósultak meg, ahol a 
lakosság  jelentős  arányban  eleve  hátrányos  helyzetű,  sok  a  mélyszegénységben  élő,  így  a 
célcsoportok „közel” voltak a megvalósítókhoz. Érdemes kiemelni a vilmányi gyerekház esetét, ahol 
a program még nem egészen egy hónapja működik, de már teltházzal zajlik, és férőhely hiány van. Ez 
annak köszönhető, hogy az egyházközség által működtetett közösségi ház munkatársai már több éve 
jelen vannak a településen, rendszeresen és komplex módon foglalkoznak az ott élő roma családok 
problémáival,  és  a  projekt  indítása  előtt  a  felkészülési  időszakban már  felkeresték  a  családokat, 
hogy  ismertessék a gyerekház tevékenységét. Továbbá a kistérségi gyerekesély program (melynek a 
gyerekház  program  a  része)  előkészítése  során  a  program  tervezését  segítő  Magyar  Máltai 
Szeretetszolgálat  szakemberei  is  intenzíven  jelen  voltak  az  érintett  településeken,  megkezdve  a 
családok bevonását, aktivizálását.  

A  sikeres célcsoport elérésének egy másik példája a Tiszáninneni Egyházkerület által megvalósított 
kortárssegítő  képzés  és  ifjúsági  tanácsadó  iroda  program.  A  program  első  felében megrendezett 
kiállítás  látogatottsága rendkívül magas volt, ami annak köszönhető, hogy a munkatársak az összes 
iskolát végigjárták és ott a megfelelő szakemberekkel felvették a kapcsolatot. A kiállításon tartott 
előadások,  programok  rögtön  ismertté  tették  az  ifjúsági  irodát,  és  az  ott  tartott  csoportos 
beszélgetéseken, képzéseken is a kiállítás kapcsán jelentek meg a fiatalok. Ennek eredményeként az 
ifjúsági  iroda  bevezetése  a  fiatalok  körébe  félévet  vett  igénybe,  szemben  a  szakértői  körökben 
szükségesnek tartott 2‐3 évvel.  

Ha mégis voltak olyan programok, amelyeknél nehézséget okozott a célcsoport elérése, ezek olyan 
programok,  amelyeknél  az  előző  feltételek  nem  álltak  fenn  teljesen.  A  dencsházi  gyerekház 
programban a megfelelő létszám elérésében jelentkeztek nehézségek. Ez abból eredt, hogy egyrészt 
itt új volt a cigánymissziós tevékenység, a leghátrányosabb helyzetű roma családokkal nem volt még 
kialakított  kapcsolat,  másrészt  pedig  a  célcsoport  jelentős  része  külterületen,  illetve  másik 
településen él  (kedvezőtlen  településszerkezet),  így az ő bejutásukat külön meg kellett szervezni. A 
pályázatban  eleve  megígérték  nemcsak  Dencsháza,  mely  önmagában  elég  alacsony  lakosság‐  és 
gyerekszámú,  hanem  a  környéken  élő  mélyszegény  családok  segítését  is.  A  miskolci  családi 
közösségépítő program (mely szintén a Tiszáninneni Egyházkerület pályázata) során a gyerekes nők, 
családok elérése bizonyult nehezebbnek. A pályázat célcsoportja elsősorban a kismamák, gyesen lévő 
anyukák, külön hangsúllyal a hátrányos helyzetűekre és a roma nőkre. Az egyház, a gyülekezetek az 
alsóközéposztályt  tudják  egyszerűen  elérni,  mivel  velük  egyébként  is  kapcsolatban  van,  a 

                                                            
27
 Az egyházközség próbálja segíteni a munkaerőpiaci elhelyezkedésben azokat a roma és nevelőszülőknél nevelkedett fiatalokat, akik 

szereztek valamilyen szakképesítést: személyes kapcsolataikon keresztül beajánlják különféle vállalkozásokhoz őket. 
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mélyszegénységben  élők  és  romák  felé  azonban  nyitni  kellett,  és meg  kell  találni  elérésüknek 
módját. A leghatásosabb módszernek az bizonyult, amikor szorosabb együttműködést alakítottak ki 
azokkal az  intézményekkel,  illetve egyes munkatársakkal, akik egyébként  is kapcsolatban állnak a 
célcsoporttal.  Így a Lyukóvölgyben élő  több kismamát  is úgy  sikerült bevonni, hogy az ott dolgozó 
szociális munkással  léptek  kapcsolatba,  de  hasonló módszert  követtek  az  Avas  lakótelepen  is.  Az 
elérést nehezítette  az  is, hogy  a  kommunikációs  csatornák  sokkal  szűkebbek  a hátrányos helyzetű 
emberek,  családok  felé,  hiányzik  egy  olyan  hatásos  kampány, mint  az  ifjúsági  iroda  projektnél  a 
kiállítás volt. 

5.5.3 Projektek	megvalósítása	

A  leggyakrabban  felmerült  és  legsúlyosabbnak  tartott  probléma  a  TÁMOP  pályázatokkal 
kapcsolatban  a  finanszírozási  rendhez  kötődött.  A  projekt  elején  folyósított  előleggel  el  lehetett 
indítani a pályázatokat, de az ezt követő elszámolásokhoz kötődő kifizetések rengeteget csúsztak, az 
eljárások  nagyon  túlbürokratizáltak  voltak,  pl.  a  hiánypótlásoknak  rengeteg  formai  követelménye 
van,  ami  a  kifizetéseket  is  nagyon  kitolta.  Ezen  felül  is,  amikor már  formailag  rendben  voltak  az 
elszámolások, a  fizetések  sokszor  jelentősen  csúsztak. Mindezek nagyon nehéz helyzetbe hozták a 
pályázókat, hiszen az adott  időszak alatt  is a projekt költségeit, különösen a bérköltségeket  fizetni 
kellett. A  költségek  ilyen mértékű megelőlegezését  az  egyházközségek  a  saját  költségvetésükből 
képtelenek  lettek  volna  finanszírozni,  és  minden  esetben  a  felsőbb  szintű  egyházi  szervezeti 
szinteknek kellett az áthidaló finanszírozást biztosítani, ami nélkül az egyházközségek maguk csődbe 
jutottak volna, illetve képtelenek lettek volna végigvinni a programot. Erre jó példa a vilmányi tanoda 
projekt, melynek projektgazdája  az  egyházkerület  volt,  amely  a projekt mögé  tudott  állni,  és  csak 
azért  sikerült  a  projektet  végigvinni, mert  az  egyházkerület  előteremtette  az  áthidaló  forrásokat. 
Ugyanez  volt  a  helyzet  az  egyházkerület  többi  projektjénél  is,  az  ifjúsági  iroda  és  a  családi 
közösségeket célzó programoknál is. A dencsházi projekt esetében az RMK segítette át a projektet a 
finanszírozási nehézségeken. 

Ugyanakkor a programok megvalósítását nagyban  segítette az, hogy az egyház  több esetben  is a 
saját  ingatlanát  tudta  biztosítani  a  projekt  helyszínéül.  A  miskolci  ifjúsági  iroda  az  egyik  helyi 
gyülekezet  ingatlanában kapott helyt, melyért az első évben még bérleti díjat kellett fizetni, majd a 
gyülekezettel  kialakult  szorosabb  együttműködés  következtében  már  ingyen  biztosították  a 
helységet. A  vilmányi és  a dencsházi  tanoda és  gyerekház projektek  is  a helyi  gyülekezeti házban, 
illetve a használaton kívüli lelkészlakásban kaptak helyet.  

Részben  a  finanszírozási  nehézségekkel  összefüggésben,  a  másik  jelentős  problémát  a  túlzott 
adminisztrációban  látják  a  megvalósítók.  A  tevékenységek  adminisztrálása  nagyon  munka‐  és 
eszközigényes (papír, fénymásolások), aminek ugyan részben megvan a fedezete a pályázatban, de a 
beszámolók  szerint  felesleges,  és  a  célcsoporttal  végzett  tényleges  szakmai  munkától  von  el 
erőforrásokat, figyelmet, miközben tényleges eredményeket csak a helyben végzett munka hoz.  

Az  indikátorok  teljesíthetősége  szoros összefüggésben  van  a  célcsoport  elérhetőségével,  és  azzal, 
hogy a pályázat által megkívánt tevékenységek, illetve azok kivitelezési módja mennyire illeszkedik a 
célcsoport  sajátosságaihoz.  A  vilmányi  tanoda  programban  problémát  okozott,  hogy  a 
követelmények  nem  illeszkedtek  a  célcsoport  sajátosságaihoz,  illetve  maguk  az  indikátorok  is 
szakmailag nem megfelelő módon voltak meghatározva. A mélyszegénységben élő roma gyerekektől 
már a program elején olyan strukturált  tevékenységeket, napirendet és  teljesítést várt el, ami csak 
hosszas  munkával  érhető  el.  A  program  eredményességének  mérésére  a  bukások  számának 
csökkentése  volt  meghatározva,  azonban  nem  volt  definiálva  mi  számít  bukásnak  (elégtelen 
osztályzat vagy évismétlés, félévi vagy év végi teljesítmény). 

A  miskolci  ifjúsági  programban  az  volt  a  tapasztalat,  hogy  az  életmódbeli  változást  célzó 
tevékenységeknél nagyon nehéz a tényleges eredményeket mérni, másrészt pedig nehéz ténylegesen 
követni, hogy mi  történik velük. Többször előfordult, hogy az eredmények nem  rögtön a pályázati 
tevékenységek  lezárultával  jelentkeztek.  Például  a  pályázatban  elvárt  indikátor  a  képzés  utáni 
munkába  állás,  vagy  a  csoportos  foglalkozások  után  képzésre  való  jelentkezés  volt,  azonban  ez 
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többször  is  csak  bizonyos  idő  elteltével  valósult meg,  de megvalósult.  Ebből  az  is  látszik,  hogy  a 
projektek  monitoringolása  nem  törekszik  arra,  hogy  megteremtse  a  programból  kikerülők 
utánkövetését. 

Másrészt  a dokumentációs  eszközök, melyek  igazolták, hogy bizonyos  tevékenységek  ténylegesen 
megtörténtek, illetve megfelelő számú résztvevő volt jelen, szakmailag nem megfelelőek. A dencsházi 
gyerekházban  és  tanodában  jelezték,  hogy  a  fényképkészítések  sok  esetben  megzavarták  a 
kiépülőben lévő bizalmi viszonyt a szülőkkel, gyerekekkel.  

A  családi  közösségek megerősítése  programban  a  vállalások  teljesítése  tekintetében  a  kismamák 
célcsoportja  azért  is  volt  különleges  igényű, mert  egy  adott  eseményre  hiába  volt meg  az  összes 
jelentkező, gyakran többen nem tudtak eljönni a gyermek miatt (pl. betegség), ekkor újra meg kellett 
szervezni a rendezvényt, melyeket a változás‐bejelentőkön keresztül engedélyeztetnek. A problémát 
a  pályázó  tehát  kezelni  tudta  és  a  KSZ  is  együttműködő  volt  e  téren,  de megint  csak  nagyon  sok 
adminisztrációs munka árán.   

Az  intézményrendszeri  és  szakmai  együttműködések  kialakításának  és  szélesítésének,  illetve  a 
meglévő  kapcsolatrendszer  használatának  rendkívüli  jelentősége  van  a  pályázatok  eredményes 
megvalósításában.  Egyrészt  a  pályázatok megvalósításában  nagyban  támaszkodtak  a  szervezetek, 
illetve  legfőképpen  a programok  szakmai  irányítói  (RMK, egyházkerületek munkatársai)  a meglévő 
kapcsolatrendszerükre,  így  például  a megfelelő  szakképzett munkaerőt  is  legtöbbször  így  sikerült 
biztosítani a megvalósításhoz. Másrészt a TÁMOP pályázatok hozzájárultak ahhoz, hogy a helyben, 
térségben működő  intézményrendszerrel  az  együttműködés  szorosabbá,  rendszerszerűbbé  váljon, 
mely  lehetővé  teszi  az  egyes  szervezetek  és  intézmények  a  célcsoportra  irányuló  munkájának 
hatékonyabb összehangolását. Ez történt tipikusan a gyerekház programoknál, melyeknél a kiírások 
feltétele volt az érintett szereplők együttműködési rendszerének erősítése, rendszeres konzultációk, 
illetve egyes szakemberek (pl. védőnő, gyerekjóléti munkatársak) rendszeres gyerekházi jelenlétének 
formájában. Ez tehát a TÁMOP pályázatok egyik jelentős hozadéka.  

A TÁMOP pályázatok hasznossága, pozitív hozadéka elsősorban abban rejlik, hogy lehetővé tették az 
egyházi  szervezetek  meglévő  tevékenységeinek  tovább  fejlesztését,  újabb  célcsoportok,  illetve 
meglévő célcsoportok nagyobb arányú elérését, a programok kiterjesztését olyan  területekre, ahol 
még  nem  működtek,  a  tevékenységekhez  infrastruktúra  felszerelés/eszközök  megteremtését, 
kapcsolati  rendszer  bővítését,  szorosabbá  válását,  főként  külső  szereplőkkel,  önkormányzatokkal, 
intézményekkel, szakmai  szolgáltatókkal, szervezetekkel. A pályázatok segítették, hogy az önerőből 
megkezdett tevékenységek  intézményesülni tudjanak, rendszerszerűvé és szakszerűbbé váljanak a 
kiírások megadott módszertana  alapján  és  hogy  a  célcsoport  problémáinak  hatékonyabb  kezelése 
érdekében  többféle  szakterületről  vonjanak  be  szakembereket.  Mindezeket  a  fenn  bemutatott 
példák megfelelően alátámasztják.  

5.6 Fenntarthatóság	
A  bemutatott  példák  esetében  az  egyházi  szervezetek  egyértelmű  törekvése,  hogy  a megkezdett 
tevékenységeket,  ha  kisebb  volumenben  is,  de  folytassák  a  pályázat  lezárulta  után  is,  illetve 
támogassák  a  pályázat  végső  kedvezményezettjeit  abban,  hogy  a  programok  során  megszerzett 
tudásokat, képességeket továbbiakban is használni tudják.  

Utóbbira  jó  példa,  hogy  a  dajkaképzésben  résztvevők  munkaerőpiaci  elhelyezkedését  próbálták 
segíteni,  5  fő  esetén  sikeresen,  bár  nem  mindenki  dajkaként  helyezkedett  el.  Hosszabb  távon 
azonban nem  tudták kísérni a résztvevőket,  így nincs  információjuk arról, hogy még hányan  tudtak 
később  elhelyezkedni,  illetve  hogy  azok,  akik  elhelyezkedtek  mennyi  ideig  tudták  megtartani  az 
állásukat. Legsikeresebb történetük az, hogy az egyik részvevő a Bethesda kórházban helyezkedett el 
gyermekápolóként és azóta is ott dolgozik.    

A dencsházi gyerekház és tanoda program fenntartása érdekében az RMK, mely mindkét pályázatot 
segítette,  nagy  erőfeszítéseket  tett  és  tesz,  egyházon  belül  is.  A  cigánymissziónak  a  dencsházi 
program az egyik mintaprogramja, a gyerekház és a tanoda program erősen egymásra épül. Eddig is 
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jelentős  eredményeket  sikerült  elérni megítélésük  szerint, melyek  a  programok  folytatása  nélkül 
elvesznének.  A  gyerekház  program  jelenleg  a  kötelező  fenntartási  időszak  fázisában  van, melyet 
tudnak teljesíteni, még ha csökkentett alkalmazotti létszámmal is: egy főnek a bérét állja az egyház, 
a kötelező 2013 május végi időpont helyett az év végéig. Ugyanakkor a fenntartási időszakban nem 
maradnak el teljes egészében az eddigi programok, több szakember  is elkötelezetté vált a program 
iránt, és önkéntes munkában folytatja a pályázatban megkezdett tevékenységet: a nyugdíjas védőnő 
kijár a gyerekházba, a  logopédus bár  ritkábban, de kijár egy‐egy gyermekhez és a zeneterapeuta  is 
folytatja a foglalkozásokat bérezés nélkül. A kérdés tehát, hogy mi történik 2014 év elejétől: bíznak 
abban, hogy  a  kormány  által  régóta  ígért normatív  finanszírozást biztosítják  a  gyerekházaknak, ha 
mégsem, akkor megpróbálják egyházi finanszírozásból egy státusszal tovább működtetni a házat, és a 
meglévő  önkéntes  összefogást  továbbvinni.  Az  önkéntesség  nagyon  fontos,  de  –  mint  a 
programgazda, az RMK hangsúlyozta – erre nem  lehet egy napi  rendszerességű,  intézményesített 
tevékenységet  építeni,  egy  minimális,  rendszeres  finanszírozás  kell  mögé.  A  tanoda  projektjük 
fenntartását  újabb  TÁMOP‐os  pályázati  forrásból  kívánják  biztosítani,  ezért  pályáztak  a  2012‐es 
kiírásra.       

A  vilmányi  tanoda program  a már  fenn  jelzett nehézségek miatt nem  pályázott újabb  TÁMOP‐os 
tanoda program megvalósítására, a tevékenységet azonban más forrásból, de fenntartják. A TÁMOP 
program zárása után a svájci HEKS Alapítványhoz pályáztak, mely a tevékenységek jellegéhez sokkal 
jobban igazodik, rugalmasabb és kevésbé bürokratikus formát biztosít, de a szakmai ellenőrzés, és 
a  pénzügyi  monitoring  mégis  szigorú.  Részletes  szakmai  programot,  pénzügyi  és  szakmai 
beszámolókat itt is kell készíteni, de jóval egyszerűbb struktúrában és elektronikusan, ugyanakkor az 
alapítvány régiós felelőse bármikor személyesen ellenőrizheti a programot, hogy az a tervek szerint 
folyik‐e. Finanszírozási szempontból fontos, hogy év elején utalják át az az évi forrást. Tapasztalatuk 
szerint mindez sokkal megfelelőbb forma az ilyen programok működtetéséhez.  

A miskolci  ifjúsági  iroda és kortárssegítő  tevékenységek  fenntartásában  fontos  tényező  lehet majd, 
hogy  az  iroda maga  egy  egyházi  épületben  helyezkedik  el, mely  helységet ma már  a  gyülekezet 
térítésmentesen  bocsátja  rendelkezésre,  tehát  a  helyiség  fenntartása  megoldott.  Az  iroda 
tevékenységének  fenntartását,  az  alkalmazottak  bérköltségének  fedezését,  bár  csökkentett 
létszámban,  de  az  egyházkerület  vállalja,  amelyet  további  rendszeres  pályázással  kívánnak 
kiegészíteni. Az egyházi  finanszírozás  tehát egy minimális alapszintű  feltételrendszert biztosítana, 
melyhez  folyamatos  plusz  források  szerzése  szükséges,  főként  pályázatok  útján.  A  különféle 
önkéntes munkának, különösen a kortárssegítés keretében, itt is fontos szerep jut. 

A  programok  tevékenységeinek  és/vagy  eredményeinek  fenntartásában  tehát  fontos  tényező 
egyrészt, hogy az egyházi szereplők a kiterjedt kapcsolatrendszerüket  tudják használni és elérnek 
olyan  szakembereket vagy a  saját  intézményeiket, melyek  szerepet vállalnak a programok és az 
eredmények fenntartásában. Lényeges elemnek mutatkozott az önkéntes munka  is, hiszen egy sor 
programban  a  tevékenységek  fenntartásának  egy  részét  elkötelezett  szakemberek  önkéntes 
vállalásaival  tudják biztosítani. Bár az egyházközségek maguk nem  rendelkeznek elegendő  forrással 
ahhoz, hogy alapfeladataikon kívül plusz tevékenységeket tudjanak  finanszírozni, az egyház  felsőbb 
szintű  szervezetei  (egyházkerület,  RMK28,  stb.)  a  fontos  célokhoz  tudnak  pluszforrásokat 
biztosítani.  Az  egyházi  forrásokon  kívül  vannak  olyan  nemzetközi  források  is  (elsősorban  külföldi 
egyházszervezetekhez, pl Holland Református Egyház), melyekhez a Református Egyház könnyebben 
hozzá  tud  jutni.  Mindez  nem  jelenti  azt,  hogy  a  fenntartást  biztosító  forrásokat  a  pályázat 
megvalósítói  könnyen  tudnák  biztosítani,  de  az  látszik,  hogy  az  egyházi  kapcsolatrendszerrel  több 
típusú forrást képesek bevonni.     

                                                            
28
 Az RMK maga nem rendelkezik olyan finanszírozási kerettel, amelyet saját hatáskörben osztana el, a saját költségvetése a működéséhez 

elegendő. Azonban az egyes projektek támogatásához a felsőbb szintű egyházi vezetés támogatásával be tud vonni plusz forrásokat, tehát 
tu. „lobby tevékenységet” folytat az egyházon belül.  
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5.7 Következtetések	és	jövőbeni	tervezéssel	kapcsolatos	javaslatok		
Az alábbi fejezetben a Református Egyház társadalmi befogadás terén kifejtett tevékenységével és a 
társadalmi  befogadást  célzó  uniós  forrás  felhasználásával  kapcsolatban  fogalmazzuk  meg  a  fő 
következtetéseket, illetve teszünk javaslatot arra, hogy milyen változtatások lennének szükségesek az 
uniós források felhasználásának feltételrendszerében ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak pályázni 
az  egyházi  szervezetek,  illetve  az  egyházon  belül  ehhez  milyen  feltételek  meglétét  látjuk 
szükségesnek.  

5.7.1 Következtetések	

A Református Egyház  felépítése erősen decentralizált, az egyes  szintek erős autonómiát élveznek, 
amely megnehezíti az egyes szintek (egyházközségek, egyházmegye, egyházkerületek, legfelső szintű 
vezetés  –  zsinat  és  végrehajtó  szervei)  között  a  kommunikációt,  bizonyos  szakmai  és  szemlélet 
módbeli  iránymutatások,  információk  közvetítését  az  alsóbb  szintek  felé.  Bár  vannak  kiépített  és 
működő információs csatornák, mégis a decentralizált szervezeti struktúra eredménye, hogy egyházi 
szinten  nincsenek  összesített  adatok  például  az  uniós  pályázatokra,  a  felső  szintek  nem  tudnak 
arról,  hogy  az  egyházközségek,  intézmények  milyen  tevékenységeket  folytatnak,  illetve  milyen 
pályázatokat valósítanak meg.  

A  társadalmi  befogadással  kapcsolatban  az  egyháznak  nincsen  egységesen  kialakított 
állásfoglalása, iránymutatása a gyülekezetek, református intézményrendszer felé. Ennek eredménye, 
hogy az egyes egyházközségek,  intézmények nagyon különféleképpen állnak a társadalmi befogadás 
kérdésköréhez, ami  tulajdonképpen  leképezi a  társadalom megosztottságát. Nincsen az egyháznak 
stratégiája a  társadalmi befogadás,  illetve annak egyes  területei  terén sem. Pozitív kezdeményezés 
azonban, hogy egy cigánymissziós stratégia van kialakítás alatt, melyet az egyházközségek körében 
végzett széles körű felmérés előz meg.  

A  társadalmi  elfogadás  iránti  elkötelezettség  a  missziók  tevékenységét  hatja  át  jelentősen,  ők 
próbálják összefogni, támogatni azokat az egyházközségeket, melyek nyitottak a hátrányos helyzetű, 
társadalmilag kirekesztett csoportok problémája iránt, illetve próbálják terjeszteni az egyházon belül, 
gyülekezetek  körében  a  társadalmi  befogadás  szemléletmódját.  A missziós  tevékenységek  egyre 
erősödő  intézményesülése  figyelhető meg  az  egyházon  belül,  különösen  igaz  ez  a  cigánymissziós 
tevékenységre,  mely  ma  már  egyházkerületi  szinten  szerveződik  (cigánymissziós  koordinátor 
egyházmegyénként).  Mindez  nem  zárja  ki,  hogy  ne  lenne  néhány  gyülekezeti  szinten  létrejövő 
kezdeményezés, melyre az egyik legkomplexebb példa Vilmány‐Göncruszka‐Hejce egyházkörzet. 

A fenti okok miatt az uniós pályázatok nagy részét a közszolgáltatásokat nyújtó egyházi intézmények 
nyújtották be. Fő preferencia az ingatlanok felújítása volt, elsősorban ROP‐os forrásokból (nincsenek 
pontos  adatok  ennek mértékéről),  de  a  TÁMOP‐on  belül  is  az  egyházi  iskolák  jelentős  arányban 
pályáztak. Az egyház pályázatainak  többsége nem  a  társadalmi befogadással  kapcsolatos  témákkal 
van összefüggésben.  

Általános  probléma,  hogy  az  uniós  pályázatok  által  kívánt  követelményrendszert  (adminisztráció, 
szakértelem,  humánerő  kapacitás)  az  egyes  egyházközségek  forráshiány  miatt  nem  tudják 
teljesíteni, ezért a pályázatok nagy része nagyobb kapacitással rendelkező magasabb szintű egyházi 
szervezet  (egyházkerületek, Református Misszió Központ, Református Szeretetszolgálat)  szakmai és 
pénzügyi támogatásával valósul meg, gyakran ezek a szervezetek maguk a pályázók is, mivel ez jelent 
megfelelő garanciát a helyi egyházközségeknek. Ugyanakkor ez a  támogatás azt  is elősegíti, hogy a 
megvalósított pályázatok szakmailag megfelelőek legyenek. 

A  pályázások  nagyrészt  olyan  tevékenységekre  épülnek,  melyeket  az  adott  egyházi  szervezetek, 
egyházközségek  már  korábban  is  folytattak,  a  pályázat  viszont  lehetőséget  adott  arra,  hogy  a 
megkezdett  tevékenységeket  magasabb  színvonalon,  rendszeresebben,  szélesebb  körben 
kiterjesztve végezzék,  illetve  segítették a  tevékenység végzésének  jobb  infrastrukturális hátterének 
megteremtését. Néhány esetben a pályázatok ahhoz hozzájárultak, hogy olyan helyen kezdjenek meg 
programokat, ahol eddig még nem voltak ilyen programok.  
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A  társadalmi befogadással kapcsolatos programok  terjesztésének, vagyis, hogy nagyobb  számban 
újabb  és  újabb  egyházközségeket  vonjanak  be  a  programokba,  segítsék  őket  pályázatok 
megvalósításában  kapacitás  és  forrás  korlátai  vannak.  Az  egyes  egyházkerületekben  pl.  egy 
cigánymissziós koordinátor van, aki csak  igen véges számú helyszínnel tud foglalkozni. De  igaz ez az 
RMK‐ra  és  a  Szeretetszolgálatra  is,  bár  fontos  kapacitással,  szaktudással  rendelkeznek  az  egyházi 
szervezetrendszeren  belül,  mégis  ezekkel  csak  korlátozott  számú  egyházközséget  (intézményt) 
tudnak elérni. Továbbá az egyházkerületek és egyéb szervezetek anyagi kapacitása sem enged meg 
jelenleg sokkal nagyobb volumenben programokat facilitálni.  

A pályázati rendszerrel kapcsolatban a legfontosabb kritikai észrevételek:  

‐ az  egyes pályázatok  témája  gyakran  túl  specifikus  egy  adott problémakörben,  kevés olyan 

pályázat van, ami a hátrányos helyzetű célcsoportok komplex problémáinak nagyobb részét 

képes  lefedni,  a  helyben  működő  szervezetek  így  nem  képesek  korlátozottan  képesek 

komplex, integrált szemléletű programokat megvalósítani;  

‐ ez azt  is  jelenti, hogy bizonyos pályázatokra a megvalósítók „éveket várnak”,  (hátha kiírnak 

olyan  pályázatot,  amelyek  megfelelnek  az  adott  szükségleteknek).  Az  RMK‐nál  és  a 

Szeretetszolgálatnál is rendszeresen figyelik a pályázatokat és azokat eljuttatják a potenciális 

pályázókhoz;   

‐ a  pályázatok  minimum  költségvetése  gyakran  nagyon  magas,  kisebb  szervezetek  nem 

képesek ilyen mértékű felelősséget felvállalni. A kisebb összegű pályázatokra viszont gyakran 

nem érdemes pályázni, mert ugyanolyan mértékű adminisztrációval  járnak, mint a nagyobb 

volumenű  pályázatok.  A  pályázatban  való  részvételt  nagyon  megnehezíti,  hogy  a 

támogatások folyósítása sokat késik, így ellehetetlenülnek a helyi programok; 

‐ a  pályázati  rendszerek,  elszámolások,  dokumentációk,  változás  bejelentők  borzasztóan  túl 

bürokratizáltak, forrás és anyagigényesek (környezetvédelmi szempontok is!); 

‐ az  indikátorok  –  sem  az  output,  sem  az  eredmény  indikátorok  –  nem  mindig  veszik 

figyelembe  a  célcsoport  sajátosságait,  a  velük  elérhető  eredményeket,  annak  időtávját. 

Ugyanakkor hiányzik a projektek szakmai minőségének ellenőrzése. 

Az  egyház  pályázati  tevékenysége  során  előnyt  és  jelentős  forráskiegészítést  jelentett,  hogy 
kapcsolati  rendszerén  keresztül  önkéntes  munkában  jelentős  szakmai  kapacitásokat  tudott 
bevonni,  illetve megfelelő szakembereket ért el olyan térségekben  is, ahol a megfelelő szakképzett 
munkaerő hiánya olyan mértékű, hogy az a pályázat megvalósítását már ellehetetlenítené.  

A  pályázati  programok  több  esetben  is  hozzájárultak  a  helyi  együttműködések  kiszélesítéséhez, 
intenzívebbé tételéhez. Az együttműködések több esetben a célcsoport hatékonyabb és intenzívebb 
elérését tették lehetővé, illetve növelték a munka hatékonyságát. 

A  fenntartásban  a  már  említett  egyházi  kapacitások  (humán  és  finanszírozási  egyaránt)  és  az 
önkéntes munka  is  jelentős  szerepet  játszik,  ezen  kívül  az  egyház  bizonyos  nemzetközi  pályázati 
forrásokhoz is hatékonyabban fér hozzá (egyházi kötődésű alapítványi források). Mindez nem jelenti 
azt,  hogy  problémamentes  lenne  az  egyes  programok  tevékenységeinek  és  eredményeinek 
fenntartása.  

5.7.2 Javaslatok		

Az  alábbi  javaslatok  alapvetően  azt  célozzák,  hogy  komplex  szemléletű,  hosszabb  távra  szóló 
projektcsomagok megvalósítására nyíljon  lehetőség adott tématerületen és/vagy helyi közösségben 
az  uniós  források  segítségével,  egy  a  jelenleginél  jóval  egyszerűbb,  rugalmasabb,  a  célcsoportok 
igényeihez  és  a  helyi  sajátosságokhoz  jobban  illeszthető,  a  szakmai  minőséget  hatékonyabban 
biztosító feltételrendszerben.  
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Szélesebb témájú pályázati kiírásokra lenne szükség, melyek többtípusú tevékenységet, több típusú 
célcsoporttal  (pl.  vegyesebb  korosztályokkal)  tesz  lehetővé  egy  adott  közösségen  belül.  Ez 
különösen  akkor  fontos,  mikor  egy  szervezet  olyan  helyi  közösséggel  dolgozik,  illetve  olyan 
célcsoportokkal,  amelyek  komplex  problémával  rendelkeznek  (ami  a  társadalmi  befogadás  témájú 
pályázatok esetén általában így van). Vagyis elsősorban olyan komplex tevékenységcsomagokra való 
pályázati  lehetőségeket  keresnek,  melyen  belül  szabadabban  határozható  meg  a  tevékenységek 
összetétele, amennyiben igazolható, hogy azok egymásra épülnek és szinergikus hatást fejtenek ki. 

A társadalmi kirekesztettséggel érintett célcsoportok esetében  fontos, hogy a programok hosszabb 
távra  szóljanak, mivel valós és  tartós eredmények  csak  így érhetőek el. A  jelenlegi általában 1,5‐2 
évre szóló források rendszerint a tevékenységek bevezetésére és felfuttatására, az első eredmények 
eléréséhez  elegendőek,  utána  azonban  a  nagyon  korlátozott  fenntartási  lehetőségekkel 
szembesülnek  a  programgazdák,  melyek  már  csak  jelentősen  csökkentett  tevékenységek 
finanszírozására elegendőek.  

A hosszabb távú projektekkel biztosítható, hogy a hátrányos helyzetű térségekben megfelelő, a helyi 
sajátosságokat (meg)ismerő és a célcsoport bizalmát élvező szakemberek vegyenek részt. Ezt ajánlott 
többféle eszközzel is ösztönözni (pl. szolgálati lakás). 

Az uniós források felhasználását kiszámíthatóbb, egyszerűbb és csökkentett adminisztrációval  járó 
finanszírozási  rendszer  teheti  hatékonyabbá.  Fontos,  hogy  a  projektek  folyamatos  finanszírozása 
biztosítva legyen és ne legyen szükség áthidaló források bevonására, amire a kisebb szervezetek nem 
képesek,  illetve az egyházat magát  is megakadályozzák abban, hogy szélesebb körben pályázzanak. 
Fontos az összeghatárok rugalmasabb alakítása, kisebb összegű pályázati források elérhetővé tétele, 
(amelyek  pl.  a  programok  eredményeinek  fenntartását  tudnák  segíteni)  ezeknél  egyszerűsített 
eljárásrend alkalmazása. 

Javasolt  a  túlbürokratizált  ellenőrzési  rendszer  leegyszerűsítése,  a  szakmai  kontroll  erősítése  (pl. 
svájci HEKS Alapítvány mintája).  

Annak  érdekében,  hogy  az  egyházi  szervezetek  nagyobb  volumenben  és  hatékonyabban,  illetve 
megfelelő  szemléletmóddal  és  szakmaisággal  tudjanak  pályázni  a  társadalmi  befogadással 
kapcsolatos  forrásokra,  szükség  lenne  arra,  hogy  az  egyház  kialakítson  egy  a  társadalmi 
befogadással kapcsolatos stratégiát, mely megfelelő  iránymutatást és szemléletmódot közvetít az 
egyházi szervezetek felé. A stratégiára támaszkodva alakítható ki egy olyan cselekvési terv, mely már 
tartalmazhat olyan elemeket  is, melyek segítik áthidalni az alsóbb szinteken  jelentkező kapacitás‐, 
forrás‐  és  szakmai  tudáshiányokat. Az  alsóbb  szinteket  támogatni  képes  szervezeti  egységek már 
léteznek az egyházon belül  (RMK,  Szeretetszolgálat, egyházkerületi  szinten  koordinátorok), melyek 
megerősítésére  lenne  szükség. A  társadalmi  befogadással  kapcsolatos  stratégia  (esetleg  stratégiák 
célcsoportok,  beavatkozási  területek mentén),  cselekvési  tervek  és  szakmai  támogató  szervezetek 
lényeges garanciális elemet  is  jelenthetnek az uniós  források  szakszerű  felhasználására  is. Ebből a 
szempontból fontos fejlemény lehet a készülő cigánymissziós stratégia.  

Interjúk: 

Czibere Károly – Református Szeretetszolgálat igazgatója 

Papp Kornél – Református Zsinat, Oktatásügyi Iroda vezetője 

Magyarné Balogh Erzsébet – Református Missziós Központ igazgatója 

Sohajda Levente – Göncruszka‐ Hejce‐Vilmány egyházkörzet lelkésze 

Barnóczki Anita – Tiszáninneni Egyházkerület cigánymissziós koordinátora 

Ifj. Csomós József ‐ Tiszáninneni Egyházkerület ifjúsági referense 

Forró Éva – Jánd lelkésze 
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6 Szigetvári Kultúr‐ és Zöld Zóna Egyesület	

6.1 Vezetői	összefoglaló29	

A  Szigetvári Kultúr‐  és  Zöld  Zóna  Egyesület  egy  igazi grassroots  szervezetként  jött  létre  1998‐ban, 
helyi fiatalok önkéntes alapon szerveződő csoportjaként. Az Egyesület fő céljaként természetvédelmi 
és  kulturális  tevékenységek  végzését  jelölte meg,  jóllehet,  tevékenységeinek  profilja már  az  első 
években  szélesedett,  illetve a hangsúly a  természetvédelem  felől a munkaerőpiaci programok  felé 
tolódott,  míg  tevékenységeik  másik  markáns  területe  a  közművelődés,  mely  2005‐ben  a  városi 
önkormányzattal kötött feladatellátási megállapodás révén öntött intézményesült formát.  

Ahhoz, hogy az önkéntes szerveződésből meghatározó szervezetté váljon az Egyesület, két feltételre 
mindenképp  szükség  volt:  az  egyik  a  szervezet  illetve  annak  vezetésének  jó  kapcsolata  a  helyi 
önkormányzattal,  főképp  annak  előző  vezetésével,  aminek  egyik  eredménye,  hogy  be  tudtak 
kapcsolódni  a  helyi  közszolgáltatások  ellátásába.  A másik,  hogy  –  az  LHH  kistérségekre  jellemző 
módon – a  térség  szűkölködik civil  szervezetekben, és az Egyesület olyan  tevékenységeket célzott 
meg,  melyek  egyrészt  hiánypótlónak  számítanak,  másrészt  jelentős  kereslet  és  támogatási 
(pályázati) forrás áll rendelkezésre e programok megvalósításához. 

Az Egyesület profiljából adódóan a tevékenységek célcsoportja is igen tág és heterogén, gyakorlatilag 
az LHH kistérség teljes lakossága, ezen belül egyes projekteken keresztül adott csoportokat, például a 
fiatalokat, vagy a szegregátumban élőket célozzák. Működésük jóval túllép nemcsak a város, hanem a 
kistérség  határain  is:  míg  a  fókuszáltabb  projekteket  a  kistérség  egyes  településein  vagy 
mikrotérségeiben  valósítják  meg,  egyes  szolgáltatásokkal  régiós  szintű  jelenlétet  tudhatnak 
magukénak. 

Az Egyesület tevékenységinek köre a kulturális és közművelődési, valamint a képzési‐foglalkoztatási 
programok megvalósításán  alapul. Mind  az  Egyesület működésének  társadalmi  környezete, mind 
pedig  a  profilja  elengedhetetlenné  teszi,  hogy  aktívan  bekapcsolódjon  a  társadalmi  befogadás 
elősegítését  célzó  folyamatokba.  Természetesen  ezt  a  különböző  területeken,  a  különböző 
projektekkel  eltérő mértékben  teszi;  ebből  a  szempontból  kiemelt  jelentőségűek  a  marginalizált 
közösségeket célzó, a képzési‐foglalkoztatási célú, az ifjúságvédelmi és a közösségfejlesztő projektek. 

A  Szigetvárihoz  hasonló,  leghátrányosabb  helyzetű  kistérségekben  a munkaerő‐piaci  (re)integráció 
önmagában  nem  értelmezhető.  A  kistérséget  jellemző  gazdasági  környezetben  a  foglalkoztatási 
programok eredményessége, fenntarthatósága nem biztosított, egyrészt, mert a helyi munkaerőpiac 
gyakorlatilag  nem  vagy  alig  létezik, másrészt, mert  a  térségben  élő  lakosság  hátrányos  helyzete 
komplex beavatkozásokat igényel. Az Egyesület ezt a komplexitást igyekszik megragadni, kihasználni 
a  közművelődés,  a  közösségfejlesztés,  illetve  akár  a  közművelődés  és  az  alacsony  küszöbű 
szolgáltatások  összefüggéseit,  illetve  az  egyéni  és  közösségfejlesztő  programelemeket  a 
foglalkoztatási projektekben is érvényesíteni.  

Az Egyesület több csatornán keresztül érkező forrásokat használ: a jelentős összegben elnyert uniós 
pályázatok mellett a munkaügyi központ és  az OFA támogatásával is sikeresen élt, illetve vállalkozási 
tevékenységekből is származik bevétele.  

Az NFT  és  az ÚMFT/ÚSZT  nyertes  pályázatainak  köszönhetően  az  elmúlt mintegy  nyolc  évben  az 
Egyesület  –  csak  főpályázóként  –  több  mint  1  Mrd  forint  összegű  támogatásból  valósított  meg 
programokat. A TÁMOP 5. prioritási  tengelyéhez  tartozó projektek a TÁMOP 5  sokrétű céljai közül 
többet  is  lefednek.  A  képzési‐foglalkoztatási  (TÁMOP  5.1.1/7),  illetve  az  alacsony  küszöbű 
szolgáltatást  nyújtó  „első  lépés”  típusú  (TÁMOP  5.3.1)  projektek  mellett  a  gyermek‐  és 
ifjúságvédelem  (TÁMOP  5.2.5),  az  önkéntesség  elterjesztésének  (TÁMOP  5.5.2)  témakörében  is 

                                                            
29
 Az esettanulmányt Domokos Vera készítette. 
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megvalósítottak projekteket, illetve a társadalmi kirekesztettséggel sújtottak egy markáns csoportját, 
a mélyszegénységben élőket is megcélozták (TÁMOP 5.1.3). 

Az  uniós  forráselosztás  projektrendszerű  működésének  alapvetése,  hogy  a  célcsoport  elérése 
leginkább attól függ, hogy – a projekt célja mellett – milyen indikátorrendszert határoz meg a kiíró. 
Addig,  amíg  a  megvalósítót  az  indikátorok,  különösen  a  foglalkoztatási  programok  esetében, 
kockázatkerülő magatartásra ösztönzi, érvényesül a lefölözés elve. Nagy problémát jelent az is, hogy 
az  LHH  kistérségekre  jellemző  gazdasági  környezetben  nehéz  valós  foglalkoztatási  programokat 
megvalósítani. A célcsoport programban tartásának másik kulcseleme az időtényező, hiszen mind az 
egyéni  fejlesztés, mind  a  közösségi munka  csak  hosszabb  távon  lehet  eredményes. A  –  szintén  a 
projektrendszerből adódó – hullámszerű működés a  célcsoport bevonhatóságára, motiváltságára 
csakúgy kihat, mint az elért eredmények fenntarthatóságára, beágyazására is. 

A projektek megvalósítása – ahol releváns – szorosabb‐lazább együttműködésben valósul meg a helyi 
szociális, gyermekjóléti és közoktatási intézményrendszerrel, vagy a helyi vállalkozásokkal, akár már a 
tervezési  folyamatba  is  bevonva  őket.  Ezek  a  projektek  kapacitás‐  illetve  szolgáltatás‐kiegészítő 
funkciókat  is be tudnak tölteni, ami a  leghátrányosabb helyzetű kistérségekben nagy  jelentőséggel 
bír,  hiszen  az  intézményrendszer  jellemzően  kapacitás‐  és  finanszírozási  gondokkal, 
szakemberhiánnyal, és a szakemberek leterheltségével küszködik. A mélyszegénységben élőket célzó 
projektben  például  egyes  családokat  „átvesznek”  a  családsegítő  szolgálattól, míg  egy  közoktatási 
projektben  lehetőség  van  arra,  hogy  olyan  tevékenységeket  valósítsanak  meg,  melyekre  az 
intézmény  részéről  is  lenne  igény,  a megvalósításhoz  szükséges  forrás  azonban  hiányzik  (pl.  nyári 
táboroztatás).   

A  tág  és  heterogén  célcsoportot megcélzó,  több  tevékenységi  területen  –  és  a  kistérség  határait 
jócskán túllépően – működő szervezet a nagyszámú és különböző támogatási forrásból megvalósuló 
nyertes  pályázatnak,  a  párhuzamosan  zajló  beavatkozásoknak  köszönhetően  a  fejlesztések  egyes 
eredményeit  össze  tudja  kapcsolni,  egymásra  tudja  építeni.  Azonban  a  célcsoport‐,  vagy 
célcsoporttag‐szintű  többirányú  támogatás  megvalósításához  a  jelenleginél  komplexebb 
beavatkozásokra lenne szükség, ami a társadalmi befogadás elősegítésében különösen indokolt. 

Az eredmények fenntarthatóságának kérdése a projektek java részénél alapvetően értelmezhetetlen, 
így  egy‐két  foglalkoztatási  projektjük  kifejezett  sikere,  hogy  az  annak  keretében  létrehozott 
vállalkozás ma  is  foglalkoztat egy‐két embert az egykori  célcsoporttagok közül. Hozzá kell  tennünk 
azonban,  hogy  ezekben  az  esetekben  az  elnyert  támogatás mellett  jelentős mértékű  önerőre  is 
szükség  volt, melyet  a  kisebb  civil  szervezetek,  vagy  akár  a  forráshiányos  önkormányzatok  sem 
lennének  képesek  biztosítani.  A  projektidőszakon  túllépő,  hosszú  távú  és  folyamatos 
fenntarthatóság  igénye  különösen  igaz  az  olyan,  projekt  keretében  finanszírozott  szolgáltatások 
szempontjából,  melyeknek  valójában  normatív  alapon  kéne  működniük,  hiszen  például 
„pályaorientációra a következő gyereknek is szüksége van”. 

A  hosszabb  időtávnak  különösen  nagy  a  jelentősége  az  ország  leszakadó  térségeiben,  ahol  a 
társadalmi  befogadással  releváns  intézményrendszer  (szociális,  gyermekjóléti,  egészségügyi  stb.) 
súlyos kapacitáshiányokkal küzd, az alapellátások elérhetősége nem biztosított megfelelően. Így ezek 
a projektek eleve gyakran kiegészítő jellegűek, és egyik legfőbb eredményük, hogy – ha korlátozott 
időtávban is, de – kiegészítő kapacitást jelentenek a helyi intézményrendszer számára.  

Részben  az  uniós  forrásoknak  köszönhetően  egy  potens,  a  társadalmi  befogadás  témakörében 
releváns  és  hiánypótló  tevékenységek  megvalósítására  képes  szervezet  jött  létre,  azonban  a 
pályázati  rendszer  esetlegessége,  a  források  ad‐hoc  megjelenése  nem  teszik  lehetővé  a 
kiegyensúlyozott  munkavégzést,  és  ehhez  kapcsolódóan  az  állandóan  jelenlévő  kapacitások 
megteremtését.  

Az Egyesület szervezeti kapacitásának növekedése  is alapvetően a projektmegvalósításhoz köthető. 
Ebből következően viszont nehéz a szervezetnél tartani egy stabil magot, azaz olyan szakemberek egy 
csoportját, akik legalább 5‐6 éve az Egyesületnél dolgoznak. Az intenzív pályázati tevékenység tehát a 
saját szervezetük fejlesztése szempontjából is stratégiai jelentőségű. 



 

 
98 

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések értékelése – értékelési jelentés függelék 

Javaslatok: 

 Komplex, egy projekten belül többirányú beavatkozásokat lehetővé tevő, a jelenlegi prioritási 

tengelyek és OP‐lehatárolásokon túllépő programok indítása. 

 A jelenleginél jóval hosszabb és rugalmasabb projektidőszakok lehetővé tétele, on‐going 

szakmai monitoring, minőségbiztosítás mellett.  

 A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben a képzési‐foglalkoztatási célú projektek 

összehangolása a helyi gazdaságfejlesztési programokkal (kiírói és elbírálói szinten), a 

szektorközi együttműködések intenzív támogatása. 

 Az olyan szolgáltatások, melyek normatív finanszírozása indokolt lenne, a jelenleginél 

hosszabb távú támogatásának lehetővé tétele. Ez elősegítené a leszakadó térségekben 

hiányzó kapacitások bővítését, hosszabb távú jelenlétét, a jelenlegi ad‐hoc megjelenésekkel 

szemben. 

6.2 Az	Egyesület	megalakulásának,	fejlődésének	története		

A  Szigetvári  Kultúr‐  és  Zöld  Zóna  Egyesület  egy  igazi  grassroots  szervezetként  jött  létre  1998‐ban, 
helyi fiatalok önkéntes alapon szerveződő csoportjaként. Az Egyesület fő céljaként természetvédelmi 
és  kulturális  tevékenységek  végzését  jelölte meg,  jóllehet,  tevékenységeinek  profilja már  az  első 
években szélesedett,  illetve a hangsúly a  természetvédelem  felől a munkaerő‐piaci programok  felé 
tolódott: 1999‐2000 között részt vettek a szigetvári csónakázó tó rehabilitációjában, azonban 2000‐
2001‐ben  már  a  Dél‐dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központtal  partnerségben  munkaerő‐piaci 
szolgáltatásokat  nyújtottak  a  kistérség  lakossága  számára.  A  hangsúly  eltolódását  részben  az 
eredményezte,  hogy  az  Egyesület  tagságának  bővülésével  bekerültek  olyan  emberek  (pl. 
szociológusok),  akik új  tevékenységi  aspektusokat  hoztak be,  és ösztönözték  a hátrányos helyzetű 
embereket  célzó,  foglalkoztatási  programok  megvalósítását.  A  másik  ösztönző  pedig  az  e  téren 
lehívható  források  voltak, melyek  biztosabb,  kiegyensúlyozottabb működést  tudtak  biztosítani  az 
Egyesületnek. Erre a pontra tehető tehát az, hogy az önkéntes szerveződésből egy önmagát eltartani 
képes, alkalmazottakat foglalkoztató szervezet jött létre.  

A munkaerő‐piaci  szolgáltatások melletti másik markáns  irányvonal  a  közművelődés.  2003  óta  – 
önkormányzati  megállapodás  keretében  –  galériát  üzemeltetnek,  2005‐ben  pedig  közművelődési 
megállapodást  kötöttek  a  városi  önkormányzattal, melynek  keretében  az  Egyesület működtette  – 
2012‐ig – a Vigadó Kulturális Központot. A rendezvények, kiállítások szervezése mellett számos helyi 
civil csoportnak (pl. Városi Nyugdíjas Klub, Anonim Alkoholisták, Szigetvári Néptánc Kör) biztosítanak 
rendszeresen  vagy  alkalomszerűen  helyiséget  klubtevékenységek  szervezéséhez.  A  megállapodás 
értelmében a városi önkormányzat az épület  rezsi‐ és karbantartási költségeihez, valamint a városi 
rendezvényekkel  kapcsolatos  költségekhez  járul  hozzá,  míg  a  Vigadó  munkatársainak  bérét,  a 
rendezvények  szervezési  költségét,  és  az  egyéb,  működtetés  során  felmerülő  költségeket  (pl. 
irodaszer, internet, takarítás stb.) az Egyesület saját tevékenységeiből, önerőből finanszírozza. 2008‐
ban  az  Egyesület  készítette  el  a  város  kulturális  stratégiáját  a  Szigetvári  Közkincs  Kerekasztal 
keretében.  

Az  Egyesület  mára  meghatározó  civil  szervezetté  nőtte  ki  magát  a  térségben:  Szigetvár  mellett 
Baranya  megyében  hat  településen  működtet  irodát,  elsősorban  a  megvalósított  projektekhez 
kapcsolódóan.  2009  óta  akkreditált  felnőttképző  intézményként működnek,  valamint  pályázatírói 
szolgáltatást is nyújtanak, nemcsak a Szigetvári, hanem szomszédos (Sásdi, Sellyei) kistérségekben is. 
A  pályázatok  elkészítésén  túl  az  Egyesület  a  projektek megvalósításában  is  részt  vesz, mint  külső 
szakmai szolgáltató és menedzsment szervezet. Egyes projektekben, ahol ez lehetséges, konzorciumi 
partnerként is megjelennek.  
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Az Egyesület  a  szigetvári Vigadó Kulturális Központ üzemeltetési  feladatait 2012‐ben  visszaadta  az 
önkormányzatnak,  az  épület  jelenleg  felújítás  alatt  áll.  Azonban  az  egyesület  több  helyiséggel 
(bérleménnyel)  is  rendelkezik,  így  tevékenységeiket  máshol  folytatni  tudják  (pl.  képzések 
lebonyolítása),  illetve  a  civil  csoportoknak  is  tudnak  helyet  biztosítani.  Szigetváron  a  város 
központjában  ifjúsági  információs pontot üzemeltetnek,  valamint ÚMVP  forrásból  a  Zsibót‐Becefa‐
Szőlőhegy nevű külterületi településrészen  IKSZT‐t (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) hoztak  létre. 
Az Egyesület alkalmazottainak  száma  jelenleg 30  fő körül mozog, azonban  számuk nagyban  függ a 
futó projektek számától, volumenétől.  

Ahhoz, hogy az önkéntes szerveződésből meghatározó szervezetté váljon az Egyesület, két feltételre 
mindenképp  szükség  volt:  az  egyik  a  szervezet  illetve  annak  vezetésének  jó  kapcsolata  a  helyi 
önkormányzattal,  főképp  annak  előző  vezetésével,  aminek  egyik  eredménye,  hogy  be  tudtak 
kapcsolódni  a  helyi  közszolgáltatások  ellátásába.  A másik,  hogy  –  az  LHH  kistérségekre  jellemző 
módon  –  a  térség  szűkölködik  civil  szervezetekben,  és  az  Egyesület olyan  tevékenységeket  célzott 
meg, melyek  egyrészt  hiánypótlónak  számítanak, másrészt  jelentős  kereslet  és  pályázati  forrás  áll 
rendelkezésre  e  programok megvalósításához. Mind  a  helyi  beágyazottságot  és  támogatottságot, 
mind pedig a szervezet profiljának hiánypótló jellegét jól érzékelteti, hogy az LHH Program keretében 
benyújtott  kistérségi  tervdokumentumban  számos  projektet,  és  igen  jelentős  forrásokat  tudott 
képviseltetni az Egyesület:  a tervdokumentum TÁMOP projektjeinek első 100%‐os listáján szereplő 5 
TÁMOP  projektjavaslat  közül  négy  köthető  az  Egyesülethez  (egyik  a  Szigetvári  Kórházzal  és  a 
Szigetvári Cigány Kisebbségi Önkormányzattal közösen), összesen 656 M Ft összegben, a 200%‐os, ún. 
„tartakéklistán”30 pedig a hét TÁMOP projektjavaslat közül hármat nyújtottak be az Egyesület neve 
alatt,  összesen  155  M  Ft  összegű  támogatási  igénnyel.31  (Végül  az  Egyesület  vezetésével  kettő 
projekt valósult meg az LHH Program keretében, melyből az egyiknek eredetileg egy másik szervezet 
volt a projektgazdája32 – a zsűri előzetes pozitív döntésének száma ennél magasabb volt).  

Az  Egyesület  ezen  kívül  2007‐ben  elnyerte  a  Helyi  Vidékfejlesztési  Iroda  címbirtokosi  jogot,  az 
Egyesület elnöke a Szinergia Leader Közösség vezetője volt.  

A  helyi  kisebb  civil  szervezetekkel  ápolt  kapcsolatuk  is  túlmutat  azon,  hogy  egyes  szervezeteknek 
helyiséget  biztosítanak.  Kisebb‐nagyobb  együttműködésekre,  közös  projektekre  is  akad  példa, 
azonban  nagyobb  volumenű  projekteket  olyan  nagyobb,  nem  kistérségbeli,  hanem  megyei,  de 
hasonló  profilú  és  tapasztalatú  szervezetekkel  közösen  valósítanak  meg,  mint  például  a  pécsi 
székhelyű  Egy  Hajóban  Alapítvány,  vagy  az  eredetileg  pécsi,  de  mára  a  székhelyét  a  Sellyei 
kistérségbe áthelyező Szociális Háló Egyesület.   

A szervezet bekapcsolódása a társadalmi befogadással kapcsolatos folyamatokba 

Az Egyesület tevékenységinek köre a kulturális és közművelődési, valamint a képzési‐foglalkoztatási 
programok  megvalósításán  alapul.  Ebből  adódóan  a  tevékenységek  célcsoportja  is  igen  tág  és 
heterogén,  gyakorlatilag  az  LHH  kistérség  teljes  lakossága.  Mind  az  Egyesület  működésének 
társadalmi környezete, mind pedig a profilja elengedhetetlenné teszi, hogy aktívan bekapcsolódjon a 
társadalmi befogadás elősegítését célzó folyamatokba. Természetesen ezt a különböző területeken, a 
különböző  projektekkel  eltérő  mértékben  teszi;  ebből  a  szempontból  kiemelt  jelentőségűek  a 
marginalizált  közösségeket  célzó,  a  képzési‐foglalkoztatási  célú,  az  ifjúságvédelmi  és  a 
közösségfejlesztő projektek. 

                                                            
30
 Az LHH Program eljárásrendje szerint a kistérségeknek a projektjavaslatokat az elkölthető forrás 200%‐ára kellett megtervezni, és 

rangsorolva benyújtani. A végső lista kialakítása a kistérség és az NFÜ közötti iterációs folyamat eredményképpen állt össze, azaz volt 
lehetőség arra, hogy a tartaléklistán szereplő projektjavaslatokat részesítsék előnyben. Az eljárásrendről bővebben ld. 
http://www.nfu.hu/tervezesi_dokumentumok 
31
 Forrás: Szigetvári Kistérség tervdokumentum „I.” verzió, Szigetvár, 2008. december 1. 

32
 Az eredeti projektgazda elállt a pályázat benyújtásától. 
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Tevékenységeikben külön  fókuszt képez a  fiatalok csoportja: a Tett‐Hely Hálózattal33 2002 óta van 
kapcsolatuk,  valamint  ifjúsági  információs  irodát működtetnek.  Tevékenységi  körük  csak  az  olyan, 
speciálisabb  területeket  nem  érinti,  mint  pl.  a  drogprevenció.  Foglalkoztatási  és  képzési 
programjaikban a hátrányos helyzetűekre, munkanélküliekre fókuszálnak, köztük kifejezetten a nőket 
és a romákat célzó projekteket is megvalósítottak már. A tágabb célcsoportot lefedő közművelődési, 
felnőttképzési,  munkaerő‐piaci  programjaikon  kívül  egyes  beavatkozásokkal  kifejezetten  a 
legmarginalizáltabb csoportokat célozzák meg:  ilyen például a TÁMOP 5.1.3 konstrukció keretében 
megvalósított,  mélyszegénységben  élőkre  fókuszáló  projekt,  vagy  a  Szociáis  és  Munkaügyi 
Minisztérium  telepfelszámolási  programjában  való  részvétel  (két  településen,  Dencsházán  és 
Szentegáton).  Működésük  jóval  túllép  nemcsak  a  város,  hanem  a  kistérség  határain  is:  míg  a 
fókuszáltabb  projekteket  a  kistérség  egyes  településein  vagy mikrotérségeiben  valósítják meg  (a 
telepfelszámolási  program  mellett  erre  példa  a  Somogyapátiban  indított  tanoda  is),  egyes 
szolgáltatásokkal régiós szintű jelenlétet tudhatnak magukénak.  

A  Szigetvárihoz  hasonló,  leghátrányosabb  helyzetű  kistérségekben  a munkaerő‐piaci  (re)integráció 
önmagában  nem  értelmezhető.  A  kistérséget  jellemző  gazdasági  környezetben  a  foglalkoztatási 
programok eredményessége, fenntarthatósága nem biztosított, egyrészt, mert a helyi munkaerőpiac 
gyakorlatilag  nem  vagy  alig  létezik, másrészt, mert  a  térségben  élő  lakosság  hátrányos  helyzete 
komplex beavatkozásokat igényel. Az Egyesület ezt a komplexitást igyekszik megragadni, kihasználni 
a  közművelődés,  a  közösségfejlesztés,  illetve  akár  a  közművelődés  és  az  alacsony  küszöbű 
szolgáltatások  összefüggéseit,  illetve  az  egyéni  és  közösségfejlesztő  programelemeket  a 
foglalkoztatási projektekben is érvényesíteni.  

Az Egyesület több csatornán keresztül érkező forrásokat használ: a jelentős összegben elnyert uniós 
pályázatok34  mellett  a  munkaügyi  központ  és  az  OFA  támogatásával  is  sikeresen  élt,  illetve 
vállalkozási tevékenységekből is származik bevétele.  

Az  alábbiakban  –  a  teljesség  igénye  nélkül  –  az  egyes  célcsoportokat  és  tevékenységi  területeket 
jellemző kezdeményezéseket, projekteket mutatjuk be röviden. 

Az  ifjúságot  célzó  programok  keretében  az  Egyesület  2002  óta működteti  Szigetváron  az  Ifjúsági 
Információs  Irodát,  ahol  az  információs,  ügyintézési  szolgáltatások  mellett  internethasználatot  is 
biztosítanak.  A  már  említett  tanoda‐programot  is  –  Somogyapátit  megelőzően  –  Szigetváron 
indították el.  

A munkaerő‐piaci programok egy részével is kifejezetten a fiatalokat célozzák meg. Ilyen volt például 
a HEFOP‐forrásból megvalósított „Grundsuli a baranyai  fiatalokért” program, melynek  lényege a 16 
és  35  év  közöttiek  képzése, munkába  helyezésének  elősegítése  volt.  Az  LHH  Program  keretében 
támogatott,  másik  „Grundsuli”‐program  (TÁMOP  5.1.1/7)  is  elsősorban  a  pályakezdő,  hátrányos 
helyzetű, szakmával nem, vagy elavult képesítéssel rendelkező fiatal felnőttek bevonását célozta.  

A  közösségfejlesztés  területén  az  országos  Bűnmegelőzési  Bizottság  támogatásával  ÉSSZÉP  néven 
(Éjszakai  Sport  Szigetváron  és  Pécsett)  olyan  programot  indítottak  el,  ami  alternatív  szórakozási 
lehetőségeket nyújtott a  fiataloknak. Ezt a  szolgáltatást a 2009‐ben  indított „Zöld Zebra” –  Ifjúsági 
integrációs  programban  (TÁMOP  forrás)  is  tovább  vitték,  egyéb  szabadidős,  pályaorientációs, 
önismereti  foglalkozások  mellett.  A  közösségfejlesztésben  kortárs  segítők,  önkéntesek  is  részt 
vesznek. Az ifjúságügyben tevékenységeik másik célcsoportját a gyermek‐ és ifjúságvédelmi, szociális 
szakemberek  és  szervezetek  képezik:  HEFOP  program  keretében  ("TABULA  RASA  ‐  Újszerű 
együttműködési  formák  kialakítása  a  hátrányos  helyzetű  fiatalok  társadalmi  integrációjának 

                                                            
33
 A Tett‐Hely Hálózat a Baranya Ifjúságáért Nonprofit kft. megyei kiterjedésű ifjúsági információs és tanácsadó hálózata. Az 

alapszolgáltatásokon kívül (internethozzáférés, információs anyagok terjesztése) az adott szolgáltató pontok – azok specifikumaitól függően 
– sport‐ és közösségi szolgáltatásoknak, klubfoglalkozásoknak, prevenciós programoknak, könyvtári szolgáltatásnak stb. adnak helyet. 
Bővebben ld. http://www.tetthely.net/htmls/tetthely_halozat.html 
34
 Tételes felsorolását ld. a 3. fejezetben. 
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elősegítéséért") e szakemberek és önkéntesek készségeinek, módszertani eszköztáruknak bővítését, 
szemléletformálását, együttműködésük hatékonyságának a fejlesztését tűzték ki célul.  

A munkanélkülieket  célzó  beavatkozásokban  szintén  többféle  támogatást  használ  az  Egyesület.  A 
tevékenységek egy részét a foglalkoztatási tanácsadás, mentorálás stb. teszi ki, míg a másik részét a 
kifejezetten foglalkoztatási célú programok.  

Az Egyesület – a munkaügyi központ partnereként – 2002 óta végez a kistérségben  foglalkoztatási 
tanácsadást, a  legnagyobb  ívű program pedig kétségkívül a 2006‐ban elindított, 2007‐ban  régióssá 
növő  MOST  Hálózat  program,  melynek  során  (több  partnerszervezettel)  a  munkanélküliek  és 
inaktívak  számára komplex  szolgáltatást nyújtottak, álláshelyeket  tártak  fel, egyszóval  igyekeztek a 
helyi  munkaerőpiac  keresleti  és  kínálati  oldalát  összehangolni.  A  36  hónapos,  645  millió  forint 
összköltségvetésű program konzorciumvezetője és régiós koordinátora az Egyesület volt.  

Az Egyesület  több  tranzitfoglalkoztatási projektet  is megvalósított a munkaügyi központ és az OFA 
támogatásával, emellett az uniós projektek egy jó része is foglalkoztatási célú. HEFOP, ROP és TÁMOP 
konstrukciók  keretében  részben  olyan  programok megvalósítására  törekedtek, melyek  a  program 
lezárultát  követően  is  esélyt  adhatnak  a  foglalkoztatásra.  Egyes projektekbe helyi  foglalkoztatókat 
vontak  be  (pl.  a  városüzemeltetési  feladatokat  ellátó  Kisváros  Városüzemeltetési  Közhasznú 
Nonprofit Kft, a  szigetvári  kórház és a  konzervgyár – TÁMOP 1.4.1), ami – nem annyira a  tudatos 
tervezés  következtében,  hanem  inkább  a  projektlebonyolítás  során  fellépő  természetes  hatásnak 
köszönhetően  –  nemcsak  a  munkanélküliek  képzését,  hanem  a  munkáltatók  érzékenyítését  is 
magában  foglalta. Más  projektek  során  non‐profit  vállalkozást  hoztak  létre,  két  vállalkozás  a mai 
napig  biztosítja  egy‐két  egykori  célcsoporttag  foglalkoztatását.  Az  egyik  egy  Szigetváron  üzemelő 
étterem, a másik pedig egy nyomda, ami azelőtt nem volt a kistérségi központban  (ez utóbbi, LHH 
Program keretében támogatott projektnek az Egyesület konzorciumi partnere volt, főpályázó pedig a 
Kisváros Városüzemeltetési Nonprofit Kft.).  

Foglalkoztatási programjaik rövid összefoglalója:  

„A 2005. évtől kezdődően két új foglalkoztatási programot indítottunk és működtettünk sikeresen. A 
HEFOP 2.3.1. intézkedés keretében "Együtt a szigetvári romák felemelkedéséért" című projektünkben 
36 fő főként roma tartós munkanélküli OKJ‐s képzéssel egybekötött foglalkoztatását valósítottuk meg 
széles  partnerségre  alapozva  (kisebbségi  önkormányzat,  vállalkozók).  A  ROP  3.2.2.  intézkedés 
keretében  non‐profit  vállalkozást  hoztunk  létre  Szentegáton,  amely  10  fő  tartós  munkanélküli 
számára biztosított OKJ‐s végzettséget és foglalkoztatást. A projekt keretében további 11 településen 
hoztak létre közösségfejlesztő pontokat. 

“Esély  a halmozottan hátrányos helyzetű  emberek munkaerő‐piaci  reintegrációjára”  (HEFOP 2.3.1) 
projekt  keretében  a  célcsoportból  36  fő  kapott  a  helyi  munkaerő‐piacon  keresett  szakmákban 
szakképesítést  és  ezzel  egy  időben  számukra  foglalkoztatási  lehetőséget  is  nyújtottunk. Mindezek 
eléréséhez  a  személyre  szabott  pszichoszociális  támogatást  a  szociális  munka,  és  a 
személyiségfejlesztõ  tréningek biztosították. A  képzés és  foglalkoztatás  lezárását  követően minden 
résztvevő  számára  6  hónapos  utógondozást  szerveztünk.  "ÉVA  ‐  Érvényesülj  Vállalkozásodra 
Alapozva"  (HEFOP 1.3.1‐06) elnevezésű projektünk keretein belül 2007‐ben vállalkozás‐generáló és 
fejlesztő komplex  szolgáltatást nyújtottunk Baranya megyében  szigetvári,  sellyei,  sásdi, mohácsi és 
pécsi projekthelyszíneken, egyrészt az álláskereső, vállalkozást indítani kívánó nők sikeres vállalkozás 
beindítását megcélozva, másrészt a  jelenleg vállalkozó nők vállalkozásának  fejlesztése, harmadrészt 
pedig  a  vállalkozó  nők  kapcsolati  hálójának  erősítése  érdekében.  Az  Egyesület  szervezésében 
megvalósuló  „Egyenlő  esély  a munka  világában"  TÁMOP‐1.4.1  komplex  foglalkoztatási  és  képzési 
projekt célja, hogy a 36 fő munkanélküliből álló célcsoport részére a helyi munkaerő‐piacon keresett 
szakmákban OKJ‐s szakképesítést adjon és személyre szabott pszichoszociális támogatással, szociális 
munkával  és  személyiségfejlesztő  tréningek  segítségével  biztosítsa  számukra  a  munkaerő‐piaci 
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reintegrációt.”35 A TÁMOP 1.4.3‐as projektjükkel a gyes‐ről, gyed‐ről visszatérőket célozták meg, a 
már említett TÁMOP 5.1.1/7‐es projektben pedig a képzetlen, munkanélküli fiatalokat. 

Nem  utolsó  sorban,  az  Egyesület  saját  szervezetfejlesztéséhez  is  használ  munkaerő‐piaci 
támogatásokat,  van  olyan  munkatársuk  ugyanis,  aki  közhasznú  munka  keretében  dolgozik  az 
Egyesületnél. 

Felnőttképzési  tevékenységeik  részeként  2006‐ban  a  Baranya Megyei  Kulturális  és  Idegenforgalmi 
Központtal  közös projekt  során  létrehoztak egy  számítástechnikai oktató  termet, ahol  több  százan 
szerezhettek alapfokú számítástechnikai ismereteket ingyenesen, vagy jelképes részvételi díj fejében. 
Mint  említettük,  2009‐ben  felnőttképzési  intézményi  akkreditációt  szereztek,  és  a  Tudás‐Híd  nevű 
programban  (TÁMOP  3.2.3)  idegennyelvi  és  számítógépes,  valamint  egyéb  OKJ‐s  képzéseket 
bonyolítanak le sásdi és bükkösdi partnerszervezetekkel.  

Közművelődési  feladatellátásuk  keretében  elsősorban  rendezvény‐  és  kiállításszervezési 
tevékenységeket  végeznek,  de  ide  sorolhatóak  egyes  közösségfejlesztő  programok  is.  A  városi 
rendezvények támogatásához Szigetvár Önkormányzata is hozzájárul.  

6.3 Fejlesztéspolitikai	források	felhasználása		

Az NFT  és  az ÚMFT/ÚSZT  nyertes  pályázatainak  köszönhetően  az  elmúlt mintegy  nyolc  évben  az 
Egyesület  –  csak  főpályázóként  –  több  mint  1  Mrd  forint  összegű  támogatásból  valósított  meg 
programokat.  

Már az NFT  időszakában  is  jól  látszik az Egyesület  tevékenységeinek a munkaerő‐piaci  reintegráció 
felé  fordulása:  ROP  konstrukción  belül  egy,  HEFOP‐on  belül  három munkaerő‐piaci  beilleszkedést 
célzó  projektet  valósítottak  meg,  ezeken  kívül  egy  tanoda‐programot,  valamint  egy  szociális 
szakemberek képzésével foglalkozó projektet.  

 

                                                            
35
 Forrás: www.szkzz.hu/zold/userfiles/image/belső%20oldalak%201‐29.pdf Letöltés ideje: 2013. 02. 04. 
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6. táblázat Nyertes projektek az NFT‐ben36 

Konstrukció kódja  Konstrukció címe  Projekt címe  Megítélt  összeg 
(HUF) 

Támogatási  döntés 
dátuma 

Megvalósulás 
helyszíne 

HEFOP 1.3.1  Nők  munkaerőpiacra  való 
visszatérésének ösztönzése 

"Esély  a  nők munka  világába 
való visszailleszkedéséhez" 

29 462 523  2006.01.02  Somogyhárságy 

HEFOP 2.3.1  Hátrányos  helyzetű  emberek 
alternatív  munkaerő‐piaci 
képzése és foglalkoztatása 

"Együtt  a  szigetvári  romák 
felemelkedéséért" 

104 081 744  2004.12.08  Szigetvár 

HEFOP 2.3.2  Fejlesztésközpontú  alternatív 
munkaerő‐piaci szolgáltatások 

Grundsuli  a  baranyai 
fiatalokért 

55 548 320  2006.01.20  Szigetvár 

HEFOP 2.1.4  Modell  értékű  tanoda  típusú 
(extrakurrikuláris) 
tevékenységek  támogatása  a 
hátrányos  helyzetű  tanulók 
iskolai sikeressége érdekében 

"Zöld Zóna Tanoda"  14 697 226  2004.10.20  Szigetvár 

HEFOP 2.2  A  társadalmi  beilleszkedés 
elősegítése a szociális  területen 
dolgozó  szakemberek 
képzésével 

"TABULA  RASA‐Újszerű 
együttműködési  formák 
kialakítása  a  hátrányos 
helyzetű  fiatalok  társadalmi 
integrációjának 
elősegítéséért" 

13 721 360  2006.07.12  Szigetvár 

HEFOP 1.3.1  Nők  munkaerőpiacra  való 
visszatérésének ösztönzése 

"ÉVA  ‐  Érvényesülj 
Vállalkozásodra Alapozva!" 

14 328 570  2007.01.03  Szigetvár 

ROP 3.2.2  Non profit  foglalkoztatási 
projektek  megvalósítása  a 

Komplex  foglalkoztatási 
program  a  szigetvári 

95 267 084  2004.10.25  Szigetvár 

                                                            
36
 A táblázatban kizárólag azok a projektek szerepelnek, melyek esetében a SZKZZ a főpályázó. 
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Konstrukció kódja  Konstrukció címe  Projekt címe  Megítélt  összeg 
(HUF) 

Támogatási  döntés 
dátuma 

Megvalósulás 
helyszíne 

szociális gazdaságban  kistérségben 

forrás: NFÜ honlap 
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A 2007‐2013‐as időszak is bővelkedik a munkaerőpiaci reintegrációt célzó projektekben: az Egyesület 
két olyan projektet  is megvalósított vagy valósít meg éppen, melynek  célja az alternatív,  innovatív 
foglalkoztatási programok végrehajtása. Az LHH Porgramon belül a TÁMOP 5.1.1‐es konstrukcióban is 
képzési‐foglalkoztatási  programot  hajtottak  végre,  valamit  a  TÁMOP  5.3.1  konstrukción  belül 
alacsony küszöbű szolgáltatásokat nyújtottak.  

A  TÁMOP  projektek  között  ezen  kívül  számos,  közművelődési,  a  közoktatást  kiegészítő, 
közösségfejlesztő, gyermek‐és  ifjúsági programot  találunk,  továbbá az Egyesület  jelentős  forrásokat 
(mintegy  40  M  forintot)  nyert  el  saját  szervezetének  infrastrukturális  és  tartalmi‐szervezeti 
fejlesztésére. 

A  TÁMOP  5.  prioritási  tengelyéhez  tartozó  projektek  a  TÁMOP  5  sokrétű  céljai  közül  többet  is 
lefednek.  A  már  említett  képzési‐foglalkoztatási,  illetve  „első  lépés”  típusú  projektek  mellett  a 
gyermek‐és  ifjúságvédelem  (TÁMOP  5.2.5)  és  az  önkéntesség  eltertjesztéséhez  (TÁMOP  5.5.2), 
kapcsolódó  projekteket  is  megvalósítottak,  illetve  a  társadalmi  kirekesztettséggel  sújtottak  egy 
markáns csoportját, a mélyszegénységben élőket is megcélozták (TÁMOP 5.1.3). 

7. táblázat Nyertes projektek az ÚMFT/ÚSZT‐ben37 

Konstrukció 
kódja 

Konstrukció címe  Projekt címe  Megítélt 
összeg (HUF) 

Támogatási 
döntés 
dátuma 

Megvalósulás 
helyszíne 

TÁMOP  1.4.1‐
07/1 

Alternatív 
munkaerő‐piaci 
programok 
támogatása 

Egyenlő  esély  a 
munka világában 

70 681 820  2008.04.04  Szigetvár 

TÁMOP‐1.4.3‐
10/2‐2F 

Innovatív,  kísérleti 
foglalkoztatási 
programok  ‐  A 
komponens  ‐ 
konvergencia 

Társas‐játék  ‐ 
innovatív  kísérleti 
program  a  gyesről‐
gyedről  visszatérők 
munkaerő‐piaci 
reintegrációjának 
sikeréért 

61 191 045  2012.03.22  Pécs 

TÁMOP  2.6.2‐
12/1 

Munkaerő‐piaci 
szolgáltatást  nyújtó 
civil  szervezetek 
kapacitásának 
megerősítése  ‐ 
konvergencia régiók 

A  Szigetvári  Kultúr‐ 
és  Zöld  Zóna 
Egyesület 
munkaerő‐piaci 
szolgáltatásainak 
fejlesztése,  és  az 
optimális  szervezeti 
kultúra 
megteremtése 

7 990 500  2012.11.21  Szigetvár 

TÁMOP‐3.2.3‐
08/1 

"Építő  közösségek", 
közművelődési 
intézmények  az 
élethosszig  tartó 
tanulásért  1.  kör: 

Tudás‐Híd  99 912 846  2009.06.30  Szigetvár 

                                                            
37
 A táblázatban kizárólag azok a projektek szerepelnek, melyek esetében a SZKZZ a főpályázó. 
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Konstrukció 
kódja 

Konstrukció címe  Projekt címe  Megítélt 
összeg (HUF) 

Támogatási 
döntés 
dátuma 

Megvalósulás 
helyszíne 

Program  a 
közművelődési 
intézményrendszer 
felnőttképzési 
kapacitásának 
bővítésére 

TÁMOP  3.2.8.B‐
12/1 

Múzeumok 
Mindenkinek" 
Program  ‐ 
Múzeumok oktatási‐
képzési  szerepének 
erősítése 

Szivárványszínű  a 
Világ!  ‐  a  Bohár 
András  Magyar 
Elektrográfiai 
Gyűjtemény 
múzeumpedagógiai 
foglalkozásainak 
megvalósítása 

19 882 670  2012.07.05  Szigetvár 

TÁMOP 3.3.5/A‐
08/1 

Tanoda  programok 
támogatása 

"A Mi Tanodánk"  21 993 682  2009.09.30  Somogyapáti 

TÁMOP  3.3.7‐
09/2 

Minőségi  oktatás 
támogatása, 
valamint  az  egész 
életen  át  tartó 
tanulás  elősegítése 
a kultúra eszközeivel 
az  LHH  kistérségek 
esélyegyenlősége 
érdekében 

Vigadó  Kulturális 
Központ  az 
életfogytig  tartó 
tanulásért 

75 000 000  2010.07.21  Szigetvár 

TÁMOP  5.1.1‐
09/7 

Képzés‐
foglalkoztatás 
hátrányos 
helyzetűeknek 

Grundsuli  a 
Szigetvári 
Kistérségben 

129 031 253  2010.08.12  Szigetvár 

TÁMOP  5.1.3‐
09/2 

Közösségi 
felzárkóztatás  a 
mélyszegénységben 
élők integrációjáért 

Itt  vagyunk  otthon" 
projekt 

176 763 000  2011.09.16  Szigetvár 

TÁMOP  5.2.5‐
08/1 

Gyermekek  és 
fiatalok  integrációs 
programjai 

Zöld  Zebra  ‐  Ifjúsági 
Integrációs  Program 
Szigetváron 

20 000 000  2008.12.17  Szigetvár 

TÁMOP  5.3.1‐C‐
09/2 

"Első  lépés"  ‐ 
alacsony 
foglalkoztatási 
eséllyel  rendelkezők 
képessé  tevő  és 
önálló  életvitelt 
elősegítő programjai 

"Első  lépésed velünk 
a munka világába" 

63 375 200  2011.02.24  Sásd 
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Konstrukció 
kódja 

Konstrukció címe  Projekt címe  Megítélt 
összeg (HUF) 

Támogatási 
döntés 
dátuma 

Megvalósulás 
helyszíne 

TÁMOP  5.5.2‐
11/2 

Az  önkéntesség 
elterjesztése 

Önként  a  Szigetvári 
kistérségért 

17 087 710  2012.08.22  Szigetvár 

DDOP  3.1.3/F‐
11 

Regionális  civil 
szervezetek 
infrastrukturális 
feltételeinek 
fejlesztése 

"Közös összefogással 
a hátrányos helyzetű 
emberekért" projekt 

32 014 321  2012.09.27  Szigetvár 

forrás: EMIR, NFÜ honlap 

 

6.4 Fejlesztéspolitikai	beavatkozásokkal	kapcsolatos	tapasztalatok	

Az  uniós  forráselosztás  projektrendszerű  működésének  alapvetése,  hogy  a  célcsoport  elérése 
leginkább attól függ, hogy – a projekt célja mellett – milyen  indikátorrendszert határoz meg a kiíró. 
Addig,  amíg  a  megvalósítót  az  indikátorok,  különösen  a  foglalkoztatási  programok  esetében, 
kockázatkerülő magatartásra ösztönzi, érvényesül a lefölözés elve. Nagy problémát jelent az is, hogy 
az  LHH  kistérségekre  jellemző  gazdasági  környezetben  nehéz  valós  foglalkoztatási  programokat 
megvalósítani.  A  célcsoport  számára  sokszor  csak  képzési  programokat  tudnak  kínálni,  és  nehéz 
elfogadtatni az alapvetően munkát, megélhetést akaró emberekkel azt, hogy adott esetben „csak” a 
kompetenciáik  fejlesztése  a  cél. A projektműködésből  adódó másik  rizikó  a hullámszerű működés, 
azaz  vannak  olyan  időszakok,  amikor  az  őket  felkereső  embereknek  semmilyen  lehetőséget  nem 
tudnak  kínálni.  A  célcsoport  számára  fontos  szempont  az  is,  hogy  a  projektből  közvetlenül 
profitáljanak, olyan szolgáltatásokban részesüljenek, melyek révén életminőségük közvetlenül  javul. 
Ezt a  legeredményesebben a  foglalkoztatási projekt‐elemhez kapcsolódó bérezéssel,  illetve képzési 
támogatással  lehet elérni, és a  tapasztalataik szerint abban az esetben, ha a projektben nincs  ilyen 
költség betervezve, nehezebb a célcsoporttagok bevonása és a programban  tartása  is. Erre példa a 
TÁMOP  5.3.1‐es  alacsony  küszöbű  szolgáltatásokat  kínáló  projekt,  vagy  a  TÁMOP  5.1.3 
mélyszegénységben élők projektje. 

A  fiatalok megszólítása  szintén  több kihívást  rejtő  feladat, bevonásukhoz el  kell  találni, mi az, ami 
felkelti az érdeklődésüket, és melyek azok a programok, melyek értelmes szabadidős elfoglaltságot 
kínálnak, és közösségfejlesztő, közösségalkotó hatással bírnak.  

A  célcsoport  programban  tartásának  másik  kulcseleme  az  időtényező,  hiszen  mind  az  egyéni 
fejlesztés,  mind  a  közösségi  munka  csak  hosszabb  távon  lehet  eredményes.  Az  egyéni  és 
közösségfejlesztő  elem  gyakorlatilag  a  TÁMOP  5  bármely  célkitűzéshez  indokolt,  és  hatékonysága 
kihat  a  projekt  fő  céljának  eredményességére  is.  Az  Egyesület  szemléletére  jellemző,  hogy  a 
közösségfejlesztés  fontosságát nemcsak az olyan programokban  igyekeszik hangsúlyozni, mint pl. a 
telepfelszámolás,  ami megfelelő  előkészítés  nélkül  számos  kockázatot  rejt magában  a  változások 
elfogadása,  az  arra  való  felkészülés  stb.  szempontjából,  hanem  akár  foglalkoztatási  programok 
esetében is. ROP‐projektjük egyik részeként például közösségfejlesztő hálózatot hoztak létre, illetve a 
résztvevő  munkanélküliek  egy  csoportját  közösségfejlesztőnek  képezték  ki  és  ezen  a  területen 
foglalkoztatták. Az Egyesület számára a ROP‐os kiírás azért is volt kedvező, mert elég tág volt ahhoz, 
hogy komplexebb beavatkozásokat tudjanak tervezni. 

A  célcsoport  elérésében,  bevonásában  támaszkodnak  a már  kiépített  kapcsolati  hálóra  a  releváns 
szervezetekkel, a helyi  szociális és gyermekjóléti  intézményrendszerrel. Ezen kívül a párhuzamosan 
futó,  eltérő  forrásból működő  projektjeiket  ebből  a  szempontból  is  igyekeznek  összekapcsolni,  pl. 
egyes TÁMOP programok célcsoportját a MOST Hálózaton keresztül informálják, toborozzák.  
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A  projektek megvalósítására  is  jellemző,  hogy  azokat  –  illetve  egyes  tartalmi  elemeit  a  projektek 
céljainak, fókuszáltságának megfelelően – a helyi intézményrendszerrel együttműködésben valósítják 
meg. A helyi családsegítő és gyermekjóléti ellátórendszerrel például – mint ahogyan már említettük – 
a célcsoport  felkutatásában éppúgy együttműködnek, mint a velük való kapcsolattartásban. Ezek a 
projektek  lehetőséget  adnak  arra  is,  hogy  az  Egyesület  által  megvalósított  tevékenységek 
kapacitáskiegészítő  funkciót  töltsenek  be,  a  TÁMOP  5.1.3‐as,  mélyszegénységben  élőket  célzó 
projektben  például  egyes  családokat  „átvesznek”  a  CSSK‐tól,  és  a  projekten  belül  foglalkoztatott 
szakemberek  foglalkoznak  velük.  Ez  különösen  fontos  kiegészítő  funkciót  jelenthet  az  LHH 
kistérségekben,  ahol  a  szociális  és  gyermekjóléti  intézményrendszer  jellemzően  kapacitás‐  és 
finanszírozási gondokkal, szakemberhiánnyal, és a szakemberek leterheltségével küszködik.  

Más  pályázatok  révén  a  helyi  közoktatási  rendszer  működéséhez  is  eredményesen  tudnak 
kapcsolódni. Ahhoz, hogy  a projektek  keretében  létrehozott  szolgáltatásokban  (pl.  tanoda)  a helyi 
intézményrendszer ne konkurenciát, hanem partnert  lásson, sok egyeztetésre, és akár a tervezésbe 
való  bevonásukra  is  szükség  van.  A  kapacitáskiegészítéshez  hasonlóan,  ezekben  az  esetekben  a 
projekt akár szolgáltatás‐ vagy forráskiegészítő funkcióval is bírhat, amennyiben a pályázat keretében 
megvalósíthatók olyan  tevékenységek  is, melyekre az  intézmény  részéről  is  lenne  igény,  csak nem 
rendelkezik a megvalósításhoz szükséges forrással (pl. nyári táboroztatás).  

Az  Egyesület  széles  profilja,  tevékenységeinek  tág,  heterogén  célcsoportja  és  az  általa  elnyert 
nagyszámú pályázat  lehetségessé  teszi azt, hogy a különböző célú  fejlesztések eredményei helyben 
összekapcsolódjanak,  azonban  a  pályázati  rendszer  ezt  az  elvet  a  gyakorlatban  zárójelessé, 
esetlegessé  teszi.  A  célcsoporttagok  egy  részére  jellemző,  hogy  „fel‐felbukkan”  a  különböző 
projektekben,  illetve,  hogy  a  projekt  lezárulta  után  is  él  azokkal  a  támogató  szolgáltatásokkal  (pl. 
felkeresi  az  őt  mentoráló  szociális  munkást),  melyben  életében  először  talán  ezeknek  a 
programoknak  köszönhetően  részesült. Ahol  lehet,  az  Egyesület  összehangolja  az  egyes  projektek 
fejlesztéseit.  A  foglalkoztatási,  képzési  projektekről  például  a  célcsoportot  a  MOST  Hálózaton 
keresztül  informálja,  toborozza.  Más  esetben  pedig  a  hazai  finanszírozású  ÉSSZÉP  programot  a 
tematikusan  illeszkedő, TÁMOP 5.2.5‐ös projektbe  csatornázta be, ami a  fiatalok  számára nyújtott 
szolgáltatás folytonosságát, fenntarthatóságát segíti.  

A projektek eredményességének szempontjából a legnagyobb külső kockázatnak (az olyan, jól ismert 
tényezőkön  túl,  mint  például  a  helyi  gazdasági  környezet,  a  jogszabályok  megváltozása  stb.)  az 
Egyesület vezetése egyenesen a projekt  lezárultát nevezi meg. Az eredmények fenntarthatóságának 
kérdése a projektek java részénél alapvetően értelmezhetetlen, így egy‐két foglalkoztatási projektjük 
kifejezett sikere, hogy az annak keretében  létrehozott vállalkozás ma  is foglalkoztat egy‐két embert 
az egykori célcsoporttagok közül. Hozzá kell tennünk azonban, hogy ezekben az esetekben az elnyert 
támogatás mellett  jelentős mértékű önerőre  is szükség volt, melyet a kisebb civil szervezetek, vagy 
akár a forráshiányos önkormányzatok sem lennének képesek biztosítani. A projektidőszakon túllépő, 
hosszú  távú  és  folyamatos  fenntarthatóság  igénye  különösen  igaz  az  olyan,  projekt  keretében 
finanszírozott szolgáltatások szempontjából, melyeknek valójában normatív alapon kéne működniük, 
hiszen például „pályaorientációra a következő gyereknek is szüksége van”.  

Az Egyesület szervezeti kapacitásának növekedése  is alapvetően a projektmegvalósításhoz köthető. 
Ebből következően viszont nehéz a szervezetnél tartani egy stabil magot, azaz olyan szakemberek egy 
csoportját, akik legalább 5‐6 éve az Egyesületnél dolgoznak. Az intenzív pályázati tevékenység tehát a 
saját szervezetük fejlesztése szempontjából is stratégiai jelentőségű. 
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6.5 Következtetések	és	javaslatok	

A Szigetvári Kultúr‐ és Zöld Zóna Egyesület egy olyan grassroots szervezetnek a példája, mely egyrészt 
erős helyi kapcsolatrendszeri beágyozottságának, helyi döntéshozói  támogatottságának, másrészt a 
működési  területén  hiánypótlónak  számító  tevékenységeinek  köszönhetően  meghatározó  civil 
szervezetté nőtte ki magát.  

A  tág  és  heterogén  célcsoportot megcélzó,  több  tevékenységi  területen  –  és  a  kistérség  határait 
jócskán túllépően – működő szervezet a nagyszámú és különböző támogatási forrásból megvalósuló 
nyertes  pályázatnak,  a  párhuzamosan  zajló  beavatkozásoknak  köszönhetően  a  fejlesztések  egyes 
eredményeit  össze  tudja  kapcsolni,  egymásra  tudja  építeni.  Azonban  a  célcsoport‐,  vagy 
célcsoporttag‐szintű  többirányú  támogatás  megvalósításához  a  jelenleginél  komplexebb 
beavatkozásokra  lenne  szükség,  ami  a  társadalmi befogadás  elősegítésében  különösen  indokolt. A 
pályázati  rendszer  esetlegességeit  a nagyszámú nyertes projekt  nyilvánvalóan  képes  ellensúlyozni, 
azonban,  minthogy  a  szervezet  fejlődését  is  ez  a  logika  határozza  meg,  stabil  működésének 
megteremtése így is kihívásokat rejt magában. 

Egyes projektek keretében olyan  szolgáltatásokat nyújtanak, melyeknek normatív alapú biztosítása 
lenne  indokolt.  A  projektidőszak  lezárultával  e  szolgáltatások  fenntarthatósága  gyakorlatilag  nem 
értelmezhető, mint  ahogyan  nem  értelmezhető  a  foglalkoztatási  célú  programok  eredményeinek 
fenntartása, a célcsoporttagok  továbbfoglalkoztatása és az elsődleges munkaerő‐piaci  integrációjuk 
sem, amennyiben ezek a fejlesztések nem kapcsolódnak gazdaságfejlesztési programokhoz.   

A  társadalmi  befogadás  célcsoportjának  körében  az  egyéni  és  közösségfejlesztési  programelemek 
jelentős  eredményeket  érhetnek  el,  illetve  egyes  beavatkozás‐típusokban  elengedhetetlenek. 
Hatásuk  azonban  csak  akkor  érvényesül,  ha  szakmai minőségük megalapozott  (azaz megfelelően 
képzett  szakemberek  végzik  ezeket  a  tevékenységeket,  és  nem  merülnek  ki  egy‐két  kötelezően 
megvalósítandó  foglalkozás,  tevékenység  „lepapírozásában”),  valamint,  ha  a  jelenleginél  hosszabb 
időtáv áll rendelkezésre.  

A  hosszabb  időtávnak  különösen  nagy  a  jelentősége  az  ország  leszakadó  térségeiben,  ahol  a 
társadalmi  befogadással  releváns  intézményrendszer  (szociális,  gyermekjóléti,  egészségügyi  stb.) 
súlyos kapacitáshiányokkal küzd, az alapellátások elérhetősége nem biztosított megfelelően. Így ezek 
a projektek eleve gyakran kiegészítő  jellegűek, és egyik  legfőbb eredményük, hogy – ha korlátozott 
időtávban is, de – kiegészítő kapacitást jelentenek a helyi intézményrendszer számára.  

Részben  az  uniós  forrásoknak  köszönhetően  egy  potens,  a  társadalmi  befogadás  témakörében 
releváns és hiánypótló tevékenységek megvalósítására képes szervezet jött létre, azonban a pályázati 
rendszer  esetlegessége,  a  források  ad‐hoc  megjelenése  nem  teszik  lehetővé  a  kiegyensúlyozott 
munkavégzést, és ehhez kapcsolódóan az állandóan jelenlévő kapacitások megteremtését.  

Javaslatok: 

 Komplex, egy projekten belül többirányú beavatkozásokat lehetővé tevő, a jelenlegi prioritási 
tengelyek és OP‐lehatárolásokon túllépő programok indítása. 

 A  jelenleginél  jóval  hosszabb  és  rugalmasabb  projektidőszakok  lehetővé  tétele,  on‐going 
szakmai monitoring, minőségbiztosítás mellett.  

 A  leghátrányosabb  helyzetű  kistérségekben  a  képzési‐foglalkoztatási  célú  projektek 
összehangolása  a  helyi  gazdaságfejlesztési  programokkal  (kiírói  és  elbírálói  szinten),  a 
szektorközi együttműködések intenzív támogatása. 

 Az  olyan  szolgáltatások,  melyek  normatív  finanszírozása  indokolt  lenne,  a  jelenleginél 
hosszabb  távú  támogatásának  lehetővé  tétele.  Ez  elősegítené  a  leszakadó  térségekben 
hiányzó kapacitások bővítését, hosszabb távú  jelenlétét, a  jelenlegi ad‐hoc megjelenésekkel 
szemben. 
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7 Esettanulmány	 az	 Autonómia	 Alapítvány	 támogatásosztó	
és	 helyi	 fejlesztéseket	 generáló	 tevékenységeinek	
tapasztalatairól	

7.1 Vezetői	összefoglaló38	
Az Autonómia Alapítvány 1990 óta működik, változatos tevékenységformák kombinálásával. Célja a 
magyarországi civil társadalom fejlődésének elősegítése. Ezt elsősorban helyi civil kezdeményezések 
támogatásával  kívánja  elérni,  amelyek  során  az  emberek mozgósítják  a  rendelkezésükre  álló  helyi 
erőforrásokat is céljaik elérése érdekében. 

Működésének  első  évtizedében  támogatásosztóként,  a  rákövetkező  időszakban  egyfajta 
közreműködő  szervezetként  vesz  részt  támogatási  források  eljuttatásában  a  civilekhez  és 
kistelepülésekre. További tevékenysége a technikai segítségnyújtás, és maga is (volt) több EU‐s forrás 
kedvezményezettje. A forrásainak összetétele általában változatos, így tudja biztosítani, hogy a helyi 
szervezetek kapacitásbővítése folyamatosan a tevékenységeinek része maradjon. 

Az eddigi lebonyolító, projektgenerálói, illetve támogatásosztói tevékenysége mellett a TÁMOP 5.1.3. 
szakmai módszertani  komponensét  is  viszi  (a Közösségfejlesztők Egyesületével,  a  Szociális  Szakmai 
Szövetséggel és a VÁTI NKft‐val közös konzorciumban). A szakmai módszertani elem nem a kiemelt 
projektek  eljárásrendje  szerint  működik.39  Mindezen  tevékenységek  alapján  a  fejlesztéspolitika 
számára a következő javaslatokat fogalmazhatjuk meg: 

1. Legyenek intézményrendszerbeli garanciák arra, hogy kiszűrjék a „hiéna” szervezeteket, azaz 

a  források  megszerzésére,  de  nem  a  magas  színvonalú  szakmai  megvalósításra 

specializálódott szervezeteket, a monitorozás szakmaivá tételén keresztül. 

2. A  pályázatgeneráló  tevékenység  és  tanácsadás  folytatása  a  kisebb  települések  és 

kapacitáshiányos önkormányzatok  esetén  egy nagyon  fontos  tevékenység,  amelyet  tovább 

kell vinni – elsősorban abba az  irányba, hogy a szervezetek és önkormányzatok megértsék, 

hogy  fontos  a  helyi  leszakadó  rétegekkel,  a  helyi  cigányság  problémáival  foglalkozni,  és  a 

megszerezhető forrásokat ennek fényében is használják fel. 

3. A helyi projektek  generálása és  tervezése mellett nagyon  fontos  a  szervezetek  kísérése és 

fejlesztések  szakmai  monitoringja,  ami  részben  kiválthatja  a  jelenlegi  túlszabályozott 

adminisztratív kereteket. 

 

   

                                                            
38
 Az esettanulmányt Teller Nóra készítette. Az interjúalanyok Csongor Anna, Kelemen Ágnes és Kóródi Miklós voltak. 

39
 A szövegben “kiemeltként” utalunk rá – abban az értelemben, hogy ez a módszertani pillér. A konzocium is pályázat útján nyerte a 

feldatot és a forrást. 
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7.2 Az	Autonómia	Alapítvány	története	és	alapjellemzői	
Az  Autonómia  Alapítványt  1990‐ben  alapították, magánalapítványként.  Az  első  10  évnyi működés 
főképp  támogatásosztó  tevékenységből  állt,  a  forrásokat  nyugat‐európai  és  egyesült  államokbeli 
támogatók nyújtották. Ez az  időszak  tematikusan a helyi cigányszervezetek anyagi megerősítéséről, 
illetve  jövedelemgeneráló  programok  megvalósításáról  szólt  –  szintén  helyi  szinten.  A 
jövedelemgeneráló  programok  általában  mezőgazdasági  programok  voltak.  Magyarországon 
egyébként ez volt az első olyan program, amelyet monitoring kísért. Ez a monitoring funkció azóta is 
erősen  jelen van az Alapítvány  tevékenységeinek körében. Ebben az  időszakban az Alapítvány 600 
településen  mintegy  1200  helyi  kezdeményezést  támogatott,  és  7  Roma  vállalkozó  képző 
tanfolyamot szervezett. 

A  kétezres  évek  elejétől  egy  profilváltás  következik  be:  az  Alapítvány  egyfajta  projektszervezetté 
alakul; míg  a  cél  és  a misszió marad,  az  eszköztár módosul.  A  támogatásosztás  helyett  technikai 
közreműködő lesz pl. a Svájci Alap, a Norvég Alap, a PHARE vagy Világbankos források elosztásában. 
Azaz: a saját források helyett más szervezetek forrásainak szétosztását végzi. Az Alapítvány ebben az 
időszakban  folytatja  a monitorozást  is,  azaz  nyomon  tudja  követni,  hogy  ez  a  tevékenység  és  az 
eredmények  összhangban  vannak‐e  a  magyarországi  roma  civil  társadalom  fejlesztésével  mint 
elsődleges  céllal.  Tény  ugyanakkor,  hogy  ebben  az  évtizedben  az  intenzív  terepmunkát  javarészt 
kiegészíti a technikai lebonyolító szerep – de a terepmunka ekkor is hangsúlyos, fontos tevékenység. 

Erre  az  időszakra  tehető  egy  további  változás:  a  civilek  és  roma  civilek  fejlesztése  mellett 
hangsúlyosabban jelennek meg a nem roma szervezetek, pl. önkormányzatok is a partnerek körében. 
Ezt a váltást főképp az indokolta, hogy az önkormányzatokkal való együttműködés fontosságát egyre 
inkább  felismerik, és a kistelepülések esetén pedig egyenesen elengedhetetlennek bizonyul a helyi 
politikai döntéshozatal bevonása. Már a kilencvenes évek második felétől a roma és civil szervezetek 
funkciója  is  fokozatosan  átalakul,  hiszen  több  forrás  is megnyílik  számukra  (MACIKA  és  OFA),  és 
néhány éven  keresztül ezeknek  az újonnan megnyíló  forrásoknak  köszönhetően  a  szervezetek egy 
része meg tud erősödni.  

Az egyes  támogatási  források mechanizmusait és összegeit összehasonlítva elmondhatjuk, hogy az 
Autonómia  Alapítvány  támogatásai40  és  a  MACIKA  források  az  OFA  „előfutárjai”  –  a  kisebb  és 
egyszerűbb  eljárásrendek  segíthettek  volna  a  szervezeteknek  „felkészülni”  az  OFA‐s  forrásokra. 
Mégis, mivel  az  OFA  támogatások mértéke  nagy  volt,  így  sok  szervezet  belebukott  az  OFA  által 
finanszírozott fejlesztésekbe. A települések közül kiválasztódtak a „sztár” települések, amelyek helyi 
innovációkkal (és karizmatikus vezetőikkel) jól tudták hasznosítani forrásokat, pl. Bagamér. 

A kétezres évek elején egy további változás is lezajlik: a kvázi „KSZ” szerep és technikai segítségnyújtó 
szerep  (PHARE  időszaka  alatt)  kiegészül  egy  pályázói  szereppel. Az Autonómia Alapítvány maga  is 
támogatott 2002‐2008 között, amely során pl. az EQUAL programban cigány szervezetek fejlesztését 
célzó  programokat  folytat.  Ezek  a  programok  elsősorban  foglalkoztatási  célú  programok  voltak, 
Borsod‐Abaúj‐Zemplén megyében, partnerségben a helyi cigányszervezetekkel. 

Ez az  időszak az Alapítvány életében egy tanuló  időszak: megtanulja az EU‐s szabályokat, részt vesz 
(kötelezően megvalósítandó tevékenységként) több nemzetközi hálózatban, és budapesti központtal 
menedzseli a helyi projekteket. Az addig eltelt évek tereptapasztalata és az Alapítvány missziója az, 
ami garantálja, hogy helyben valósuljanak meg  (ott „csinálják meg”) a projektek, és nem nyeli el a 
források  jelentős részét  (mint ahogy azt  tipikus „menedzser” szervezetek gyakran  teszik). A számos 
donor‐forrás eljuttatása a helyi szintekre viszonylag hatékonyan megy, és az Alapítvány elsősorban a 
donorok adminisztrációs terheit enyhítik (azzal pl., hogy oda és olyan tevékenységekre juttatják el a 
forrást,  ahol  annak helye  van). Az Alapítvány  ezt  az  időszakot  a helyi  szint  „tanulási  időszakának” 

                                                            
40
 A források nagyságrendje is változik: az Autonómia Alapítvány csak 1‐1,5 millió Ft‐os projekteket támogatott (általános szabályként 

legfeljebb 10 ezer USD forrást adott), most más forrásokból több mint tízmilliós források is elérhetővé válnak. 
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Forrás: Autonómia Alapítvány 

A  TÁMOP  5.1.3‐ban  különösen  azért  tűnik  fontosnak  a  tevékenységük, mivel  az  előzetes  szakmai 
felkészítő  tevékenység  (infónapok és helyi  konzultációk)  során  tudták olyan  irányba befolyásolni  a 
pályázatokat,  hogy  azok megfeleljenek  a  kiírás  tartalmi  céljainak, merjenek  kísérleti módszereket 
alkalmazni,  és  elsősorban  a  szegregált,  cigány  csoportok  szükségleteire  reagáljanak  a 
tevékenységeikkel.  Így  25  nyertes  lett  végül.  Ahogy  azt  említettük,  az  Alapítványnak  nem  volt 
ráhatása  arra,  hogy  vajon  hogyan  véglegesülnek  a  pályázatok,  és  így  arra  sem,  hogy  ki,  milyen 
szervezet  írja  a  beadott  anyagokat.  A  nyertes  25  pályázatból  9‐et  egy  érdekcsoportba  tartozó 
pályázatírók írtak – ezek a pályázatok „egy kaptafára készültek”, és szakmai tartalmuk részben eltér a 
feltárt helyi igényektől.  

Mivel ebben a projektben is mindenhol lecsökkentették a megvalósíthatósági tanulmányok díját, így 
a  pályázatíró  szervezetek  jó  eséllyel  bekerülnek  majd  a  megvalósítók,  vagy  legalább  is  a  külső 
szolgáltatást nyújtók  közé – hogy  a munkájukat  „kifizessék”. Tekintettel  arra, hogy  a bírálat  során 
adminisztratív módszerekkel ezeket a megoldásokat nem lehet kontrollálni, félő, hogy akkor, ha egy 
általános  szabállyal  próbálnák  megfogni  ezeket  a  szervezeti  megoldásokat,  a  „valós”  tartalmi 
tevékenységeket  megvalósítani  készülő  projektek  is  eleshetnének  a  támogatástól,  ha  rosszul 
tervezett szűrőket alkalmaznának. Minden esetre, az Alapítvány azt tapasztalja, hogy ha helyben van 
egy beágyazott, megvalósításban tapasztalt szervezet, akkor az effajta pályázatírói „beépüléseknek” 
kisebb  az  esélye,  és  kevesebb  negatív  hatással  jár  a  külső  pályázatírói‐menedzsment  szervezeti 
tevékenység  –  ők  tudniillik  el  tudják  érni,  hogy  ne  kényszerüljenek  a  megvalósítás  során  a 
szakmaiságot sértő kompromisszumra. 

Kérdés marad ugyanakkor, hogy kell‐e effajta  trükközésre kényszeríteni a  szereplőket – a  tervezők 
számára  valószínűleg  idővel  biztonságosabb  és  eredményesebb  megoldást  jelentene  az,  ha  a 
pályázatok bonyolult adminisztrációs elvárásainak megfelelő dokumentum elkészítése egy „elismert” 
költség  lenne,  és  nem  kellene  további  költségelemeket  is  burkoltan  a  pályázatírók  „forrásaként” 
kezelni, vagy lenne olyan fejlesztési terület, ahol nem kellene versenyeztetni a szereplőket – hiszen a 
fejlesztésre objektív okok miatt szükség van.42 

Ahhoz, hogy a hasonló célcsoportú,  illetve komplex szolgáltatásokat  is  tartalmazó helyi  fejlesztések 
valósulhassanak  meg,  nem  csak  a  helyi  intézmények  mobilizálása,  a  gondos  szakmai  tervezés 
támogatása  szükséges,  hanem  szükség  lehet  kondicionalitások  érvényesítésére  is.  Ugyan  az 
Autonómia  Alapítvány  tapasztalata  az,  hogy  a  helyi  döntéshozók  sok  esetben  „cinikusan” 
viszonyulnak  pl.  az  esélytervekhez  (sok  esetben  ilyenek  nincsenek  is,  csak  2013  folyamán  kell 
elkészíteni ezeket), az integrált település‐ vagy városfejlesztési stratégiákhoz. Ugyanakkor mégis volt 
olyan tervezési eszköz, amely – ha kis mértékben is – de befolyásolni tudta a helyi működést: ilyenek 
voltak a közoktatási esélytervek. Ugyanakkor a legkisebb – adott esetben egy vagy egy iskolával sem 
rendelkező – települések esetén ez az eszköz sem áll rendelkezésre, így itt „egy külső szereplőnek kell 
felpiszkálni”  a  helyi  érdekviszonyokat.  A  TÁMOP  5.1.3‐ban  az  Alapítvány  tudatosan  ezt  az 
érzékenyítést (is) végzi. Eddigi tapasztalatuk az, hogy a társadalmi befogadást, a romák integrációját 
is  célzó  fejlesztési  (vagy  egyszerűen  csak:  közpolitikai)  szemlélet  elültetése  egy  hosszadalmas 
folyamat, így nem biztos, hogy a „mélyszegény” projekt 2‐3 éve alatt látványos eredményeket tudnak 
majd elérni. A módszertani komponens, azaz az Alapítvány elvárt szolgáltató szerepe sokszínű, attól 
függően,  hogy  a  helyi  szint  mire  akarja  őket  használni.  Sokan  csak  tájékozódni  akarnak  a 
lehetőségekről, mások  projekteket  és  további  fejlesztéseket  szeretnének  generálni,  és  a  legkisebb 
csoport az, amely valóban a szemléletformálásra és érzékenyítésre mutatna igényt.  

A kiemelt projektben az Autonómia Alapítvány „nem kötelező” partner. A partnerek egy része azért 
fűzi szorosabbra velük az együttműködést, mert profitál a szolgáltatásokból, oktatásokból, de a nem 
kooperáló önkormányzatokat, civileket és  társulásokat nem  lehet együttműködésre kényszerítenie. 
Ugyanakkor,  mivel  a  helyi  projektek  csak  legfeljebb  félidősek,  nem  lehet  tudni,  hogy  vajon  a 

                                                            
42
 A jelenleg a hírekben szereplő TÁMOP 6.2.1 ugyanakkor rávilágít ennek a megoldásnak a nehézségeire is. 
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projektmegvalósítás  időszakában végül milyen szolgáltatásokat kell majd nyújtani a  településeknek, 
kistérségeknek.  A  kötelező  partnerséget mindemellett  –  létező  és  problematikus  tapasztalatokra 
alapozva  –  az  Alapítvány  nem  tartja  jónak  (pl.  a  telepes  programban  az  első  tereptapasztalatok 
fényében  ORÖ‐TKKI  kötelező  részvétele  inkább  forrásokat  von  el,  semmint  látható  lenne  a 
hozzáadott értéke a helyi fejlesztésekhez). 

A helyi  integráció mint elsődleges cél  (illetve annak ellenpárja,  főképp a  romákat érintő szegregáló 
gyakorlat megakadályozása) érvényesítése  tehát a mélyszegénységes projekteken belül a pályázati 
ciklus egy pontjától „kikerül” az Alapítvány befolyása alól – az utolsó pont, ahol erre befolyással bír(t), 
az a bírálati szakasz, amelybe közvetlenül nem, csak a bírálók felkészítésén keresztül kapcsolódhatott 
be. Éppen az  ilyen helyzetek kiküszöbölése érdekében  lenne különösen fontos, hogy  legyenek olyan 
eljárásrendi  fékek,  amelyek  ezeket  a  folyamatokat  (a  tervezést  és  a  bírálatot  is)  kiszámíthatóvá, 
transzparenssé teszik.  

7.4 A	 helyi	 szintű	 fejlesztések	 támogatása	 a	 projektgeneráló	
tevékenységek	során	

Az Európai Uniós források hatékonyabb felhasználása érdekében – és főképp abból a célból, hogy a 
kisebb civilek és a roma szervezetek is tudjanak helyi fejlesztéseket bonyolítani, az OSI támogatásával 
2009  óta  az  Autonómia  Alapítvány  projektgeneráló  tevékenységet  is  végez.  A  tevékenységüket 
kiterjesztették  az  önkormányzatokra  is.  Az  alapítvány  a  projekttervig  segít  összerendezni  a  helyi 
ötleteket.  Ebben  a  programban  jelenleg  25  település  vesz  részt,  a  felükben megvalósulnak  EU‐s 
projektek. 2012‐ben 30‐40 pályázatot nyújtottak be a szervezetek/települések.  

A  helyi  tapasztalatok  alapján  hasznosnak  bizonyult  ennek  a  projektgenerálási  folyamatnak  egy 
további  tevékenységgel  való megerősítése  –  hiszen mind  az  Alapítvány, mind  a  helyiek  részéről 
erőforrás‐igényes ez a tevékenység. Így a helyi szintű projektgeneráló tevékenységet (az „ottlétet”) az 
Alapítvány egy kis‐adományú projektelemmel egészítette ki, ami azt  jelenti, hogy maximum 1 millió 
Ft‐os  forrást  nyújtanak  helyi  ötletek  megvalósítására.  A  cél  tehát  kettős:  megvetni  a  lábukat 
„helyben” – azaz érdekeltté tenni az önkormányzatokat a kooperációban, és egyúttal beindítani egy 
helyi  kapacitásfejlesztést  is  (hogy  a  szervezetek,  települések  kicsiben  „kipróbálhassák” magukat). 
Ezen  felül  az  Autonómia  Alapítvány  technikai  segítségnyújtást  is  kínál,  és  monitorozza  a 
tevékenységeket.  

Ez a tevékenység annyiból módosított az Alapítvány eredeti szerepvállalásán, hogy a településekkel 
való  együttműködés  kialakítása  során  olyan  önkormányzatok  is  partnerekké  válhatnak,  amelyek 
egyébként  az  Alapítvány missziójával  nem  azonosulnának.  Annak  érdekében,  hogy  ne  szubjektív 
szempontok alakítsák az együttműködést, létrehoztak egy 10 szempontot magában foglaló rendszert, 
és a teljes stáb (hét fő) „szavaz” arról, hogy az együttműködés a kritikus esetekben vagy helyzetekben 
fennmaradjon‐e.  (A  kiegészítő  támogatásról  3  fő  szavaz.)  Példa  erre  az  LHH  tervezés  kapcsán  (e 
folyamatba is bekapcsolódott az Alapítvány), amikor a szolgáltatásfejlesztést kezdeményező kistérség 
olyan fejlesztéseket hozott volna létre, amelyek a romák szegregációjához vezettek volna – ebben az 
esetben, ha sikerült „meggyőzni” a kistérséget, hogy a tervezést módosítsa, az Alapítvány „maradt”, 
ha nem akkor az Alapítvány – megfelelő döntéshozatallal – „kivonult” a folyamatból. 

Projektgeneráló szervezetként  tehát relatíve nagy a szervezet szabadsága, hogy az együttműködést 
hogyan  alakítja,  erősíti  vagy  épp  megszakítja  –  míg  a  „kiemelt”  mélyszegény  projektben  ez  a 
szabadsága nincs meg. 

7.5 Összefoglalás	
Az Alapítvány tevékenységei alapvetően egymásra épülőek, de az, hogy az egyes  időszakoknak más 
és más  a  forráselosztási mechanizmusa, befolyásolja  azt, hogy milyen  tevékenységeket  „kötelező” 
vagy éppen saját választásuk elvégezni, milyen kooperációkat alakítanak ki a helyi szereplőkkel. Egy 
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fontos állandó tényező ugyanakkor folyamatosan érvényesül, ez pedig a roma integráció célja, és az, 
hogy  ezért  a  helyi  szervezeteket,  civileket,  roma  civileket  –  és  egyre  bővülő  körben  –  az 
önkormányzatokat  is mozgósítják. Változatlanul hasznosítják  a  támogatásosztó  tapasztalataikat,  az 
EU‐s eljárásrend ismeretét, és igyekeznek ezen tudások fényében a döntéshozatalt is befolyásolni.  

7.6 Javaslatok	
A  szervezet  működése  során  elsősorban  a  helyi  fejlesztések  tervezése  és  forrásszerzés  kapcsán 
szerzett tapasztalatokra építve a tervezők számára fontos javaslatokat foglaljuk össze: 

1. Legyenek intézményrendszerbeli garanciák arra, hogy kiszűrjék a „hiéna” szervezeteket, azaz 

a  források  megszerzésére,  de  nem  a  magas  színvonalú  szakmai  megvalósításra 

specializálódott  szervezeteket.  Ezt  úgy  lehetne  részben  megvalósítani,  hogy  a  bírálati 

folyamatban az átgondolt szakmai tartalom legyen a perdöntő, amely szakmai tartalmat helyi 

szereplők  valósítanak meg  –  kívülről  behozott, majd  a  projektek  időszaka  végével  távozó 

szervezetek  helyett.  Egy  másik  opció  a  folyamatos  előmonitorozás,  ami  viszont  a 

kihelyezendő  források nagyságrendje miatt kiválasztott támogatási programok esetén reális 

megoldás  lehet43  –  azaz  a  következő  tervezési  időszakban  a monitorozás  szakmaivá  tétele 

mindenképpen fontos. Hasonlóan hatékony lehet a több körös pályáztatás is. 

2. A  pályázatgeneráló  tevékenység  és  tanácsadás  folytatása  a  kisebb  települések  és 

kapacitáshiányos önkormányzatok  esetén  egy nagyon  fontos  tevékenység,  amelyet  tovább 

kell vinni – elsősorban abba az  irányba, hogy a szervezetek és önkormányzatok megértsék, 

hogy  fontos  a  helyi  leszakadó  rétegekkel,  a  helyi  cigányság  problémáival  foglalkozni,  és  a 

megszerezhető forrásokat ennek fényében is használják fel. 

3. A helyi projektek  generálása és  tervezése mellett nagyon  fontos  a  szervezetek  kísérése és 

fejlesztések szakmai monitoringja. Ugyanakkor ennek a tevékenységet a szükségességének a 

jelenlegi indikátorrendszer logikája sem „ágyaz meg” – a társadalmi fejlesztések egy részének 

túl  szoftak  az  indikátorai,  a  szakmai  tartalmakat  aligha  jelenítik meg  és  követik.  A  „laza” 

keretek adnak egy nagy szabadságfokot – amire szükség van, hiszen a célcsoport igényeinek 

inkább ez felel meg – de a „bizalom” valószínűleg túl sok szervezettel és kedvezményezettel 

kapcsolatban  érvényesül.  Ugyanakkor  adminisztratív  eszközökkel  eddig  sem  sikerült 

kikényszeríteni  a  pénzfelhasználás  „leghatékonyabb”  formáját  –  erre  jó  példa  az,  hogy  a 

pályázatírói piac milyen szegmensekben jelenik meg. 

7.7 Melléklet	

7.7.1 Az	 Alapítvány	 tevékenységei	 a	 társadalmi	 befogadással	 kapcsolatos	
folyamatokban	a	kétezres	évek	óta	

Az alábbi felsorolást az Alapítvány munkatársai bocsátották rendelkezésünkre: 

‐ 2003‐ban roma vezetők számára szervezetvezetői képzést tartott (az egyéves képzést 27 fő végezte 
el), és tíz roma szervezet számára mentori programot indított  

‐  2003‐ban  a  kolozsvári  European  Diversity  Resource  Center‐rel  együttműködve  halmozottan 
hátrányos helyzetű kistelepülések fejlesztésében vett részt 

                                                            
43
 A TÁMOP 5.1.3‐ban kb. 60 pályázat ékezett be, amely pályázatok helyszíni monitorozása a program nagyságrendjéhez képest elenyésző 

költség lett volna (szakértői napidíjakkal számolva). 
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‐ 2003‐ban cseh és szlovák partnerszervezetek bevonásával a három országban élő roma aktivisták és 
vezetők komplex fejlesztő programját bonyolította.  

‐ 2002 és 2004 között kistérség‐fejlesztési programot bonyolított az Európai Uniós EQUAL program 
keretén belül a romák helyzetének javítása érdekében a munkahely‐teremtés, oktatás, emberi jogok, 
és a  közösségfejlesztés  kérdéseire  fókuszálva, ennek  keretében  roma munkaerő‐piaci  referenseket 
képzett és foglalkoztatott, 

‐  2004‐ben  helyi  szervezetek  részvételével  munkaerő‐piaci  programot  bonyolított  "Az  előítélet‐
mentes foglalkoztatásért Tolna megyében" címmel,  

‐ 2005 és 2008 között a "Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztési programja" című 
EQUAL programot valósította meg (munkaalkalom teremtés, képzés, kistérség‐fejlesztés),  

‐  2005‐ben  folytatta  a  helyi  szervezetek  részvételével  "Az  előítélet‐mentes  foglalkoztatásért  Tolna 
megyében" című munkaerő‐piaci programot, 

‐ 2005‐2007 között az alapítvány PAKIV programja keretében nemzetközi szegénységellenes fejlesztő 
programot valósított meg 

‐  2005  és  2008  között  lezajlott  az  alapítvány  “Befektetés  a  jövőbe”  című  gazdaságfejlesztési 
programja, 

‐ 2005 óta a Mikrohitel RT‐vel szorosan együttműködve Roma a gazdaságfejlesztő program keretében 
helyi roma vállalkozások támogatásához nyújt szakmai‐technikai segítséget, 

‐  2009:  a  „Befektetés  a  jövőbe“  program  tapasztalatait  felhasználva  többéves  lakhatási  és 
gazdaságfejlesztési program indult a Habitat alapítvánnyal együttműködésben. 

‐  Az  Esélykassza  kutatási  program  keretében  egy  új  pénzügyi  képzési  és  kisösszegű,  kölcsönös 
kezességvállaláson alapuló hitelprogram kidolgozása és tesztelése zajlik 

‐  Az  „EU  forrásokkal  a  romák  integrációja“  program  az  OSI  támogatásával  roma  integrációs  célú 
projektek  tervezését  és  EU‐s  pályázati  forrásokhoz  jutását  segíti.  A  program  az  NFÜ  felkérésére 
kiterjedt a 33 LHH kistérség roma integrációt érintő projektjeinek fejlesztésére is (elsősorban oktatás, 
foglalkoztatás,  szociális  és  egészségügyi  témájú  projektekben).  A  33  LHH  és  az  ezekhez  közeli 
kistérségek  települései  jórészt megegyeznek  azokkal  a  településekkel  ahol  az  alapítvány  1990  óta 
dolgozik,  lévén  a  legfejletlenebb  térségek  településein  él  a mélyszegénységben  élő,  többségében 
roma lakosság. 

‐  Technikai  segítségnyújtás  különböző  szervezetek  adományosztási  programjához  (1995‐2000  Eu 
Delegáció,  1999  USAID,  2002‐2004  Világbank,  2004  Esélyegyenlőségi  Kormányhivatal  Roma 
Integrációs Igazgatósága).  

‐ Részvétel nemzetközi programokban (1995‐1997: Regionális roma program (magyar, román, szlovák 
és  bolgár),  1996  óta:  Pakiv  ‐  a  közép‐kelet  európai  romák  helyzetét  javító  új  mechanizmusok 
facilitálása,  2006‐2007:  European  Citizenship  and Diversity:  Roma’s  contribution  past  and  present 
2007: Civil szervezetfejlesztés és EU‐s tudástranszfer Vojvodinában (Phare Macro). 

‐ Kutatások: roma foglalkoztatás (Tárki), uzsora, mikrohitelezés (OSI, Microfinance Center) fejlesztési 
források hasznosulásával kapcsolatos települési esettanulmányokat készítése a Gyerekprogram Iroda 
megbízásából (TÁMOP‐5.2.1/07/1‐2008‐0001) 

‐  Képzés,  tréning  (2008:  roma  szociális  szakemberek  képzése  (HEFOP),  2008‐2009:  vállalati 
szemléletformálási program a romák munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében) 

‐  Adományi  program:  2008‐2010  között  az  Ökotárs,  a  Demnet  és  a  Kárpátok  Alapítvánnyal 
együttműködve  az  EGT/Norvég  Finanszírozási Mechanizmus  Civil  Támogatási  Alapjának  keretében 
pályáztatás magyarországi civil szervezetek támogatására 
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7.7.2 A	TÁMOP	5.1.3	2.	komponens	projektjei	

Forrás: www.nfu.hu, letöltés 2012. július 11‐én 

Kedvezményezett 
neve 

Projekt címe  Szerződés 
dátuma 

Szerződésben 
megítélt támogatás 

Projekt rövid leírása 

Dél‐Békési Kistérség 
Többcélú Társulása 

A  dél‐békési  mélyszegénységben  élő 
emberek integrációjának előmozdítása a 
közösség,  a  települések,  a  szociális, 
közösségfejlesztési  és  terület‐, 
település‐  és  vidékfejlesztési  szakmák 
összefogásával, együttműködésével 

2012.01.09  152 587 880  Az akcióterületen min. 125  felnőtt és 150 gyerek  részesül  több  területre kiterjedő 
kompetenciafejlesztésben a hátrányos helyzet  csökkentése érdekében, és  legalább 
35 fő szociális/humán szolgáltatást végző szakember vesz részt szakmai műhelyen és 
10 szervezet működése, szolgáltatásai fejlődnek, hogy még jobban ki tudják szolgálni 
az  igényeket. 83  fő esetében várunk pozitív  változást a projekt eredményeként. A 
projekt megvalósítását belső és külső erőforrások együttesére alapozzuk.    

Bódva‐völgyi 
Közéleti  Roma  Nők 
Egyesülete 

A  Dél‐Cserehát  és  Szuha  völgyi 
Akcióterület  közösségi  összefogása  a 
mélyszegények  integrációja  és  az 
együttműködés fejlesztése érdekében 

2011.11.28  171 564 406  Az  Akcióterületen  78  család  (legalább  312  fő)  részesül  komplex  támogató 
szolgáltatásokban  az  önellátás  fejlesztése,  az  alkalmazkodóképesség  javítása 
érdekében.  A  családok  fejlesztése  a  felelősség,  az  önsegítés  szükségességének 
felismerése  céljából  szociális  segítő  hálózat  támogatásával  történik.  A  szociális 
hátrányok  csökkentése  érdekében  hangsúlyt  kap  a  gyerekek  korai  fejlesztése, 
kompetenciafejlesztése  és  tehetséggondozása.  Az  intézményrendszer  és  a  civil 
szektor fejlesztését szemléletmód‐vált 

Zöld  Kör  ‐  Föld 
Barátai 
Magyarország tagja 

Bodrog ‐ menti felzárkóztató program  2011.12.07  93 685 602  A  Zöld Kör  és  az  Életfa  Egyesület  (mint  konzorciumi partner)  2011. május  ‐  2013. 
november között a Sárospataki és Tokaji Kistérség 7 kistelepülésén komplex szociális 
településfejlesztési projektet valósít meg, mely kiterjed: ˘ A mélyszegénységben élők 
életkörülményeit javító szociális szolgáltatásokra és képzési programokra, valamint A 
közösségi kohéziót erősítő, a helyi társadalmi szereplőket aktivizáló programokra (pl. 
közösségi fórumok, szomszédsági program, látóutak, mediáció stb.).  

Baranya  Megyei 
Falugondnokok 
Egyesülete 

"Boldogulj helyben!"  2012.02.21  154 795 320  A  "Boldogulj  helyben"  program  célja  olyan  komplex  fenntartható  társadalmi 
reintegrációs modell megalkotása, amely a mélyszegénység csökkentése érdekében 
ötvözi  és  továbbfejleszti  a  szociális,  térségfejlesztési  és  közösségfejlesztési 
kapacitásokat,  módszereket.  Az  egyéni  megközelítés  alapján  háztartásra  szabott 
fejlesztést  nyújt,  a  kooperatív  tervezés  eszközeivel  segíti  a  településfejlesztési 
stratégiák  létrejöttét,  valamint  a  helyi  aktivitások  erősítésével  közösségi 
összefogásokat támogat. 

Nagyecsed  Város 
Önkormányzata 

Együtt az úton!‐ Közösségi felzárkóztatás 
a  mélyszegénységben  élők 
integrációjáért  Nagyecsed  mikro‐
térségében 

2011.12.07  116 202 967  Célunk az egymásba fonódó területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a 
szegénység mélyülésének és újratermelődésének mérséklése, a mélyszegénységben 
élők  integrációjának  elősegítése  a  szociális,  közösségi  és  önsegítő  munka 
eszközrendszerével. A mélyszegénységben élőket az alapfokú oktatás elvégzésében 
képzéssel,  valamint  az  önellátást  és  konfliktuskezelést  tréningekkel  segítjük. 
Érdekérvényesítésüket  az  akcióterületen  élő  lakosság  aktív  részvételen  alapuló 
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közösségi tervezéssel támogatja. 

Tarna‐mente  ‐ 
Tisza‐tó  ÖKO  2000 
Alapítvány 

Esélyteremtés a  felzárkózásra a Tisza‐tó 
mentén 

2012.02.20  130 650 909   ‐  Szükségletfelmérés,  megvalósíthatósági  tanulmány  elkészítése  ‐  7  település 
részvétele, lakosság száma 13.064 fő ‐ 3 hónap foglalkozások előkészítésére: eszköz 
beszerzés,  felújítás,  lebonyolítók  kiválasztása,  célcsoport  toborzása  ‐  27  hónap  ‐ 
programok lebonyolítása ‐ 13 tervezett programelem lebonyolítása ‐ A program ideje 
alatt 1 szakmai vezető és 5 fő szakmai mentor biztosítása a településeken a szociális 
szférába.  

Völgy  Hangja 
Fejlesztési  Társaság 
Közhasznú 
Egyesület 

"FELFELÉ  A  LEJTŐN'  ‐  összefogás  a 
mélyszegénységben  élők  integrációjáért 
a tabi kistérségben 

2011.04.19  162 440 000  A projekt a kistérség I. listás településeit bevonó akcióterületre, a köz‐ és civil szféra 
szervezeteinek kipróbált együttműködésére alapozott komplex törekvés a kb. 900 fő 
tartós  mélyszegénységben  élő  integrációjára.  A  halmozottan  hátrányos  helyzetű, 
elöregedett,  fogyó  népességű  aprófalvakból  álló,  belső  perifériát  képező  térség 
teljes  lakossága  a mélyszegénység  határán  él.  A  konzorcium  a  kistérségi  szociális 
alapszolgáltatásokat  működtető  intézményt,  a  helyi  ÚMVP  vidékfejlesztési 
programot koordinálja. 

Hevesi  Kistérség 
Többcélú Társulása 

Helyi érték, közös nevező  2012.01.09  170 710 000  2011  és  2013  között  30  hónapon  át  a Hevesi  kistérség  8  településén  a  Kistérségi 
társulás,  a  helyi  szociális  szolgáltató  és  egy  közösségfejlesztő  civil  szervezet 
összefogásával  olyan  szociális  és  közösségfejlesztési  szolgáltatások  válnak 
elérhetővé, melyek  hozzájárulnak  a  térség  hátrányainak  enyhítéséhez,  a  lakosság 
mélyszegénységének  csökkentéséhez,  újratermelődésének  mérsékléséhez,  a  helyi 
közösségek  és  partnerek  összekovácsolásához  és  esélyt  teremtenek  a  kistérségi 
tervezési folyamatba való be 

Szegényeket 
Támogató Alap  Egri 
Alapítványa 

HÉT FALU‐EGY HÁLÓZAT Peremhelyzetű 
falvak  összefogása  három  kistérség 
határán 

2011.12.07  168 588 924  A  Hét  falu‐  egy  hálózat  c.  projekt  akcióterülete  Heves  megye  közepén,  három 
kistérség  (Pétervásárai,  Bélapátfalvai,  Egri)  határán  fekvő,  belső  peremhelyzetű 
településláncot  alkotó  falvak  közössége.  Cél,  hogy  négy  tevékenységrendszer  ‐  1. 
Közösségi  szolgáltatási  rendszer, 2. Mélyszegénységben élők dinamizálása, 3. Helyi 
humánerőforrás  fejlesztés,  4.  Helyi  társadalomfejlesztő  csoport  létrehozása  ‐  
komplex  összekapcsolásával  javuljon  a  települések  és  az  ott  élők  társadalmi‐
gazdasági helyzete. 

Szigetvári  Kultúr‐és 
Zöld Zóna Egyesület 

"Itt vagyunk otthon" projekt  2011.11.25  176 763 000  Szigetvári‐Sellyei  kistérség  22  településén  180  fő  mélyszegénységben  élő  egyéni 
szociális  fejlesztése,  kiegészítve  hiányzó,  kapacitás  hiányos  szociális  és  humán 
szolgáltatási elemekkel, így csökken a leszakadás és kirekesztés. A közösségfejlesztő 
folyamatban,  7 mikro  központban  új,  bővülő  térben,  közösségi  programok  jönnek 
létre,  megerősítve,  elindítva  a  civil  kezdeményezést.  Az  egyéni,  a  közösség‐  és 
területfejlesztés résztvevői által elfogadott fejlesztési koncepcióval zárul a projekt.  

Geszt  Község 
Önkormányzata 

"Kiút  a  mélyszegénységből"  ‐ 
Integrációs,  felzárkóztató  program  a 
sarkadi kistérségben 

2012.02.20  157 867 854   Jelen projekt egy kifejezetten hátrányos helyzetű térségben, a sarkadi kistérségben 
5  település  bevonásával  valósít meg  a mélyszegénységben  élők  számára  komplex 
program‐  és  szolgáltatási  csomagot,  a  helyi  sajátosságokhoz  és  igényekhez 
igazodóan.  A  két  pályázó  szervezet  a  32  hónapos  megvalósítási  időszakban,  8 
együttműködő  partnerszervezet  és  5  önkormányzat  bevonásával  készségfejlesztő, 
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információs  tanácsadást  nyújtó,  életmódot  javító,  integráló  tréningeket  és 
programokat szervez. 

Karcsa  Község 
Önkormányzata 

Komplex  beavatkozás  a  Bodrogközi 
Kistérségben  mélyszegénységben  élők 
helyzetének  javítása  és  társadalmi 
integrációja érdekében 

2012.02.23  154 709 954  A  projekt  a  Bodrogközi  kistérségben  élő  mélyszegények  számára  nyújt  olyan 
komplex,  tematikus  programokat,  amelyekkel  javul  az  ott  élők  életminősége  és 
szorosabb  közösségek  alakulnak  ki.  A  programok  segítenek  a mélyszegényeknek, 
hogy  képessé  váljanak  önmaguk  ellátására.  A  humán  szolgáltató  szervezetek 
számára  nyújtott  programok  erősítik  az  akcióterületi  és  szervezeti 
együttműködéseket. A projekt eredményeként a programba bevont 76 mélyszegény 
30%‐ánál pozitív eredményt érünk el. 

Bököny  Község 
Önkormányzata 

Komplex program a mélyszegénységben 
élők megsegítéséért 

2012.02.22  153 446 363   A  program  megvalósulásának  helyszíne  Bököny  és  környéke.  A  projekt  az 
akcióterületen  mélyszegénységben  élők  helyzetének  javításához,  a  társadalomba 
való  integrációjukhoz,  a  családokon  belül  a  szegénység  mélyülésének  és 
továbböröklődésének megállításához  járul hozzá. A humán  szolgáltató  szervezetek 
számára  nyújtott  programok  erősítik  az  akcióterületi  és  szervezeti 
együttműködéseket. A projekt eredményeként a programba bevont 75 mélyszegény 
30%‐ánál (23 fő) pozitív eredményt érünk el.   

Katymár  Község 
Önkormányzata 

Közös  erővel  a  bácsalmási  kistérségben 
mélyszegénységben  élő  emberek 
integrációjáért. 

2011.11.25  145 857 280   A  projekt  a  mélyszegénységben  élő  emberek  kompetenciáinak,  közösségének 
fejlesztését, a humán  szolgáltatások/at végzők összefogását,  fejlesztését  támogatja 
rendhagyó  módszerekkel,  közösségi  elemekkel.  A  programba  30  fő  humán 
szolgáltatást  végző  szervezeti  munkatársat,  235  fő  (155  felnőtt  +  80  gyerek)  
mélyszegénységben élő embert vonunk be, és a résztvevők 30%‐a esetében várunk 
pozitív eredményt. A projekt nagy része helyi szakemberekre épül.  

Tamási  és 
Simontornya 
Városkörnyéki 
Önkormányzatok 
Többcélú  Kistérségi 
Társulása 

Közösséget a jövőért  2011.12.07  177 518 020  A projekt  szakmailag hat programcsoportból áll, ezen programcsoportokat  számos 
program  alkotja,  melyet  a  Megvalósíthatósági  tanulmány  tartalmaz.  A 
programcsoportok az alábbiak: ‐ célcsoport megszólítása, projektbe való bevonása ‐ 
Szakmai műhelyek, képzések lebonyolítása ‐ Nyári napközi szervezése, lebonyolítása  

Rakamaz  Város 
Önkormányzata 

Közösségi  felzárkóztatás  az  Ibrány‐
Nagyhalász Kistérségben és környékén 

2012.02.23  163 760 656  A  projekt  az  Ibrány‐Nagyhalászi  kistérségben  és  környékén  élő  mélyszegények 
számára nyújt olyan komplex programokat, amelyekkel  javul a mélyszegénységben 
élők életminősége és megerősödnek a közösségek és a családok. A programok révén 
javul  a  mélyszegények  foglalkoztathatósága.  A  humán  szolgáltató  szervezetek 
számára  nyújtott  programok  erősítik  az  akcióterületi  és  szervezeti 
együttműködéseket. A projekt eredményeként a programba bevont 78 mélyszegény 
30%‐ánál (24 fő) pozitív eredményt érünk el. 

Szendrő  Város 
Önkormányzata 

Közösségi  összefogás  a mélyszegénység 
felszámolása  és  az  együttműködés 
fejlesztése  érdekében  a  Felső‐Bódva 
völgyi akcióterületen 

2012.02.23  161 256 730  A Felső‐Bódva‐völgyi Akcióterületen legalább 73 család, azaz legalább 292 fő részesül 
a hátrányok csökkentését célzó, komplex felzárkóztatási programban. Legalább 35 fő 
szociális  és  humán  szolgáltatást  végző  szakember  vesz  részt  a  térség  humán 
szolgáltatásainak összehangolását célzó programban, és összesen 11 intézmény, civil 
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szervezet fejlesztése valósul meg. A projekt eredményeként legalább 88 fő esetében 
várunk pozitív változást.  

SIKLÓSI  TÖBBCÉLÚ 
KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁS 

Létérdek  2011.12.07  145 203 800  A  20  települést  magába  foglaló  akcióterületen  5  mikrotérségi  csomópont 
kialakításával,  az  egyéni,  közösségi  és  területfejlesztési  igények összekapcsolásával 
60  fő  bevonásával  komplex,  egyéni  és  közösségi  felzárkóztatás  valósul  meg  a 
szegénység,  kirekesztődés,  mérséklésére  a  mélyszegénységben  élők  társadalmi 
aktivitásának,  munkaerő‐piaci  reintegrációjának  és  önellátó  képességének 
növelésére.  

Sajóhídvég  Község 
Önkormányzata 

Mélyszegények  közösségi  integrálása 
Sajóhídvég és környékén 

2012.02.23  164 282 977  A  közösségi  tervezés módszertanával  kialakított program  Sajóhídvég és  környékén 
nyújt  a  segítséget  a mélyszegény  célcsoportnak,  a helyi  igényekre és problémákra 
válaszolva.  A  projekt  hosszú  távú  célja  a  társadalmi  integrációt  segítése  és  a 
foglalkoztathatóság  növelése.    A  humán  szolgáltató  szervezetek  számára  nyújtott 
programok  erősítik  az  akcióterületi  és  szervezeti  együttműködéseket.    A  projekt 
eredményeként  a  programba  bevont  78 mélyszegény  30%‐ánál  pozitív  eredményt 
érünk el.  

Berettyóújfalu 
Város 
Önkormányzata 

"Összefogás  a  jövőért"  ‐  a 
Berettyóújfaluban  és  a  környező 
településeken  mélyszegénységben  élők 
integrációjáért 

2012.01.10  169 911 152  A projekt célja a területi, társadalmi hátrányokból adódó szegénység mélyülésének, 
újratermelődésének,  területi  terjedésének mérséklése,  a mélyszegénységben  élők 
társadalmi  integrációjának  előmozdítása  az  akcióterületen.  Ezt,  a  helyi  közösségi 
kapcsolatok  fejlesztésével,  a  közszolgáltatások  helyi  szükségletekhez  való 
igazításával,  a  települések  és  lakosságuk  bekapcsolásával  a  kistérségi  fejlesztési 
folyamatokba  tervezzük elérni, mérhető eredményeit az 5.7 táblázat mutatja be. 

Farkaslyuk  Községi 
Önkormányzat 

"Sáfárkodj  okosan!"  ‐  Mélyszegény 
családokat  támogató,  és  szervezeti 
együttműködést  fejlesztő  közösségi 
program a farkaslyuki akcióterületen 

2012.03.12  165 714 095  A  projekt  Farkaslyuk  és  térségében  lévő  13  település  legalább  50 
mélyszegénységben  élő  családja  számára  nyújt  fejlesztő  programokat,  amelyek 
javítják  e  réteg  életminőségét,  növelik  lehetőségeiket  a  munkaerő‐piacon, 
megerősítik  a  családokat.  A  humán  szolgáltató  szervezetek  számára  nyújtott 
programok  erősítik  a  szervezeti  és  akcióterületi  kooperációt.  Kiegészítő 
tevékenységek  segítik  a  célok  elérését.  A  projekt  eredményeként  a  programba 
bevont csoport 30%‐a pozitív eredményt ér el. 

Faluműhely 
Alapítvány 

"Szárnyakat  adni  a malacnak"  ‐  térségi 
animáció  és  kapacitásfejlesztési 
folyamat  a  mélyszegénységben  élők 
közösségi  integrációjáért  a  szikszói 
kistérségben 

2011.04.19  102 880 681  A  harminc  hónapos  futamidőre  tervezett  komplex  program  célja  az  ország  egyik 
legsúlyosabb helyzetben  lévő  térsége, a Csereháton elhelyezkedő Szikszói kistérség 
alapvető  problémáinak,  elszigeteltségének  és  a  társadalmi  kirekesztődés  egymást 
erősítő folyamatainak mérséklése, illetve visszafordítása. A lehatárolt akcióterület 21 
települést foglal magában, a projektben közvetlenül 13 szakértő vesz részt.   

Alsómocsolád 
Község 
Önkormányzata 

Térségi közösségi családközpontú segítő 
hálózat kiépítése 

2011.12.07  164 379 647  A  KÖZ‐TÉR‐HÁLÓ  projekt  célja  a  bevont  11  településen  élő,  hátrányos  helyzetű 
családok  körében  a  szegénység  mélyülésének,  terjedésének,  újratermelődésének 
mérséklése, és a mélyszegénységben élők  integrációjának előmozdítása. A családok 
helyzetének  javítását  egy  "Térségi  Közösségi  Központ"  kialakításával,  új  típusú 
szociális  szolgáltató  ‐  családmentor  ‐  hálózat  kiépítésével  és  működtetésével, 
kiegészítő  humán  szolgáltatások  nyújtásával,  a  közösséget  fejlesztő 
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beavatkozásokkal érjük el. 

Dialóg  a 
Közösségekért 
Közhasznú 
Egyesület 

TESZE‐Tegyünk  együtt  a  szegénység 
ellen!  ‐  komplex  társadalmi  program 
Észak‐Abaújban 

2011.12.07  179 759 400  A térségben zajló 5 éves közösségfejlesztési folyamat eredményeképpen, valamint a 
nyár  során  zajlott  közösségi  tervezések  során  felszínre  került  igényeket  három  fő 
tevékenységi  körbe  soroltuk  be:  a  settlement  típusú  közösségi‐szociális 
szolgáltatások,  amelyek  települési  szinten  zajlanak;  képzések  és  tréningek  a 
közösségi munkásoknak, a humán  szolgáltatást  végzőknek, a döntéshozóknak és a 
klubvezetőknek;  műhelyek  a  térségben  élők  és  ott  humán  szolgáltatást  végző 
szakemberek számára. 

Út  és  Erény 
Közössége Egyház 

"ÚTJELZŐ"  ‐  Komplex  integrációs 
program  a  mélyszegénységben  élők 
felzárkóztatásáért 

2012.01.09  144 737 421  A  projekt  keretében  az  Ibrány‐Nagyhalászi  Kistérség  4  településén(Nagyhalász, 
Gávavencsellő    Beszterec,  Székely),  valamint  a  Nyíregyházai  Kistérség  egyik 
településén,  Kótajban  nyújtunk  komplex,  elsősorban  munkaerő‐piaci 
szolgáltatásokat  a  mélyszegénységben  élő  családok  számára.  A  tervezett 
szolgáltatások  fő  elve, hogy mind  a  továbbtanulás,  illetve pályaválasztás  előtt  álló 
fiatalok,  mind  pedig  a  felnőtt  korú  lakosság  munkaerő‐piaci  esélyeinek  javítását 
elősegítsék.   
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8 Innováció,	 együttműködés	 és	 sztenderdizáció,	
Esettanulmányok	az	EQUAL	és	HEFOP	programokról	

8.1 Vezetői	összefoglaló44	
Az  alábbi  tanulmányban  az  EQUAL,  HEFOP  és  TÁMOP  programok  egyes  intézkedéseinek  hatásait 
vizsgáltuk néhány olyan területen, amelyek nem a közvetlen célcsoport szintjén jelentkeztek, hanem 
a résztvevő szervezetek, valamint azokon keresztül a szakpolitikák szintjén érhetők tetten.  

Kiindulópontunk  az,  hogy  az  EQUAL  Programdokumentuma  is  megfogalmazta,  hogy  a  program 
hatása  nem  csak  a  résztvevők  szintjén,  hanem  a  program  végrehajtásában  résztvevő  szervezetek 
szintjén,  valamint  a  programnak  a  szakmapolitika  formálására  gyakorolt  hatásában  is  jelentkeznie 
kell. E területek vizsgálata a kvantitatív mérhetőség nehézségei miatt eltérő módszereket igényelnek, 
ezért  esettanulmányok  keretein  belül  vizsgáltuk  őket.  Az  esettanulmány műfaji  sajátossága,  hogy 
nem kíván  teljes körű képet mutatni, hanem egy‐egy  szervezet vagy  téma bemutatásával, egy‐egy 
kiválasztott  gyakorlatot,  esetet  mintegy  illusztrációként  mutatunk  be.  Az  esettanulmányok 
elkészítéséhez  interjúkat  készítettünk  az  érintett  szervezetekkel,  valamint  áttekintésre  kerültek  az 
egyes szervezetek projektjei, korábbi elemzések és a kiválasztott hálózatok dokumentumai.  

 

A  2005‐2012  közt  eltelt  időszakban  a munkaerő‐piaci  szolgáltatások  és  a  szolgáltató  szervezetek 
komoly fejlődésen mentek keresztül, ami nagyban köszönhető volt az Európai Uniós forrásoknak, az 
EQUAL  program  nyújtotta  innovációs  lehetőségeknek  is.  A megvalósító  szervezetek  egy  részénél 
kialakultak  szolgáltatási  modellek,  módszertanok,  melyek  a  későbbi  szolgáltatásnyújtás  során  is 
felhasználásra kerültek, majd disszeminációs tevékenységek hatására horizontálisan és vertikálisan is 
átadásra  kerültek.  Az  organikus  fejlődésen  túl  egyes  programok  (EQUAL,  TÁMOP  1.4.3,  2.6.1) 
kiemelten hangsúlyozták e szolgáltatások terjesztését, tapasztalatcseréjét és sztenderdizálását.  

A projektek hatására a szolgáltatóknál kialakult egy olyan szakembercsoport, akik a szociális munka 
eszközeire  építve  munkaerő‐piaci  szolgáltatásokat  nyújtottak.  A  szolgáltatások  módszertanának 
fejlődése,  a  felkészült  szakemberek  számának  növekedése  lehetőséget  nyújtott  arra,  hogy  a 
projektekben  részt  nem  vevők  számára  is  elérhetőek  legyenek  ezek  a  továbbfejlesztett 
módszertanok.  

A  szervezeti  fejlesztések  hatását  tehát  nemcsak  az  egyes  egyéni  életút‐módosulásokban,  vagy 
háztartás‐stratégiák  megváltozásában,  hanem  általában  a  munkaerő‐piaci  szolgáltatások 
minőségének (hatékonyságának) fejlődésében lehet tetten érni.  

Megállapítások:  

 A szervezetek egy részében kialakult egy stabil felkészült stáb, a szervezetek képessé váltak 

nem csak az Uniós források fogadására, hanem sikeres projektmenedzsmentre is; 

 A munkaerő‐piaci  szolgáltatások  terén  tetten érhető  innováció  zajlott  le, ez a módszertani 

fejlődés  nem  maradt  elszigetelt,  a  projektekben  részt  nem  vevő  hátrányos  helyzetű 

emberekre is hatással volt; 

 Az innovációk disszeminációja tetten érhető és elindított egy sztenderdizációs folyamatot. 

Javaslatok: 

 Továbbra is szükséges támogatni az innovációt lehetővé tevő, kevésbé kötött kísérleti jellegű 

programokat, mint  amilyen  az  EQUAL  és  a  TÁMOP  1.4.3  program  volt,  annak  érdekében, 

                                                            
44
 Az esettanulmányt Koltai Luca készítette. 
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hogy  a  szolgáltatások  tovább  tudjanak  fejlődni,  illetve  alkalmazkodni  tudjanak  a  változó 

társadalmi kihívásokhoz;  

 A projektszerű finanszírozási rendszeren túl ki kell dolgozni a kialakult szolgáltatási kapacitás 

és  kialakult  sztenderd  módszertanú  szolgáltatási  rendszer  hosszú  távú  finanszírozási 

rendszerét, annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan és a célcsoport széles köre 

számára elérhetőek legyenek. 

 

Az  EQUAL  programoknak  fontos  része  volt  a  megvalósítók  közti  hálózatépítés,  az  elkészült 
módszertanok  vertikális  és  horizontális  disszeminációjának  segítése.  Az  EQUAL  program  során  öt 
tematikus  hálózat  került  kialakításra,  melyek  módszertani  fejlesztései  segítették  a  későbbi 
szolgáltatási sztenderdizációt  is. Emellett a programban több olyan hálózat  is kialakult, amely a mai 
napig hatással van a szervezet működésére, foglalkoztatási szolgáltatások minőségi fejlődésére és a 
módszertanok disszeminációjára.  

 

Megállapítások:  

 Az EQUAL program tematikus hálózatai nem csak a projekt időszaka alatt voltak jó terepei a 

vertikális és horizontális disszeminációnak, hanem a projektzárás után is fennmaradtak;  

 A  tanulmányban  bemutatott  jó  gyakorlatok  bizonyítják,  hogy  e  hálózatok  lehetővé  tették, 

hogy  a  területen  dolgozó  szervezetek  egyéni  érdekeiket  félretéve  közös  fejlesztéseket 

hozzanak  létre,  illetve  érdekeiket  és  első  sorban  az  általuk  segített  célcsoportok  érdekeit 

képviseljék a döntéshozatal felé. 

 A  nemzetközi  együttműködés  tevékenységei,  az  EQUAL  program  nemzetközi  hálózatai 

ugyancsak pozitív tapasztalatokkal jártak a benne résztvevő hazai szervezeteknek. 

  

Ajánlások: 

 A  hálózatok  támogatása  továbbra  is  szükséges  annak  érdekében,  hogy  a  társadalmi 

befogadás területén megvalósuló fejlesztésekben az érintettek képviselete megvalósulhasson 

és a projektek eredményei beépüljenek a szakpolitikákba.  

 Szerencsés  lenne  a  későbbi  innováció  programokban  is  nagyobb  szerepet  szánni  a 

nemzetközi  együttműködés  támogatásának,  a  külföldi  partnerekkel  közös  fejlesztések  és 

tapasztalatcsere segítésének.  

8.2 Az	EQUAL	program	céljai	és	szakaszai,	a	program	hatásainak	vizsgálati	
irányai	

Az  EQUAL  program  célja  az  volt,  hogy  olyan  innovatív  megközelítések  és  módszerek  kerüljenek 
kidolgozásara és elterjesztésre, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció 
és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. 

Az EQUAL az Európai foglalkoztatási stratégia és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem közösségi 
stratégiája  által meghatározott  szakmapolitikai  keretekbe  illeszkedve  támogatta  a munkaerő‐piaci 
esélyegyenlőség  megteremtésére  irányuló  kezdeményezéseket,  segítette  a  foglalkoztatáspolitika 
célkitűzéseinek megvalósítását. 

Az EQUAL Közösségi kezdeményezés keretében a 2000‐2006 tervezési időszak során két pályázati kör 
meghirdetésére  kerül  sor. Magyarország  az  első  pályázati  körben  PHARE  támogatással  vett  részt, 
kísérleti  jelleggel  (2002‐2004). A  2004  folyamán meghirdetésre  kerülő második  pályázati  körbe  az 
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ország  immár  teljes  jogú  tagállamként  kapcsolódhatott  be.  A  tervezési  időszak  2006‐ig  tartott,  a 
források felhasználására azonban 2008. december 31‐ig volt lehetőség. 

Az EQUAL projektek három szakaszra tagolódtak, az első Előkészítő szakasz 2005. január 15‐június 30. 
közt,  a  második  Végrehajtási  és  a  harmadik  Tapasztalatátadási  szakasz  2005.  július  1  –  2008. 
december 31. közt zajlott.  

Az  EQUAL  program  hatásait  több  szempontból  lehet  értékelni,  amihez  fontos  kiindulópont  a 
programdokumentum45.  Vizsgálatunkban  ugyanakkor  nem  törekszünk  az  összes  lehetséges  hatás 
feltárására, hanem az alábbi szűkített kör vizsgálatát terveztük:  

 a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő‐piaci helyzetére gyakorolt közvetlen hatások;  

 a program végrehajtásában résztvevő szervezetek szintjén megnyilvánuló hatások;  

 a programnak a szakmapolitika formálására gyakorolt hatása. 

A  program  végrehajtása  a  résztvevő  szervezetek  számára  tanulási  folyamat  volt. A  szervezetek  az 
innovatív  tevékenységek  végrehajtása  során  olyan  tapasztalatokat  szereztek  és  adtak  tovább  a 
tapasztalatcsere  és  a  nemzetközi  együttműködés  keretében,  amelyek  részévé  válnak  vagy  váltak 
további  működésüknek,  minőségi  változást  eredményezve  a  szervezet  tevékenységében.  A 
kidolgozott új módszerek és eljárások a későbbiekben megvalósult HEFOP és TÁMOP projektekben is 
éreztették hatásukat, illetve továbbfejlődtek.  

A  partnerség  elvének  érvényesítése  szintén  hatással  volt  a  végrehajtásban  résztvevő  szervezetek 
további  működésére.  A  kialakult  hazai  hálózatok  és  nemzetközi  együttműködési  kapcsolatok  a 
szervezetek  szintjén  és  az  innovációk  szakpolitikai  beágyazódásának  területén  is  éreztették 
hatásukat.  

8.3 Professzionalizálódó	szervezetek,	jobb	minőségű	szolgáltatások	
Feltételezésünk volt, hogy a 2005‐2012 közt eltelt  időszakban a munkaerő‐piaci szolgáltatások és a 
szolgáltató  szervezetek  komoly  fejlődésen  mentek  keresztül,  amely  nagyban  köszönhető  volt  az 
Európai  Uniós  forrásoknak  is.  A  szervezeteknél  kialakultak  szolgáltatási modellek, módszertanok, 
melyek  a  későbbi  szolgáltatásnyújtás  során  is  felhasználásra  kerültek.  Az  organikus  fejlődésen  túl 
egyes programok (EQUAL, TÁMOP 1.4.3, 2.6.1) kiemelten hangsúlyozták e szolgáltatások terjesztését, 
tapasztalatcseréjét és sztenderdizálását.  

A vizsgálat során két kérdést jártunk körül:  

 A  több  projektet  egymás  után  megvalósító  szervezetek  szolgáltatási  módszerei 

professzionalizálódtak, sztenderdizálódtak‐e? 

 A szolgáltatások országos sztenderdizációja milyen hatással volt a szervezetekre?  

 

A projektek hatására kialakult egy olyan szakembercsoport, akik a szociális munka eszközeire építve 
munkaerő‐piaci szolgáltatásokat nyújtottak. A szolgáltatások módszertanának fejlődése, a felkészült 
szakemberek számának növekedése lehetőséget nyújtott arra, hogy a projektekben részt nem vevők 
számára is elérhetőek legyenek ezek a segítségek.  

A  szervezeti  fejlesztések  hatását  tehát  nemcsak  az  egyes  egyéni  életút‐módosulásokban,  vagy 
háztartás‐stratégiák  megváltozásában,  hanem  általában  a  munkaerő‐piaci  szolgáltatások 
minőségének (hatékonyságának) javulásában lehet tetten érni.  

A  vizsgálat  során  olyan  szervezeteket  kívántunk megkeresni,  akik már  az  Európai Uniós  projektek 
korai  időszakában  (EQUAL  ill.  HEFOP)  projektmegvalósítók  voltak,  több  projektjük  volt,  amelyben 
tartósan munkanélküli,  ill. megváltozott munkaképességű  emberekkel  foglalkoztak,  és  részt  vettek 
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innovációs  fejlesztésekben,  sztenderdizációs projektben  valamilyen  formában. Ennek  fényében a 4 
szervezetet, ahol az interjúkat lefolytattuk, a következők voltak: 

 Nonprofit szervezet:  

o Kontakt Humán Szolgáltató NKft. (Zalaegerszeg) 

o Regionális Szociális Forrásközpont (Szombathely) 

o Budapest Esély (Nkft.) 

 Nonprofit szervezet/családsegítő egyben, HEFOP 2.2.2 modellhelyszín:  

o Human‐Net Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány 

(Nyíregyháza) 

Az esettanulmányokkal nem célunk leírni a projektmegvalósító szervezetek összességének jellemzőit, 
hanem  néhány  olyan modellt mutatunk  be,  amelyek  a  támogatási  programok  kihívásait,  sikereit 
illusztrálják. 

A kutatás során olyan szervezetekkel készítettünk interjút, amelyek valamennyien egymás után több 
európai uniós projektet  is megvalósítottak (a projektek  listáját a melléklet tartalmazza). Némelyikük 
már az EQUAL programban  is részt vett (Budapest Esély, Regionális Szociális Forrásközpont), mások 
később a HEFOP programok korai  időszakában (2005‐6 során) kapcsolódtak be a fejlesztési források 
felhasználásba. Emellett e szervezetek közt voltak olyanok, amelyek a jelen vizsgálathoz nem tartozó 
más  támogatási  programok  keretein  belül  is  valósítottak  meg  projekteket  (pl.  más  TÁMOP 
programok, TIOP, Regionális OP‐k, Progress, Lifelong Learning program).  

Hazánkban a legtöbb projekt megvalósító szervezetet felkészületlenül érte a projekt megvalósításhoz 
szükséges menedzsmenttudások  szükségessége. Míg  a  szakmai  felkészültség  jellemzően megvolt, 
általában  a  szociális,  oktatási  és  foglalkoztatási  ágazatokban  a  szervezetek  nem  rendelkeztek  sem 
mozgósítható hagyományos menedzsmenttudásokkal, sem projekt menedzsmenttudással. A vizsgált 
szervezetek a 2005‐2012 időszakban átlagosan 5‐10 nagyobb projekt megvalósításában vettek részt, 
többnyire  főpályázóként.  Ők  gyakorlatilag  a megvalósítók  elitjéhez  tartoznak.  Ezek  a  szervezetek 
magas szinten professzionalizálódtak, valószínűleg a projekteket nem  is  tudták volna megvalósítani 
ennek hiányában. Általánosságban igaz volt, hogy a legtöbb sikeres szervezet összes forrásának csak 
15‐30%‐a  származott  pályázati  bevételből,  a  többi  jellemzően  normatív  forrás  vagy  üzleti  bevétel 
volt.  Azok  a  civil  szervezetek,  amelyek  kisebbek,  alacsonyabb  forrással  rendelkeztek  és  nem 
professzionalizálódtak  ilyen  mértékben,  jó  eséllyel  nem  tudták  megvalósítani  projektjüket,  vagy 
követtek el szabálytalanságot. Az ő esetükben sok esetben a projektek magukkal rántották magát a 
szervezetet  is:  a  HEFOP  és  EQUAL  kedvezményezettek  20‐30%‐a  ellehetetlenült  a 
projektmegvalósítás  következtében,  vagy  csődöt  jelentett,  további  15‐25%  nem  fizetett  bért  vagy 
járulékot a dolgozói után.46 

A  vizsgált  szervezetek  közül  többen  már  az  Európai  Uniós  csatlakozást  megelőzően  OFA,  illetve 
PHARE  támogatásokból  indítottak  pályázati  projekteket,  és  szakmai  munkájukat  ezekre  a 
tapasztalatokra  építették,  vagyis  az  első  pályázati  időszakban  sem  indultak  teljesen  tapasztalatlan 
szervezetként. 

A  szervezetek  mindegyikére  jellemző,  hogy  a  pályázati  tevékenységeket  alaptevékenységük 
kiegészítéseként  indították  el.  Alaptevékenységük  a  szociális  ellátás  különböző  területeit  fedte  le 
(családsegítés, megváltozott munkaképességű  emberek  ellátása,  közfoglalkoztatás),  de  közös  pont 
volt,  hogy  aktív  korú  inaktív  emberekkel  foglalkoztak.  Mindegyik  szervezetben  megjelent  annak 
igénye,  hogy  a  célcsoportjuk munkaerő‐piaci  integrációját  hatékonyabban  segítsék.  Valamennyien 
fontosnak tartották az addícionalitást, hiszen ezek a pályázatok nagyon kiszámíthatatlanok voltak, így 
a  hosszú  távú  folyamatos  fenntarthatóságot  nem  tudták  biztosítani.  A megvalósítás  során  be  is 
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bizonyosodott, hogy bizony a pályázati projektek és források meglehetősen ad‐hoc módon érhetőek 
el, így a stabil működést, a szolgáltatások elérhetőségét nem tudják biztosítani. 

A  pályázati  projektek  új  lehetőségekkel,  a  tevékenységi  kör  bővítésével  és  új  módszertanok 
fejlesztésével,  kipróbálásával  kecsegtettek.  Különösen  így  volt  ez  az  EQUAL  projektek  esetében, 
hiszen az EQUAL Programot az különböztette meg a többi az Európai Szociális Alapból finanszírozott 
programtól,  hogy  innovatív  projekteket  támogatott  és  a  végrehajtás  során  a  partnerség  és  a 
nemzetközi  együttműködés  alapvető  követelmény  volt.  Az  EQUAL  a  szakpolitikák  tervezését  és 
megvalósítását  társadalmi  innovációk  kidolgozásán  és  alkalmazásán  keresztül  támogatta,  ezáltal 
lehetőséget  biztosított  teljesen  új  vagy máshol  sikeresen  alkalmazott módszerek  kipróbálására  és 
átvételére is.  

A  szervezetek  a  támogatási  programok  korai  szakaszában  több  módszertant  dolgoztak  ki  vagy 
próbáltak  ki,  amelyek  megjelentek  a  későbbi  programok  szolgáltatási  palettájában  is.  Ilyen  volt 
például  a  Regionális  Forrásközpont  EQUAL  programjának  módszerei.  A  projekt  célja  a  balesetet 
szenvedett embereket  (agy‐, gerincsérült) segítő elemi  rehabilitációs szolgáltatás olasz modelljének 
bemutatása,  és  a  magyarországi  adaptáció  szakmai  dokumentációjának  kidolgozása.  A  sikeres 
módszertani  adaptáció  aztán  lehetővé  tette,  hogy  a  szervezet  más  projektekben  illetve  további 
célcsoportok esetében  is használja a kidolgozott módszertant. Ugyancsak  ide sorolható a Budapest 
Esély NKft. EQUAL projekt során kidolgozott patrónus modellje, amelyet e szervezet is alkalmazott a 
későbbiekben további projektekben.  

Emellett  számos  olyan módszertani  fejlesztés  indult  el  az  EQUAL  programban,  amely  nem  csak  a 
megvalósító  partnerségeket,  hanem  a  tematikus  hálózatokon  keresztül  más  szervezetek 
szolgáltatásainak  módszereit  is  befolyásolta,  valamint  hozzájárult  a  későbbi  szolgáltatási 
sztenderdizációhoz  is.  Ilyen  volt  például  a  megváltozott  munkaképességű  emberekkel  foglalkozó 
tematikus  hálózat  módszertani  sztenderdizációs  tevékenysége,  amelybe  Regionális  Szociális 
Forrásközpont Kht. által kidolgozott módszerek is bekapcsolódtak.  

A vizsgált  szervezetek mindegyikében elmondták, hogy a kialakított és  tanult új módszereket nem 
csak  a  projekt  résztvevőinél  alkalmazták.  Sokszor  volt  példa  arra,  hogy  egy‐egy  jó  tanácsadási 
módszert,  vagy  tréning  tematikát  a  projekt  befejeződése  után  más  projektekben,  illetve  más 
célcsoporttagok kapcsán is használtak.  

Megfigyelhető volt, hogy bár a szolgáltatási csomagok fejlődése tetten érhető, az egyes projektekben 
alkalmazott  módszereket  nagyban  befolyásolták  a  pályázati  keretek.  Egyes  pályázati  felhívások 
konkrétabbak voltak (pl. HEFOP 2.3.1, 2.3.2), míg mások több szabadságot hagytak a pályázóknak (pl. 
TÁMOP  1.4.1,  TÁMOP  5.3.1),  hogy maguk  határozzák meg, milyen  szolgáltatásokat  alkalmaznak, 
illetve milyen tartalommal nyújtsanak szolgáltatáscsomagokat.  

Az évek során a vizsgált szervezetek számára egyre  fontosabbá vált a stabil kiszámítható minőségű 
szolgáltatásnyújtás,  hiszen  – meglátásuk  szerint  –  a  célcsoportba  tartozók  szükségleteit  így  tudják 
legjobban  szolgálni.  Szinte  mindegyik  szervezetben  megkezdődött  egy  egyéni  minőségbiztosítási 
rendszer  kialakítása. Például a Kontakt Humán  Szolgáltató programirodája önértékelési  folyamatot 
indított  el  az  IFKA  Magyar  Minőségfejlesztési  Központ  szakmai  támogatásával.  Az  elismerés 
megszerzésének  első  lépéseként  az  EFQM  Kiválóság  Modell  9  kritériuma  alapján  egy 
szervezetfejlesztést támogató önértékelést készítettek. E minőségbiztosítási modelleket egészítették 
ki az időközben közben elindult sztenderdizációs folyamatok. A nevezett minőségbiztosítási modellek 
jórészt  egyéni,  csak  a  szervezetre  alkalmazható  módszerek  és  eljárások  voltak.  Az  ágazatban 
megjelent egy általános sztenderdizációs igény, amely olyan módszereket tartalmaz, amelyek minden 
szolgáltatónál  alkalmazhatóak.  A  vizsgált  szervezetek  számára  fontos  volt,  hogy  megfeleljenek 
ezeknek a külső elvárásoknak is.  

A vizsgált szervezetek célcsoportjainak alakulását csak kisebb mértékben befolyásolták a projektek. 
Bár  többüknél bővült  ‐ akár  jelentősen  is  ‐ a célcsoporti kör, ez nem  feltétlenül a pályázati kiírások 
prioritásai miatt  volt. Például a  szombathelyi Regionális  Szociális  Forrásközpont esetében az egyre 
bővülő  fogyatékossági  csoportok  valamint  az  aktív  korú  inaktívak,  tartósan  munkanélküliek 
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megjelenése a célcsoport körében inkább a helyi igények bővülésének volt betudható. A Humán Net 
esetében a korábban szűk (pályakezdő diplomás fiatalok) célcsoport fokozatosan bővült, véleményük 
szerint  ennek  részben  a  szolgáltatási  spektrumuk  bővülése  volt  az  oka  (családsegítő  szolgálat 
indítása), másrészt  az,  hogy  a  kezdeti  szűk  célcsoporton  túl  sokkal  nagyobb  igény  jelentkezett  a 
szolgáltatásokra  az  aktív  korú  inaktívak  esetében. Mindemellett  valamennyi  szervezet munkatársa 
úgy  érzékelte,  hogy  a  szervezetük  jól  körülírható  célcsoportnak  nyújt  szolgáltatásokat.  Klienseik  a 
szolgáltatások állandósága és elérhetősége miatt jönnek hozzájuk és nem az időről‐időre felbukkanó 
projektek  miatt.  A  projektek  a  szolgáltatási  palettát  bővíteni  tudják,  de  a  folyamatos 
szolgáltatásokat  nem  helyettesíthetik.  Jellemzően  állandó  célcsoportjukba  tartozókat  vonnak  be 
projektekbe, sokszor meglévő klienseik közül  (is) válogatnak. Vélekedésük szerint a  lefölözési hatás 
náluk is érvényesült, vagyis a klienskör leginkább motivált, legjobb elhelyezkedési eséllyel rendelkező 
tagjainak tudtak új esélyt adni egy‐egy – kifejezetten a munkaerő‐piaci szolgáltatásokat is tartalmazó 
projekttel.  

Volt  olyan  szervezet,  amely  elkülönült  projektirodát  hozott  létre, míg máshol  a  projekt  szervezet 
jobban  integrálódott  a  szervezeti  rendszerbe, de mindegyiküknél  kialakult  egy  viszonylag  stabil  és 
felkészült projekt menedzsment szakember stáb, akik immár eredményesen tudták kezelni nem csak 
a projektek szakmai kihívásait, hanem a szükséges menedzsment tevékenységeket is el tudták látni. 

A  vizsgált  szervezetekben  a munkatársak  20‐50%‐a  vett  részt  a  projektek megvalósításában  (attól 
függően,  hogy  hány  projekt  és  milyen  intenzitással  folyt),  így  a  finanszírozás  bizonytalansága,  a 
pályázatok/projektek  nélküli  időszakok,  az  egyes  pályázatok  elbírálási  idejének  elhúzódása  komoly 
kockázatot jelentett. Ennek az az oka, hogy a projektek nélkül a munkatársak bérének teljes fedezete 
nem áll rendelkezésre, és így a szervezet kénytelen megválni azoktól a kollégától, akik a projektekben 
az  esetleg magasabb minőségű  vagy  innovatívabb  szolgáltatásokat nyújtották. Azok  a  szervezetek, 
ahol  nagyobb  a más  források  aránya,  igyekeztek megtartani  a  kollégákat,  és más  szolgáltatások 
nyújtásában foglalkoztatni őket. A pályázati finanszírozás ingadozó természete tehát bizonytalanná 
tette  a  humán  és  szakmai  kapacitás  fenntartását  a  projektek  keretén  belül  finanszírozott 
időszakokon  túl,  és  ezzel  részben  elbizonytalanította  a  kialakult módszertanok  fenntartását  is, 
hiszen  bizonyos  szolgáltatásokat  a  jó  gyakorlat  és  magas  színvonalú  módszerek  ellenére  sem 
tudtak nyújtani a szervezetek a forráshiányos időszakokban.    

8.3.1 Megállapítások	

Az  EQUAL  program  a  vizsgálatunkba  került  szervezetek  esetén  elindított  egy  folyamatot,  amely  a 
professzionálisabb magasabb minőségű  szolgáltatások  nyújtásához  és  stabil  szervezeti  keretekhez 
vezetett.  

E szervezetek esetén az innováció eredményeként kialakult módszerek nem maradtak elszigeteltek, 
hanem  a  szervezet  szolgáltatásainak  minőségét  fejlesztették  és  hozzájárultak  ahhoz,  hogy 
multiplikálódva több embert érjenek el. Emellett a vizsgált szervezetek közül három is megvalósított 
olyan projektet  (HEFOP 2.2.1 felhívás keretein belül), amely a szociális szakemberek szélesebb köre 
számára  képzési  formában  adta  át  a  szervezet  által  használt  módszereket  és  a  meg  szerzett 
tapasztalatokat.  

Az  országban  egyre  több  szervezetnél  alakultak  ki  jó  minőségű  szolgáltatások,  így  egyre  inkább 
felvetődött  a  szakpolitika  és  a  finanszírozó  oldaláról  az  országos  szintű  sztenderdizáció  igénye. 
Mindez  lehetővé  tette,  hogy  az  EQUAL  és  HEFOP  projektek  tapasztalatai  szélesebb  körben  is 
elterjedjenek és  formálják az  szektor  szolgáltatásainak minőségét. Szükséges  lenne a  jövőben  is az 
innovációt lehetővé tevő és azt előnyben részesítő projektek támogatása (ahogy az a későbbiekben a 
TÁMOP  1.4.3.  Innovatív,  kísérleti  foglalkoztatási  programok    intézkedés  esetében    történt,  amely 
lehetőséget nyújtott arra, hogy a pályázó szervezetek új módszerek kipróbálásra, modellkísérletekre 
nyerjenek pályázati támogatást). 

Ugyanakkor  a  továbbfejlesztett  szolgáltatások  folyamatos  és  minőségi  rendelkezésre  állásának 
komoly akadálya a projektek esetlegessége és a finanszírozás bizonytalansága is. Az immár kialakult 
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szolgáltatások hosszú  távú  fenntartása és a  folyamatos elérhetőség biztosítását a  szervezetek nem 
tudják  megoldani.  E  szolgáltatások  beépülése  a  szakpolitikába  és  az  ellátórendszerbe  tartóssá 
tehetné  a  fejlesztések  eredményeit.  Természetesen  ehhez  szükséges  a  tartós  és  kiszámítható 
finanszírozás biztosítása. Emellett a fejlesztéspolitikának továbbra is fontos szerepe van abban, hogy 
teret biztosítson az új szolgáltatások, módszerek és modellek kidolgozásának, kipróbálásának, annak 
érdekében, hogy a megjelenő új társadalmi problémákra, speciális helyzetekre és igényekre is sikeres 
válaszokat adjon.  

A  munkaerő‐piacról  kirekesztődött  emberek  integrációja  sokszor  hosszú,  több  lépcsős  feladat.47 
Jelenleg  az  ad‐hoc megjelenő  projektek  csak  véletlenszerűen  tudják  segíteni  a  klienseket,  és  bár 
eljuttatják őket a  folyamat egyik  lépcsőjéről a következőre, de nincs további segítség, amely a nyílt 
munkaerő‐piaci elhelyezkedést előremozdítaná, és a szolgáltatások célcsoport tagjainak az elsődleges 
munkaerőpiacon  való  tartós  jelenlétéhez  vezethetne.  A  munkaerő‐piaci  szolgáltatások  egymásra 
épülő  és  hosszabb  távú  biztosítása  lehetővé  tenné,  hogy  a  kliensek  a  teljes  folyamatban  részt 
vegyenek. Így a célcsoport több szolgáltatást, komplexebb segítséget igénylő tagjai is eredményesen 
segíthetőek  lesznek.  A  társadalmi  befogadást  szolgáló  programok  (például  a  TÁMOP  5  pillérben 
megjelenő  programok  egy  része)  elsősorban  az  inaktív  emberek  foglalkoztathatóságához  járulnak 
hozzá,  a  szolgáltatások  a  szociális  szektorban  elősegítik,  hogy  a  résztvevők  aktívabban  és 
motiváltabban  indulhassanak el a munkaerő‐piaci  integráció  lépcsősorán. E programokra épülnek a 
már  első  sorban munkaerő‐piaci  szolgáltatásokat  nyújtó,  elsődleges munkaerőpiacra  visszavezető 
programok amelyek például a TÁMOP 1‐es és 2‐es pillérében jelentek meg. 

 
   

                                                            
47
 Kulinyi Márton, Koltai Luca (szerk.): A munkába helyezés erőtere és praktikái, Budapest Esély Nonprofit Kft. 2008 
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politikák, a szegénységellenes küzdelem és az európai  foglalkoztatási stratégia  is kiemelten kezeli a 
munkaerő‐piacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítését. A tartós szegénység, és a kirekesztett 
személyek  integrációja  a  szociális  védelmi  rendszerek,  a  foglalkoztatáspolitika  integrált  és  aktív 
befogadást segítő stratégiában képzelhető el. 49    

Az aktív korú inaktív réteg foglalkoztathatóságának javításában mindkét – a szociális es munkaügyi – 
ágazatnak nélkülözhetetlen szerepe van.50  

A munkaerő‐piaci részvételhez számos feltétel együttes rendelkezésre állása szükséges. Az első, hogy 
legyenek  betölthető  munkahelyek,  a  második  az,  hogy  az  adott  időpontban  inaktív  egyén 
foglalkoztatható  legyen,  azaz  rendelkezzen  olyan,  a  munkaerőpiacon  kívánatos  ismeretekkel, 
tudással, végzettséggel, készségekkel, képességekkel és személyes tulajdonságokkal, melyek egy‐egy 
adott állás betöltésének feltételét jelentik. Az egyén foglalkoztathatóságának fejlesztése az a terület, 
amely  részben  a  szociális  ágazat  eszközrendszerével  valósulhat  meg,  így  a  foglalkoztathatóság 
javításának célkitűzése összeköti a  szociális és munkaerő‐piaci szolgáltatásokat. 51 

A  szociális  és  munkaerő‐piaci  szolgáltatások  harmonizált,  „integrált”  működtetése  iránti  igény  a 
2005‐2009  közti  időszakban  erősödött  meg.  Korábban  tiszta  munkamegosztás  érvényesült  a  két 
ágazat között, amely a következőképpen egyszerűsíthető le:  

 „A munkaügy  azokkal  foglalkozott,  akik  elvileg  akartak  is,  képesek  is  voltak dolgozni  –  ám 

ennek ellenére, mégsem volt egy darabig munkájuk.  

 A szociálpolitika ügyfélkörébe azok tartoztak, akik elvileg sem voltak képesek dolgozni: mert 

túl  öregek  voltak  már  hozzá,  túl  fiatalok  (gyerekek)  voltak  a  munkához,  túl  betegek, 

fogyatékosok, egészségkárosodottak voltak, ahhoz, hogy dolgozzanak, olyan élethelyzetben, 

családi helyzetben voltak (pl. szülés után a kisgyerekes anyák), hogy nem volt elvárható tőlük 

a munkavállalás."52 

A munkaügyi és a szociális ágazat elszeparáltan működött, annak ellenére, hogy ügyfeleik egy része 
közös volt. A  jogszabályi környezet, az  igazgatási  (akár a minisztériumi szinten) és eljárási rendszer, 
valamint a módszertan is elkülönült.  

A két ágazat  szorosabb együttműködésének, amely akár  integrációvá válhat alapvető  indoka, hogy 
egyre  nagyobb  rétegek  váltak mindkét  rendszer  ügyfeleivé,  valamint  a  szociális  területen  is  egyre 
nagyobb szerepet kapott a munkára ösztönzés. Ezzel párhuzamosan a munkaerő‐piactól legtávolabb 
lévők reintegrációjára már nem volt elég munkaügy eszköztára, egyre inkább komplex megoldásokra 
volt szükség. 53 

E területek módszertani fejlesztését, sztenderdizációját az elmúlt időszakokban más‐más szakpolitikai 
megközelítések sodorták közel egymáshoz, majd okozták eltávolodásukat.  

A sztenderdizációs  folyamatok az EQUAL program  tematikus hálózataiban, valamint a HEFOP 2.2.2‐
es,  TÁMOP 2.6.1‐es  és  TÁMOP 5.4.1‐es beavatkozások  körében  lelhetők  fel. Az  említett projektek 
mindegyikének  célja  (részben  vagy  egészben)  a  szociális,  illetve  munkaerő‐piaci  szolgáltatások 
sztenderdizálása, módszertani fejlesztése volt. A HEFOP 2.2.2. és a TÁMOP 5.4.1 (a Nemzeti Család és 
Szociálpolitikai Intézet megvalósításával) a szociális szolgáltatási rendszer irányából közelítette meg a 
szolgáltatásokat, míg az EQUAL program és a TÁMOP 2.6.1 (az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 

                                                            
49
 A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2008. október 3.) a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről 

 (2008/867/EK) 
50 
Bódy Éva: A szociális és munkaügyi szolgáltatások integrált modellje – HEFOP 2.2.2 központi program – és a beilleszkedési program, 

Kapocs különszám 2007. NCSSZI 2008 
51 
Kun Zsuzsa: A szociális szolgáltatások sztenderdizálása és a foglalkoztathatóság javítása, KAPOCS VII. évf. 5. szám (38) 

52
 A HEFOP‐2.2.2‐05/1‐2006‐02‐0001/4.0 „A társadalmi beilleszkedés elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével, 

valamint a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával” című program „B” komponensének külső 
értékelése, Debreceni Egyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék 2008 
53
 Kovács Ibolya, Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna: A szociális és munkaügyi rendszer feladatai és integrációs lehetőségei a tartós 

munkanélküliség kezelésében, Szociotéka 2011 
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támogatásával  ill.  megvalósításával)  a  munkaerő‐piaci  szolgáltatásokat  célozta.  Mégis    az  egyes 
folyamatok során a szolgáltatások átfedő körét sztenderdizálták, ami nem meglepő, hiszen bizonyos 
esetekben azonos problémákat hasonló vagy akár azonos eszközökkel kezeltek mindkét ágazatban.  

A  szakpolitikai  irányváltások,  amelyek  a  sztenderdizációs  projektek  irányait  is  meghatározták,  a 
változó  segélyezési  és  együttműködési  szabályokban  is  megmutatkoztak  a  2005  és  2012  közti 
időszakban.  A  Szociális  Törvény54  2005‐ös  változásai  nyomán  a  rendszeres  szociális  segélyben 
részesülőkkel  kapcsolatosan  cél  lett  a  tartósan munkanélküliek  gazdasági  aktivitásának  növelése. 
Emellett a munkaerőpiacra való visszasegítést célzó, személyre szóló, beilleszkedést segítő program 
készítését  írták  elő  a  családsegítő  szolgálatoknak  (amely  korábban  nem  volt  kötelezettség).  Így  az 
aktív korú inaktívak munkaerő‐piaci visszavezetésében a szociális szektor, a családsegítő szolgáltatás 
is szerepet kapott.  

2009‐ben  bevezetésre  került  a  rendelkezésre  állási  támogatás.  A  szabályozás  beszűkítette  a 
rendszeres  szociális  segélyben  feltételeit,  és  az  aktív  korú  inaktívak  többsége  számára  a 
rendelkezésre  állási  támogatást  vezette  be.  Ezen  ellátás  szabályozása  már    a  korábbi  RSZS‐ben 
részesülő  klienskör számára az Állami Foglalkoztatási Szolgálattal55 (annak helyi kirendeltségével)  ír 
elő együttműködési kötelezettséget. A klienskör egyre  inkább a közfoglalkoztatásba  terelődik, és a 
családsegítő  szolgálattal  való  együttműködés  háttérbe  szorul.  Így  a  szolgáltatások  integrációjának 
igénye,  a  módszertanok  egységes  fejlesztése  is  háttérbe  szorul.  A  családsegítő  szolgálatokat 
felkészületlenül érte az új célcsoport és az új feladat, aktív korú inaktívak integrálása. Kevés kapacitás 
és  felkészült szakember állt rendelkezésre. A 2006‐2008‐ban megvalósul HEFOP 2.2.1 és HEFOP 2.2.2 
projektek nagy számban nyújtottak képzéseket, módszertani segédleteket a terepen dolgozó szociális 
szakembereknek. Az együttműködési kötelezettség új szabályzásával már nincs akkora igény ezekre a 
tudásokra, hiszen a családsegítő szolgálattal megszűnt az együttműködési kötelezettség. 

Ekkor  a munkaerő‐piaci  szolgáltatások  és  szociális  szolgáltatások  sztenderdizációs  folyamata  elvált 
egymástól,  így  jelentős  párhuzamosságok  is  kialakulhattak.  Azok  a  szolgáltatások,  amelyek 
határterületeket  érintettek,  többször  kerültek  kidolgozásra,  egymástól  jellemzően  függetlenül 
(például  az  esetmenedzser  szolgáltatás  sztenderdje,  vagy  a  szociális  munka  munkanélküliekkel 
szolgáltatás).  

A sztenderdizáció szükségességének okai 

 hiányoztak a szektor/ok minőségirányítási és ellenőrzési rendszerei;  

 hiányoztak a szolgáltatások tartalmát leíró protokollok, sztenderdek és irányelvek;56 

 szükséges  volt  a  szolgáltatások  azonos  minőségének  biztosítása,  ami  azok 

megvásárolhatóságát  teszi  lehetővé,  így  szektorsemleges  (akár  állami/önkormányzati, 

egyházi, civil vagy for‐profit szolgáltatóktól) szolgáltatók alakulhatnak ki;  

 szükséges a szolgáltatások kapacitásának, forrásigényének nagyobb tervezhetősége;  

 szükséges  olyan  modellek  kialakítása,  mely  révén  a  szolgáltatások  kimenete, 

eredményessége mérhető és elvárható lesz.57 

Az EQUAL és a HEFOP programok  idején  (2004‐2008) elindultak bizonyos szolgáltatások  jellemzően 
kísérletként, míg  a  TÁMOP  időszakában  ezeknek  változatos  nevű  és  tartalmú  szolgáltatásoknak  a 
sztenderdizációja kezdődött meg. 
   

                                                            
54
 1993. évi III. törvény 

55
 Jelenleg: Kormányhivatal. 

56 
Mester Dániel: A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások sztenderdjeinek felülvizsgálata és modellezése során szerzett tapasztalatok 

KAPOCS VII. évf. évzáró szám (39) 2008 
57 
TÁMOP 261 projektterv, Országos Foglalkozatási Közalapítvány, 2009 
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A szolgáltatási sztenderdizáció kezdetei az EQUAL programban 

Az  EQUAL  programnak  célja  volt  a  foglalkoztatás  terén  a  szolgáltatási  innovációk  segítése.  Ez  az 
innováció nem öncélú, hiszen az EQUAL egyik alapelve a tevékenységek megvalósítása során szerzett 
tapasztalatok  és  eredmények  elterjesztése  és  beépítése  a  gyakorlat  és  szakpolitika  főáramába.  A 
program  tapasztalatátadási  szakaszában  átfogó  cél  volt,  hogy  a  program  keretében  létrejövő 
innovatív megoldások alkalmazásán keresztül javuljon a hazai és Európai Uniós foglalkoztatáspolitika 
eredményessége. A  létrejött  tematikus hálózatok, az egyes projektekben kidolgozott módszertanok 
közti kapcsolatokat, szinergiákat keresték.  Így  jelenhettek meg a sztenderdizáció első próbálkozásai 
is.  

E próbálkozások közül kiemelkedő a megváltozott munkaképességű emberekkel foglalkozó hálózat 
által  kialakított  munkaerő‐piaci  szolgáltatások  sztenderdizálása,  specifikumainak  meghatározása, 
amelyről a későbbiekben még részletesen lesz szó.  

Az  integrált megközelítések  hálózatban  létrehozott Mentorálás  – mentorság  szolgáltatásmodell  és 
képzési  anyag  fejlesztése  is  fontos  sztenderdizációs  lépésnek  tekinthető,  hiszen  e  módszertan 
kidolgozása  során  a  hálózat  öt meghatározó  szervezetének  tudásán  túl  kutatási  eredményeikre  is 
alapoztak  a  kidolgozók.  E  módszertan  ugyancsak  hasznos  alapot  szolgáltatott  a  későbbi 
sztenderdzációs munkához. 

 

A szociális szolgáltatások sztenderdizációs programjai 

A  HEFOP  2.2.2  „A  társadalmi  beilleszkedés  elősegítése  a  szociális  területen  dolgozó  szakemberek 
képzésével,  valamint  a  szociális  és  munkaügyi  szolgáltatások  együttműködési  modelljének 
kidolgozásával”  központi  program  célja  az  integrált  munkaügyi  és  szociális  ellátó  és  szolgáltató 
rendszer  fejlesztésének  megalapozása  volt,  ezen  belül  egy  komplex,  integrált  szolgáltatásnyújtó 
csomag (eljárásrend és eszköztár) kialakítása és modellezése. E program eredményeit is felhasználta 
a TÁMOP 5.4.1 projekt. 

A program során egy módszertani csomag készült, ez volt hivatott szakmailag segíteni azokat, akik be 
akarják  vezetni  az  integrált  szolgáltatást.  A  módszertani  csomag  és  a  kialakított  módszer  az 
együttműködés  szisztematikus  rendszerét,  szabályozottságát  biztosítja.  Ennek  hiánypótló  szerepe 
vitathatatlan volt, mert akkor még sem a munkaügyi, sem a szociális területen nem voltak kidolgozva 
a  szolgáltatási  sztenderdek  és  folyamatok.  58  A  projekt  során  hét  modell  helyszínen  került 
kipróbálásra az integrált módszertan. A projekt alapvetően a korábban taglalt integrációs szemléletet 
tükrözte,  a  munkaerő‐piaci  és  szociális  ágazatok  közelítését  szorgalmazta.  Hiszen  a  projekt 
időszakában  még  a  szociális  ellátórendszerhez  tartozó  családsegítő  szolgálatok  fontos  szerepet 
játszottak  az  inaktívak  reintegrációjában.  A  HEFOP  2.2.2.  célcsoportjai  a  tartósan munkanélküliek 
elhelyezkedését, álláskeresését  támogató segítő szakemberek,  illetve az ügyfeleik voltak. Ennyiben, 
konkrét szakmai tartalmakban nincsen kontinuitás a HEFOP 2.2.2. és a TÁMOP 5.4.1. között.  

A TÁMOP 5.4.1 „A szociális szolgáltatások modernizációja” c. projekt időben követte a HEFOP 2.2.2.‐t 
és  a megvalósító  intézmény mindkét  esetben  a  Nemzeti  Család  és  Szociálpolitikai  Intézet59  volt. 
Ennek ellenére a két projekt csak kis mértékben épült egymásra. A HEFOP programban megfigyelhető  
integráció felé mutató szemléletet itt  egy szeparáltabb szemlélet, a szociális és foglalkoztatási ágazat 
meglévő elszigeteltségének fenntartására irányuló szemlélet váltotta fel. E szemlélet vélhetően a két 
ágazat  szakpolitikai  távolodásának  volt  a  következménye.  Ebben  az  időszakban  egyre  inkább 
elszeparálódott  a  szociális  és  foglalkoztatási  ágazat,  valamint  a  családsegítő  szolgálatok  szerepe  is 
lényegesen lecsökkent az aktív korúakkal kapcsolatosan. 

„A TÁMOP 5.4.1. átfogó céljai 2015‐ig: 

                                                            
58
 Bódy Éva: A szociális és munkaügyi szolgáltatások integrált modellje – HEFOP 2.2.2 központi program – és a beilleszkedési program, 

Kapocs különszám 2007. NCSSZI 2008 
59
 korábban Szociálpolitikai és Munkaügyi intézet 
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 A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és a kábítószer‐probléma kezelésével 

összefüggő szolgáltatások szakmai szabályozó rendszerének kialakítása, a fejlesztési céloknak 
és  a  jogszabályokban  foglalt  előírásoknak  megfelelő  szolgáltatás‐tervezést,  
‐fejlesztést, ‐működtetést biztosító eszközök létrehozása. 

 Hatékony,  a  fejlesztési  célokat  előmozdító  humán  szektorközi  és  helyi  koordináció 

megteremtése a kábítószer‐probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások terén. 

 Az esélyegyenlőség szempontjából kritikus csoportok helyzetéről reálisabb kép kialakítása.”60 

A  projekt  során  több  mint  40  szabályozó  anyag  készült  el  2012‐ig,  az  idősellátás,  családsegítő 
szolgáltatások, valamint a gyermekjóléti ellátások területén. 

A projekt keretében végül a tervezett 38‐nál több, 46 dokumentum – 19 sztenderd, 22 irányelv és 5 
protokoll tervezet – készült el (szakmai felügyeleti szabályozási háttérrel a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi  szolgáltató  rendszer  négy  területén,  valamint  a  kábítószerprobléma  kezelésével 
összefüggő szolgáltatások három területén, illetve megfelelő tevékenységadminisztrációs háttérrel a 
4 szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen). 

A projekt legjellemzőbb tevékenységei a következők voltak:  

 adatbázisok felállítása (nemzetközi gyakorlat, korábban kifejlesztett szabályozási anyagok),  

 Szabályozó rendszer fejlesztése: sztenderdcsomagok, tevékenység‐adminisztrációs rendszer, 

szakmai  felügyeleti  módszertan  és  eljárásrend  kidolgozása,  a  kliens‐utak  monitorozását 

lehetővé tevő dokumentáció kidolgozása, szakmai munkacsoportok létrehozása 

 A  szakmai  szabályozó  rendszer  elemeinek  tesztelése:  modellezés,  hatásvizsgálat, 

fenntarthatósági vizsgálat;  

 A  szakmai  szabályozó  rendszer  széles  körű  bevezetését  támogató  tevékenységek:  képzési 

program  kidolgozása,  döntés‐előkészítés,  szakmai  munkacsoportok  létrehozása  és 

működésének támogatása;  

 Módszertani tudástár létrehozása a helyi tervezés támogatásához;  

 Az  országos  szolgáltatástervezési  koncepció  szakmai,  módszertani  megalapozása, 

előkészítése, kimunkálása; 

 Helyi  szolgáltató‐háló  értékelési  rendszer  módszertani  feltételrendszerének  létrehozása  a 

kábítószer probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások területén,  

 Az  illegális  szerfogyasztás megelőzését és kezelését célzó egyes  szolgáltatások minőségügyi 

rendszerének kialakítása 

 Integrált  helyi  szolgáltatási  rendszereket  létrehozó  fejlesztési  programok  és  elterjesztésük 

támogatása;  

 Kutatási  módszertan  kialakítása  és  pilot  adatfelvételek  készítése  az  esélyegyenlőségi 

célcsoportokra vonatkozó célzott adatfelvételekhez;  

 A bizonyítékalapú fejlesztéspolitikát kiszolgáló hatásvizsgálatok előkészítése;  

 A  kábítószer‐problémával  összefüggő  területeken  az  integrált  addiktológiai  ellátások 

fejlesztéséhez szükséges validált módszertani eszköztár összeállítása.61 

   

                                                            
60
 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, 

szociálpolitikai döntések megalapozása, TÁMOP ‐ 5.4.1/08/1 
61
 Koltai Luca: TÁMOP 5. Tengely programjainak monitoring vizsgálata, Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet 2011 



 

 

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések értékelése – értékelési jelentés függelék 

134 

Munkaerő‐piaci szolgáltatások sztenderdizációja 

A TÁMOP 2.6.1 „Az akkreditáció rendszerének kialakítása” c. kiemelt projekt 2010‐ben indult, célja az 
volt, hogy kialakítson egy akkreditációs rendszert, amely megteremti azokat a feltételeket, amelyek 
lehetővé  teszik a nem állami  szervezeteknek az Állami Foglalkoztatási Szolgálat  (ÁFSZ)  szolgáltatási 
rendszerébe  történő  rendszerszerű  bevonását,  és  biztosítják,  hogy  az  ügyfelek  mindenhol  – 
szolgáltatótól  függetlenül  –  azonos minőségű  és  tartalmú  szolgáltatást  kapjanak  a munkaerő‐piaci 
intézményrendszerben. 

Cél  volt,  hogy  a  korábban  kifejlesztett  civil  szolgáltatások,  az  EQUAL  program  tapasztalatai, 
beépüljenek az ÁFSZ uniós  támogatással megvalósuló programjaiba  (azaz a TÁMOP 1.1  intézkedés 
programjaiba). 

Az akkreditációs rendszer kialakítása érdekében a kiemelt projekt céljai voltak, hogy 

 a  projekt  keretében  meghatározásra  kerüljenek  a  munkaerő‐piaci  szolgáltatások  és 

programok egységes minősítési szempontjai és szakmai követelményei; 

 kidolgozásra  kerüljön  az  akkreditációs  és  minősítési  rendszer  kialakítására  és  a  rendszer 

működésére vonatkozó szakmai koncepció; 

 megkezdődjön a nem állami szervezetek felkészítése az akkreditációra.62 

A  projektben  54  különböző  sztenderd  került  kialakításra,  amely  felölelte  a  munkaerő‐piaci 
szolgáltatások teljes körét. 63 

A  projekt  során  szakmai  műhelyek  alakították  ki  a  sztenderdeket,  a  Foglalkoztatási  és  Szociális 
Műhely  feladata    volt  a munkaerő‐piaci  szolgáltatások  sztenderdjeinek meghatározása.  A műhely 
tagságának  összeállításakor  fontos  szempont  volt,  hogy  hozzájáruljon  a  munkaerő‐piaci  és 
foglalkoztatási ágazat  integrációjához, a szakemberek tehát meglehetősen széles spektrumot fedtek 
le.  Emellett  Jogi  és  Akkreditáció Műhely, Monitoring  Bizottság  valamint  Stratégiai Munkacsoport 
működött. A műhelyek által kidolgozott anyagokra épült a  szolgáltatásokat nyújtó civil  szervezetek 
felkészítése.  A  felkészítés  a  civil  szervezeteknek  szervezett  regionális  munkamegbeszéléseken, 
’workshop’‐okon zajlott, amelyek egyúttal arra  is alkalmat nyújtottak arra, hogy a rendszer későbbi 
alanyai  észrevételeket  tegyenek  a  szakmai  anyagokra,  és  javaslataikkal  segítsék  a  szakértők  és  a 
projektszervezet, ezáltal az akkreditációs eljárás kidolgozásának munkáját.  

A  sztenderdizáció  párhozamosságainak  illusztrálása  céljából  a  1.sz  mellékletben  részletesen 
bemutatunk egy olyan szolgáltatást, amely a szociális és munkaerő‐piaci sztenderdizációs projektben 
is kidolgozásra került (Esetmenedzser szolgáltatás). 

8.4.1 A	vizsgált	szervezetek	viszonya	a	sztenderdizációhoz	
A  szociális  és  munkaerő‐piaci  szolgáltatások  határai  a  szervezetek  életében  összemosódnak.  A 
vizsgált  szolgáltató  szervezetek  általában  mindegyik  területen  nyújtanak  szolgáltatást,  hiszen 
klienseik  segítését  csak  komplex  megoldásokkal  tudják  sikerre  vinni.  A  hozzájuk  fordulók 
foglalkoztathatóságának  növelése,  képességfejlesztésük,  társadalmi  nehézségeik  leküzdése 
érdekében  szociális  szolgáltatásokat  nyújtanak,  közvetlen  munkaerő‐piaci  integrációjukat  pedig 
munkaerő‐piaci szolgáltatásokkal támogatják.  

Az általunk vizsgált szervezetek valamennyien nyújtanak munkaerő‐piaci és szociális szolgáltatásokat 
is. A sztenderdizációs projektek kapcsán meglehetősen változatos véleménnyel rendelkeztek. 

                                                            
62
 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a „Az akkreditáció rendszerének kialakítása” TÁMOP‐2.6.1‐09/1 

63
 például: munkaerő‐piaci és foglalkozási információ nyújtásának különböző formái, munkatanácsadás, pályaorientációs tanácsadás, 

rehabilitációs tanácsadás, mentori szolgáltatása, rehabilitációs mentori szolgáltatás, munkaközvetítés, foglalkoztatási információs centrum, 
állás és képzési börze, egyéni igények és szükségletek felmérése, egyéni fejlesztési terv készítése, személyiségfejlesztést, beilleszkedést és 
önálló életvitelt segítő tréning, munkahely megtartás segítése, utókövetése, társas, családi kompetenciák kialakítása, erősítése, önsegítő 
csoportok létrehozása, működtetése, munkakör elemzés, kompetencia igények felmérése, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító munkahelyi 
környezet kialakítását támogató tanácsadás 
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Az  alapvetően  közfoglalkoztatás  terén működő  Kontakt  és  Budapest  Esély  valamint  a  Regionális 
Forrásközpont munkatársai  ismerték a HEFOP 2.2.2 programot és a TÁMOP 2.6.1 programot  is. Ők 
első sorban a munkaerő‐piaci szolgáltatások szabályozásáról rendelkeztek  ismeretekkel64. A Human‐
Net a HEFOP 2.2.2 program egyik modellhelyszíne volt és a TÁMOP 5.4.1 programot is ismerte. Ez a 
szervezet  a  szociális  szolgáltatások  sztenderdizációját  követte  jobban  nyomon.  Ez  részben  annak 
köszönhető, hogy családsegítő szolgálatként szorosan kötődik a szociális igazgatáshoz valamint, hogy 
a HEFOP 2.2.2 egyikmodell helyszíne volt.  

Mindegyik  szervezetnek  van/volt  együttműködési  szerződése  a  Munkaügyi  Kirendeltségekkel 
elsősorban munkaerő‐piaci szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan.  

A TÁMOP 2.6.1 projekt sztenderdizációs folyamatairól az azt ismerő mindhárom szervezet széleskörű 
ismeretekkel rendelkezett, a kidolgozásba bevonták őket, többnyire a regionális civil workshopokon. 
Véleményük  szerint  a  jelenlegi  gyakorlatuk  alkalmazkodik  a  sztenderdekhez,  így  azok  szerint 
működnek. Meglévő módszertanukat nem kellett különösebben megváltoztatniuk, annak érdekében, 
hogy  megfeleljen  a  sztenderdnek,  inkább  az  volt  a  jellemző,  hogy  a  szabályozás  többé‐kevésbé 
hasonló  volt  a  gyakorlathoz,  a  kisebb,  adminisztratív  módosítások  az  eljárásokban  pedig  nem 
jelentettek  különösebb  változást  a módszerekben.  A  legnagyobb  problémának  azt  látták,  hogy  a 
finanszírozás  jelenleg  is  bizonytalan  és  nem  kiszámítható,  vagyis  nincs  olyan  „megrendelő”,  aki  a 
sztenderd szolgáltatásokat hosszú távon megrendelje.  

A  TÁMOP  5.4.1  programhoz  és  annak  sztenderdjeiről  nem  kaptunk  részletes  információt  tőlük, 
ismertsége ebben a körben túl alacsony volt.  

8.4.2 Általános	összefoglalás	
Az  EQUAL program  innovációs  célja,  a  tematikus hálózatok működése  és  a  szolgáltatások  fejlődés 
olyan  folyamatot  indított  el,  amely  szükségessé  tette  a  munkaerő‐piaci  szolgáltatások 
sztenderdizációját.  A  szolgáltatások  sztenderdizációja  több  projektben  történt,  a  2009‐2012‐es 
időszakban.  Először  a mozgató  erő  a  foglalkoztatási  és  szociális  szektor  egymáshoz  közelítése,  az 
együttműködési  lehetőségek keresése, akár az  integráció volt. Később újra megjelent a két szektor 
teljes szeparációja. A szolgáltatók számára ez a stratégiai irányváltás bizonytalanságot okozott. Hiszen 
elindult egy együttműködési folyamat a szociális és foglalkoztatási szektor helyi szereplői közt. Majd a 
szakpolitikai  irányváltás  ezt megakasztotta,  a  fejlesztések  új  irányt  vettek.  Ezekhez  a  fordulókhoz 
nehezen tudtak alkalmazkodni a szervezetek. 

A  munkaerő‐piacról  kiszorult  csoportok  reintegrációját  szolgálná  folyamatosan  elérhető, 
kiszámítható  minőségű  szolgáltatási  rendszer  kialakulásának.  A  projektek  ad‐hoc  jellege,  a 
szolgáltatások  ad‐hoc  elérhetősége  akadályozza  az  integrációs  törekvéseket,  és  a  szolgáltatások 
minőségét is bizonytalanná teszi.  

A  következő  tervezési  időszakokban  érdemes  lenne  a  civil  szervezeti  szolgáltatási  kapacitásokat, 
immár  elvárható minőségi  szabályozással  (amelynek  elméleti  keretei  léteznek)  stabil  finanszírozási 
rendszerbe  terelni.  Erre  jó  lehetőség  például  a  munkaerő‐piaci  szolgáltatások  vásárlása,  amely 
rendszerben a megrendelő  (pl. Kormányhivatal stb.) sztenderdek alapján, szabályozott eredmények 
elvárásaival  megvásárolja  a  szolgáltatásokat  a  civil  vagy  más  szolgáltatóktól.  A  finanszírozás  így 
szektorsemleges  és  teljesítményalapú  lehet.  A  TÁMOP  2.6.1  projekt  célja  volt  egy  ilyen  rendszer 
kiépítéséhez megteremteni a szakmai és szervezeti kereteket, a projekt végeztével és azzal, hogy a 
szolgáltatásvásárlás  feltételei  és  finanszírozása  nem  biztosított  a  keretek  üresen  maradtak.  A 
szolgáltatások  összekapcsolhatóak  lennének  más  programokkal  is,  például  közfoglalkoztatási 
programokkal is, így nagyobb integrációs lehetőséget nyújthatnának az abban résztvevőknek.  

                                                            
64
 Ezek kidolgozása a TÁMOP 2.6.1‐es programban történt meg.  
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A  szolgáltatások  sztenderdizációja  minden  bizonnyal  nagyon  fontos.  Különösen  így  van  ez  a 
munkaerő‐piaci  szolgáltatások esetében,  ahol  a  szabályozás  kevésbé  részletes és  az Európai Uniós 
projektek kapcsán nagyobb változatosság alakult ki, különösen a civil a  szektorban. A célcsoporttal 
közvetlen kapcsolatban lévő, helyi kötődésű szervezetek sokszor gyorsabban és innovatívabb módon 
tudnak reagálni a célcsoport  igényeire  illetve a megjelenő társadalmi problémákra. A szolgáltatások 
sztenderdizációja  alapja  lehet  egy  szektor  semleges,  kiszámítható  finanszírozásnak.  A  támogatási 
programok  eredményeképp  lezajlott  sztenderdizációs  folyamatok  lehetővé  teszik  immár,  hogy 
kialakításra kerüljön egy minőségi szolgáltatásokat, kiszámíthatóan finanszírozó, teljesítményalapú 
rendszer.  A  rendszer  finanszírozási  szempontból  hatékonyabb,  és  akár  pénzügyi  ösztönzőkkel  is 
garantálható eredményorientáltsága. A módszertani és szakmai alapok immár készen állnak, a kérdés 
a szakpolitikai elkötelezettség megléte.  

8.5 A	hálózati	együttműködés	tapasztalatai	
Az EQUAL programoknak fontos része volt a megvalósítók közti hálózatépítés, annak érdekében hogy 
sikeresebb  legyen    az  elkészült  módszertanok  vertikális  és  horizontális  disszeminációja.  Ennek 
érdekében az EQUAL program során tematikus hálózatok alakultak, melyek módszertani fejlesztései 
segítették  a  későbbi  szolgáltatási  sztenderdizációt  is. Emellett  a programban  több olyan hálózat  is 
kialakult,  amely  a  mai  napig  hatással  van  a  szervezetek  működésére,  valamint  a  foglalkoztatási 
szolgáltatások minőségi fejlődésére és a módszertanok disszeminációjára.  

A hálózatok közül egy máig  is működő hazai és egy nemzetközi hálózat kialakulását vizsgáltunk meg 
részletesen. Célunk hogy bemutassuk a hálózatba szerveződés  folyamatát, kulcslépéseit. Különösen 
fontos  a  hálózatnak  a  projektek  eredményeinek  fenntarthatóságában  és  disszeminációjában, 
valamint szakpolitika formálás területén játszott szerepe. 

A vizsgált hálózatok:  

 Munka Esély Szövetség, (hazai hálózat) 

 MetropolisNet EEIG (nemzetközi hálózat) 

 

Az EQUAL Program harmadik szakaszában, melynek célja a tapasztalatok átadása volt, öt tematikus 
hálózat alakult meg. A tapasztalatátadás célja az volt, hogy az egyes projektek által kialakított újszerű, 
innovatív megoldások széles körben elterjedjenek,  illetve beépüljenek a releváns szakpolitikákba. A 
tapasztalatátadást a program egy komplex folyamatként képzelte el, amely a tapasztalatok tényleges 
átadása mellett magában foglalja az innovatív megoldások beazonosítását, validálását, a megoldások, 
módszertanok  átadásra  alkalmas  formába  („termékké”)  történő  fejlesztését,  az  információ 
terjesztését (disszemináció), és persze magát a tényleges tapasztalatátadást is.65 

A következő hálózatok alakultak ki66:  

 Megváltozott munkaképességű emberek / fogyatékos emberek (People with disabilities)  

 Fiatalok (Young people)  

 Integrált  megközelítés  a  hátrányos  helyzetű  emberek  társadalmi  befogadása  terén  és 

interkulturális  integrációs modellek kidolgozása (Integrated pathways for social  inclusion for 

disadvantaged people and design of intercultural integration models)  

 Esélyegyenlőség  /  nők  és  férfiak  közötti  esélyegyenlőség  (Equal  opportunities/gender 

equality)  

 Romák (Roma population)  

                                                            
65
 http://equal.nfu.hu/main.php?folderID=1057&objectID=5002516 

66 EQUAL TAPASZTALATÁTADÁSI / MAINSTREAMING STRATÉGIA, Ministry of Employment and Labour dokumentum alapján
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Valamennyi  EQUAL  projekt  az  egyik  hálózat  tagja  volt.  A  hálózat  tagjai  közösen  dolgozták  ki  a 
tapasztalatátadásra  vonatkozó  munkatervüket  és  közösen  hajtották  azt  végre.  Jellemzően  jól 
elkülönült feladat és felelősségi köröket alakítottak ki, hiszen ez volt az előírás.  

8.6 Egy	mintaértékű	magyarországi	hálózat	és	továbbélése:	a	Munkaesély	
Munkaerő‐piaci	Szolgáltatók	Szövetsége	

8.6.1 A	Szövetség	megalakulásának	előzménye	

Az  EQUAL  program  egyik  legsikeresebb  hálózata  a  Megváltozott  munkaképességű  emberekkel 
foglalkozó  hálózat  volt.  A  hálózatban  a  megváltozott  munkaképességű  emberek  foglalkoztatását 
segítő újszerű munkavégzési és szervezeti formák kialakítása, modellezése volt a fő cél, 10 szervezet 
együttműködésével.67  E  hálózatból  alakult  ki  2008‐ban  önálló  jogi  személyiségként  a  “Munkaesély 
Munkaerő‐piaci Szolgáltatók Szövetsége”  

A Munkaesély  Szövetség  létrejöttét  az  EQUAL program  alapozta meg. A  szövetség  alapító  tagjai  a 
tematikus  hálózati munka  során  kezdtek  el  együtt  dolgozni.  Ugyan  a  hálózat  tagjainak  többsége 
ismerte egymás tevékenységét valamilyen szinten, de laza volt köztük a kapcsolat. A tagságot alkotó 
szervezetek  meglehetősen  sokszínűek  voltak  már  akkor  is.  Voltak  köztük  nagyobb  tapasztalattal 
rendelkező, nagy múltú, valamint a tevékenységüket az EQUAL programmal indító szervezetek is. Az 
EQUAL  programot  megelőzően  nem  voltak  komolyabb  kezdeményezések  a  megváltozott 
munkaképességű emberek munkaerő‐piaci integrációjával foglalkozó szervezetek közös fellépésének, 
együttműködésének  segítésére  (kivéve  a  4M68  hálózat  tagjait).  Eleinte  a  hálózaton  belül  is 
megjelentek az érdekellentétek, hiszen a szervezetek finanszírozásuk érdekében azonos forrásokért 
„versengtek”. Az EQUAL program lehetővé tette, hogy csak a szakmai tartalomra koncentráljanak, és 
közös  pontokat  keressenek.  A  tematikus  hálózati  együttműködés mintegy  kooperációs  kényszert 
jelentett, a hálózat tagjai kénytelenek voltak együttgondolkodni és közös fejlesztésekbe fogni.  

Az EQUAL programban a  szervezetek megkezdték  szolgáltatásaik közös módszertanának  feltárását, 
specifikálását  és  standardizálást. A  hálózat  több mint  10  terméket dolgozott  ki. A  tagság  számára 
egyértelművé  vált,  hogy  az  EQUAL  program  lezárulta  után  és  szakmai  tartalomban  a  programon 
túlmutatóan  is  meg  kell  tartani  az  együttműködést,  bővíteni  kell  az  együttműködők  körét  és 
formalizálni kell a szervezetet. A közös fejlesztés mellett szükségessé vált a közös érdekképviselet is. 

Az  EQUAL  programban  résztvevő  szervezetek  közül  hiányoztak  a  megváltozott  munkaképességű 
emberekkel  foglalkozó két  jelentős módszertan képviselői, a Támogatott Foglalkoztatás  (TF69)  ill. a 
4M modell alapján dolgozó szervezetek. (A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő‐piaci 
integrációjának  legfontosabb  hazánkban  is  elterjedt módszertanai:  a  „Komplex munkaközvetítő  és 
tanácsadó  szolgáltatási  program”  a Megoldás Munkáltatóknak  és Megváltozott munkaképességű 
Munkavállalóknak (4M) program, a Támogatott Foglalkoztatás (TF), a munkaasszisztensi Szolgálat) A 
szövetség  szakmai  hitelességéhez  és  elfogadottságához  szükséges  volt,  hogy  a  hálózatban 
valamennyi fontosabb módszertani irány képviseltesse magát.   

                                                            
67
 http://equal.nfu.hu/main.php?folderID=1041 

68
4M:  Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak, A 4M szolgáltatás célja a megváltozott 

munkaképességű, fogyatékossággal élő, inaktív személyek megmaradt képességeire épülő, személyre szabott foglalkoztathatóságának 
elősegítése, elsősorban a nyílt munkaerő‐piacon való elhelyezkedésüket illetően. További cél az elfogadó, befogadó társadalmi környezet 
kialakítása, társadalmi szemléletváltás elindítása a fenti célcsoport esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében. 
69
A Támogatott Foglalkoztatás (Supported Employment) rendszerét az Amerikai Egyesült Államokban dolgozták ki a 70‐es évek végén, majd 

az amerikai tapasztalatok alapján a 80‐as években az Európai Unió tagállamaiban is megjelentek a TF szolgáltatást nyújtó szervezetek. A 
magyarországi viszonyokra a Salva Vita Alapítvány adaptálta a

 
módszert, felismerve a szolgáltatás hiánypótló jellegét, a benne rejlő 

lehetőségeket. A Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás (TF szolgáltatás) olyan személyre szabott munkaerő‐piaci szolgáltatás, amely mind 
a munkavállaló, mind a munkáltató számára széleskörű, hosszú távú támogatást nyújt. 
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8.6.2 A	Szövetség	céljai	és	tevékenysége	

2008‐ban  –  a  fenti  előzmények  alapján  ‐  jött  létre  a  “Munkaesély  Munkaerő‐piaci  Szolgáltatók 
Szövetsége”. A Szövetség Alapszabálya szerint „ [a] Szövetség célja, hogy 

a) a  munkaerő‐piaci  szolgáltatást  nyújtó  szervezetek  tevékenységének  összehangolása  és 

segítése  révén  előmozdítsa  a  befogadó  társadalmi  környezet  kialakulását,  a  fenntartható 

fejlődés biztosítását, 

b) szervezett  kapcsolattartási  lehetőség  biztosításával  elősegítse  a  tagszervezetek  közötti 

tapasztalatcserét, a jó gyakorlatok kölcsönös megismertetését és terjesztését, 

c) közös  fellépés útján erősítse a  tagok érdekérvényesítő‐képességét, befolyást gyakoroljon a 

politikai és jogi döntési folyamatokra, 

d) tájékoztató  és  szemléletformáló  tevékenység  által  támogassa  a  munkáltatókkal  való 

kapcsolatépítést, és a szolgáltatásba való bevonásukat, továbbá 

e) segítse a munkaerő‐piacon hátrányos helyzetű, ‐ kiemelten a megváltozott munkaképességű, 

illetőleg  egészségkárosodott  ‐  munkavállalók  munkaerő‐piaci  és  ez  által  társadalmi 

integrációját.”70 

A  Szövetség  első  sorban  a  közös  érdekek  érvényesítését,  a  tapasztalatátadást  és  szakmai  lobby 
tevékenységeket célozta meg.  

A  2008‐as  alapító  11  szervezeti  kör  bővülésével  a  Szövetségnek  jelenleg  27  tagja  van,  amelyek  a 
megváltozott munkaképességű emberek munkaerő‐piaci integrációjával foglalkozó szervezetek teljes 
spektrumát  lefedik, mind módszertani mind  területi  szempontból, hiszen a  fontosabb módszertani 
irányokat  képviselő  szervezetek  az  ország  egész  területéről  megtalálhatóak  a  tagságban. 
Természetesen a tagság egy része aktívabb, míg mások kevésbé. A Szövetséget egy hat fős elnökség 
irányítja,  akik  a  terület  összes  jelentősebb módszertanát  képviselik.  Az  elmúlt  évben  a  Szövetség 
komoly  szervezetfejlesztésen esett át, amelynek  forrását a TÁMOP 5.5.4/B program biztosította. A 
projekt lehetővé tette, hogy hatékony szervezetfejlesztő tréningeken vegyenek részt a tagok, illetve, 
hogy kialakításra kerüljön a Szövetség stratégiáját bemutató anyag.  

A  Szövetség  hosszú  távú  fenntarthatóságára  jó  esély mutatkozik,  bár  ennek  lépései  jelenleg  nem 
kidolgozottak. A  szervezetnek nincs  alkalmazottja,  és  vezetősége  sem  kap  semmilyen  juttatást. Az 
elmúlt  években  a  tagszervezetek  projektjeibe  kapcsolódott  be  vagy  konzorciumi  tagként  vagy 
beszállítóként a Szövetség, első sorban a hálózatépítés, tapasztalatátadás területén. A tagdíjak és az 
így  szerzett  bevételek  lehetővé  tettek  egy  kisebb  mértékű  tőkefelhalmozást  is.  (Az  egyesület 
bevételei  évi  1,5‐2  millió  forint  körül  mozgnak,  ennek  töredékét  használták  fel  közhasznú 
tevékenységeik költségeire. A szervezet 2011‐es közhasznúsági jelentése szerint több, mint 2,6 millió 
forint céltartalékot halmozott fel.  

A  Szövetség  jövőbeni  terveiben  is maradnak  érdekképviseleti  szervezeti  feladatok,  nem  terveznek 
önálló  szolgáltatásnyújtó  vagy  projektmegvalósító  szervezet  lenni,  hiszen  akkor  konkurenciát 
teremtenének saját tagságuknak. Minden esetre a megalapozott szakmai múlt és a magas színvonalú 
lobbymunka jó lehetőségeket teremt a szövetség működésére a jövőben is.  

8.6.3 A	szövetség	eredményei,	lehetőségei	

Az EQUAL program tematikus hálózata elindított egy olyan fejlődési utat, amely lehetővé tette, hogy 
a szervezetek egyéni érdekeiket  félretéve közös szakmai platformot és érdekképviseleti szervezetet 
hozzanak  létre.  Már  az  EQUAL  program  során  elkészült  munkaerő‐piaci  szolgáltatások 
folyamatelemeinek  meghatározása  és  leírása.  Erre  a  szakmai  eredményre  épült  az  EQUAL  Plusz 
programban  (TÁMOP  1.4.3‐08)  megfogalmazott  célkitűzés  is,  hogy  létre  jöjjön  egy  hozzáférhető 
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eszköz,  amely  eredményeképp  az  önértékelést  és  a mentori  szolgáltatást  központba  helyezve,  a 
hálózat tagjai közösen tudják szervezni a szolgáltatásfejlesztést és az eredményeink  felmutatását, a 
szolgáltatások hatékonyságának javítását az egész szegmensre vonatkozóan. 

A Szövetség  tagsága  tulajdonképpen a  területen érintett  fontosabb szervezetek mindegyikét  lefedi. 
Így  bázisuk  alkalmas  arra,  hogy  a  teljes  szakmai  és  szervezeti  spektrumot  képviselni  tudja.  A 
vezetőség magas elkötelezettsége és kiemelkedő szakmai tudása, elismertsége révén véleményüket 
figyelembe veszik a döntéshozók.  

A Szövetség missziója egyre  inkább a  lobby  tevékenységek és a  jogszabályi változások elérése  felé 
fordult.  A  lobby  módszerek  közül  első  sorban  az  egyeztető,  tanácsadó  jellegű  módszerekhez 
folyamodik.  Véleményük  szerint  jó  helyzetben  vannak,  hiszen  a  felelős  Minisztérium  ágazati 
vezetőjével  jó  szakmai és munkakapcsolatot  sikerült kialakítaniuk  (hiszen a  felelős Főosztályvezető 
korábbi munkahelye  tagja  volt a  szövetségnek).  Így a  Szövetség a döntéshozók  stratégiai partnere 
lett,  folyamatosan  lehetőségük  van  konzultációra,  illetve  véleményükkel  befolyásolni  tudják  a 
döntéshozatalt.  

2012‐ben gyökeresen megváltozott a megváltozott munkaképességű munkavállalókat  foglalkoztató 
munkáltatók  akkreditációs  rendszere,  valamint  a  megváltozott  munkaképességű  munkavállalók 
foglalkoztatásához  nyújtható  költségvetési  támogatások  rendszere.  Emellett  komoly  változások 
következtek be a megváltozott munkaképességű embereknek nyújtott szolgáltatások támogatása  is. 
Az  új  rendszer  kidolgozásáért  felelős  döntéshozók  és  a  minisztérium  szakemberei  többször 
konzultáltak  a  Szövetség  tagjaival,  vezetővel.  A  Szövetségnek  lehetősége  volt  az  elkészült 
jogszabályokat, a kiírásra került pályázatokat véleményezni. Véleményük  több esetben befolyásolni 
tudta a döntéseket. A Szövetség ugyancsak aktív szereplője volt a fogyatékossági területen tervezett 
TÁMOP programok társadalmi véleményezésének.  

A Szövetség emellett terepe tud  lenni a tapasztalatátadásnak és a tagság egymás közti,  illetve külső 
kapcsolatait  is  erősíti.  Ez  hozzájárulhat mind  a  szolgáltatások minőségi  fejlesztéséhez  (képzések, 
kiadványok, konferenciák szervezésével), mind a  tagszervezetek  forrásainak bővítéséhez, amelyre a 
TÁMOP 1.4.3‐08 program is példa, valamint a Szövetség egy újabb pályázati döntésre is vár (TÁMOP 
1.4.3‐12), amely további módszertani fejlesztésekhez járul hozzá, és biztosít anyagi forrásokat.  

A  szövetség  jelenleg  letisztult  jövőképpel,  misszióval  és  stratégiával  rendelkezik,  és  elsősorban 
érdekképviseleti és  lobby munkájára  fekteti a hangsúlyt. A  szervezet  sikeres  további működésének 
kulcsa a szakmai beágyazottság, kapcsolatok és hitelesség. Részben a tudatos fejlesztések és a külső 
környezet  szerencsés  alakulása  folytán  a  hálózat  nagyon  sikeres  tudott  lenni  érdekképviseleti 
tevékenységben.  Emellett  fontos,  hogy  a  célcsoportjuk  és  tagok  összességének  érdekeit  képviseli, 
nem egy‐egy  tag véleménye vagy érdeke a domináns. A hálózat hosszútávú sikerének egyik kulcsa, 
hogy  amellett,  hogy  a  tagság  számára  továbbra  is  előnyöket  hoz,  a  Szövetség  ne  váljon 
konkurenciájává.  

8.7 Nemzetközi	hálózatok	
A magyarországi EQUAL Programban is nagy hangsúlyt kapott a nemzetközi együttműködés szintje. A 
fejlesztési  partnerségek  nemzetközi  együttműködése  alapvető  eleme  volt  a  program 
végrehajtásának.71 

Az  EQUAL  programot megelőző  közösségi  kezdeményezések  tapasztalatai  bebizonyították,  hogy  a 
nemzetközi  együttműködés  jelentős  hozzáadott  érték  és  innováció  forrása.  Az  EQUAL  programot 
megvalósító  fejlesztési  partnerségek  nemzetközi  együttműködése  alapvető  eleme  volt  a  program 
végrehajtásának,  és  különböző  tagállamok  fejlesztési  partnerségeit  kapcsolta  össze  közös 
tevékenységek keretében. Az eredményes közös munka érdekében a nemzetközi együttműködésben 
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résztvevőknek hasonló megközelítést, hasonló vagy egymást kiegészítő  stratégiákat,  célokat kellett 
megfogalmazniuk, és közösen meg kellett határozniuk az együttesen megvalósítandó tevékenységek 
prioritásait. Az EQUAL program középpontjában az információcsere és az innováció eredményeinek a 
kiaknázása állt. 72 

A program  egyik  legfőbb  célkitűzése  a  különböző partnerségek  és  általuk  a  különböző  tagállamok 
között  folyó  szakértelem‐  és  tapasztalatcseréből  táplálkozó  folyamatos  tanulás.  A  nemzetközi 
együttműködés  az  egyes  tagállamok  és  a  közös  uniós  szakpolitika  számára  egyaránt  egyedülálló 
hozzáadott értéket biztosít az.73 

Az  EQUAL  programban  európai  szinten  több  mint  600  nemzetközi  partnerség  jött  létre.  Voltak 
szervezetek,  amelyek  több  partnerségben  is  részt  vettek.  A  magyar  szervezetek  számára 
meglehetősen  új  jelenség  volt  a  nemzetközi  partnerség,  míg  az  EU  régi  tagállamaiban  működő 
projektek jellemzően már korábban is találkoztak ezzel a módszerrel.  

Valamennyi  hazai  projektmegvalósító  partnerségnek  kötelező  volt  csatlakoznia  egy  nemzetközi 
hálózathoz  is.  Emellett Magyarországon  egyedülálló módon  a  projektek  költségvetésének  15%‐át 
kellett minimum nemzetközi tevékenységre költeniük, így a magyar projektek nemzetközi társaikhoz 
képes  sok  forrással bírtak.  (A  többi  tagállamban a költségvetés  jóval kisebb  részét  lehetett e  célra 
felhasználni) 

A nemzetközi partnerek megválasztásában a következő szempontok domináltak:  

 korábbi kapcsolatok és ismeretségek,  

 hasonló célcsoport vagy tevékenység,  

 földrajzi közelség, földrajzi hasonlóság,  

 EQUAL adatbázis besorolás alapján megállapított hasonlóságok74 

A  nemzetközi  hálózatok  az  EQUAL  program  mindhárom  szakaszában  együtt  dolgoztak.  Így  az 
együttműködés  nem  pusztán  információcsere,  hanem  közösen  megvalósított  tevékenységet 
jelentett,  például  bevált  gyakorlatok  adaptálását,  új  módszerek  közös  kidolgozását,  közös 
rendezvények szervezését, stb. 

A  nemzetközi  hálózatok  fenntarthatósága,  hosszú  távú  fennmaradása  kérdéses maradt  az  EQUAL 
program  lezárultával. Mégis  vannak olyan hálózatok, amelyek az együttműködés  jó  tapasztalataira 
építve formalizálódtak és továbbra is működnek. Közülük egyet, a MetropolisNet EEIG‐t mutatjuk be.  

8.7.1 MetropolisNet	EEIG	megalakulásának	előzményei	és	a	tevékenységek	

A  „European  Metropolis  Employment  Network  EEIG”  röviden  MetropolisNet  hálózat  európai 
nagyvárosokban  működő  foglalkoztatáspolitikával  és  társadalmi  befogadással  foglalkozó 
szervezeteket tömörít magába. A hálózat célja többek közt a foglalkozatás és a társadalmi befogadás 
elősegítése  nagyvárosi  környezetben,  a  tapasztalatok  és  módszerek  fejlesztésével  és  tagok  közti 
megosztásával.  A  tagok  tevékenységei  a  munkaerő‐piaci  szolgáltatások  nyújtására,  kisvállalkozás 
fejlesztésre,  szociális  gazdaságfejlesztésre  fókuszálnak. A  tagság  a  következő  városokban működik: 
Berlin, Budapest, Dublin, Hamburg, London, Madrid, Róma, Santander és Bécs. 

A hálózati együttműködés alapjai hosszú  időre  tekintenek vissza. A hálózat néhány  tagja az EQUAL 
program első körében 2001‐4 között kezdte meg az együttműködést, majd a második körben nem 
minden  tagszervezet  nyert  támogatást,  viszont  megjelentek  új  szervezetek  részben  az  újonnan 
csatlakozó tagállamokból. Az első  időszakban  létrejött partnerség  (PROMIS) célja már akkor azonos 
volt  a  későbbi  hálózatéval,  vagyis  a  mindenki  számára  befogadó  munkaerő‐piac  elősegítése 
nagyvárosi  környezetben.  Sajnos  az  EQUAL  második  körében  a  partnerek  legnagyobb  része 
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lemorzsolódott,  helyettük  új  partnerek  létek  be  (kialakult  az  InterFair  partnerség).  Így  az  EQUAL 
program bővítette és formálta a partnerséget. Az EQUAL program második köre lehetővé tette, hogy 
egy hosszú távú együttműködés alapjai alakuljanak ki. A program megvalósítása során a szervezetek 
megismerték  egymást,  tapasztalatokat  és  módszereket  cseréltek,  illetve  fejlesztettek  közösen.  A 
projekt során 6 tapasztalatátadást célzó konferenciára, több mint 20 tereplátogatásra és több mint 
10 bilaterális látogatásra került sor. Négy nemzetközi munkacsoport (special interest groups) alakult, 
melyek fókuszterületei a következők voltak: 

‐  befogadó HR gyakorlatok,  

‐ Idősebb munkavállalók integrációja,  

‐ Életen át tartó tanulás,  

‐ Munkába helyezés.  

Az első két munkacsoport közös módszertant dolgozott ki, amelyek egy kiadványban is megjelentek. 
Kialakult egy olyan fajta bizalom, amely alapja lehetett egy tartósabb együttműködésnek. Az EQUAL 
projektek  megvalósítóin  túl  szakmai  kapcsolatok  révén  további  szervezetek  is  csatlakoztak. 
Elsősorban a pályázati  forrásokhoz való  jobb hozzáférés és a  formalizálódás  igénye miatt 2009‐ben 
bejegyzésre kerülhetett a MetropolisNet mint European Economic Interest Group (Európai Gazdasági 
Egyesülés).  

Az Európai Gazdasági Egyesülés  jogi  formáját  az Európai Tanács  rendelete75 hozta  létre 1985‐ben. 
Célja,  hogy  lehetővé  tegye  gazdasági  és  más  szereplőknek,  hogy  hivatalos  formában 
együttműködjenek, tartós konzorciumokat hozzanak létre EU programokban.  

A  szervezet  tagjai  számára  a  hálózati  tevékenység  másodlagos  kell,  hogy  legyen.  Az  egyesülés 
tevékenysége  során  keletkezett  nyereség  vagy  veszteség  a  tagokat  terheli.  Az  egyesülés  viszont 
adózási, munkáltatói  jogokkal  rendelkezik. Több ezer  ilyen egyesülés  létezik az Unióban és  sokféle 
területen  működnek  (pl.  mezőgazdaság,  közös  marketing,  jogsegély,  kutatás/fejlesztés).  A 
leghíresebb ilyen szervezetek talán az ARTE, francia‐német televíziós egyesülés, vagy a Eurostar és a 
Thalis nemzetközi gyorsvonat hálózatok.  

A MetropolisNet hálózat tehát kinőtt az EQUAL programból, tagsága azóta is rendszeres kapcsolatban 
van. Az évenkénti két hivatalos találkozón túl szakmai konferenciák, munkacsoportok és egyéb közös 
programok  is  zajlanak.  Emellett  a  hálózat  (akár mint  EEIG,  akár  a  tagok  különböző  konzorciumai 
révén) projekteket is megvalósít, közösen indul pályázatokon. Jelenleg 5 olyan nemzetközi projektet 
működtetnek, amelynek alapját a hálózat képezi. A projektek a PROGRESS, a Leonardo és a Gruntvig 
programokban  nyertek  támogatást.  Általában  a  munkaerőpiacon  hátrányos  helyzetű  csoportok 
esélyeivel foglakoznak, köztük az idősebb tartósan munkanélküliekkel, migráns hétterű fiatalokkal. A 
projektek  részben a  tapasztalatátadást és kölcsönös  tanulást szolgálják  (mint pl. a Local LLP Power 
című Gruntvig projekt), valamint közös módszertanok fejlesztését (mint pl. a LeCim, amely a migráns 
és kisebbségi hátterű fiatalok felnőttképzésbe vonásával foglalkozott vagy a Guide, amely az egyéni 
mentorálás és pályaorientáció módszertani fejlesztését célozta.  

A  hálózat  működtetését  a  tagok  az  EQUAL  időszakában  találták  a  legsikeresebbnek  és 
legkönnyebbnek, bár azóta  is  jelentős projektjeik vannak, hiszen 2005 és 2008 között a szervezetek 
stabil és kiszámítható forrásokkal rendelkeztek a nemzetközi együttműködés terén.  

8.7.2 A	hálózat	eredményei,	lehetőségei	

Ahogy a vizsgálat során felkeresett tagok megfogalmazták, a hálózat a tagság közös szakmai múltjára 
és  céljaira  épít,  de  csak  addig  lesz  működőképes,  amíg  hozzáadott  értéket  képvisel  számukra. 
Egyenlőre ez nem kétséges.  
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A  nemzetközi  együttműködés  hasznai  már  az  EQUAL  projektek  megvalósítása  során  is 
megmutatkoztak, és azóta is fennmaradtak. A következők eredményeket fogalmazhatjuk meg:  

 a  nemzetközi  együttműködés  hozzájárult  a  módszerek  és  tapasztalatok  fejlesztéséhez, 

cseréjéhez, közös innovációk kidolgozásához,  

 a szélesebb hálózati kapcsolatok segítették a lobby lehetőségeket hazai és európai szinten,  

 a  projektmegvalósító  szervezeteknek  lehetőségük  volt  kapacitásuk, megvalósítói  tudásuk, 

készségeik  fejlesztésére  (különösen  jelentős  volt  ez  az  új  csatlakozó  tagállamok mint  pl. 

Magyarország szervezetei részére) 

 a nemzetközi együttműködés tevékenységei különösen az új tagállamok számára erősítették 

az európai szakmai közösséghez tartozást,  

 lehetőséget  teremtett  közös  projektfejlesztésre,  pályázásra,  és  ezzel  a  tagság  számára 

addicionális források előteremtésére, (például közös pályázatok) 

 közvetlen  és  gyors  információáramlást  tett  lehetővé,  így  a  tagok  értesülhetnek  egymás 

fejlesztéseiről, új módszerekről, valamint lehetőségekről,  

A  nemzetközi  együttműködés  és  hálózatok  tehát  egyértelműen  pozitív  hatással  vannak  a 
projektmegvalósító  szervezetekre és  szakmai  innovációkra  is,  így érdemes a  társadalmi befogadást 
szolgáló jövőbeli támogatási programokban is lehetőséget nyújtani erre.  

8.8 Felhasznált	dokumentumok	és	interjúk	jegyzéke		
 

 A  HEFOP‐2.2.2‐05/1‐2006‐02‐0001/4.0  „A  társadalmi  beilleszkedés  elősegítése  a  szociális 

területen dolgozó szakemberek képzésével, valamint a szociális és munkaügyi szolgáltatások 

együttműködési  modelljének  kidolgozásával”  című  program  „B”  komponensének  külső 

értékelése, Debreceni Egyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék 2008 

 A Munkaesély Munkaerő‐piaci Szolgáltatók Szövetsége alapszabálya 

 A STRUKTURÁLIS ALAPOK KÖZBENSŐ ÉRTÉKELÉSE, NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL, 2006 

 A szociális es munkaügyi szolgáltatások együttműködésének fejlesztési lehetőségei, a 

 AZ  EQUAL  KÖZÖSSÉGI  KEZDEMÉNYEZÉS MAGYARORSZÁGI  PROGRAMJÁNAK  FOLYAMATOS 

ÉRTÉKELÉSE, Progress Consult 2005 

 BARTAL  Anna Mária  (2008):  Egyedül  nem megy!?  ‐  a  civil/nonprofit  szervezetek  projekt‐

szinten  megvalósuló  partnerségének  vizsgálata  a  Humánerőforrás‐fejlesztés  Operatív 

Programban 2004–2006 

 Beszámoló a Munkaesély Szövetség elnökségének  fejlesztőmunkájáról 2011. október‐2012. 

május 

 Bódy Éva: A szociális és munkaügyi szolgáltatások integrált modellje – HEFOP 2.2.2 központi 

program – és a beilleszkedési program, Kapocs különszám 2007. NCSSZI 2008 

 Családsegítő  szolgáltatás, Munkanélküliekkel végzett  szociális munka, TÁMOP 5.4.1 kiemelt 

projekt 1. Pillér Szabályozó anyag, NCSSZI 2011 

 EQUAL Common Database 

 EQUAL  PROGRAMDOKUMENTUM  Magyarország  2004‐2006,  Foglalkoztatáspolitikai  és 

Munkaügyi Minisztérium 2004 

 EQUAL TAPASZTALATÁTADÁSI / MAINSTREAMING STRATÉGIA, Ministry of Employment and 

Labour 

 Esetmenedzser szolgáltatási standard, OFA 2011 



 

 

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések értékelése – értékelési jelentés függelék 

143 

 Herta  Schoenhofer,  Isabel Naylon, Katharina Demel, Benno  Savioli,  Elizabeth Cunningham, 

Marili  Parissaki,  Hildegard  Oraze,  Lukas  Wortmann:  Ex  post  evaluation  of  the  EQUAL 

Community Initiative (2000‐2006), Metis GmbH 2010 

 Krémer  Balázs:  A  szociális  szolgáltatások  modernizációja  –  közpolitikai  trendek,  elvek, 

irányok, KAPOCS VII. évf. évzáró szám (39) 2008 

 Kun  Zsuzsa:  A  szociális  szolgáltatások  sztenderdizálása  és  a  foglalkoztathatóság  javítása, 

KAPOCS VII. évf. 5. szám (38)  

 Mester Dániel: A  szociális és gyermekvédelmi  szolgáltatások  sztenderdjeinek  felülvizsgálata 

és modellezése során szerzett tapasztalatok KAPOCS VII. évf. évzáró szám (39) 2008 

 Munkaesély Munkaerő‐piaci Szolgáltatók Szövetség Szakmai Beszámoló 2011. 

 Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011–2020 

 Nicola Duell, Bernhard Eller: Synthesis of the Evaluation Reports of the EQUAL Programmes 

in the EU10 Member States Submitted to the Commission within 2006 and 2009, ECONOMIX 

RESEARCH & CONSULTING 

 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ  „Első  lépés”  ‐ alacsony  foglalkoztatási eséllyel  rendelkezők képessé 

tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai,  TAMOP‐5.3.1/08/1 

 TERVEZÉSI  ÚTMUTATÓ  a  Szociális  szolgáltatások  modernizációja,  központi  és  területi 

stratégiai  tervezési  kapacitások  megerősítése,  szociálpolitikai  döntések  megalapozása, 

TÁMOP ‐ 5.4.1/08/1 

 Szolgáltatásfejlesztési Kézikönyv, SZMI 2008 

 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a „Az akkreditáció rendszerének kialakítása” TÁMOP‐2.6.1‐09/1 

 A  továbblépés  lehetséges  irányai  –  HEFOP  2.2.2.  Központi  program  tapasztalatai  alapján, 

NCSSZI 

 Ráczné dr.  Lehóczky  Zsuzsánna: A  szociális  és munkaügyi  rendszer  feladatai  és  integrációs 

lehetőségei a tartós munkanélküliség kezelésében, Szociotéka 2011 

 TÁMOP 261 projektterv, Országos Foglalkozatási Közalapítvány 

 Az  EQUAL  Közösségi  Kezdeményezés  folyamatos  értékelése  2007‐2008.  Záró  értékelési 

jelentés 2008 Ernst & Young 

 

Interjúk (2012. november‐december):  

 Budai Miklós, korábban EQUAL A106 projekt nemzetközi kapcsolattartó 

 Csapó Gábor, Esély Labor Egyesület elnök (korábban Motiváció Alapítvány) 

 Dr. Reiner Aster, MetropolisNet elnök 

 Füzessy Józsefné, Munkaesély Szövetség elnök/Regionális Szociális Forrásközpont Kht. 

 Jasmin Zouizi, MetropolisNet koordinátor 

 Philip O’Connor, MetropolisNet 

 Kassai Ildikó, Budapest Esély Nonprofit Kft. programiroda vezető 

 Hajdú Éva, Budapest Esély Nonprofit Kft. szolgáltatási csoportvezető 

 Nyírcsák János, Humán‐Net Alapítvány ügyvezető igazgató 

 Aladi Gusztáv, Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 

 Simon Roberta, Kontakt Nonprofit Kft programiroda vezető 
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8.9 Melléklet:	Az	Esetmenedzser	szolgáltatás	szabályozása	

Az esetmenedzser szolgáltatás szabályozása több projektben  is megtörtént. Érdekessége, hogy első 
megjelenése  a  HEFOP  2.2.2  kiemelt  projekt  során  az  integrált  szolgáltatási  modellhez  kötődik. 
Későbbiekben bekerült például  az TÁMOP 5.3.1 pályázat  szolgáltatási  csomagjába, majd  a TÁMOP 
5.4.1 projekt során a munkanélküliekkel végzett szociális munka sztenderjébe  is, valamint a TÁMOP 
2.6.1 révén a munkaerő‐piaci szolgáltatások sztenderdizációs keretei közé is.  

Jelen vizsgálatban a szociális terület szempontjából készült módszertant (HEFOP 2.2.2, TÁMOP 5.4.1) 
hasonlítjuk  össze  a  munkaerő‐piaci  szolgáltatások  szempontjából  készült  sztenderddel  (TÁMOP 
2.6.1).  

 

Az esetmenedzser szolgáltatás céljai:  

 

Szociális szektor megközelítése: 76 

 „az  individualizált  támogatás;  az  intézmények  közti  együttműködés  révén  a  források 

elérésének átfogó, koordinált és folyamatos biztosítása;  

 a  támogatás  flexibilitása,  az  elérhetőséget  akadályozó  adminisztratív  akadályok 

megszüntetése;  

 az átláthatóság és outreach (megkeresés) biztosításával a hatékonyság növelése.”  

A munkaerő‐piaci szolgáltatások szemszögéből: 77 

 „A munkaerő‐piaci  befogadás,  integráció  és  re‐integráció  elősegítése,  a  foglalkoztatásban 

való részvétel előmozdítása, az egyéni tervben rögzített célok teljesülésének előmozdítása, a 

munkaerő‐piaci szolgáltatások menedzselése által. 

 Az  ügyfél munkára  kész  állapotba  kerüljön,  felismerje  és  élni  tudjon  a  rendelkezésre  álló 

lehetőségekkel, szolgáltatásokkal, és elérhető segítségekkel.” 

 

A  célok megfogalmazása  a  két  terület  anyagaiban  eltérő  szintű,  de  felismerni  a  hasonlóságokat, 
hiszen mindkét  szolgáltatási  elképzelés  egy  átfogóbb,  az  együttműködést  és  a  szakterületek  közti 
átjárhatóságot  hangsúlyozza.  Fontos  eleme  a  szolgáltatásnak,  hogy  az  egyén  specifikus  igényei 
mentén    az  elérhető  szociális  és munkaerő‐piaci  szolgáltatási  spektrum menedzselését  képzeli  el. 
Vagyis  az  esetmenedzser  koordinálja  a  szolgáltatásokat,  növeli  a  hozzáférést,  de  nem  feltétlenül 
maga nyújtja azokat. 

 

Munkamódszerek: 

Szociális szektor megközelítés: 

Az esetmenedzsment nagyobb hangsúlyt helyez a tényekre, mint a szociális esetmunka. Emellett az 
esetmenedzser,  miközben  végigkíséri  az  alaposan  megtervezett  segítői  folyamatot,  nem  lesz 
megvalósítója  minden  intervenciónak,  adott  esetben  azokat  más  szolgáltatásoktól,  esetleg 
szakmáktól  rendeli meg, és kapcsolja az egyén  szükségleteihez. Vagyis egy  többszereplős  folyamat 
felügyelője,  irányítója. Az esetmenedzser közvetlen kapcsolatban az ügyfelén kívül azzal a  teammel 
áll,  amelynek  ütemezett  feladatra  van  megbízatása,  felelőssége.  A  team  tagjai  gyakran  az 
esetmenedzsert foglalkoztató szervezeten kívüli szolgáltatások képviselői, akik az ügyfélen kívül, aktív 
részesei a segítői/szolgáltatási folyamatnak. Mindezeken túl, az esetmenedzser feladati közé tartozik 

                                                            
76
 Bódy Éva: A szociális és munkaügyi szolgáltatások integrált modellje – HEFOP 2.2.2 központi program – és a beilleszkedési program, 

Kapocs különszám 2007. NCSSZI 2008 
77
 Esetmenedzser szolgáltatási standard, OFA 2011 
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a  megvalósításhoz  szükséges  források  tervezése,  biztosítása  és  e  források  felhasználásának 
értékelése. 78 

 

Munkaerő‐piaci szolgáltatás: 

Az  esetmenedzser  az  ügyfél  munkaerő‐piaci  szerepvállalásának,  fellépésének,  tevékenységének 
folyamatirányítását  végzi,  magát  az  ügyfelet  menedzseli,  motiválja,  mozgatja,  irányítja  annak 
érdekében, hogy az egyéni tervben foglalt célok és intézkedések megvalósuljanak. Az esetmenedzseri 
konzultációk  alkalmával  tájékoztatja  az  ügyfelet  az  egyéni  tervében  foglalt  célok  elérésének 
lehetséges  útjairól,  biztosítja  az  ügyfél  számára  legmegfelelőbb  szolgáltatások  elérését.  .  Az 
esetmenedzser  az  ügyfél  elhelyezkedését, munkaerő‐piaci  integrációját  célzó  egyéni  terv  alapján 
dolgozik.  Közreműködése  során  kapcsolatot  tart  az  ügyféllel,  az  egyéni  fejlesztési  terv 
megvalósításában  érintett  szereplőkkel,  annak  készítőjével,  valamint  a  megrendelővel.  Számukra 
meghatározott  időközönként  visszajelzést  ad  a  foganatosított  intézkedésekről,  valamint  az  egyéni 
célok és részcélok megvalósulásáról 

 

Folyamat 

 

Szociális szektor megközelítés: 79  Munkaerő‐piaci szolgáltatás:80 

1. Tanácsadási folyamat 

 Első  találkozás  Egy  vagy  több  „első 
beszélgetés” 

 A szolgáltatási ajánlat megtétele 

 A szolgáltatási ajánlat elfogadtatása 

 A tanácsadási folyamat kezdete 

2. Adatgyűjtés, elemzés, indikációk (Assessment) 

 Adatgyűjtés Információk 

 Adatelemzés 

 Esetvizsgálat  

 Adott  esetben  tanácsadói  team 
összehívása az esetvizsgálat céljából 

 Esetmegbeszélés teamben  

3. Tervezés (Planning) 

 A segítő/szolgáltatási folyamat tervezése

 A  segítői/szolgáltatási  terv  ajánlatának 
bemutatása, adott esetben egyezkedés 

 4.  Döntés  és  előkészületek  a 
megvalósításhoz  (Az  igénybe  vehető 
segítő források feltárása) 

 A megállapodás szerinti terv alapján 

 Team összehívása  

 Más szolgáltatások megkeresése 

 A  szolgáltatások  igénybe  vételének 

1. Helyzetfeltárás  

 Alapadatok felvétele. 

 Az  ügyfél  egyéni  tervének 
áttekintése. 

2. Intézkedések 

 Az  egyéni  tervben  foglalt 
esetmenedzseri  intézkedések 
megtétele.  

 Az  ügyfél  segítése  munkaerő‐piaci 
helyzetét  érintő  szociális,  hivatali, 
adminisztratív  ügyeinek 
előmozdításában és intézésében. 

 Az  ügyfél  bekapcsolása  a 
munkaerőpiaci  szolgáltatásokba  (a 
megfelelő  szolgáltatás  és  a 
szolgáltató szervezet megkeresése). 

 Az  ügyfél  benntartása  az  egyéni 
tervében  számára előírt munkaerő‐
piaci  szolgáltatásokban  (szükség 
esetén ehhez kiegészítő szolgáltatás 
szervezése). 

 Az  ügyfél  folyamatos  motiválása  a 
saját  fejlődése  melletti 
elköteleződése  és 
felelősségvállalása érdekében. 

                                                            
78
 Családsegítő szolgáltatás, Munkanélküliekkel végzett szociális munka, TÁMOP 5.4.1 kiemelt projekt 1. Pillér Szabályozó anyag, NCSSZI 

2011 
79
 Családsegítő szolgáltatás, Munkanélküliekkel végzett szociális munka, TÁMOP 5.4.1 kiemelt projekt 1. Pillér Szabályozó anyag, NCSSZI 

2011 
80 Esetmenedzser szolgáltatási standard, OFA 2011
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előkészítése, 

 A felkészülés kiértékelése és döntés 

 Első segítői, szolgáltatási fázis elindítása 

5. A segítői/szolgáltatási folyamat megvalósítása 
(Koordination) 

 A  segítői/szolgáltatási  folyamat 
elindítása 

6. A folyamat figyelemmel kísérése (Monitoring) 

 Előrehaladás vizsgálata és rögzítése 

 Előrehaladás vizsgálata és rögzítése 

7.  Visszacsatolás,  újraértékelés,  zárás 
(Reassessment ‐ Disengagement) 

 A  segítő/  szolgáltatási  folyamat 
befejezése 

 A segítői/szolgáltatási terv kiértékelése 

 Összegző értékelés  

 

 Az  ügyfél  folyamatos  támogatása 
önállóságának  és 
önmenedzselésének  fejlődése, 
illetve stabilizálása érdekében.  

 Az  eredmények  áttekintése, 
elemzése, értékelése. 

3. Kapcsolattartás 

 Rendszeres konzultáció az ügyféllel. 

 Eseti  konzultációk  az  ügyféllel 
kapcsolatban  álló  munkaerő‐  piaci 
szolgáltatókkal,  szakemberekkel, 
szereplőkkel. 

 Az  egyéni  tervet  készítő  és  a 
megrendelő  tájékoztatása a  tervben 
foglalt  célok  és  intézkedések 
megvalósulásáról. 

4. Utánkövetés 

Az  esetmenedzser  az  ügyfél  elhelyezkedését, 
munkaerő‐piaci  integrációját  célzó  egyéni  terv 
alapján dolgozik.  

 

 

A szociális szektor elképzelése első sorban a családsegítő szolgálatok  feladatkörében képzelte  le az 
esetmenedzser  szolgáltatást,  míg  a  munkaerő‐piaci  szolgáltatások  ezt  a  funkciót  a  munkaügyi 
kirendeltségeken belül helyezték volna el. Vélhetően mindkét  területen a meglévő szakemberekkel 
és kapacitásokkal el  lehetett volna  látni e  funkciókat, de amennyiben nincsenek  „menedzselhető”, 
kiajánlható szolgáltatások, akár az intézményben akár más szervezeteknél, akkor az esetmenedzserek 
eszköztelenek maradnak. 

Kimondhatjuk,  hogy  az  esetmenedzser  funkcióról  nagyon  hasonló  elképzelés  alakult  ki  a  két 
területen. Mindegyik  lényegében  egy  olyan  szerepet  képzelt  el,  amely  a  különböző  szolgáltatások 
összehangolását,  koordinációját  biztosítja.  E  szerepben  kiemelt  fontosságú  az  egyéni  fejlesztési  és 
szolgáltatási  terv szerepe. Mindkét elképzelés arra épül, hogy a segített kliensek valamilyen egyéni 
felmérése alapján egy egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv kerül kialakításra. A terv nem csak olyan 
szolgáltatásokat  tartalmaz,  amelyek  az  adott  szolgáltatónál  elérhetőek,  hanem  bekapcsolják 
mindazokat a tevékenységeket, amelyek az ügyfél céljainak eléréséhez szükségesek, akkor is, ha más 
szolgáltatók, esetleg akár társszakmák szolgáltatói a lehetséges szolgáltatók.  

Az  esetmenedzser  szolgáltatás  mintegy  éles  próbafolyamatának  volt  tekinthető  a  HEFOP  2.2.2 
program kilenc modellhelyszíne, valamint a TÁMOP 5.3.1 (2008‐09) projektek. Bár a modellkísérletek 
lezajlottak,  az  integrált  szolgáltatási modell  és  az  esetmenedzseri  rendszer  sem  vált  a  szakpolitika 
részévé.  Az  5.3.1‐es  projektek  is  jellemzően  a  munkaügytől  elszeparáltan  működtek  a  szociális 
szektorban . Az esetmenedzserek első sorban egyéni szociális munka eszközeit, tanácsadási formákat 
használtak,  és  a  projektekben  elérhető  szolgáltatásokat  ajánlottak  az  ügyfeleknek.  Csak  kevés 
esetben tudták a projekten kívüli szolgáltatásokat és szervezeteket becsatornázni. 81 

                                                            
81
 Roma integrációt szolgáló EU‐s fejlesztések értékelése Értékelési zárójelentés, A Pannon.Elemző Iroda Kft. (konzorcium vezető), a HÉTFA 

Elemző Központ Kft. és a Városkutatás Kft. konzorciuma, 2012 valamint 
Egy TÁMOP 5.3.1 „Első lépés” támogatási konstrukcióban megvalósított projekt vizsgálata, Szinegál Esélyegyenlőségi Hálózat, 2011 
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Érdekes  fejlemény,  hogy  a  Nemzeti  Szociálpolitikai  Koncepció  2011‐ben  újra  kiemelt  fontosságot 
tulajdonít az esetmenedzser funkciójának, mely a koncepció által kidolgozott Tanácsadó és Támogató 
Központ egyik kiemelt funkciója lenne.82 

 

 

 

 

 

                                                            
82
 Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011–2020, A koncepció elkészülte után társadalmi vitán majd a közigazgatás különböző szintjein 

került megvitatásra. A koncepciót jelenleg nem fogadta el a kormányzat. 
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8. táblázat Vizsgált projektek 

Felhívás száma  Kedvezményezett neve  Projekt címe  Megítélt támogatás 

összege 

Projekt tervezett 

kezdése 

Projekt 

tervezett 

befejezése 

Település 

HEFOP‐2.2.1‐06/1  Budapest Esély Nonprofit Kft.  Beilleszkedés a munka 

világába 

17 910 800  2006.10.01  2008.03.31  Budapest 

EQUAL‐2.2.1  Budapest Esély Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Befogadó Budapest ‐ Befogadó 

munkahelyi gyakorlatok 

kialakítása és népszerűsítése a 

Fővárosi Önkormányzat 

tulajdonában álló 

szervezetekben  

248 975 688  2005.07.01  2008.12.31  Budapest 

TÁMOP‐5.3.1‐08/1  Budapest Esély Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Partnerség a foglalkoztatásért 

2009 

74 460 900  2009.08.01  2011.03.31  Budapest 

TÁMOP‐5.3.3‐08/1‐KMR  Budapest Esély Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Sarok‐pont  60 295 000  2010.04.01  2012.02.29  Budapest 

TÁMOP‐1.4.3‐10/1‐2F  Budapest Esély Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Út a piaci munka világába  176 308 550  2012.04.01  2014.03.31  Budapest 

HEFOP‐2.2.1‐06/1  HUMAN‐NET Szabolcs‐

Szatmár‐Bereg megyei Humán 

Erőforás Fejlesztési Alapítvány 

SEGÍTŐK A SEGÍTŐKÉRT ‐ 

szociális területen dolgozó 

szakemberek és önkéntesek 

felkészítése a foglalkoztatást 

elősegítő szolgáltatásokra 

19 623 500  2007.01.01  2008.03.31  Nyíregyháza 

TÁMOP‐1.4.1‐07/1  Human‐Net Szabolcs‐Szatmár‐

Bereg Megyei Humán Erőforrás 

Fejlesztési Alapítvány 

Élj a lehetőséggel ‐ képzéssel 

az elhelyezkedésért 

Nyíregyházán 

37 979 200  2008.09.01  2010.05.31  Nyíregyháza 
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TÁMOP‐5.3.1‐C‐09/2  Human‐Net Szabolcs‐Szatmár‐

Bereg Megyei Humán Erőforrás 

Fejlesztési Alapítvány 

Lépjünk együtt ‐ esélynövelő 

program a társadalmi 

integrációért 

78 710 738  2010.09.01  2012.08.31  Nyíregyháza 

HEFOP‐2.3.2‐1  Kontakt Humán Szolgáltató 

Közhasznú Társaság 

Újra dolgozom program  56 000 000  2005.01.01  2005.12.31  Zalaegerszeg 

HEFOP‐2.3.2‐05/1  Kontakt Humán Szolgáltató 

Közhasznú Társaság 

Újra Dolgozom Program  60 785 227  2006.06.01  2008.11.30  Zalaegerszeg 

TÁMOP‐1.4.1‐07/1  Kontakt Humán Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

ÚDP ‐ Új Irány  72 000 000  2008.12.01  2010.07.31  Zalaegerszeg 

HEFOP‐2.3.2‐2  Regionális Szociális 

Forrásközpont Kht. 

Megváltozott 

munkaképességű, fogyatékos 

emberek, társadalmi és 

foglalkoztatási integrációját 

segítő szolgáltatás 

működtetése és fejlesztése 

39 887 642  2005.03.01  2006.08.31  Szombathely 

EQUAL‐2.2.1  Regionális Szociális 

Forrásközpont Kht. 

Foglalkozási Rehabilitációs 

Szolgálat 

131 000 000  2005.07.01  2008.12.31  Szombathely 

HEFOP‐2.2.1‐P  Regionális Szociális 

Forrásközpont Kht. 

Az értelmi fogyatékos 

emberek segítésével 

foglalkozó szakemberek 

speciális képzése 

7 544 520  2006.04.01  2007.08.31  Szombathely 

HEFOP‐2.3.2‐05/1  Regionális Szociális 

Forrásközpont Kht. 

"Gondolok a jövőmre" Az 

egyén segítése a kognitív 

viselkedésterápia módszerével 

55 944 231  2006.09.01  2008.12.31  Szombathely 

TÁMOP‐1.4.1‐07/1  Regionális Szociális 

Forrásközpont Nonprofit Kft. 

"Jövőnk a tét" ‐ A 

megváltozott 

munkaképességű/fogyatékos 

emberek képzésének és 

foglalkoztatásának egyéni, 

52 701 812  2008.07.01  2010.04.30  Szombathely 
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személyre szabott segítése

TÁMOP‐1.4.1‐11/1  Regionális Szociális 

Forrásközpont Nonprofit Kft. 

"TÖBB, MINT MUNKA" ‐ 

munkaerő‐piaci programok az 

egyén és a közösség 

érdekében 

52 449 454  2012.08.01  2014.01.31  Szombathely 
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9 	Az	 alacsony	 iskolai	 végzettségű	 szülők	 gyerekeinek	
iskolai	pályafutása	és	a	szülők	iskolához	való	viszonya	

9.1 Bevezetés83	

A  következő  elemzésben  bemutatjuk,  hogy  az  Életpálya  felmérés  első  5  hullámának  adatfelvétele 
alapján milyen eltérések vannak a HEFOP és EQUAL programok célcsoportját jelentő alacsony iskolai 
végzettségű  szülők és a magasabban képzett családok gyermekeinek  iskolai pályafutásában,  iskolai 
teljesítményében és a megszerzett képességeiben. 

Először röviden bemutatjuk az elemzéshez használt adatfájlt és definiáljuk az elemzés során használt 
főbb  fogalmakat. Az  ezt  követő  fejezetben  összehasonlítjuk  az  alacsony  iskolai  végzettségű  szülők 
gyerekeinek és a magasabb végzettségű szülők gyerekeinek társadalmi‐gazdasági hátterét, majd a 4. 
fejezetben  az  iskolai  pályafutásukat  vetjük  össze,  az  általános  iskola megválasztásától,  az  induló, 
2006‐os  iskolai helyzetükön át, az évismétlési és a  lemorzsolódási arányokig. Végül az 5.  részben a 
szülők  iskolázáshoz,  tudásszerzéshez  való  hozzáállását mutatjuk  be,  illetve  illusztráljuk,  valamint  a 
megszerzett készségeiket, tudásukat és a továbbtanulási szándékukat hasonlítjuk össze. Az utóbbi két 
estben a  legfontosabb változóknak a szülők  iskolai végzettsége mellett a  lakóhely településtípusával 
való  kapcsolatát  is  megvizsgáljuk.  A  következő  fejezetben  a  fiatalok  munkaerő‐piaci  részvételét 
elemezzük, végül a 7. részben röviden összegezzük a fő megállapításokat. 

9.2 Adatok	

Az  Életpálya‐kutatás  egy  olyan  panelkutatás, mely  2006‐ban  10.000  8.  osztályos  fiatal  és  szüleik 
megkérdezésével indult. 2011‐ben az ötödik hullám idején közel 8.000 maradt közülük a mintában. A 
kutatás  fő  fókusza  a  fiatalok  iskolai  pályafutásának  alakulása,  emellett  a  kérdőívek  rögzítették  a 
fiatalok  családi  körülményeit,  a  családjuk megélhetését,  az  iskolából  kimaradó  vagy  azt  befejező 
fiatalok munkaerő‐piaci  helyzetét. A  fiatalok mellett minden  adatfelvételi  hullámban  a  szülőket  is 
megkérdezték munkaerő‐piaci helyzetükről. 

Alacsony  iskolai  végzettségű  szülőnek  tekintettük  azokat,  akik  az  adatfelvétel  első  hullámakor 
legfeljebb  általános  iskolai  végzettséggel  rendelkeztek.  Az  alacsony  iskolai  végzettségű  szülők84 
gyermekeinek  csoportját  azok  a  fiatalok  alkották,  akiknek mindkét  szülője  (ha  egy  szülővel  éltek, 
akkor az az egy szülő) alacsony iskolai végzettségű volt.85 Az összehasonlítás során a fiatalokból még 
két csoportot hoztunk létre. Az egyikbe azok tartoztak, akinek volt legalább egy felsőfokú végzettségű 
szülője, a másikba azok, akiknek nem volt felsőfokú végzettségű szülője, de legalább az egyik szülője 
középfokú végzettséggel rendelkezett. 

Az  elemzett mintát  azokra  a  fiatalokra  szűkítettük  le,  akik  az  ötödik,  2011‐es  adatfelvételi  hullám 
idején kitöltötték a kérdőívet. A súlyozott, elemzett minta elemszáma így 7610 fő volt. 

Az  alacsony  iskolai  végzettségű  szülőkkel  rendelkező  fiatalok  aránya  a mintában  13,5  százalék,  a 
legfeljebb középfokú végzettségű szülők gyerekei teszik ki a minta kétharmadát (63,2 százalék), míg 
azok  a  diákok,  akiknek  legalább  az  egyik  szülője  felsőfokú  végzettséggel  rendelkezik,  23,3 
százaléknyian vannak. (9. táblázat) 

                                                            
83
 Az elemzést Hajdu Gábor készítette. 

84
 Szülők, nevelőszülők vagy gondviselők. 

85
 Mivel az alacsony iskolai végzettségű (és tartós munkanélküli) szülők jelentik a HEFOP és EQUAL programok célcsoportját, ezért a 

következőkben a „célcsoportba tartozó szülők” kifejezéssel is utalunk rájuk, továbbá a „célcsoportba tartozó fiatalok” az alacsony iskolai 
végzettségű szülők gyerekeire utal majd. 
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9. táblázat 

A fiatalok eloszlása a szülők iskolai végzettsége szerint 

Szülők	iskolai	végzettsége	 N	 %	

Mindkét  szülő  alacsony  iskolai 
végzettségű 

1027  13.5 

Középfokú végzettségű szülő  4807  63.2 

Felsőfokú végzettségű szülő  1775  23.3 

Összesen  7610  100.0 

A  hatodik,  munkaerőpiaci  fejezetben  az  elemzés  többi  részéhez  képest  eltérő  kiinduló  mintát 
használtunk. Mivel a  fiatalok a hatodik adatfelvételi hullám  idején kezdtek el nagyobb  létszámban 
kilépni a munkaerőpiacra  (és ezzel párhuzamosan eltűnni az oktatási  rendszerből), ezért a korábbi 
hullámok adatai az alacsony elemszám miatt nem alkalmasak a munkaerő‐piaci részvétel elemzésére. 
A hatodik hullám súlyozott mintaelemszáma 7082 fő volt. 

 

9.3 Szocio‐demográfiai	háttér	

Az  alábbiakban  a  fiatalok  három  csoportjának  szocio‐demográfiai  hátterét  hasonlítjuk  össze.  Ahol 
másképp nem jelezzük az adatok a 2006 őszi első adatfelvételi hullámra vonatkoznak. 

A célcsoportba  tartozó  fiatalok a  legnagyobb arányban az észak‐keleti és a dél‐nyugati megyékben 
élnek.  Szabolcs‐Szatmár‐Bereg megyében  24,2  százalék,  Somogy megyében  22,7  százalék,  Heves 
megyében  20,1  százalék  az  arányuk.  Kiemelkedően  kevesen  Budapesten  (3,4  százalék)  és  Pest‐
megyében (6,9 százalék) laknak (2. ábra).86 

                                                            
86
 A megyék szerinti eloszlás a Függelékben található meg táblázatos formában. (A1. táblázat) 
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háztartásban,  addig  a  középfokú  végzettségű  szülők  esetében  ennél  kevesebb, 4,2  személy, míg  a 
diplomás szülőknél 4,1 személy. (11. táblázat)  

11. táblázat 

Az átalagos háztartásnagyság a szülők iskolai végzettsége szerint (fő) 

Szülők	iskolai	végzettsége	 Átlagos	háztartásnagyság	

Mindkét szülő alacsony iskolai végzettségű  4.7 

Középfokú végzettségű szülő  4.2 

Felsőfokú végzettségű szülő  4.1 

Összesen  4.2 

 

 

A célcsoportba tartozó fiatalok között az országos átlaghoz képest nagyjából ötször nagyobb a romák 
aránya (12. táblázat). A kutatás negyedik és ötödik hullámában szerepelt kérdés a fiatalok elsődleges 
és másodlagos nemzetiségi vagy etnikai hovatartozására vonatkozóan. Azokat tekintettük romának, 
akik  a  két  kérdés  valamelyikén  a  „roma/cigány”  választ  jelölték. A  fiatalok  önbevallása  alapján  az 
alacsony  iskolai  végzettségű  szülők  gyerekeinek  36,7  százaléka  roma,  miközben  ez  az  arány  a 
középfokú végzettségű szülőkkel rendelkezőknél az országos átlag fele (3,5 százalék), míg a diplomás 
szülők gyereke csak elvétve vallották magukat romának (0,1 százalék).  

Az első két adatfelvételi hullámban a szülők nemzetiségi vagy etnikai hovatartozására kérdeztek rá. 
Azoknak  a  fiataloknak  tekintettük  romának  a  szüleit,  akinél  az  apa  vagy  az  anya  legalább  az egyik 
kérdésben  romának/cigánynak  vallotta  magát.  Az  így  kapott  arányok  a  fiatalok  önbevallásához 
hasonlóak.  A  célcsoportba  tartozó  fiatalok  35,4  százalékánál  roma  legalább  az  egyik  szülő, míg  a 
magasabb iskolázottságú családoknál ez az arány az országos átlag fele, illetve gyakorlatilag nulla. 

Ha azt vizsgáljuk, hogy a fiatalok hány százalékára igaz, hogy saját maga vagy legalább az egyik szülője 
romának  vallja magát,  az  országos  arány  9  százalék, míg  az  alacsony  iskolázottságú  családban  élő 
fiatalok esetében 41,6 százalék, a diplomás családok gyerekeinél pedig 0,3 százalék. 

12. táblázat 

Etnikai hovatartozás a szülők iskolai végzettsége szerint (%) 

Szülők	iskolai	
végzettsége	 A	fiatal	roma	 Valamelyik	szülő	

roma	
A	fiatal	vagy	a	szülő	

roma	

Mindkét szülő alacsony 
iskolai végzettségű 

36.7  35.4  41.6 

Középfokú  végzettségű 
szülő 

3.5  4.3  5.2 

Felsőfokú  végzettségű 
szülő 

0.1  0.2  0.3 

Összesen  7.2  7.5  9.0 
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A  második  hullámban  kérdezett  háztartásjövedelem  alapján  a  célcsoportba  tartozó  fiatalok 
alacsonyabb  jövedelmű háztartásokban élnek, mint a  többiek. Körükben az ekvivalens  jövedelem87 
értéke  az  országos  átlag  kétharmada,  46.638  forint,  míg  a  középfokú  végzettségű  szülők 
gyermekeinél  ennél  40  százalékkal  magasabb,  65.363  forint,  a  felsőfokú  végzettségű  szülők 
gyermekeinél pedig 110 százalékkal magasabb, 98.991 forint. (13. táblázat) 

13. táblázat 

Az átalagos ekvivalens jövedelem a szülők iskolai végzettsége szerint (forint) 

Szülők	iskolai	végzettsége	 Ekvivalens	jövedelem	

Mindkét szülő alacsony iskolai végzettségű  46638 

Középfokú végzettségű szülő  65363 

Felsőfokú végzettségű szülő  98991 

Összesen  70227 

 

 

Az anyagi helyzetbeli hátrány elsősorban abból adódik, hogy az alacsony végzettségűek foglalkozási 
hátránya  igen  jelentős. Míg  a  diplomás  családok  gyerekeinél  az  anyák  és  az  apák  több mint  90 
százalékának  volt  rendszeres munkája,  addig  az  alacsony  végzettségű  családoknál  az  anyák  30,8 
százaléka, az apák 43,8  százaléka mondhatta el ezt magáról  (14.  táblázat). Települési  különbségek 
csak a középfokú végzettségű szülők esetében vannak: Budapesten és az egyéb városokban nagyobb 
arányban van  rendszeres munkájuk, mint a községekben. Az alacsony  iskolázottságú és a diplomás 
szülők esetében nincsenek  jelentős eltérések a két  településtípus között. Az előbbiek a városokban 
sem találnak munkát, az utóbbiak foglalkoztatottsága a községekben is magas. 

14. táblázat 

A szülőknek van‐e rendszeres munkája? (%) 

Szülők	iskolai	végzettsége	
Az	anyának	van	rendszeres	

munkája	
Az	apának	van	rendszeres	

munkája	

Mindkét  szülő  alacsony  iskolai 
végzettségű 

30.8  43.8 

Középfokú végzettségű szülő  67.1  80.7 

Felsőfokú végzettségű szülő  90.6  91.7 

Összesen  67.7  79.2 

 

   

                                                            
87
 Az ekvivalens jövedelem kiszámításához az Eurostat által is használt módosított OECD skálát használtuk, ahol a második és minden 14 

éves vagy annál idősebb személy 0,5 fogyasztási egységnek számít, a 14 éven aluli gyerekek pedig 0,3 fogyasztási egységnek számítanak. 
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9.4 Iskolai	pályafutás	

9.4.1 Általános	iskola	

Az  első  adatfelvételi  hullám  kérdőívében  utólag  rákérdeztek,  hogy  a  fiatalokat  első  osztályos 
korukban  a  lakóhelyhez  legközelebbi,  azaz  körzeti  iskolába  íratták‐e  be  vagy  elvitték  egy  másik 
iskolába. Országosan minden ötödik diákot vittek elsősként a körzeti  iskola helyett másik  iskolába. 
Míg az alacsony iskolai végzettségű szülők gyerekeinek 6,5 százaléka, a diplomás szülők gyerekeinek 
34,7  százaléka  nem  a  körzeti  iskolában  kezdte  az  első  osztályt  (15.  táblázat).  Az  iskolai 
egyenlőtlenségek  tehát már az óvodás kor után közvetlenül az általános  iskolában  igen erőteljesen 
jelentkeznek, hiszen  feltételezhető, hogy a körzeti  iskola helyett magasabb színvonalú, eszközökkel 
jobban ellátott  iskolát választanak a szülők. Mindez alapvetően befolyásolja a diákok későbbi  iskolai 
pályafutását.88 

15. táblázat 

Első osztályosként a lakóhelyéhez legközelebbi, körzet iskolába iratták‐e a fiatalt (%) 

Szülők	iskolai	végzettsége	 A	körzeti	iskolába	írtatták	
Nem	a	körzeti	iskolába	

írtatták	

Mindkét  szülő  alacsony  iskolai 
végzettségű 

93.5  6.5 

Középfokú végzettségű szülő  83.3  16.7 

Felsőfokú végzettségű szülő  65.3  34.7 

Összesen  80.4  19.6 

 

 

Ha  a  három  csoportot  a  lakóhely  településtípusa  szerint  hasonlítjuk  össze89,  a mintázat  hasonló 
marad.  A  községekben  érthető módon  a  felsőfokú  végzettségű  szülők  gyerekeinek  is  csak  kisebb 
részét  íratják a körzeti  iskola helyett másik  iskolába (18,1 százalék), de ez az arány  így  is  jelentősen 
nagyobb, mint  az  alacsony  iskolai  végzettségű  szülők  gyerekeinél  (3,7  százalék).  Budapesten  és  a 
városokban, ahol könnyebben megoldható a körzeti  iskola helyett másik  iskola választása, ötből két 
diplomás családból származó elsőst visznek távolabbi  iskolába a szülei, míg az alapfokú végzettségű 
szülők gyerekei esetében csak tízből egyet (16. táblázat). 

                                                            
88
 Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: Az általános iskolai szegregáció, I. rész. Okok és következmények. Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. 

április, 317‐355.o.; Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: Az általános iskolai szegregáció, II. rész. Az általános iskolai szegregálódás folyamata 
Magyarországon és az iskolai teljesítménykülönbségek. Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. május, 462‐479.o. 
89
 Ehhez és a későbbi hasonló elemzésekhez a korábban használt háromkategóriás településtípus változót kétkategóriássá (Budapest és 

város, Község) vontuk össze az alacsony iskolai végzettségű szülők gyerekeinek alacsony budapesti elemszáma (31 fő) miatt. 
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16. táblázat 

Azok  aránya,  akiket  elsősként  nem  a  körzeti  iskolába  írattak  a  szülők  iskolai  végzettsége  és  a 
lakóhely településtípusa szerint (%) 

Szülők	iskolai	végzettsége	 Budapest	és	város	 Község	

Mindkét  szülő  alacsony  iskolai 
végzettségű 

10.1  3.7 

Középfokú végzettségű szülő  21.9  8.8 

Felsőfokú végzettségű szülő  38.5  18.1 

 

 

9.4.2 Évismétlés	

A későbbi (közép)iskolai nehézségeket az általános iskolai tanulmányi problémák is előre jelzik, illetve 
meg  is alapozzák azt. A 2006‐os kérdőívnek köszönhetően visszamenőleges adatokkal rendelkezünk 
az 1‐4. évfolyamos, valamint az 5‐8. évfolyamos évismétlésekről. Az első négy osztályban gyakoribb 
az évismétlés, mint a következő négyben. Az alacsony  iskolai végzettségű  szülők gyerekei körében 
mindkét  időszakban  tízszer gyakoribb a bukás, mint azoknál a  fiataloknál, akinek  legalább az egyik 
szülője felsőfokú végzettségű. Összességében az előbbi csoportban első 8 évfolyamon ötből két fiatal 
legalább egyszer évismétlésre kényszerül (17. táblázat). 

17. táblázat 

Évismétlések az 1‐8. évfolyamon a szülők iskolai végzettsége szerint (%) 

Szülők	iskolai	
végzettsége	

Évet	ismételt	az	1‐4.	
évfolyamon	

Évet	ismételt	az	5‐8.	
évfolyamon	

Évet	ismételt	az	1‐8.	
évfolyamon	

Mindkét szülő alacsony 
iskolai végzettségű 

15.6  9.4  21.4 

Középfokú  végzettségű 
szülő 

3.3  3.1  5.9 

Felsőfokú  végzettségű 
szülő 

1.3  0.9  2.0 

Összesen  4.5  3.4  7.1 

 

 

A  lakóhely településtípusa szerint hasonló összefüggéseket találunk. A részletes adatokat a függelék 
A2‐A4.  táblázataiban  közöljük.  A  két  településtípusban  (Budapest  és  város,  Község)  tapasztalt 
általános  iskolai évismétlési arányok között nincs statisztikailag  jelentős különbség, azaz az a szülők 
iskolai  végzettsége  szerint  létrehozott  csoportokon  belül  az  évismétlések  aránya  nem  különbözik 
Budapest és a városok, valamint a községek között. 
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18. táblázat 

A nappali tagozaton tanulók  iskolatípusa a szülők  iskolai végzettsége szerint, 2006‐2007‐es tanév 
(%) 

	
Mindkét	szülő	
alacsony	iskolai	
végzettségű	

Középfokú	
végzettségű	

szülő	

Felsőfokú	
végzettségű	

szülő	
Összesen	

Szakiskola  52.4  21.5  2.9  21.1 

Szakközépiskola  38.1  48.1  26.0  41.6 

Gimnázium  8.5  29.3  69.6  36.0 

Egyéb iskola  1.0  1.1  1.5  1.2 

 

19. táblázat 

A nappali tagozaton tanulók  iskolatípusa a szülők  iskolai végzettsége szerint, 2010‐2011‐es tanév 
(%) 

	
Mindkét	szülő	
alacsony	iskolai	
végzettségű	

Középfokú	
végzettségű	

szülő	

Felsőfokú	
végzettségű	

szülő	
Összesen	

Szakiskola  51.8  21.2  3.6  19.0 

Szakközépiskola  19.6  25.8  15.4  22.5 

Gimnázium  7.2  13.1  23.0  15.3 

Alap/középfokú 
szakképzés 

9.6  12.8  6.9  10.9 

Felsőfokú 
szakképzés 

4.2  5.1  4.3  4.9 

Főiskola/egyetem  6.0  18.3  44.6  24.3 

Egyéb iskola  1.5  3.7  2.2  3.1 
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9.5 Továbbtanulás	és	megszerzett	képességek	

9.5.1 Elvárt	végzettség	és	továbbtanulás	

Mivel  az  adatfelvételek  idején még  nem mindenki  érte  el  odáig  az  iskolai  pályafutásában,  hogy 
meghozza  a  döntést  az  esetleges  továbbtanulásról,  ezért  az  iskolai  pályafutás  elemzésekor  fontos 
lehet  megszerezni  kívánt  végzettség  vizsgálata.  Az  első  hullám  kérdőíve  három  szempontból 
közelítette meg a kérdést. Megkérdezték a fiatalok szüleit, hogy (1) mi az a legmagasabb végzettség, 
amit  szeretne,  ha  a  gyermeke  elérne,  (2)  mi  az  a  végzettség,  aminek  az  elérését  feltétlenül 
szükségesnek tartja, (3) meddig tudják vagy akarják vállalni a gyermekük iskoláztatásának költségeit. 

Az alacsony  iskolai végzettségű  szülők gyermekei már azáltal hátrányba kerülnek, hogy a  családjuk 
alacsonyabbra  teszik  a  mércét,  alacsonyabb  végzettséget  várnak  el  tőlük.  Míg  a  középfokú  és 
felsőfokú  végzettségű  családok  fiataljainak  többségétől  érettséginél  magasabb  (érettségi  utáni 
szakma,  főiskolai vagy egyetemi diploma, doktori  fokozat) végzettséget várnak el  (sorrendben 72,9 
százaléktól  és  95,8  százaléktól),  addig  az  alacsony  végzettségű  szülők  gyermekei  öt  esetből  csak 
kétszer  (37,9  százalék)  szembesülnek  ugyanilyen  elvárással.  Ugyanakkor  harmaduknál  a  szülők 
szakiskolai98  végzettséget  várnak  el, míg  negyedüknél  szakközépiskolai  érettségit  (20.  táblázat).  A 
gimnáziumi  érettségi mint  elvárt  végzettség mindhárom  csoportban  alacsony,  ami  arra  utal,  hogy 
ebbe a képzési  formába  szinte kizárólag  továbbtanulási  szándékkal  jelentkeznek a  fiatalok. Ez még 
inkább  fontossá  teszi  az  a  korábban  látott  adatot,  hogy  az  alacsony  iskolai  végzettségű  családok 
gyermekei, ha érettségit adó képzésen tanulnak, akkor is elsősorban szakközépiskolában teszik azt. 

A szülők által elvárt végzettség nem különbözik érdemben a településtípusok között, azaz az alacsony 
iskolai  végzettségű  szülők ugyanazt  várják el  gyereküktől,  lakjanak  azok  városban  vagy  községben. 
Ugyanez mondható el a diplomás szülők gyerekeinek esetében  is. Egyedül a középfokú végzettségű 
szülők  esetében  igaz,  hogy  a  városban  lakó  fiataloktól magasabb  végzettséget  várnak  el, mint  a 
községiektől. 

20. táblázat 

Az elvárt végzettség a szülők iskolai végzettsége szerint (%) 

Szülők	iskolai	
végzettsége	

Általános	iskola	
vagy	szakmun‐
kás	végzettség	

Szakközép‐
iskolai	érettségi	

Gimnáziumi	
érettségi	

Érettségi	felett	

Mindkét  szülő 
alacsony  iskolai 
végzettségű 

33.6  24.4  4.0  37.9 

Középfokú 
végzettségű szülő 

8.0  16.5  2.6  72.9 

Felsőfokú 
végzettségű szülő 

1.0  2.1  1.1  95.8 

Összesen  9.8  14.2  2.4  73.5 

 

 

A feltétlenül szükségesnek gondolt végzettség az elvárt végzettséghez hasonló módon különbözik az 
alacsony iskolai végzettségű és a magasabb iskolai végzettségű családok fiataljai között. Kiemelendő, 

                                                            
98
 A táblázatban együtt szerepel a szakiskolai és az általános iskolai végzettség, de a kifejezetten általános iskolai végzettséget elvárók 

aránya mindhárom csoportban 1 százalék alatti. 
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hogy a diplomás szülők gyerekeinek 70,9 százalékának az érettségi feletti végzettség mindenképpen 
elérendő célként  jelenik meg, míg az alapfokú végzettségű családok gyerekeinél 21,4 százalék ez az 
arány (21. táblázat).  

21. táblázat 

A feltétlenül szükségesnek tartott végzettség a szülők iskolai végzettsége szerint (%) 

Szülők	iskolai	
végzettsége	

Általános	iskola	
vagy	szakmun‐
kás	végzettség	

Szakközép‐
iskolai	érettségi	

Gimnáziumi	
érettségi	 Érettségi	felett	

Mindkét  szülő 
alacsony  iskolai 
végzettségű 

48.3  25.2  5.2  21.4 

Középfokú 
végzettségű szülő 

16.6  26.8  11.0  45.6 

Felsőfokú 
végzettségű szülő 

2.7  9.4  17.0  70.9 

Összesen  17.6  22.5  11.6  48.3 

 

 

Ugyanezek az eltérések  reprodukálódnak, ha a  szülők által  finanszírozhatónak  tartott  végzettséget 
vizsgáljuk és a válaszlehetőségek közül kizárjuk a „nem tudják”, valamint a „még nem döntötték el” 
válaszokat.  A  diplomás  szülők  közül  szinte  mindenki  érettségi  feletti  végzettségig  tudja/akarja 
finanszírozni gyermeke tanulását, míg az alacsony végzettségű szülőknél 37,4 százalék válaszolta ezt, 
harmaduk (34,1 százalék) pedig legfeljebb a szakiskolai végzettség megszerzését tudja támogatni (22. 
táblázat). Amennyiben a „nem tudják” és a „még nem döntötték el” válaszokat is figyelembe vesszük, 
az  alacsonyabb  iskolai  végzettségű  családok  körében  magasabb  bizonytalanság  rajzolódik  ki.  A 
felsőfokú végzettségű diákok családjában 9,3  százalék az  ilyen értelemben bizonytalanok aránya, a 
középfokú végzettségűeknél 14,3 százalék, az alapfokú végzettségűeknél pedig 15,2 százalék. 

22. táblázat 

A szülők által finanszírozható végzettség a szülők iskolai végzettsége szerint (%) 

Szülők	iskolai	
végzettsége	

Általános	iskola	
vagy	szakmun‐
kás	végzettség	

Szakközép‐
iskolai	érettségi	

Gimnáziumi	
érettségi	

Érettségi	felett	

Mindkét szülő 
alacsony iskolai 
végzettségű 

34.1  23.7  4.8  37.4 

Középfokú 
végzettségű szülő 

7.4  15.3  2.6  74.7 

Felsőfokú 
végzettségű szülő 

0.8  1.2  1.6  96.4 

Összesen  9.3  13.0  2.6  75.1 
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Az adatfelvétel ötödik hullámában, 2011 első hónapjaiban, a kérdőívben a továbbtanulási döntésekre 
és  szándékokra  is  rákérdeztek.  2009  novemberétől  minden  felsőoktatási  jelentkezési  időszak 
esetében megkérdezték, hogy a  fiatal beadta‐e a  jelentkezését valamilyen  intézménybe.99  Itt  tehát 
nem a megvalósuló továbbtanulásról rendelkezünk adatokkal, hanem a továbbtanulási szándékokról, 
arról, hogy a fiatalok egyáltalán megpróbáltak‐e magasabb végzettséget szerezni. Míg 2011. februárig 
a  felsőfokú  végzettségű  szülők  gyerekeinek  77,8  százaléka  jelentkezett  vagy  tervezett  jelentkezni 
valamilyen  felsőoktatási  intézménybe,  addig  a  középfokú  végzettségű  családok  gyerekeinél  36,3 
százalék tette ezt, az alacsony  iskolai végzettségű szülők gyerekeinek pedig mindössze 7,9 százaléka 
(23. táblázat). A különbség tehát tízszeres! Mivel itt még csak jelentkezésről van szó, többek között az 
imént  látott  finanszírozási  nehézségek,  és  ebből  fakadóan  a  munkaerőpiacra  való  kilépésre 
kényszerülés miatt a felsőfokú végzettség megszerzésében az iskolázatlanabb családok gyerekeinek a 
hátránya még nagyobb lehet. 

23. táblázat 

2011. februárig jelentkezett‐e felsőoktatási intézménybe vagy tervezte‐e a jelentkezést? (%) 

Szülők	iskolai	végzettsége	
Nem	jelentkezett	és	nem	

tervezte	 Jelentkezett	vagy	tervezte	

Mindkét  szülő  alacsony  iskolai 
végzettségű 

92.1  7.9 

Középfokú végzettségű szülő  63.7  36.3 

Felsőfokú végzettségű szülő  22.2  77.8 

Összesen  57.9  42.1 

 

 

A  24.  táblázat  2011.  februárig  felsőoktatási  intézménybe  jelentkezők  vagy  a  jelentkezést  tervezők 
arányát  mutatja  a  szülők  végzettsége  és  a  2006‐os  lakóhely  településtípusa  szerint.  Általában 
jellemző, hogy a Budapesten vagy a városokban élők körében nagyobb arányú a felsőoktatásba való 
jelentkezés, az alacsony végzettségű szülők gyerekeinél azonban mindkét csoportban olyan alacsony 
a jelentkezési arány, hogy statisztikai értelemben nincs különbség közöttük. 

                                                            
99
 Mivel az adatfelvétel időpontja a felsőoktatási jelentkezési időszakra esett, ezért a fiatalok egy részétől a 2011. februári jelentkezési 

időszak esetében a szándékokról lehetett információt szerezni. 
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24. táblázat 

2011. februárig felsőoktatási intézménybe jelentkezők vagy a jelentkezést tervezők aránya a szülők 
iskolai végzettsége és a lakóhely településtípusa szerint (%) 

Szülők	iskolai	végzettsége	 Budapest	vagy	város	 Község	

Mindkét  szülő  alacsony  iskolai 
végzettségű 

9.1  6.9 

Középfokú végzettségű szülő  41.6  28.2 

Felsőfokú végzettségű szülő  80.6  65.1 

 

 

9.5.2 Képességek,	készségek	

A  továbbtanulást  és  a  munkaerő‐piaci    érvényesülést  egyaránt  segíthetik  a  középiskola  végére 
megszerzett képességek, készségek. Az ötödik hullám kérdőíve két ilyenre kérdez rá: a jogosítványra 
és a nyelvvizsgára. A nyolcadik osztályt követő ötödik tanévre, 2010. decemberig a diplomás családok 
gyerekei közül minden második  (51,2 százalék) rendelkezett valamilyen nyelvvizsgával. A középfokú 
végzettségű  szülők  gyerekeinél  15,4  százalék  ez  az  arány,  míg  az  alacsony  iskolai  végzettségű 
családokból  származó  fiatalok  esetében  ötven  gyerekből  mindössze  kettő  (2,2  százalék)  tett 
nyelvvizsgát  (25.  táblázat). A  jogosítvány esetében  kisebb, de még mindig  jelentős  a  fiatalok  közti 
különbség. A  felsőfokú  végzettségű  szülők  gyerekeinek  42,3  százaléka  rendelkezett  „B”  kategóriás 
jogosítvánnyal, míg az alacsony iskolai végzettségű szülők gyerekeinek 12,4 százaléka (26. táblázat). 

25. táblázat 

2010. decemberig tett‐e valamilyen nyelvből nyelvvizsgát? (%) 

Szülők	iskolai	végzettsége	 Nem	tett	nyelvvizsgát	 Tett	nyelvvizsgát	

Mindkét  szülő  alacsony  iskolai 
végzettségű 

97.8  2.2 

Középfokú végzettségű szülő  84.6  15.4 

Felsőfokú végzettségű szülő  48.8  51.2 

Összesen  78.0  22.0 
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26. táblázat 

2010. decemberig szerzett‐e jogosítványt? (%) 

Szülők	iskolai	végzettsége	 „B”	kategóriás	jogosítvány	 Egyéb	jogosítvány	

Mindkét  szülő  alacsony  iskolai 
végzettségű 

12.4  1.8 

Középfokú végzettségű szülő  29.9  3.6 

Felsőfokú végzettségű szülő  42.3  3.4 

Összesen  30.5  3.3 

 

 

A nyelvvizsga és a  jogosítvány megszerzése esetében sincs érdemi különbség az községi és a városi 
alacsony  iskolai  szülők gyerekei között. A magasabb  (középfokú vagy  felsőfokú)  iskolai végzettségű 
családok  gyerekei  a  községekben  nagyjából  10  százalékponttal  kisebb  arányban  szereznek 
nyelvvizsgát, mint  a  városokban.  A  községekben  ezért  kisebb  az  alacsony  és  a magasabb  iskolai 
végzettségű  szülők  gyerekei  közti  szakadék,  de  ez  abból  fakad,  hogy  a  települési  hátrány  a 
magasabban képzett családokat is sújtja. Az alacsony iskolai végzettségű szülők gyerekei pedig „nem 
tudnak”  még  kisebb  arányban  nyelvvizsgát  tenni,  hiszen  körükben  a  nyelvtudással  rendelkezők 
országos átlaga, ahogy  láttuk, 2,2  százalék, és a budapestiek vagy városiak között  is mindössze 2,6 
százalék  (27.  táblázat).  A  jogosítványszerzés  esetében  csak  a  középfokú  végzettségű  szülők 
gyerekeinél  különbözik  a  kétféle  településtípus  átlaga:  a  községekben  feltehetően  az  eltérő 
közlekedési  lehetőségek  miatt  nagyobb  a  „B”  kategóriás  jogosítvánnyal  rendelkezők  aránya.    A 
mintabeli  átlag  esetében  a  másik  két  csoportra  is  elmondható  ez,  de  ezek  a  különbségek 
statisztikailag nem szignifikánsak. 

27. táblázat 

A 2010. decemberig nyelvvizsgát tevők aránya a szülők iskolai végzettsége és a lakóhely település‐
típusa szerint (%) 

Szülők	iskolai	végzettsége	 Budapest	vagy	város	 Község	

Mindkét  szülő  alacsony  iskolai 
végzettségű 

2.6  1.9 

Középfokú végzettségű szülő  18.4  10.8 

Felsőfokú végzettségű szülő  53.1  42.8 

 

 

9.5.3 Szülő‐tanár	kapcsolat	

A szülők iskolához, iskoláztatáshoz való viszonyt jelezheti, hogy milyen gyakran tartják a kapcsolatot 
gyerekeik tanáraival. Ez egyfelől az iskola felőli elvárások érvényesítését is lehetővé teszi, másfelől a 
fiatal  iskolai  eredményeinek  nyomon  követését  is  jobban  lehetővé  teszi.    Az  adatfelvétel  első 
hullámának kérdőívében a szülőktől kérdezték meg, hogy gyerekük ötödikes kora óta milyen gyakran 
vettek  részt  szülői értekezleteken,  valamint milyen  gyakran beszéltek  gyerekeik  tanáraival  a  szülői 
értekezleteken  kívül.  A  diplomás  családok  gyerekeinek  91,9  százalékánál  a  szülői  értekezleteken 



 

 

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések értékelése – értékelési jelentés függelék 

170 

„szinte mindig” részt vett valamelyik szülő, míg az alacsony végzettségű családok gyerekeinél a szülők 
önbevallása alapján is kétharmadnyi ez az arány (61,8 százalék). Hasonló különbségek vannak a szülői 
értekezleten  kívüli  szülő‐tanár  találkozások  esetében.  Az  előbbi  csoportban  a  diákok  45,9 
százalékának állította a szülője, hogy gyakran beszélt a tanárokkal, míg az utóbbiban a fiatalok 33,9 
százalékának mondta ugyanezt a szülője (28. táblázat).100 

A  szülői  értekezleten  kívüli  találkozás  a  községekben  lakók  esetében  gyakoribb  a  középfokú  és  a 
felsőfokú végzettségű szülőknél, mint a városiaknál  (sorrendben 6,5 és 11,5 százalékponttal), ami a 
település  és  a  méretéből  lakóhely‐iskola  távolság  mértékéből  adódhat.  Ugyanakkor  az  alacsony 
iskolai  végzettségű  szülők  nem  válaszolták  azt  nagyobb  arányban  a  községekben,  hogy  a  szülői 
értekezleteken kívül gyakrabban beszéltek volna a  tanárokkal, mint a városiak. Az  inkább  kötelező 
tevékenységnek számító szülői értekezleten való részvételben nincs ilyen települési különbség. 

28. táblázat 

Ötödikes kora után a szülők és a tanárok kapcsolata a szülők válaszai alapján (%)  

Szülők	iskolai	végzettsége	
Szinte	mindig	részt	vettek	a	

szülői	értekezleteken	

Gyakran	beszéltek	a	
tanárokkal	a	szülői	
értekezleteken	kívül	

Mindkét  szülő  alacsony  iskolai 
végzettségű 

61.8  33.9 

Középfokú végzettségű szülő  84.6  42.4 

Felsőfokú végzettségű szülő  91.9  45.9 

Összesen  83.2  42.1 

 

 

A második hullám kérdőívében már a mintába került fiataloktól kérdezték meg, hogy a 2006‐2007‐es 
tanévben a szüleik milyen gyakran vettek részt szülői értekezleteken, illetve milyen gyakran beszéltek 
a tanáraikkal a szülői értekezleteken kívül. A részvételi arányok ugyan különböznek a szülői válaszok 
arányaitól, de a három  csoport  közti eltérések hasonlóak. A  felsőfokú  végzettségű  szülők  gyerekei 
76,9 százalékban válaszolták azt, hogy a szüleik szinte mindig elmentek a szülői értekezletekre, és 19, 
8  százalékban  azt,  hogy  azokon  kívül  gyakran  beszéltek  a  tanáraikkal,  míg  az  alacsony  iskolai 
végzettségű  családok  gyerekeinél  sorrendben  40,3  százalék  és  10,4  százalék  a  két  szám  (29. 
táblázat).101 

                                                            
100
 A tényleges tanár‐szülő találkozások gyakoriságát a kérdőív alapján nem tudjuk. A valódi különbségek kisebbek lehetnek, amennyiben a 

felsőfokú végzettségű szülők esetében a társas kívánatosság torzító hatása jobban érvényesül, ha ők jobban tisztában vannak az „elvárt” 
válaszokkal, jobb színben akarnak feltűnni a kérdezőbiztos előtt, így inkább hajlanak arra, hogy gyakori szülő‐tanár találkozásról 
számoljanak be. 
101
 A társas kívánatosság torzító hatása a szülői válaszokhoz hasonlóan itt is jelentkezhet. 
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29. táblázat 

A 2006‐2007‐es tanévben a szülők és a tanárok kapcsolata a fiatal válaszai alapján (%)  

Szülők	iskolai	végzettsége	 Szinte	mindig	részt	vettek	a	
szülői	értekezleteken	

Gyakran	beszéltek	a	
tanárokkal	a	szülői	
értekezleteken	kívül	

Mindkét  szülő  alacsony  iskolai 
végzettségű 

40.3  10.4 

Középfokú végzettségű szülő  66.5  14.3 

Felsőfokú végzettségű szülő  76.9  19.8 

Összesen  65.6  15.1 

 

 

9.5.4 Különórák	

Az  iskola melletti  különórákon  való  részvételt  egyfelől  erőteljesen meghatározza  a  család  anyagi 
helyzete, másfelől  az  iskolában megszerezhető  tudások melletti extra  képességek és  tapasztalatok 
megszerzését  teszi  lehetővé,  és  a  szülők  iskolázáshoz,  tudásszerzéshez  való  viszonyát  is 
illusztrálhatják. Még egyszer hangsúlyozni kell, hogy mivel az anyagi helyzet komoly korlátja  lehet a 
különórákon  való  részvételnek,  ezért  részletesebb  elemzések  híján  a  kétváltozós  összefüggések 
bemutatásakor valóban illusztrációról van szó. 

Az  adatfelvétel  első  és  második  hullámának  kérdőívében  is  szerepelt  kérdés  a  különórákra 
vonatkozóan.  Az  első  hullámban  egyetlen  kérdéssel  kérdeztek  rá,  hogy  a  fiatal  jár‐e  bármilyen 
különórára, a második hullámban részletesen, tízféle különórára vonatkozóan kérdezték meg, hogy a 
fiatal  iskolán belül, valamint  iskolán kívül  jár‐e  rájuk. A  felsőfokú végzettségű családok gyerekeinek 
mindkét  időpontban  nagyjából  kétharmada  jelezte,  hogy  részt  vesz  valamilyen  különórán.  Az 
alacsony iskolai végzettségű családok esetében az első időpontban 26,9 százalék, a másodikban 41,8 
százalék  számolt  be  különórán  való  részvételről  (30.  táblázat).  A  két  adat  közti  eltérés  oka 
feltehetően  a  második  időpont  részletes  kérdezése  szerepelt,  amelyben  többek  között  a 
korrepetálás,  fejlesztés és a mentor‐tanári  foglalkozás  is  szerepelt. Az alacsony  iskolázottságú és a 
magas  iskolázottságú szülők gyerekei közti eltérés  igen  jelentős ugyan, de figyelemre méltó, hogy a 
rosszabb anyagi helyzet ellenére viszonylag jelentős arányban vesznek részt különórákon az alapfokú 
végzettségű szülők gyerekei is. 



 

 

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések értékelése – értékelési jelentés függelék 

172 

30. táblázat 

Különórára járás a 2006‐2007‐es és a 2007‐2008‐as tanévben (%)  

Szülők	iskolai	végzettsége	
Járt‐e	valamilyen	

különórára	a	2006‐2007‐es	
tanévbena	

Járt‐e	valamilyen	
különórára	a	2007‐2008‐es	

tanévbenb	

Mindkét  szülő  alacsony  iskolai 
végzettségű 

26.9  41.8 

Középfokú végzettségű szülő  40.2  53.6 

Felsőfokú végzettségű szülő  65.3  67.8 

Összesen  44.3  55.3 

a „Jár‐e valamilyen különórára, például: sport‐, zene‐, színház‐, táncórára, vagy tagja‐e ilyen célú egyesületnek, 
szervezetnek?” 
b  „Milyen  tanórán  kívüli  foglalkozásokra  jár  az  iskolában  illetve  különóraként?”:  Jelölte‐e  a  következő  tíz 
tevékenység bármelyikénél, hogy iskolán belül vagy iskolán kívül jár rájuk: valamilyen sportági edzés, testedzés; 
számítástechnika;zene, ének,  tánc; egyéb művészeti  (pl.  rajz,  festés);  roma kultúra, nyelv, zene; autóvezetés; 
korrepetálás, fejlesztés; tehetséggondozás; mentor‐tanári foglalkozás; egyéb. 

 

9.6 Munkaerőpiac	

A munkaerőpiaccal foglalkozó fejezetben – ahogy korábban jeleztük – a hatodik adatfelvételi hullám 
adatait használjuk, mivel a korábbi hullámoknál a fiatalok még meglehetősen kis arányban léptek ki a 
munkaerőpiacra,  így  az  elemezhető minta  elemszáma  túlságosan  alacsony  lett  volna.  102  A minta 
súlyozott elemszáma 7082 fő, a szülők iskolai végzettsége alapján létrehozott három csoport aránya 
szinte  teljesen  azonos  az  eddig  használt  ötödik  adatfelvételi  hullámon  alapuló mintához  (lásd  9. 
táblázat): 13,6  százalék  az  alacsony  iskolai  végzettségű  szülők  gyerekeinek  az  aránya,  a  középfokú 
végzettségű  szülők  gyerekei  62,6  százaléknyian  vannak,  a  diplomás  családból  származó  fiatalok 
aránya 23,8 százalék. 

Mivel az alacsony iskolai végzettségű szülők gyerekeinek igen jelentős része már a nyolcadik osztályt 
követő ötödik tanévre kiesett az oktatási rendszerből, ezért nem meglepő, hogy a körükben a hatodik 
hullám  kérdezését megelőző  héten magasabb  a  legalább  egy  órányi  jövedelmet  biztosító munkát 
végzők aránya  (35,6 százalék), mint a másik két csoportban  (30,3 százalék, valamint 17,1 százalék). 
Ugyanakkor ha csak azokat vizsgáljuk, akik már nem tanulnak nappali tagozaton, és így „kényszerítve 
vannak”  a munkaerőpiacon  való  részvételre, megfordulnak  az  arányok.  A  középfokú  és  felsőfokú 
végzettségű szülők gyerekeinek közel 60 százaléka végzett a kérdezést megelőző héten legalább egy 
órányi munkát, az alacsony végzettségű családokból származók közül viszont csak 42,8 százalék (31. 
táblázat). 

                                                            
102
 A hatodik hullámban a kérdezést megelőző héten legalább 1 órányi munkát végzők (súlyozott) száma 1941 fő, míg egy évvel korábban ez 

a szám mindössze 786 fő volt.. 
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31. táblázat 

A kérdezést megelőző héten végzett legalább 1 óra jövedelmet biztosító munkát (%)  

Szülők	iskolai	végzettsége	 Mindenki	 Nappali	tagozaton	nem	
tanulók	

Mindkét szülő alacsony iskolai 
végzettségű 

35.6  42.8 

Középfokú végzettségű szülő  30.3  59.3 

Felsőfokú végzettségű szülő  17.1  58.5 

Összesen  27.9  54.6 

 

 

A  kérdezést megelőző négy hétben minden negyedik  fiatal  keresett munkát. Az arány az alacsony 
iskolai  végzettségű  szülők  gyerekei  körében  magasabb  (38,2  százalék),  a  diplomás  családok 
gyerekeinél alacsonyabb (10,2 százalék). A nappali tagozaton nem tanulókra szűkítve a mintát ismét 
megfordulnak  az  arányok. Összességében minden második  fiatal  keresett munkát,  de  a  felsőfokú 
végzettségű  szülők  gyerekei  az  átlagnál  kisebb  arányban  (36,8  százalék).  Ez  elsősorban  abból 
fakadhat, hogy a körükben magas volt a munkát végzők aránya. Ugyanakkor a nem  tanuló  fiatalok 
között  a  középfokú  végzettségű  szülők  gyerekei  keresnek  a  legnagyobb  arányban  munkát  (56,5 
százalék),  ami  arra  utal,  hogy  sokuknak  ugyan  van  munkájuk  (az  arány  azonos  a  diplomás 
családokéval), ugyanakkor nem elégedettek vele (32. táblázat). 

32. táblázat 

A kérdezést megelőző négy hétben munkát keresők aránya (%)  

Szülők	iskolai	végzettsége	 Mindenki	 Nappali	tagozaton	nem	
tanulók	

Mindkét szülő alacsony iskolai 
végzettségű 

38.2  47.7 

Középfokú végzettségű szülő  25.9  56.5 

Felsőfokú végzettségű szülő  10.2  36.8 

Összesen  23.1  51.8 

 

 

A kérdőív rákérdezett arra is, hogy a munkát végzők milyen minőségben végzik főmunkájukat, illetve 
a kérdezés  időpontjában munkát nem végzők milyen minőségben végezték utolsó főmunkájukat. Az 
alacsony iskolai végzettségű szülők gyerekei az átlagosnál ritkábban dolgoztak alkalmazottként (75,3 
százalék), míg  a  közfoglalkoztatás  kiemelkedően magas  volt  körükben  (14,2  százalék).  A  diplomás 
családok  gyerekeihez  képest  a  kevésbé  stabil,  alkalmi munkát  végzők  aránya  is magasabb  volt  a 
képzetlen szülők gyerekeinél (összességében sorrendben 4,4 százalék és 9,7 százalék) (33. táblázat). 
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33. táblázat 

Főmunkáját milyen minőségben végzi? (%) 

	
Mindkét	szülő	
alacsony	iskolai	
végzettségű	

Középfokú	
végzettségű	

szülő	

Felsőfokú	
végzettségű	

szülő	
Összesen	

Alkalmazottként	 75.3  87.1  85.4  84.0 

Társas	vállalkozás	
tagjaként	

0.0  0.1  0.5  0.1 

Vállalkozóként,	
önállóként	

0.6  1.2  6.1  1.5 

Alkalmi	munkákat	
végez	

3.4  4.4  3.5  4.1 

Mezőgazdasági	nap‐
számosként,	építőipari	
alkalmi	munkásként	

3.1  0.6  0.0  1.2 

Egyéb	alkalmi	
munkákat	végzőként	

3.2  1.4  0.9  1.8 

Fizetett	szakmai	
gyakorlat	

0.0  0.4  0.9  0.3 

Közfoglalkoztatottként 14.2  4.2  2.3  6.5 

Segítő	családtagként	 0.2  0.6  0.5  0.5 

 

 

Az alacsony  (és középfokú)  iskolai végzettségű  szülők gyerekei körében nagyobb azok aránya, akik 
rendelkeznek  vagy  rendelkeztek  írott munkaszerződéssel  (34.  táblázat),  aminek  az  lehet  a  fő  oka, 
hogy ezek a  fiatalok a nappali  tagozatos  tanulmányaik mellett dolgozó diplomás szülők gyerekeivel 
szemben nagyobb arányban léptek ki „véglegesen” a munkaerőpiacra, azaz nagyobb arányban ez a fő 
tevékenységük, és nem a gazdaság szürkezónájában levő diákmunkákat végzik elsősorban.103 

                                                            
103
 Később látni fogjuk, hogy a diplomás szülők gyerekei jellemzően tanulónak és nem valamilyen munkát végzőnek sorolják be magukat. 
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34. táblázat 

Van‐e/volt‐e írott munkaszerződése? (%)  

Szülők	iskolai	végzettsége	 Nincs	vagy	nem	volt	írott	
munkaszerződése	

Van	vagy	volt	írott	
munkaszerződése	

Mindkét szülő alacsony iskolai 
végzettségű 

16.6  83.4 

Középfokú végzettségű szülő  15.7  84.3 

Felsőfokú végzettségű szülő  23.2  76.8 

Összesen  17.0  83.0 

 

 

A  heti munkaórák  tekintetében  nincs  jelentős  különbség  a  három  csoport  között,  amennyiben  a 
nappali  tagozaton  nem  tanulókat  vizsgáljuk.   Összességében  a  valamilyen munkát  végzők  között, 
mivel  nagyobb mértékben  vannak  jelen  a munkaerőpiacon,  ezért  az  alacsony  iskolai  végzettségű 
családból  származó  fiatalok  többet  dolgoznak,  mint  a  magas  végzettségű  szülők  gyerekei  (35. 
táblázat). 

35. táblázat 

Hány órát dolgozik általában egy héten?  

Szülők	iskolai	végzettsége	 Mindenki	 Nappali	tagozaton	nem	
tanulók	

Mindkét szülő alacsony iskolai 
végzettségű 

37.4  37.9 

Középfokú végzettségű szülő  37.0  39.8 

Felsőfokú végzettségű szülő  32.2  38.5 

Összesen  36.3  39.3 

 

 

Az  alacsony  iskolázottságú  szülők  gyerekei  között  jelentősen magasabb  a munkanélküliek  aránya, 
akár a teljes mintát, akár az oktatási rendszerből kikerülőket vizsgáljuk. Az utóbbi esetben a nappali 
tagozaton  nem  tanuló  fiatalok  mintegy  kétötödét  (38,4  százalék)  tartják  nyilván  regisztrált 
munkanélküliként  a munkaügyi  központok, míg  a  diplomás  szülők  gyerekeinél  18,5  százalék  ez  az 
arány (36. táblázat). Az utóbbiak körében a nappali tagozatról való kikerülés sikertelenséget, az elvárt 
karrierút  (az  érettséginél magasabb  végzettség megszerzése) megtörését  jelenti, míg  az  alacsony 
iskolai  végzettségű  szülők  gyerekei  körében  a nyolcadik osztályt  követő hatodik  évben  az oktatási 
rendszer elhagyása „normál” életútnak  tekinthető.  Ilyen szemszögből nézve a sikertelen, de magas 
iskolázottságú  családból  jövők kisebb arányban munkanélküliek, mint az elvárásoknak megfelelően 
teljesítő alacsony iskolázottságú családok gyerekei. 



 

 

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések értékelése – értékelési jelentés függelék 

176 

36. táblázat 

A regisztrált munkanélküliként nyilvántartottak aránya (%)  

Szülők	iskolai	végzettsége	 Mindenki	 Nappali	tagozaton	nem	
tanulók	

Mindkét szülő alacsony iskolai 
végzettségű 

30.5  38.4 

Középfokú végzettségű szülő  12.7  25.1 

Felsőfokú végzettségű szülő  3.6  18.5 

Összesen  13.0  28.2 

 

 

A közhasznú, közcélú vagy közmunka végzésére a kérdőív kétféleképpen kérdezett rá. Az első kérdés 
arra  vonatkozott,  hogy  a  fiatal  a  kérdezés  időpontjában  végez‐e  ilyen munkákat, míg  a második 
kérdés arra vonatkozott, hogy a kérdezést megelőző egy évben végzett‐e. A két kérdést összevonva 
azt  vizsgáltuk,  hogy  hányan  vannak,  akik  a  kérdezést  megelőző  évben  vagy  a  kérdezés  idején 
közfoglalkoztatásban  vettek  részt.  Összességében  mindössze  234  fiatal  vett  részt  ilyen 
foglalkoztatásban (3,3 százalék). Míg a diplomás családok fiataljai közül száz főből mindössze egy (1,2 
százalék), addig az alacsony iskolai végzettségű szülők gyerekei közül minden tízedik (10,8 százalék). A 
nappali  tagozaton nem  tanulókat  vizsgálva  a  tíz  százalékpontos  különbség megmarad  (sorrendben 
4,6 százalék, illetve 14,7 százalék). 

37. táblázat 

A közhasznú, közcélú vagy közmunkát végzők aránya (%)  

Szülők	iskolai	végzettsége	 Mindenki	 Nappali	tagozaton	nem	
tanulók	

Mindkét szülő alacsony iskolai 
végzettségű 

10.8  14.7 

Középfokú végzettségű szülő  2.5  6.3 

Felsőfokú végzettségű szülő  1.2  4.6 

Összesen  3.3  8.5 

 

 

A  kérdőív munkaerő‐piaci    blokkjának  a  végén  önbesorolásra  kérték  a  fiatalokat.  Nem meglepő 
módon,  a  diplomás  családok  gyerekeinek  többsége  (82,8  százalék)  elsősorban  tanulónak  tartja 
magát, de a középfokú végzettségű szülők gyerekeinek is a fele (53,8 százalék) még tanul. Az alacsony 
iskolai  végzettségű  szülők  gyerekei  közül  viszont  csak minden ötödik  (21,3  százalék)  tekinti magát 
tanulónak, 30,9  százalékuk dolgozik, és közel ugyanekkora arányuk  (29,9  százalék) munkanélküli. A 
munkaerőpiacon  aktívan  résztvevők  közül  tehát  minden  második  fiatal  munka  nélkül  van.  Az 
átlagosnál  magasabb  a  munkaerőpiacról  ideiglenesen  távolevők  aránya  is  (13,4  százalék)  (38. 
táblázat).  
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38. táblázat 

A fiatalok önbesorolása a szülők iskolai végzettsége szerint (%) 

	
Mindkét	szülő	
alacsony	iskolai	
végzettségű	

Középfokú	
végzettségű	szülő	

Felsőfokú	
végzettségű	szülő	

Összesen	

Dolgozik  30.9  26.0  10.6  23.0 

Munkanélküli  29.9  14.6  4.2  14.2 

Tanuló  21.3  53.8  82.8  56.2 

Munkaképtelen  0.5  0.1  0.0  0.2 

Gyeden, gyesen, 
gyeten van 

13.4  2.3  0.2  3.3 

A háztartást, illetve 
családját látja el 

0.6  0.2  0.0  0.2 

Egyéb okból nem 
dolgozik 

3.5  3.0  2.2  2.9 

 

 

9.7 Fő	megállapítások	

Az alacsony  iskolai végzettségű  szülők gyerekei között  felülreprezentáltak a községekben élők és a 
romák.  Ezen  fiatalok  aránya  magasabb  az  észak‐keleti  és  a  dél‐nyugati  megyékben.    A  fiatalok 
családjában a felsőfokú végzettségűekhez képest kevesebb mint fele az egy főre jutó jövedelem. 

Az  iskolai pályafutásoknál már az általános  iskola megválasztásánál hátrányba kerülnek: a körükben 
nagyobb a körzeti  iskolába  íratottak aránya. Az általános  iskolai évismétlési arány a diplomás szülők 
gyerekeinek a tízszerese, és a középiskolában is gyakoribb az évismétlés a körükben. 

A nyolcadik osztályt követő ötödik évre az alacsony  iskolai végzettségű  szülők gyerekei közül ötből 
kettő  (38,4  százalék)  a  középfokú  végzettség  megszerzése  nélkül  eltűnik  a  nappali  tagozatos 
oktatásból.  A  középfokú  végzettségű  szülők  gyermekeinél  ez  az  arány  7,8  százalék  volt,  míg  a 
diplomás szülők gyermekeinél 2,1 százalék. 

A  nyolcadik  osztályt  követő  évben  nappali  tagozaton  tanulók  jellemzően  szakiskolában  vagy 
szakközépiskolában tanulnak, a felsőfokú végzettségű szülők gyerekei (90,5 százalék), míg a felsőfokú 
végzettségű szülők gyerekeinek 69,6 százaléka gimnáziumban. 

Míg  a  felsőfokú  végzettségű  családok  gyerekeitől  szinte  általánosan  érettséginél  magasabb 
végzettséget várnak el a szüleik, addig az alacsony iskolai végzettségű szülők gyerekeinél 40 százalék 
alatti  ez  az  arány.  Ezt  részben  magyarázhatja,  hogy  a  szülők  hasonló  arányban  tartják  általuk 
finanszírozhatónak az érettségi feletti végzettség megszerzését. 

Az  alacsony  iskolai  végzettségű  szülők  gyerekei  közül mindössze  2,2  százalék  szerzett  nyelvvizsgát 
2010  decemberéig,  miközben  a  diplomás  családok  gyerekei  közül  kettőből  már  egy  beszélt 
valamilyen nyelvet. 

A  szülők  iskolához való viszonyát  jelezheti az  is, hogy a  szülő‐tanár  interakció a  szülői és a  fiatalok 
által  adott  válaszok  alapján  is  alacsonyabb  az  alapfokú  végzettségű  családok  gyerekeinél, mint  a 
diplomás családból származó fiataloknál. 
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A települési  lejtővel való összevetésben  (a  fiatal 2006‐ban Budapesten,  illetve másik városban vagy 
településen lakott) jellemzően az alapösszefüggések replikálódnak. 

A munkaerő‐piacon  az  alacsony  iskolai  végzettségű  családok  gyerekei  nagyobb  arányban  vannak 
jelen,  mint  a  többségében  még  tanuló  magasabb  végzettségű  családokból  származó  fiatalok. 
Ugyanakkor a nappali  tagozatos oktatásból  kiesők  között már alacsonyabb arányban  rendelkeznek 
munkával a képzetlen  szülők gyerekei, valamint a  regisztrált munkanélküliek aránya  is magasabb a 
körükben. Közfoglalkoztatásban munkát minden tízedik vész részt közülük, míg a diplomás családok 
gyerekeinek mindössze 1 százaléka. 

 

9.8 Függelék	

A1. táblázat 

Az alacsony iskolai végzettségű szülőkkel rendelkező fiatalok aránya megyénként az 1. adatfelvételi 
hullám idején (%) 

Megye 
Az alacsony iskolai végzettségű szülőkkel rendelkező 

diákok aránya 

Bács‐Kiskun  14,2 

Baranya  16,9 

Békés  13 

Borsod‐Abaúj‐Zemplén  19,6 

Budapest  3,4 

Csongrád  14 

Fejér  9,1 

Győr‐Moson‐Sopron  11,2 

Hajdú‐Bihar  16,7 

Heves  20,1 

Jász‐Nagykun‐Szolnok  17,1 

Komárom‐Esztergom  12,9 

Nógrád  16,3 

Pest  6,9 

Somogy  22,7 

Szabolcs‐Szatmár‐Bereg  24,2 

Tolna  17 

Vas  8,8 

Veszprém  11,9 

Zala  12,4 
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A2. táblázat 

Évismétlések az 1‐4. évfolyamon a szülők  iskolai végzettsége és a  lakóhely településtípusa szerint 
(%) 

Szülők	iskolai	végzettsége	 Budapest	és	város	 Község	

Mindkét  szülő  alacsony  iskolai 
végzettségű 

14.8  16.3 

Középfokú végzettségű szülő  3.2  3.4 

Felsőfokú végzettségű szülő  1.4  0.9 

 

 

A3. táblázat 

Évismétlések az 5‐8. évfolyamon a szülők  iskolai végzettsége és a  lakóhely településtípusa szerint 
(%) 

Szülők	iskolai	végzettsége	 Budapest	és	város	 Község	

Mindkét  szülő  alacsony  iskolai 
végzettségű 

11.2  7.9 

Középfokú végzettségű szülő  3.1  3.0 

Felsőfokú végzettségű szülő  0.9  1.1 

 

 

A4. táblázat 

Évismétlések az 1‐8. évfolyamon a szülők  iskolai végzettsége és a  lakóhely településtípusa szerint 
(%) 

Szülők	iskolai	végzettsége	 Budapest	és	város	 Község	

Mindkét  szülő  alacsony  iskolai 
végzettségű 

22.9  20.2 

Középfokú végzettségű szülő  5.8  6.1 

Felsőfokú végzettségű szülő  2.0  1.8 
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A5. táblázat 

Az évismétlők aránya a szülők iskolai végzettsége szerint (%) 

	 Az	általános	iskola	óta	eltelt	idő	(év)	

Szülők iskolai végzettsége  1  2  3  4  5 

Mindkét szülő alacsony 
iskolai végzettségű 

0.6  12.5  8.7  9.9  4.8 

Középfokú végzettségű 
szülő 

0.4  5.8  5.7  4.0  4.5 

Felsőfokú végzettségű 
szülő 

0.1  1.6  1.4  1.3  3.0 

Összesen  0.4  5.6  5.0  3.9  4.3 

 

 

A6. táblázat 

A lemorzsolódók aránya a szülők iskolai végzettsége szerint (%) 

	 Az	általános	iskola	óta	eltelt	idő	(év)	

Szülők iskolai végzettsége  1  2  3  4  5 

Mindkét szülő alacsony 
iskolai végzettségű 

5.4  11.4  17.5  28.6  38.4 

Középfokú végzettségű 
szülő 

0.7  1.6  2.4  4.9  7.8 

Felsőfokú végzettségű 
szülő 

0.2  0.6  0.5  1.3  2.1 

Összesen  1.2  2.7  4.0  7.2  10.6 
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A7. táblázat 

A lemorzsolódók aránya az előző tanévhez képest a szülők iskolai végzettsége szerint (%) 

	 Az	általános	iskola	óta	eltelt	idő	(év)	

Szülők iskolai végzettsége  1  2  3  4  5 

Mindkét szülő alacsony 
iskolai végzettségű 

5.4  7.8  8.5  13.7  17.1 

Középfokú végzettségű 
szülő 

0.7  1.4  1.6  2.9  3.8 

Felsőfokú végzettségű 
szülő 

0.2  0.6  0.3  1.1  1.1 

Összesen  1.2  2.0  2.1  3.7  4.5 
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10 A	 TÁMOP	 –	 5.3.3.	 konstrukció:	 A	 hajléktalan	 emberek	
társadalmi	és	munkaerő‐piaci	integrációja	

10.1 Vezetői	összefoglaló	
A  TÁMOP  5.3.3‐as  konstrukciók  célja  a  hajléktalan  emberek  társadalmi  és  munkaerő‐piaci 
reintegrációja,  amelyet  egyéni  esetkezeléssel,  szolgáltatások  összehangolásával  hivatottak  elérni  a 
projektgazdák, intenzív szociális munka által kísérve.  

A TÁMOP 5.3.3. konstrukción belül hat szakaszban kerültek kiírásra támogatási  források, és az NFÜ 
összesen 2,2 mrd Ft‐ból támogatott 35 helyi projektet. Tekintettel arra, hogy az EMIR adatok csak az 
5.3.3‐08 és 10‐es kiírásokra álltak rendelkezésre, így mi ezekkel foglalkozunk. Mára 18 projekt zárult 
le, ezek adatai alapján eddig mintegy 719 hajléktalan személy számára készült egyéni fejlesztési terv. 
A projekteken belül a  foglalkoztatáshoz való hozzásegítés mellett az önálló  lakhatás megteremtése 
volt a cél, hat hónapos fenntartási időszakkal, maximált lakhatási támogatási összeggel.  

A  TÁMOP  5‐ös  egyéb  konstrukcióival  ellentétben  nem  a  hajléktalan  emberek 
foglalkoztathatóságának  javítása,  hanem  a  foglalkoztatásuk  javítása  a  cél  a  konstrukció  első  két 
csomagjának kiírásaiban. Valószínűleg ezzel állt összefüggésben, hogy a konstrukción belül az első két 
kiírás  (5.3.3‐08  és  5.3.3‐10)  a  várakozásokkal  ellentétben  nem  bizonyult  népszerűnek. A  pályázók 
kockázatosnak  ítélték a merev kereteket, a tartalmak és támogatási feltételek életszerűtlenségét, 
és  bár  a  partnerségi  időszakban  többször  jelezték  a  tervezők  felé  a  kockázatokat,  a  kiírás  nem 
módosult érdemben. A kiírások dokumentációja nagyon bonyolult volt.  

A  TÁMOP  5.3.3‐as  kiírások  mellett  időbeli  eltérésekkel  egy  a  hazai  források  elosztásáért  felelős 
konzorcium104  egy  „kiemelt”  projekt  keretében  kísérte,  támogatta  a  projekteket.  Mivel  a 
Hajléktalanokért  Közalapítvány  (a  megmaradt  kiemelt  projektgazda)  több  forrást  is  kezel,  így 
lehetőség  nyílt  ezek  felhasználásának  összehasonlítására  is:  látható,  hogy  a  lazább  hazai  keretek 
hasonló módszertannal egy flexibilisebb és éppen ezért hatékonyabb felhasználást tesznek lehetővé, 
hasonló támogatói környezet mellett. 

A  kiírások  célcsoporti  köre  olyan megszorító  tényezők miatt, mint  pl.  a  hajléktalan  személy  nem 
lehetett 5.3.1 kedvezményezett vagy az elmúlt 3 évben uniós finanszírozású foglalkoztatás program 
résztvevő, illetve az, hogy egy a hazai gyakorlatnál nagyobb kört (a minimális 10 helyett legalább 15 
főt) volt kötelező bevonni, leszűkült. A kötelező indikátorvállalások lefölözéshez vezettek.  

Javaslatunk  szerint  sokkal  célravezetőbb  lenne  az  eredményeket  egyéni  szinten,  egyénre  szabott 
skálák  mentén  mérni,  egyénre  szabott  eszközökkel.  A  külföldi  gyakorlatban  számtalan  validált 
mérési  eszköz  létezik  az  egyéni  készségek,  képességek  kompetenciák  változásának  mérésére, 
melyeket  széles  körben  használnak  is  hasonló  programokban  az  egyéni  szintű  változások  nyomon 
követésére.  Ezen  eszközök  mindegyike  egy‐egy  kompetencia  területre  koncentrálva,  azt  sok 
dimenzióból megközelítve  igyekszik  felfedni az egyén  fejlődését, változását. A hajléktalanellátásban 
jelenleg  ezen  skálák  elterjedtsége Magyarországon  igen  csekély,  a  többségük  adaptálása  és  hazai 
validálása  is  hiányzik. A  fejlesztéspolitika  ezen  a  területen  tudná  tehát  a  szakellátás  fejlesztését 
elősegíteni. 

Az  esettanulmány  forrása  eddigi  elemzések  összefoglalása,  szakértői  interjúk  és  másodlagos 
adatelemzés voltak.105 

                                                            
104
 Időközben a közalapítványokról szóló szabályozás megváltozása értelmében az egyik partner felszámolás alá került, amely felszámolás 

jelenleg is folyamatban van. A TÁMOP 5.3.2‐08 projekt zárásakor (2012.06.) még teljes jogú konzorciumi tagként elszámolt az ESZA felé. A 
TÁMOP 5.3.2‐12 2013 januárjában indult szintén konzorciumi formában: a Hajléktalankért Közalapítvány, MMSZE‐Dél‐Alföldi csoport, és 
Savaria Rehab Alapítvány alkotja. 
105105

 A megállapítások java része Szabó Andrea elemzésére épül, amelyeket kéziratként bocsátott a rendelkezésünkre. A megállapítások 
egy kisebb részét Fehér Boróka: A TÁMOP 5.3.3. A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő‐piaci integrációja című elemzés alapján 
foglaltuk össze. Az elemzés az NCSSZI TÁMOP 5. tengely programjainak monitoring vizsgálata kötet részét képezte. A kutatásvezető Koltai 
Luca volt.  
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10.2 A	konstrukció	célja	és	stratégiai	illeszkedése	
A  konstrukció  célja  a  lakhatásukat  elvesztett  emberek  visszaillesztése  a  munkaerő‐piacra  és  a 
lakáshelyzetük megoldásának  elősegítése.  Ezek  a  TÁMOP 5.  célrendszeréhez  illeszkedő  célok,  és  a 
társadalmi  kirekesztettségi  tartalmi  dimenzióknak  is  megfelelnek.  Ugyanakkor  Magyarországnak 
nincs elfogadott hajléktalan‐stratégiája, és a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia sem nevesíti a 
hajléktalanság  kezelésének  szükségességét  a  társadalmi  befogadás  folyamatában  –  azt  egyetlen 
helyen említi, a lakhatási kirekesztettség formái között, a helyzetfeltárással foglalkozó részben. 

Az európai kontextus ennél  jóval ambiciózusabb: egyenesen a hajléktalanság megszüntetését célzó 
stratégiák megszületését  sürgeti  számos európai érdekképviseleti  szervezet, köztük a FEANTSA – a 
hajléktalanellátók európai érdekképviseleti szervezete. A 2010‐es év fontos hozadéka, hogy a belga 
elnökség  szintén  a  zászlajára  tűzte  a  kérdést,  és  a  27  tagállam  szervezetei  és  számos  Európai 
Parlamenti képviselő által támogatott javaslatcsomagot fogadtak el egy ún. „konszenzus konferencia” 
keretén belül.106  

A következő oldalon bemutatjuk a TÁMOP 5.3.3. kontextusát más fejlesztési programok tükrében. A 
felsoroltak  között  szerepelnek  nemzeti  forrásból  támogatott  programok,  illetve  az  5.3.3  legújabb 
kiírásai is. 

                                                            
106
 forrás: http://feantsa.horus.be/code/EN/pg.asp?Page=1301 és a magyar nyelvű összefoglaló: 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6490&langId=hu  
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10.3 A	projektek	elemzése	a	monitoring	mutatók	segítségével	
A TÁMOP 5.3.3. támogatott projektek részletes adatai a mellékletben olvashatók. 

A  TÁMOP  5.3.3‐08  1  és  2,  valamint  a  TÁMOP‐5.3.3‐10  1  és  2.  Felhívások  keretében megvalósult 
projekteket a TÁMOP 5.3.2‐08 projekt kísérte. A módszertani segítségnyújtás keretében a programok 
előrehaladásának követése érdekében egy szoftveres alkalmazás került kifejlesztésre és telepítésre a 
megvalósító  szervezeteknél.  Az  ún.  FogLakNapló  adatait  a  résztvevő  szervezetek  kötelezően 
töltötték,  ugyanakkor  több  szervezet  esetében  jelentős  informatikai  nehézségek  adódtak,  így  az 
adatok  köre  nem    tartalmazza  az  összes  bevont  ügyfélre  vonatkozó  információkat.  A  kiemelt 
projektgazda  ugyanakkor  számos  alkalommal  hívta  fel  a  megvalósító  szervezetek  figyelmét  a 
monitoring rendszerbe való adatfeltöltés szükségességére, így az adatok jól értelmezhetők.107 

10.3.1 A	konstrukción	belül	megvalósuló	projektek	célcsoportjai	

A célcsoport belső strukturáltságát tekintve a következő megállapítások tehetők: 

 A  hajléktalan  célcsoport  nem  egységes,  belső  struktúrájában  igen  eltérő  alcsoportok 

azonosíthatóak, ezek az alcsoportok igen eltérő szükségletekkel, képességekkel, készségekkel 

rendelkeznek;  az  integráció  szempontjából  egészen  más  hátrányokkal  küzdenek,  eltérő 

módszereket és eszközöket igényel az integrálásuk. 

 Két jelentős célcsoport mindenképpen elkülöníthető: az egyik az egy éven belül hajléktalanná 

váltak  csoportja  (évente  az  F3108 minta  közelítőleg  10‐15%‐a). A másik  csoport  a magukat 

szubjektíven  több  mint  tíz  éve  hajléktalannak  tartók  csoportja  (folyamatosan  emelkedő 

arányban,  1999‐ben  12%‐ról  2012‐ig  közel  30%‐ra  emelkedett).  Belátható,  hogy  más 

eszközrendszerrel  integrálható  a  két  csoport,  valamint  az  is,  hogy  az  eltérő  hátrányokat 

figyelembe véve más változásokat lehet „eredménynek” tekinteni a két csoport esetében. 

 Más  szempontból  két  igen eltérő alcsoport a  fiatal, munkaképes,  illetve az  idősebb  (50 év 

feletti)  és  valamilyen  munkaképesség  csökkenéssel,  tartós  betegséggel,  fogyatékossággal 

rendelkezők  csoportja.  Szintén  evidenciaként  kezelhető,  hogy  ez  utóbbi  célcsoport 

integrációja sok esetben, a jelenlegi szociálpolitikai környezetben és támogatási rendszerben 

nem is valósítható meg sem az elsődleges lakáspiacon, sem az elsődleges munkaerőpiacon. 

 A két típusú hátrány – a tartós hajléktalanság, és a tartósan beteg állapot gyakran együtt 

jelentkezik, így többszörös nehézséget jelent az integráció szemszögéből. 

10.3.2 A	 célcsoport	 általános	 szükségletei,	 az	 előrelépés,	 fejlesztés	 eszközei,	 az	
integráció	segítése	

A konstrukciók egyik neuralgikus pontja az volt, hogy a kiírások nem vagy alig vették  figyelembe a 
célcsoport  belső  heterogenitását,  az  igények  összetettségét,  az  egyes  beavatkozások  korlátozott 
tervezhetőségét.  A  fejlesztéspolitika  ebben  az  esetben  a  hazai  forrásfelhasználáshoz  képest  egy 
merevebb  megvalósítási  keretet  követelt  meg,  ami  sok  esetben  kockázatossá  tette  a  projektek 
megvalósítását. 

A következő összefoglaló megállapítások tehetők: 

                                                            
107
 A számolásokat Szabó Andrea készítette. 

108
 Az éves Február 3‐i hajléktalanszámlálás. 
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 A hajléktalan célcsoport esetében az integrációt akadályozó tényezők széles skálája fordul elő 

egyénenként változó kombinációban. 

 A célcsoport összetétele, a célcsoportba tartozó egyének személye folyamatosan és gyorsan 

változik: 6 év  leforgása alatt mintegy 52.000 ember  fordult meg a hajléktalan‐ellátásban109, 

vagyis egy férőhelyen közelítőleg 5 fő. 

 A  rendszeren  belül  a  hajléktalan  emberek  helyzete  (a  belső  struktúrában  elfoglalt  helye, 

illetve a személyes állapotuk)  is gyors ütemben – akár hónapról‐hónapra változik. Csak egy 

szempontot  tekintve  a  2012‐es  F3  adatai  szerint  a  válaszadók  több  mint  fele  többféle 

lakhatási formában is lakott a megelőző év során: 

 
Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy: 

 A  fejlesztés  és  az  integráció  eszközrendszerének  mindig  az  egyén  személyes  igényeihez, 

aktuális állapotához kell igazodnia. 

 Az előrelépés, a fejlődés, az integráció eredményeit kizárólag egyéni szinten lehet értelmezni, 

az egyéni készségekhez, képességekhez viszonyítva. 

Ugyanakkor  a  TÁMOP  5.3.3.  programok  nem  adtak  teret  az  egyéni  igényekhez  igazított 
szolgáltatástervezésnek,  mivel  pl.  nem  tervezhető  „rugalmas  keretösszeg”  az  egyénre  szabott 
szolgáltatások  vásárlására  –  egy  egyénre  tervezett meghatározott  összegből  az  egyik  támogatott 
esetén szemüveg, a másik  támogatott esetén  fogpótlás vásárlása  (holott erre a partnerség során  is 
felhívták a szektorban működő szervezetek a figyelmet). Különösen a hajléktalan célcsoport körében 
nagyon fontos azt figyelembe venni, hogy a programok tervezése és a célcsoport bevonása közötti 
időszakban  bekövetkezhettek  változások  a  célcsoport  állapotában  és  összetételében,  és  ezek  a 
változások  előre  nem megjósolhatók  a  programok megvalósítása  során.  Éppen  emiatt  irreális  és 
életszerűtlen  elvárás  a  költségeket,  az  ütemezést,  a  szükséges  szolgáltatásokat,  eszközrendszert  a 
tényleges helyzetet több évre előre megjósolva tervezni. Mivel pl. a TÁMOP 5.3.3‐08‐as programok 
esetében a felhívás tervezése és a programok elindítása közötti időszakban jelentősen megváltozott a 
munkaerő‐piaci  helyzet,  és  azon  belül  a  célcsoport  munkába  állási  esélyei  is,  ez  a  merevség 
különösen fájó volt, hiszen a konstrukciót (és a benyújtott projekteket) sem lehetett átstrukturálni. 

                                                            
109
 Forrás: Gurály Zoltán előadása: http://hajlekot.hu/documents/konferencia/2012/guraly.pdf  
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hátrányokkal küzdő rétegét a hazai  forrásból  finanszírozott, rugalmas keretekkel működő „Vissza 
az utcáról” program éri el. 

Jól szemlélteti ezt a „lefölözést” a következő két ábra: 

A  „FogLak”  projektjei  tehát  a  kevesebb  ideje  hajléktalanként  élőket  fogják meg  összehasonlítva  a 
teljes hajléktalan‐populációval, míg a hazai forrásból futó program javarészt hasonló heterogenitású 
csoportot von be, mint az „átlag” hajléktalannépesség.  

A  legújabb  kiírások  várhatóan  egy  újabb  problémát  fognak  generálni.110  A  TÁMOP  5.3.3‐11‐es 
kiírásban ugyanis azok a hajléktalan emberek kerülhetnek be a célcsoporttagok körébe, akiknek nincs 
munkájuk,  és  nem  veszek  részt  közmunkában  sem  –  azaz  legfeljebb  segélyekből  élnek.  A  kiírás 
ugyanakkor nem veszi azt  figyelembe, hogy a  segélyplafon alkalmazása a  lakhatási  támogatás és a 
képzési  támogatás  mértéke  miatt  ezeknek  az  embereknek  az  esetében  a  transzferektől  való 
automatikus  elesést  jelenti  –  azaz  gyakorlatilag  nem  lehet  számukra  épp  azokat  a  támogatásokat 
adni,  amivel  a  „munka”  folyhatna.  A  szabályozás  tehát  ellentmond  a  fejlesztés  eredeti 
módszertanának, és nem életszerű – munka nélkül csak támogatásból ma nem lehet fenntartani egy 
lakást.  (További  probléma,  hogy  a  kiírás  a  lakhatási  megoldásokat  szolgáló  lakások  bérlését 
közbeszerzésen  keresztül  kell,  hogy  megszervezze  –  ami  szintén  életszerűtlen,  főképp  a  vidéki 
városokban.) 

10.3.4 A	projektek	területi	megoszlása,	egyenlőtlenségek	

Az EU‐s elveknek megfelelően a programok megoszlanak a Közép‐magyarországi és a Konvergencia 
régiók  között. Az elosztás általános  logikájából  fakadóan a  források  jelentős  része a  konvergencia‐
régiókba  összpontosul.  A  hajléktalansággal  és  a  hajléktalan‐ellátással  kapcsolatos  adatok  azonban 
egyaránt  azt mutatják,  hogy  a  célcsoport megoszlása  a  két  terület  között  nem  egyezik  ezzel  az 
elképzeléssel: mind a hajléktalanokat segítő szolgáltatások, mind a hajléktalan emberek nagyjából 
40‐50%‐ban  Budapesten  koncentrálódnak.  A  projektek  ezzel  szemben  a  nem  fővárosi 
hajléktalanokat arányaiban nagyobb részben érték el.  

A  konstrukció  kockázatai, bonyolultsága,  a megvalósítás humán‐erőforrás  igénye  azt  eredményezi, 
hogy  a  nagy  szervezetek  tudnak  eredményesen  megvalósítani  programokat.  A  kisebb 
településeken  nincs  akkora  hajléktalan  célcsoport  sem,  melyből  kiválasztásra  kerülhetne  a 
konstrukcióban megjelölt minimális létszámú támogatott, aki megfelel a kritériumoknak. 

Mindennek  az  a  következménye,  hogy  a  fővárosban,  valamint  a  kistelepüléseken  élő  hajléktalan 
emberek hátrányba kerülnek a vidéki nagyvárosban élő társaikhoz képest. 
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 Az észrevételeket Kemecsei Judit foglalta össze. 
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10.4 A	programok	eredményének,	és	hatékonyságának	mérése	
A komplex hátrányokkal küzdő célcsoportok  integrációját segítő programok eredményeinek mérése 
komplex  eszközöket  kíván.  A  csupán  néhány  tényezőt  figyelembe  vevő  jelenlegi  indikátorok 
alkalmatlanok az eredményesség, illetve a hatékonyság mérésére. Az EMIR monitoring adatbázisa az 
„egyéni  fejlesztési  tervek” szintjén méri az outputokat, a projektek – a kiírásokkal egybecsengően  ‐ 
ezzel szemben számos egyéb indikátort is alkalmaztak – ld. fenti ábrák.  

Véleményünk szerint sokkal célravezetőbb lenne az eredményeket egyéni szinten, egyénre szabott 
skálák  mentén  mérni,  egyénre  szabott  eszközökkel.  A  külföldi  gyakorlatban  számtalan  validált 
mérési  eszköz  létezik  az  egyéni  készségek,  képességek  kompetenciák  változásának  mérésére, 
melyeket  széles  körben  használnak  is  hasonló  programokban  az  egyéni  szintű  változások  nyomon 
követésére.  Ezen  eszközök  mindegyike  egy‐egy  kompetencia  területre  koncentrálva,  azt  sok 
dimenzióból megközelítve  igyekszik  felfedni az egyén  fejlődését, változását. A hajléktalanellátásban 
jelenleg  ezen  skálák  elterjedtsége Magyarországon  igen  csekély,  a  többségük  adaptálása  és  hazai 
validálása  is  hiányzik.  A  fejlesztéspolitika  ezen  a  területen  tudna  tehát  a  szakellátás  fejlesztését 
elősegíteni. 

A programok eredményeit lehetséges lenne a célcsoport egészére gyakorolt hatásuk szempontjából 
is vizsgálni: akár települési, akár országos szinten mérhetőek  lennének a célcsoport összetételében, 
kiterjedtségében,  belső  strukturáltságában  bekövetkezett  változások.  Ennek  hazai  módszertana 
elérhető,  és  kidolgozott  a  15  éve  folyó  Február  Harmadika  adatfelvételek  keretében.  Igen 
ambiciózus  elképzelés  lenne  a  konstrukció  céljaként  kitűzni  a  hajléktalanság  egészének 
megváltoztatását,  ugyanakkor  a  TÁMOP  5.3.3‐as  konstrukciónál  jóval  szűkebb  hazai  forrásból 
finanszírozott  „Hajléktalan  személyek beilleszkedési  támogatása”  elnevezésű programok  az  adatok 
szintjén  is,  illetve a szolgáltatók tapasztalatai szerint  is jelentős változásokat generáltak a célcsoport 
egészének  helyzetében  (települési  és  országos  szinten  egyaránt),  a  szolgáltatók  működési 
kultúrájában, szakmódszertanában. Ugyanakkor a hazai források tervezése is évtől‐évre bizonytalan, 
ami a szektorban dolgozó szervezetek helyzetét kiszámíthatatlanná teszi. 

10.5 Melléklet	

10.5.1 Támogatottak	és	támogatási	alapadatok	
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Terület  Pályázati azonosító:  Pályázat megnevezése:  Pályázó neve:  Pályázó székhelye:  Pályázó státusza: Kért összeg: 
Megítélt 
összeg: 

KMR 

TÁMOP‐5.3.3‐08/1‐KMR‐2009‐0002  Útravaló az újrakezdéshez
Kiút Szociális és Mentálhigiénés 
Egyesület 

1077, Budapest, Wesselényi utca 17.  Támogatott  41 998 540 41 998 540 

TÁMOP‐5.3.3‐08/1‐KMR‐2009‐0005  Sarok‐pont 
Budapest Esély Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

1084, Budapest, Őr utca 5‐7.  Támogatott  62 675 000 60 295 000 

TÁMOP‐5.3.3‐08/1‐KMR‐2009‐0006 
Pest megyei hajléktalanok 
társadalmi és munkaerő‐
piaci integrációja 

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezete 

1119, Budapest, Bikszádi utca 43  Támogatott  36 022 480 35 081 227 

TÁMOP‐5.3.3‐08/1‐KMR‐2009‐0008  Esély egy jobb életért 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület 

3200, Győr, Amadé utca 1  Támogatott  91 482 956 91 482 956 

KONV. 

Régiók 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0002  KÉZEN‐FOG‐LAK 
Békés Városi Szociális Szolgáltató 
Központ 

5630, Békés, Jantyik utca 1  Támogatott  37 159 868 33 419 868 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0003 
"Sinedomo" Projekt a 
Hajléktalan Emberek 
Reintegrációjáért 

Utcai Szociális Segítők Egyesülete  2804, Tatabánya, ‐ ‐  Támogatott  53 786 180 46 906 931 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0004 

PILLÉR program. A 
hajléktalanságból való 
"kikerülés" két pillére a 
munka és a lakás 
(lakhatás). Egyik, a másik 
nélkül nem működik. 

Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása Humán Szolgáltató 
Központ 

5000, Szolnok, Városmajor út 67/a  Támogatott  69 165 670 68 209 943 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0005 
Lakhatással, munkával, 
képzéssel az integrációért 

SAVARIA REHAB‐TEAM Szociális 
Szolgáltató és Foglalkoztatási 
Kiemelkedően Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

9700, Szombathely, Zanati út 1  Támogatott  210 000 000 210 000 000 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0006 
TÁMFALAK (TÁMogatott 
FoglAlkoztatás, LAkhatás, 
Képzés) Hajléktalanoknak 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Kríziskezelő 
Központ 

8000, Székesfehérvár, Sörház tér 3  Támogatott  68 633 835 66 136 035 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0007 
Komplex segítség az 
önálló élet kezdéséhez 

Oltalom Szeretetszolgálat  4400, Nyíregyháza, Kassa köz 3.  Támogatott  47 783 960 43 850 540 
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Terület  Pályázati azonosító:  Pályázat megnevezése:  Pályázó neve:  Pályázó székhelye:  Pályázó státusza: Kért összeg: 
Megítélt 
összeg: 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0008 

Szentes és kistérségeén 
élő hajléktalan személyek 
társadalmi‐, és 
munkaerőpiaci 
reintegrációs programja 
képzés, munkaképesség, 
munkakészség fejlesztése, 
lakhatási támogatás és 
elhelyezkedés 
segítésével. 

Szentes Város Hajléktalan Segítő 
Központ 

6600, Szentes, Rákóczi utca 183  Támogatott  24 500 000 23 660 000 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0009  TALPRA‐ÁLLÓ  TÁMASZ Alapítvány  7626, Pécs, Sándor u. 1.  Támogatott  40 528 520 38 904 400 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0010  KisKAPU 

ReFoMix Rehabilitációs 
Foglalkoztatási és Szociális 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
Szociális és Egészségügyi Központ 

4030, Debrecen, Bégány 4.  Támogatott  55 425 850 55 055 850 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0011 

Nekem is van helyem ‐ 
Hajléktalan emberek 
társadalmi és munkaerő‐
piaci integrációját segítő 
program Komlón 

Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ 

7300, Komló, Kossuth Lajos utca 103  Támogatott  25 200 000 24 610 100 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0013  FEDÉL MÁS‐KÉP(P) 
Békéscsabai Kistérségi 
Gyermekjóléti és Családsegítő 
Központ 

5600, Békéscsaba, Szabadság tér 9.  Támogatott  77 741 110 66 909 710 

KMR  TÁMOP‐5.3.3‐10/1‐2010‐0002  Útravaló  S.O.S Krízis Alapítvány  1047, Budapest, Perényi Zsigmond utca 39  Támogatott  66 342 700 55 615 000 

KONV. 
régiók 

TÁMOP‐5.3.3‐10/2‐2010‐0001 

Hajléktalan emberek 
társadalmi és munkaerő‐
piaci integrációját segítő 
program a rinyamenti és 
a kaposvári kistérségben 

Magyar Vöröskereszt Somogy 
Megyei Szervezete 

7400, Kaposvár, Szent Imre utca 8  Támogatott  69 817 750 68 334 352 

TÁMOP‐5.3.3‐10/2‐2010‐0002 

Esély a változásra ‐ 
szenvedélybeteg 
hajléktalan emberek 
munkaerő‐piaci 
reintegrációja 

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi 
Jogi Személy 

1011, Budapest, Budafoki út 34/b  Támogatott  36 424 202 34 234 667 
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Terület  Pályázati azonosító:  Pályázat megnevezése:  Pályázó neve:  Pályázó székhelye:  Pályázó státusza: Kért összeg: 
Megítélt 
összeg: 

KMR 

TÁMOP‐5.3.3‐11/1‐2011‐0001  Nyitás az utcára. 
Budapesti Módszertani Szociális 
Központ és Intézményei 

1134, Budapest, Dózsa György út 152.  Támogatott  131 138 954 129 110 354 

TÁMOP‐5.3.3‐11/1‐2011‐0003 
Útravaló az újrakezdéshez 
2. 

Kiút Szociális Mentálhigiénés 
Egyesület 

1077, Budapest, Wesselényi út 17  Támogatott  69 786 400 66 186 400 

TÁMOP‐5.3.3‐11/1‐2011‐0004 

Komplex társadalmi 
reintegrációs program a 
főváros, utcán élő 
hajléktalan személyei 
részére 

Magyar Vöröskereszt Budapest 
Fővárosi Szervezet 

1051, Budapest, Arany János utca 31  Támogatott  69 652 080 69 652 080 

TÁMOP‐5.3.3‐11/1‐2011‐0005 
Visszamegyek valahogy a 
kályhához 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület 

3200, Győr, Amadé utca 1  Támogatott  140 000 000 135 167 200 

TÁMOP‐5.3.3‐11/1‐2011‐0009 

Az újrakezdés 
lehetőségének biztosítása 
a XIV. kerületi 
haljléktalanok körében 

Myrai Szent Miklós Keresztény 
Egyház Oktatási és Művelődési 
Alapítványa 

1385, Budapest, Pf 806  Támogatott  47 029 563 46 429 563 

KONV. 
régiók 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0002 

SINEDOMO ITERO ‐ 
Tartósan utcán élő 
hajléktalan emberek 
társadalmi reintegrációja 

Utcai Szociális Segítők Egyesülete  2804, Tatabánya, ‐ ‐  Támogatott  69 935 000 69 935 000 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0003 

"Kertész leszek" ‐ 
Társadalmi integráció és 
öngondoskodás utcai 
hajléktalanok körében. 

TÁMASZ Alapítvány  7626, Pécs, Sándor u. 1.  Támogatott  53 314 245 50 178 130 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0005  Újrakezdés 

SAVARIA REHAB‐TEAM Szociális 
Szolgáltató és Foglalkoztatási 
Kiemelkedően Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

9700, Szombathely, Zanati út 1  Támogatott  83 378 726 82 235 726 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0007  GYÓGYÍT‐LAK 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület 

3200, Győr, Amadé utca 1  Támogatott  49 378 713 48 867 742 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0008  Völgyvárosi menedék 
Salgótarján Megyei Jogú Város 
Egészségügyi ‐ Szociális Központ 

3100, Salgótarján, Füleki út 41.  Támogatott  48 374 054 45 276 774 
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Terület  Pályázati azonosító:  Pályázat megnevezése:  Pályázó neve:  Pályázó székhelye:  Pályázó státusza: Kért összeg: 
Megítélt 
összeg: 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0010 

"Tágas városom kis 
lakásra cserélem" 
Hajléktalanok önálló 
lakhatásának elősegítése, 
munkaerő‐piaci 
integrációjának 
megalapozása 

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat  9027, Győr, Avar út 3.  Támogatott  104 785 133 97 096 482 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0011  Ugródeszka  Önkormányzati Szociális Szolgálat  2840, Oroszlány, Fürst S. u. 20.  Támogatott  35 591 167 35 551 167 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0012 

"ÚTRAVALÓ" A 
Veszprémben 
közterületen élő 
hajléktalan személyek 
ellátásának új alternatívái 
komplex szolgáltatások 
kialakításával a Magyar 
Máltai Szeretszolgálat 
Egyesület Befogadás 
Házában 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület 

3200, Győr, Amadé utca 1  Támogatott  37 047 325 36 687 325 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0013  Út‐mutató 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Kríziskezelő 
Központ 

8000, Székesfehérvár, Sörház tér 3  Támogatott  69 992 315 67 604 664 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0014  Kezdd újra, vár a világ 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület 

3200, Győr, Amadé utca 1  Támogatott  69 994 601 67 557 109 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0015  Új remény 
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei 
Szervezete 

8900, Zalaegerszeg, Dísz tér 7  Támogatott  31 707 480 31 707 480 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0016 
"Belép(ő)" ‐ Utcán élő 
hajléktalanok társadalmi 
reintegrációja. 

Egyensúly AE Egyesület  5600, Békéscsaba, Kolozsvári utca 62  Támogatott  52 594 060 48 001 568 

KMR  TÁMOP‐5.3.3‐12/2  BENYÚJTÁS ALATT LÉVŐ PROGRAMOK  0 0 

KONV. 
régiók 

TÁMOP‐5.3.3‐12/1  BENYÚJTÁS ALATT LÉVŐ PROGRAMOK  0 0 

  ÖSSZESEN  2 278 388 437 2 191 949 883 
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10.5.2 Melléklet:	egyes	kiírások	alapadatai	

 

Pályázati azonosító:  Terület 
Megítélt összeg 

összesen 
felhívásonként 

Pályázati 
keretösszeg 

felhívásonként

A felhasznált 
forrás aránya a 
keretösszeghez 

képest 

Maradvány 
összege 

Megítélt összeg 
országosan a két 

felhívás 
keretében 

Pályázati 
keretösszeg 
országosan a 
két felhívás 
keretében 

A felhasznált 
forrás aránya a 
keretösszeghez 

képest 

Maradvány 
összege 

TÁMOP‐5.3.3‐08/1‐KMR‐2009‐
0002 

KMR  228 857 723 1 110 000 000 20,62% 881 142 277

906 521 100
2 775 000 

000
32,67% 1 868 478 900 

TÁMOP‐5.3.3‐08/1‐KMR‐2009‐
0005 

TÁMOP‐5.3.3‐08/1‐KMR‐2009‐
0006 

TÁMOP‐5.3.3‐08/1‐KMR‐2009‐
0008 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0002 

KONV. 

Régiók 
677 663 377 1 665 000 000 40,70% 987 336 623

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0003 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0004 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0005 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0006 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0007 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0008 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0009 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0010 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0011 

TÁMOP‐5.3.3‐08/2‐2009‐0013 

TÁMOP‐5.3.3‐10/1‐2010‐0002  KMR  55 615 000 817 962 164 6,80% 762 347 164

158 184 019
1 805 298 

787
8,76% 1 647 114 768 TÁMOP‐5.3.3‐10/2‐2010‐0001  KONV. 

régiók  102 569 019 987 336 623 10,39% 884 767 604
TÁMOP‐5.3.3‐10/2‐2010‐0002 

TÁMOP‐5.3.3‐11/1‐2011‐0001 
KMR  446 545 597 505 000 000 88,42% 58 454 403 1 127 244 764

2 045 000 
000

55,12% 917 755 236 
TÁMOP‐5.3.3‐11/1‐2011‐0003 
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Pályázati azonosító:  Terület 
Megítélt összeg 

összesen 
felhívásonként 

Pályázati 
keretösszeg 

felhívásonként

A felhasznált 
forrás aránya a 
keretösszeghez 

képest 

Maradvány 
összege 

Megítélt összeg 
országosan a két 

felhívás 
keretében 

Pályázati 
keretösszeg 
országosan a 
két felhívás 
keretében 

A felhasznált 
forrás aránya a 
keretösszeghez 

képest 

Maradvány 
összege 

TÁMOP‐5.3.3‐11/1‐2011‐0004 

TÁMOP‐5.3.3‐11/1‐2011‐0005 

TÁMOP‐5.3.3‐11/1‐2011‐0009 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0002 

KONV. 
régiók  680 699 167 1 540 000 000 44,20% 859 300 833

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0003 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0005 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0007 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0008 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0010 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0011 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0012 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0013 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0014 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0015 

TÁMOP‐5.3.3‐11/2‐2011‐0016 

TÁMOP‐5.3.3‐12/2  KMR     58 454 403     

  917 454 403     
TÁMOP‐5.3.3‐12/1 

KONV. 
régiók     859 000 000      
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11 A	 látássérültek	 elemi	 rehabilitációs	 szolgáltatásának	
értékelése	 és	 fejlesztési	 javaslatok	 megfogalmazása	 –	
különös	 tekintettel	 a	 célcsoport	 elérhetőségére	 és	 a	
szolgáltatás	 és	 elemeinek	 mérésére	 –	 a	 TÁMOP	 	 5.4.7	
pályázati	konstrukció	alapján	

11.1 Bevezető111	
A  társadalmi  befogadást  szolgáló  fejlesztések  értékelésének  keretében  sor  került  a  látássérült 
személyek  elemi  rehabilitációs  szolgáltatásának  fejlesztésére  irányuló  TÁMOP‐5.4.7  konstrukció 
mélyebb, alaposabb vizsgálatára is – ezen vizsgálódás eredményeit mutatja be a jelen esettanulmány.  

Az esettanulmány készítése során – a kapcsolódó dokumentumok elemzése mellett – sor került az 
Európai Uniós támogatásból megvalósult projektek és az ezt követő hazai finanszírozású programok 
tapasztalatainak  feltárására,  valamint  a  tervezési  és  finanszírozási  javaslatok  összegyűjtésére  is.  
Ennek érdekében fókuszcsoportos beszélgetésre hívtuk és egy rövid, a monitoring adatok között nem 
szereplő  számszerűsíthető  eredményekről  szóló  kérdőív  kitöltésére  kértük  a  kedvezményezettek 
képviselőit.  Végül  öt  nyertes  szervezet  képviselőjétől  sikerült  információkat  szerezni  a  programok 
megvalósulásáról,  különös  tekintettel  a  célcsoport  elérésére  és  bevonására,  a  rehabilitáció 
eredményességére  és  az  eredmények mérhetőségére,  illetve  a  projektek  következtében  kialakult 
szervezeti  változásokra  vonatkozóan.  A  kedvezményezettek  tapasztalatait  szakértői  interjúkkal 
egészítettük ki.  

11.2 A	program	célcsoportja,	keretei	
11.2.1 A	célcsoport	meghatározása	

A pályázati konstrukció egy  jól meghatározott célcsoport  igényeinek a kiszolgálására  jött  létre. Ez a 
csoport  a  fogyatékos  emberek  – mint olyan  csoport,  aki meghatározható  társadalmi hátrányokkal 
küzd  –  azon  belül  is  a  látássérültek  köre.  Bár  a  nemzetközileg  elfogadott  definíció  szerint  a 
fogyatékosság  egy  széles  kört  ölel  át,  reagálva  a  károsodások  és  a  társadalmi  szerepvállalással 
kapcsolatos  hátrányokra,112  azonban  igazgatási  szempontok  szerint  –  ide  értve  a  pályázati 
kritériumokat  is – ennél egyértelműben körülírható  sokaságot  szükséges meghatározni. A pályázati 
konstrukcióban  érintettek  köre  a  látássérültek  csoportja,  azon  belül  is  elsősorban  az  aktív  korúak 
voltak. Ez jelentős szűkítése a csoportnak, ahogy azt a következő adatok alapján látni fogjuk. 

A  kiírásokban  a  2001‐es  népszámlálás  adatait  használták,  ami  részben  –  a  censusból  adódóan  – 
megfelelő bázis, de fontos kitétele volt ennek az önbevallás. Ugyanakkor a pályázati konstrukcióban 
az  adminisztratív  úton minősített  személyek  voltak  a  bevonható  célcsoport.  Ezen  adatok  pedig  – 
elvileg – rendelkezésre állnak a hivatalos kormányzati szervek adatbázisaiban, azonban nyilvánosan 
nem elérhetőek.113 

A rendelkezésre álló adatok alapján a látássérültek számossága a teljes népességben megközelítőleg 
80000 főre tehető114. Az aktív korúak aránya a csoportban 35‐40% közé tehető, ami jelentősen szűkíti 
a pályázati konstrukció megvalósítása során  figyelembe vehető személyek számát. Más kutatási, és 

                                                            
111
 Az esettanulmányt Németh Orsolya és Pál Zsolt készítette. Az esettanulmány készítését a REVITA Alapítvány (LOT 2.) vállalta. 

112
 Fogyatékossággal élő emberek jogairól szóló egyezmény (CRPD), 1. Cikk; Kihirdetve: 2007. Évi XCII. Törvény. 

113
 2008 előtt az Országos Orvosszakértői Intézet, majd utána az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, majd 2010‐től 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Intézet 
114
 Saját becslés az NCSSZI‐TÁRKI 2010‐es vizsgálata alapján. Lásd: http://modernizacio.hu/old/index.php?page=dokumentum&piller=5 
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adminisztratív adatok alapján tudjuk, hogy évente kb. 4000115 fő válik valamilyen fokban látássérülté. 
így a tényleges célcsoportot ezen személyek alkotják. 

A  látássérülésből adódó megváltozott állapot, élethelyzet, az életminőségben bekövetkező változás 
(romlás), olyan tényezők, melyeket a rehabilitációs folyamattal, így az elemi rehabilitációval át lehet 
hidalni. Mindez azonban 2007 előtt csak nagyon kis számú személynek állt rendelkezésére (A Vakok 
Állami  Intézete  keretein belül  a Vakok  Elemi Rehabilitációs Csoportja  – VERCS,  éves  szinten 90  fő 
rehabilitációját  tudta  elvégezni  bentlakásos módon,  illetve  a  Szempont Alapítvány  és  a  Fehér  Bot 
Alapítvány  végzett  ilyen  jellegű  tevékenységet).  Ennek  figyelembevétele  mellett  a  TÁMOP  5. 
Prioritásához kapcsolódó 2007‐2008‐as Akciótervében szereplő kimeneti indikátor mértéke 1470 fő: 
ez  jelentős  fejlesztés,  amely  alapvetően  szükséges  a  látássérült  személyek  társadalmi 
integrációjához. 

Az  integrációs  törekvéseket  alátámasztó  szociodemográfiai,  valamint  foglalkoztatási  adatok mind 
azt mutatják, hogy a fejlesztés indokolt volt. 

Az  alapvető  szociodemográfiai  adatok  alapján  a  csoportról  el  lehet  mondani,  hogy  női  többlet 
mutatkozik, mivel a férfiak és nők aránya 40‐60%.116 Életkori sajátosságaikat figyelembe véve, csak az 
aktív  korúakat  tekintve  az  átlagéletkor  55  év,  ami  nem  sokkal  haladja  meg  a  megváltozott 
munkaképességűek 53 éves átlagos értékét. Ha tekintjük ennek az értéknek a szórását (8 év), akkor 
egyértelművé válik, hogy a látássérültek jelentős része az idősebb generáció tagjai közé tartozik. Ha 
némiképp  tovább  bontjuk  az  adatokat,  akkor  a  rehabilitáció  szempontjából  érdekes  kérdés,  hogy 
mikor  szembesült  először  a  problémájával.  Ebben  a  kérdésben  az  átlagérték  33  év,  de  az  is 
elmondható, hogy a vizsgálatban  szereplők 8%‐a  születésétől  fogva  látássérült, míg 20%‐uk a 18‐ik 
életéve előtt válik  látássérülté, 35 éves kor előtt 44%‐uk, 45 éves kor előtt pedig 76%‐uk. Ezek az 
adatok  azt  mutatják,  hogy  ebben  a  35‐45  év  közötti  szegmensben  találhatóak  a  leginkább 
„rászoruló” személyek. 

Az  integrációs folyamatnak egyik fontos tényezője az  iskolázottság. A fogyatékos emberek esetében 
ez  azonban  jelentős  mértékben  elmarad  a  teljes  népességhez  képest,  és  nincs  ez  másképp  a 
látássérültek tekintetében sem. Az Európai Uniós meghatározás szerint ennek a csoportnak a 75%‐az 
alacsonyan  iskolázott, nem  rendelkezik érettségivel, ami  jelentősen  rontja munkaerő‐piaci esélyeit 
és  így  integrációs  lehetőségeit  is. A  települések  típusa  szerint  tekintve az adatokat, a  kép némileg 
árnyalódik,  és  a  legfeljebb  8  általános  iskolát  végzettek  esetében  a  községekben  (49%),  illetve  a 
megyeszékhelyeken élnek (39%). Ez utóbbira lehet magyarázat a 2005 előtti foglalkoztatási rendszer, 
ami  erősen  dotálta,  ugyanakkor  szegregáltá  is  tette  a  foglalkoztatást  az  ún.  védett  foglalkoztatók 
révén.  Ami  fontos  tényező  még,  hogy  a  felsőfokú  képesítéssel  rendelkezők  –  akik  az  érintett 
csoportban 4,3%‐ot képviselnek – a leginkább Budapesten élnek. 

A NCSSZI‐TÁRKI 2010‐es adatainak  tanulsága szerint a  látássérültek  többsége  rokkantsági nyugdíjat 
kapott, és állapota alapján  I. vagy  II. csoportba sorolták be (ez a  jelen szabályok szerint rokkantsági 
ellátás  folyósítását  vonzza  magával,  kivéve  azoknál,  akik5  éven  belül  betöltik  a  rájuk  irányadó 
nyugdíjkorhatárt,  mivel  ők  öregségi  nyugdíjat  kapnak).  A  III.  csoportba  sorolt  látássérültek  a 
jogszabály  szerint  felülvizsgálatra  kötelezettek,  így  ellátásuk  hosszabb  távon  az  új  szabályok  és 
rehabilitációs intézkedések mentén alakul.  

A  már  idézett  kutatás  adatai  azt  mutatják,  hogy  míg  a  teljes  megváltozott  munkaképességű 
népesség  foglalkoztatottsága  16%  körül  alakult,  de  a  látássérülteké  némiképp  rosszabb.  A 
foglalkoztatás  alacsony  szintjéhez  az  is  hozzájárulhat,  hogy  az  érintett  személyek  iskolázottsága 
alacsony,  területi  eloszlása  a  csoportnak  azokra  a  régiókra  koncentrálódik  –  Észak‐Alföld,  Észak‐
Magyarország – ahol a teljes népesség körében is magas a munkanélküliség. Ami azonban a kutatási 

                                                            
115
 Forrás: szakértői interjú. Az adatok köre csak részben tekinthető megbízhatónak, aminek oka elsősorban az adatgyűjtés módja. 

116
 Az adatok az NCSSZI‐TÁRKI közös kutatásából származnak (TÁMOP 5.4.1 09/1 V. Kutatási Pillér). Lásd: 

http://modernizacio.hu/old/index.php?page=dokumentum&piller=5 
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adatokból pozitív  tényezőként  jelenik meg, hogy a  valamilyen  rehabilitáción  részt vett  személyek 
közül kétszer annyian dolgoznak, mint akik nem vettek részt semmilyen rehabilitáción. 

Mindezek okán  látássérültek  elemi  rehabilitációs  szolgáltatásának  a  fejlesztési  célok  közé  emelése 
egy  hiánypótló  szolgáltatásfejlesztés  volt,  ami  révén  előmozdítható  a  látássérültek  társadalmi 
re/integrációja,  illetve  befogadása.  A  konstrukcióban  megjelenő  életkori  keretek,  lehatárolások 
megállapítása azonban csak részben érthető: egyrészről az életminőség  fejlesztése  jobban megfelel 
az elemi rehabilitáció szűkebb céljának, és egy további lépésként jelenik meg a komplex rehabilitáció 
céljaként a munkapiacra való visszatérés – az életminőség romlása látássérülés esetén pedig egyaránt 
érinti  az  időseket  és  a  fiatalokat  –; mindemellett  a  foglalkoztathatóság  javításának minél  korábbi 
ilyetén elkezdése a gyermekkoruktól látássérültek esetében még inkább fontos feladat.  

11.2.2 Jogi	háttér	
A  szakértői  interjúk  tanulsága  szerint  a  fejlesztést  életre  hívő  igények  artikulációját  az 
érdekképviseletek,  illetve  a  civil  segítő  és  szolgáltató  szervezetek  kezdték,  amihez  hozzájárult  a 
Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény elfogadása és ratifikációja is, ami ebben az 
időszakban történt meg117: amelyben a rehabilitáció, mint a társadalmi integráció és befogadás egyik 
lépcsője jelenik meg.  

Az  ide  vezető  utak  azonban  korábbról  indulnak:  a  nemzetközi  szintű  jogforrások,  így  főképp  az 
Európai  Unió  Alapjogi  Chartájának  a  fogyatékos  embereket  érintő,  az  esélyegyenlőséget  és  az 
egyenlő  bánásmódot  biztosító  része,  közvetve  ad  lehetőséget  a  rehabilitációhoz  kapcsolódó  jogi 
aktusok  megtételére  a  társadalmi  szolidaritás  és  befogadás  elősegítése  céljából.  Az  (akkoriban 
hatályban  lévő) Alkotmány  (1949. évi XX. Törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya) biztosítja az 
egyenlő  esélyeket  és  az  előnyben  részesítés  lehetőségét  többek  között  a  fogyatékos  emberek 
számára is.118  

A hazai jogi szabályozásban 1998‐ban megjelent a fogyatékos személyek jogairól szóló jogszabály,119 
és ennek kapcsán a 100/1999  (XII. 10.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról és a 
megvalósításáról  szóló  2062/2000  (III.  24.)  Kormányrendelet  az Országos  Fogyatékosügyi  Program 
végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervről. Magának a törvénynek a célja, a fogyatékos 
személyek  jogainak,  a  jogok  érvényesítési  eszközeinek  meghatározása,  továbbá  a  fogyatékos 
személyek  számára  nyújtandó  komplex  rehabilitáció  szabályozása,  és mindezek  eredményeként  a 
fogyatékos  személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a  társadalmi életben való aktív 
részvételének biztosítása. Ennek implementációjaként alkotta meg az Országgyűlés a 10/2006 (I.16.) 
OGY  határozatot  az  új  Országos  Fogyatékosügyi  Programról.  Ennek  lényege,  hogy  a  fennálló 
problémák és nehézségeket feltárva, azokhoz megoldási célokat rendeljen egy hosszabb időtávon. A 
terv  megvalósításáról  a  konkrét  célokhoz  rendelt  feladatokról,  felelősökről  és  forrásokról  külön 
dokumentum  szól.120  Ez  a  dokumentum  szintén  kitételként  tartalmazza  az  Uniós  források 
tervezésével való koherenciát, ami így a rehabilitáció kapcsán meg is valósult. Bár ezek a jogi anyagok 
a  komplex  rehabilitációt említik,  a  rehabilitációs  folyamatban – melynek  része  az egészségügyi,  az 
elemi, a szociális és a foglalkozási rehabilitáció – érthető módon egyes szakaszai kiemelésre kerülnek. 
Így a fejlesztéspolitika és a jogi szabályozás megteremti az összhangot ezen a szinten. 

Ami  némiképp  ellentmondásos,  hogy  a  tervek  szintjén  biztosítjuk  ezeket  a  fejlesztéseket,  sőt 
létrejönnek  ide pályázati  konstrukciók  is,  az  eredmény  visszacsatolása,  és más  –  szociális  ágazati 
jogszabályok nem kapcsolódnak össze. Ennek egyik példája maga az elemi rehabilitáció, aminek a 
rendszere nem épült be a  szociális  szolgáltatások állandó  finanszírozási körébe,  illetve a  szakmai 

                                                            
117
 2007. Évi XCII törvény, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és a hozzá kapcsolódó fakultatív jegyzőkönyv 

kihirdetéséről. 
118
 1949. Évi XX. Törvény, 70/A. § 

119
 1998. Évi XXVI törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

120
 1062/2007.(VII. 7.) Kormányhatározat, az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007‐2010 évekre vonatkozó középtávú 

intézkedési terve 
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anyagok – dokumentációk, módszertani és adminisztratív szabályok, nem jelennek meg közvetlenül 
a  vonatkozó  ágazati  szabályokban.  Ennek  egyik  oka  lehet,  hogy  a  szociális  ágazatban  egy  erősen 
intézményközpontú  szabályozás  működik,  ami  nehezen  képes  reagálni  az  egyes  szolgáltatások 
változásaira. Így az elemi rehabilitációs szolgáltatást nem jeleníti meg közvetlenül, hanem integrálja a 
rehabilitációs  intézmények  közé.  Ezzel  azonban  a probléma  az, hogy  ez  egy  –  lényegét  tekintve  – 
bentlakásos  intézményt  feltételez,  ami  ebben  a  konstrukcióban  nem  volt  értelmezhető, mivel  a 
megvalósítók  az  ambuláns  szolgáltatásnyújtásban  gondolkodtak.  Az  alacsonyabb  szintű 
jogszabályokban – elsősorban az 1/2000  (I. 7.) SzCsM  rendeletben121 a  rehabilitációhoz kapcsolódó 
egyes  szabályzók  le  vannak  fektetve,  de  ezek  a  projektszerű  működéshez  kevéssé  illeszthetőek. 
Ugyanakkor  az  ebben  foglaltak  nem  értelmezhetőek  teljes  egészében  a  látássérülteknek  nyújtott 
elemi  rehabilitációs  szolgáltatásokra,  mivel  a  pontos  tárgyi  és  szakmai  feltételek  a  pályázati 
konstrukció előkészítése során lettek kialakítva.  

A  jogi  környezetről  összességében  elmondható,  hogy  a  magasabb  szintű  jogszabályok  – 
társadalompolitikai  szóhasználattal  élve  –  negatív  szabadságjogot  testesítenek meg.  Ez  egy  fontos 
tényezője magának a rehabilitációnak, mert így a lehetőségét teremtik meg ennek a szolgáltatásnak, 
ami a nemzetközi szerződések révén  inkább kötelezően elvárt tevékenység. Továbbmenve, a tervek 
végrehajtását szolgáló jogi szabályzók is rögzítik a rehabilitáció fontosságát, és itt folytatódik – a fenti 
szóhasználatot  folytatva  –  a  szabadságjog  pozitívvá  válása,  a  gyakorlatba  történő  átültetése.  Ez  a 
folyamat azonban a  fejlesztési  időszakra korlátozódik, és nem, vagy csak kis mértékben épül be az 
ágazati irányítást szolgáló, különböző szintű, jogszabályokba. 

11.2.3 A	vizsgált	konstrukciók	tartalma,	keretei	
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv  (2010‐től Új Széchenyi Terv), valamint a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program, és az ehhez kapcsolódó akciótervek vizsgálata során kitűnik, hogy az a szempont, 
mely  szerint  érvényesíteni  szükséges  az  Országos  Fogyatékosügyi  Programban  és  annak  a 
végrehajtási  tervében  kijelölt  feladatokat, megvalósultnak  tekinthető. A  fejlesztési dokumentumok 
nevesítik mind a komplex rehabilitáció szükségességét (ide értve az elemi rehabilitációt is), valamint a 
fogyatékos  személyeket, mint célcsoportot, akik  számára a  társadalmi befogadás előmozdítása egy 
tágabb értelemben vett cél. Részcélként jelenik meg a foglalkoztatás bővítése ebben a csoportban is, 
ami  ebben  az  esetben  csak  közvetve  értelmezhető,  mivel  az  elemi  rehabilitáció  egy  folyamat 
részeként,  csak  közvetve  tud  hozzájárulni  a  foglalkoztatás  bővítéséhez.  A  szociális  ágazathoz 
kapcsolódó  módszertani  fejlesztések  megvalósulása  ebben  az  esetben  megtörtént,  annyi 
meghagyással,  hogy  ezek  a  fejlesztések  nem  épültek  be  az  ágazati  szakpolitika  rendszerébe,  nem 
váltak normatív jellegűvé.  

Az Akcióterv szintjén nevesített konstrukció célja az volt, „hogy az aktív korú, betegség vagy baleset 
következtében  megváltozott  munkaképességű,  vagy  szerzett  fogyatékossággal  élő  látássérült 
személyek  az  egészségügyi  diagnózist,  illetve  az  egészségügyi  rehabilitációt  követően  elemi 
rehabilitációs szolgáltatást kapjanak, amely előfeltétele a társadalomba és a munkaerőpiacra történő 
reintegrációnak.”122  Ez  a  cél  jól  kapcsolódik  a  jogszabályokban  és  a  nemzetközi  vállalásokban, 
stratégiákban megfogalmazottakhoz, és a szükséges szakmai fejlesztési irányokhoz is: ”…ezért mind 
a  hét  régióban  szükséges  rugalmas,  a  helyi  igényeknek megfelelő,  költség‐hatékony  és  az  egyén 
számára  érdemi  segítséget  jelentő,  az  egészségügyi  rehabilitációra  építő  elemi  és  szociális 
rehabilitáció kialakítása, nyújtása és folyamatos fejlesztése, valamint összekapcsolása a foglalkozási 
rehabilitációval.” Itt szükséges megjegyezni, hogy a konstrukcióhoz kapcsolódó indikátorértékek 1470 
fő szolgáltatásba való bevonását, és 1060 fő egyéni életvitelre való felkészítését irányozták elő 

A  TÁMOP‐5.4.7‐08  és  TÁMOP‐5.4.7‐09  konstrukció  keretében  7  civil  szervezet  nyert  el  összesen 
683 054  360  Ft.  támogatást  látássérült  személyek  számára  elemi  rehabilitációs  szolgáltatásokat 

                                                            
121
 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

122
 TÁMOP 5. Prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erősítése – Akcióterv 2007‐2008 
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nyújtó  regionális  központok  kialakítására  és  azokban  az  elemi  rehabilitációs  szolgáltatások 
megvalósítására. Pályázatot olyan központi költségvetési szerv által fenntartott  intézmények,  illetve 
civil szervezetek  (alapítványok és egyesületek) nyújthattak be, amelyek a beadás  időpontjában már 
foglalkoztattak  a  látássérültek  elemi  rehabilitációjában  tapasztalattal  rendelkező  szakembereket. 
Régiónként  egy  nyertest  hirdettek, melynek  a  szolgáltatási  területen  kellett  bejegyzett  székhellyel 
rendelkeznie. 

A projektek  időtartama egységesen 18 hónap volt, 2009. szeptember 1. és 2011. február 28. között 
valósultak  meg.  Kivételt  jelentett  ezalól  a  Közép‐dunántúli  régió,  ahol  a  TÁMOP‐5.4.7‐08‐as 
konstrukció keretében nem érkezett pályázat, ezért az erre a területre ismételten kiírt TÁMOP‐5.4.7‐
09  pályázat  keretében  a  projekt már  csak  12  hónapra  volt  tervezhető  időarányosan  csökkentett 
indikátorokkal. 

A szolgáltatások tartalma régiónként teljesen megegyezett, azoknak a pályázati kiírás szigorú keretet 
adott, ezeken felül más tevékenységek finanszírozására a konstrukció keretében nem volt lehetőség. 
A  projekt  előkészítése,  a  projektmenedzsment,  a  szakmai  vezetés,  a  kötelező  könyvvizsgálat  és  a 
nyilvánosság tájékoztatása minden esetben kötelezően megvalósítandó tevékenység volt. A szakmai 
megvalósítás keretében a kedvezményezettek az alábbi szolgáltatásokat nyújtották az adott régióban 
élő látássérült személyeknek: 

a) tájékozódás‐ és közlekedéstanítás, 

b) mindennapos tevékenységek újratanítása, 

c) rehabilitációs‐, életviteli‐ és életmód‐tanácsadás, 

d) kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása, 

e) funkcionális látásvizsgálat, 

f) funkcionális látástréning, 

g) életvitelt segítő eszközök használatának tanítása, 

h) Braille olvasás‐tanítás, 

i) célzott szociális‐ és kommunikációs készségfejlesztő tréning, kliens koordináció 

Emellett  az  újonnan  belépő  gyógypedagógusok  számára  akkreditált  továbbképzéseket,  valamint 
minden  szakmai  megvalósító  számára  szupervíziót  biztosítottak  a  finanszírozásból.  Az  elemi 
rehabilitációs központok megfelelő  infrastruktúrális hátterének kialakítása érdekében  lehetőség volt 
az  egyes  tevékenységekhez  szükséges  eszközök  beszerzésére,  pl.  speciális  szoftverekkel  felszerelt 
számítógépek, mindennapos  tevékenységek  tanításához  szükséges  tankonyha  kialakítása,  speciális 
segédeszközök, stb. 

A kedvezményezetteknek  legalább öt egészségügyi  intézménnyel, elsősorban szemészeti klinikákkal 
és  szakrendelőkkel,  kellett  együttműködési  megállapodást  kötniük  a  frissen  látássérültté  vált 
személyek  sikeres  bevonása  érdekében,  illetve  szintén  öt  foglalkozási  rehabilitációs  szolgáltatóval 
abból a célból, hogy az eredményesen  rehabilitálódott  látássérült  személyeket visszavezethessék a 
munka világába. 

11.3 A	megvalósítás	tapasztalatai123	

11.3.1 A	célcsoport	meghatározása	
A  célcsoport meghatározása  során  a pályázati  kiírás  szándékosan hagyott nagy  teret  a bevonásra 
azzal, hogy nem kötötte a  látássérültség meghatározását pl. vízusértékhez, valamely ellátásban való 
részesüléshez,  stb.  Meg  kell  ugyanakkor  jegyezni,  hogy  ez  a  rugalmas  meghatározás 

                                                            
123
 A fejezet a projektmegvalósítókkal készült fókuszcsoportos vizsgálat eredményei alapján készült.  
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bizonytalanságot keltett a kedvezményezettekben: nem derült ki számukra, hogy a bevont személyek 
látássérültségét ki és hogyan fogja ellenőrizni. 

A megvalósító  szervezetek két alapvető aggályt említettek a projektek célzásával kapcsolatban  is. 
Egyrészről a pályázati kiírásban az elemi rehabilitáció definíciója alapján a felnőtt korukban látásukat 
elvesztett személyeknek nyújtandó szolgáltatás kapacitásbővítéseként határozták meg a programban 
megvalósítandó  célt.  A  kedvezményezettek  számára  hamar  világossá  vált,  hogy  a  szolgáltatást 
igénylők között  jelentős  számban vannak a veleszületetten  látássérült  személyek, akiknek a  felnőtt 
korukban látássérültté váltakéhoz nagyon hasonló igényeik vannak, így nem volt kérdés, hogy ők is a 
szolgáltatás célcsoportjába tartoznak. A kedvezményezettek szerint a rehabilitáció, ami az elvesztett 
képességek  visszanyerését,  és  a  habilitáció,  ami magát  a  képessé  tevést  jelenti  az  önálló  életvitel 
megvalósítására,  nem  különíthető  és  nem  is  különítendő  el,  illetve  a  fogyatékos  személyeknek 
mindkettő alapvető  joga. Eszerint a habilitáció vagy rehabilitáció nem projekt  jelleggel kínálandó és 
igénybe vehető szolgáltatás kell, hogy legyen, hanem olyan, alanyi jogon biztosított segítség, amely a 
kliens igényének felmerülése esetén mindig hozzáférhető. Ebből a szempontból is indokolt azoknak a 
visszatérő klienseknek az újbóli ellátása, akik egy újabb  látásromlás, vagy élethelyzetük más  jellegű 
megváltozása,  pl.  költözés,  munkahelyváltás,  stb.  után  igényelnek  újbóli  segítséget,  pl. 
útvonaltanítást.  A  TÁMOP  finanszírozást  követő  hazai  támogatási  rendszerben  ezzel  szemben  az 
eredményességet az új kliensek bevonásának növelése jelentette, a korábban már szolgáltatásokat 
igénybe vett személyek bevonását pedig erősen korlátozták. 

Másrészről a TÁMOP‐5.4.7‐08 pályázat tervezésekor teljes mértékben kizárták a 62 éven felüli és a 
18 éven aluli kliensek bevonásának lehetőségét arra való hivatkozással, hogy az elemi rehabilitáció 
végső célja a látássérült személyek munkaerő‐piacra való sikeres visszatérése. A kedvezményezettek 
lobbijának  hatására  később  20%‐ban maximálták  a  nem  aktív  korúak  bevonásának  arányát,  ami 
azonban még mindig nem  volt  elegendő.  Ennek megértéséhez  érdemes  figyelembe  venni, hogy  a 
látássérült  emberek  kb.  60%‐a  60  éven  felüli,  illetve  hogy  az  átlagéletkor  növekedésével  egyre 
gyakrabban jelentkeznek az időskori látásromlás olyan mértékű formái, melyek már súlyosan rontják 
az  érintettek  és  hozzátartozóik  életminőségét.  A  rehabilitációs  központok  munkatársainak 
tapasztalatai szerint ezek az idős emberek többnyire kis óraszámú szolgáltatást igényelnek, melynek 
azonban  rendkívül  pozitív  az  életminőségükre  gyakorolt  hatása,  pl.  nagyítóval  újra  megtanulnak 
olvasni, varrni, stb. 

Hasonlóképpen  a  18  év  alatti  gyermekek  és  fiatalok  számára  is  létfontosságúak  az  elemi 
rehabilitációs központok  szolgáltatásai, elsősorban a  tájékozódás és közlekedés  tanítás. Hazánkban 
egyre  több  látássérült  gyermek  tanul  integráltan,  az országban pedig  igen  alacsony  az  őket  segítő 
utazótanárok és az általuk nyújtott szolgáltatási órák száma, amely még a  tantárgyi korrepetálásra, 
felzárkóztatásra sem elegendő. A vidéken élő látássérült gyermekeket és fiatalokat senki nem tanítja 
fehérbottal  önállóan  közlekedni,  Braille‐írással  írni  és  olvasni,  a  speciális  képernyőolvasó  vagy 
képernyőnagyító  szoftverekkel  számítógépet  használni,  illetve  sem  ők,  sem  szüleik  nem  kapnak 
szociális  segítséget  vagy  pszichés  támogatást  a  látássérültségből  adódó  életviteli  és  mentális 
nehézségeikkel  való  megküzdéshez,  miközben  az  elemi  rehabilitációs  központokban  minderre 
rendelkezésre állnának a szakemberek és a szükséges infrastruktúra. 

11.3.2 A	célcsoport	bevonása,	a	szolgáltatásokhoz	való	hozzáférés	
A célcsoport bevonásában komoly nehézséget jelentett, hogy a régiós központokba való eljutás nem 
ritkán  50‐100  km  utazást  igényelt  a  kliensek  részéről,  vagy  ugyanennyit  az  otthontanítást  végző 
szakemberektől,  sokszor  olyan  településszerkezetű megyékben,  ahol  egy  nap  alatt  nem  is  lehet  a 
régiós központból a kliens  lakóhelyére, és onnan vissza eljutni. Éppen ezért – a kedvezményezettek 
tapasztalata szerint – a kliensek jelentős többsége, nem ritkán 70‐80%‐a a régiós központ körüli kb. 
10  km  sugarú  körből  érkezett.  Hozzájárul  ehhez  az  a  tény  is,  hogy  a  látássérültté  vált  emberek 
helyzetükből  adódóan  bizonytalanok,  elvesztett  készségeik  között  az  egyik  legsúlyosabb  éppen 
mobilitásuk korlátozottsága. 
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Valamivel  jobb  volt  a  helyzet  ott,  ahol  a  projektek megvalósítói  önerőből  létrehozták  a megyei 
kirendeltségeket,  ám  ezek  fenntartását  is  jórészt  önerőből  kellett  megoldaniuk,  mivel  ezek 
kialakítására és finanszírozására egy következő TIOP és TÁMOP kiírást ígért számukra a Minisztérium, 
amelyek azonban később nem jelentek meg. 

Néhány  esetben  komoly  nehézséget  jelentett,  hogy  a  bevonás  szigorúan  a  régióhatárokhoz  volt 
kötve,  figyelmen  kívül  hagyva  a  közlekedési  adottságokat.  Így  eshetett  meg  pl.,  hogy  a  győri 
rehabilitációs  központ  nem  fogadhatott  komáromi  vagy  pápai  klienst,  noha  ők  oda  lényegesen 
egyszerűbben  és  rövidebb  idő  alatt  jutottak  volna  el, mint  a  Közép‐dunántúli  régió  központjaként 
működő  székesfehérvári  szolgáltatóhoz.  Később,  a  hazai  finanszírozású  pályázatok  során  ezek  a 
határok lazultak. 

A  pályázati  kiírásban  lehetőségként  biztosított  hotelszolgáltatás  csupán  azoknak  a  klienseknek 
jelentett megoldást, akiknek nem volt munkájuk, egyedül éltek és nem kellett napi  szinten  családi 
kötelezettségeket ellátniuk. További nehézséget jelentett, hogy sok frissen látássérültté vált személy 
nem  szívesen  költözött  be  új,  idegen  környezetbe.  Az  otthontanításra  is  volt  elvi  lehetőség  a 
projektekben,  ám  ezt  sok  helyen  a  régió  rossz  közlekedési  adottságai  akadályozták.  Volt  olyan 
kedvezményezett,  aki megoldotta  a munkatársak  gépkocsival  történő  utaztatását,  de  ez  nem  volt 
jellemző. 

A  megvalósítók  véleménye  szerint  az  elemi  rehabilitációs  szolgáltatások  mindhárom  típusára 
(ambuláns, bentlakásos, otthontanítás) valós  igény van, és a  célzást  jelentősen  javíthatja, ha ezek 
közül minden érintett kiválaszthatja az ő igényeinek és adottságainak leginkább megfelelőt. 

11.3.3 	A	célcsoport	bevonását	elősegítő	együttműködések	
A  célcsoport  bevonásában  szerepet  játszottak  azok  a  kötelező  együttműködések,  melyeket  a 
kedvezményezettek  egészségügyi  intézményekkel,  elsősorban  szemészeti  klinikákkal  és 
szakrendelőkkel  alakítottak  ki.  A  tapasztalatok  azt mutatják,  hogy  a  jellemzően  havi,  fix  összegű 
megbízási díjjal érdekeltté  tett egészségügyi dolgozók  sokkal nagyobb hatékonysággal  látták el a 
betegek tájékoztatásával és a központokba való irányításával kapcsolatos feladatokat, mióta pedig a 
hazai  finanszírozású  pályázatokban  ez  a  lehetőség megszűnt,  érzékelhetően  jóval  kevesebb  beteg 
érkezik  ezeken  az  intézményeken  keresztül  a  központokba.  Más  kedvezményezettek  az 
együttműködő  partnerek  tevékenységéről  havi  beszámolót  kértek,  ezzel  is  ellenőrizve,  hogy  az 
együttműködést vállaló szervezet valóban végzi‐e az általa vállalt információnyújtást, tájékoztatást. A 
legtöbb  régióban  jó kapcsolat alakult ki az egészségügyi  intézményekkel, de az orvosok és ápolók 
körében  idő‐ és energiaigényes  szemléletformálásra volt  szükség, míg megértették, hogy miről  is 
szól  a  látássérült  emberek  elemi  rehabilitációja,  és  hogy  az  miért  elengedhetetlen  a  betegeik 
számára. 

A  legtöbb  rehabilitációs  központ  jó  kapcsolatot  ápol,  vagy  kifejezetten  szoros  együttműködést 
alakított  ki  a  vak  és  gyengénlátó  emberek  megyei  és  regionális  érdekvédelmi  szervezeteivel, 
melyekhez  gyakran  egészen  szoros  szálak  fűzik  a  központokat.  Két  esetben  maga  a  megyei 
érdekvédelmi  szervezet  lett  a projekt megvalósítója  a  finanszírozói  szándék  ellenére, mely  eleinte 
kategorikusan ellenezte, hogy a látássérült emberek érdekvédelmi szervezetei működtessék az elemi 
rehabilitációs  központokat.  Más  esetekben  a  régió  három  megyei  érdekvédelmi  szervezetének 
elnökei vettek részt kurátorként a rehabilitációs központot működtető alapítvány  létrehozásában és 
irányításában,  illetve  olyan,  nagyobb  múlttal  rendelkező,  korábban  is  kizárólag  látássérült 
személyekkel  foglalkozó  civil  szervezetek nyerték el a megvalósítás  lehetőségét, melyek már eleve 
együttműködésben  álltak  a  helyi  érdekvédelmi  szervezetekkel.  Ezen  együttműködések 
eredményeként az érdekvédelmi szervezetek tagsága rendszeres tájékoztatást kapott mind  írásban, 
mind  szóban  a  rehabilitációs  központok  létéről  és  szolgáltatásairól.  Néhány  esetben  viszont 
kifejezetten  rossz  személyes  viszony  állt  fenn  vagy  alakult  ki  a  rehabilitációs  központok  és  az 
érdekvédelmi szervezetek vezetői között, aminek eredményeként ezekből a megyékből gyakorlatilag 
nem érkeztek kliensek a régiós központba. 
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A kedvezményezettek által adott válaszokból jól látható, hogy a klienseknek csak töredéke érkezett a 
rehabilitációs központokba az egészségügyi intézmények ajánlása nyomán, számuk sehol sem haladta 
meg a 40 főt, ami, figyelembe véve a 210 fő bevonására vonatkozó minimumot, és azt, hogy a frissen 
látássérültté  vált  személyek  számára  az  egészségügyi  intézmény  lehet  a  legfontosabb 
információforrás,  igen  alacsonynak  mondható.  Lényegesen  jobb  volt  az  arány  az  érdekvédelmi 
szervezetek  ajánlásai  esetében,  itt  még  a  legalacsonyabb  érték  is  meghaladta  az  egészségügyi 
intézményeknél mért  legmagasabbat, de  az  sem  volt  ritka, hogy  a  kliensek 70‐80%‐a  a  látássérült 
emberek szervezetein keresztül hallott a szolgáltatásról és vette igénybe azt.  

Egyes  kedvezményezettek  az  indikátorok  teljesítése  érdekében  és  kiterjedt  kapcsolati  hálójukat 
kihasználva további, nem kötelező együttműködéseket kiépítve értek el olyan látássérült embereket, 
akik nem jelentek meg az érdekvédelmi szervezetek vagy az egészségügyi intézmények látókörében. 
Tipikusan ilyen partnerek voltak az egyházi szervezetek, idősek otthonai, klubjai, esetükben azonban 
az életkori  korlátozás  szabott határt a  szolgáltatásnak, melyet  kezdetben önerőből egészítettek  ki, 
majd később, a hazai finanszírozású pályázatokban az életkori korlátozás megszűnt. 

A nyomtatott szóróanyagokra költött jelentős összeg, a fókuszcsoport résztvevőinek szavaival élve, 
„kidobott pénz” volt, mivel az arculati megkötések miatt pont az érintettek számára voltak nehezen 
hozzáférhetőek, rosszul vagy egyáltalán nem olvashatók, változtatásra pedig nem volt lehetőség. 

Az elemi rehabilitációs központok jó híre idővel szájhagyomány útján is kezdett terjedni a látássérült 
személyek  körében.  A  kedvezményezettek  tapasztalatai  szerint  ez  bizonyult  a  leghatékonyabb 
ismertté  tételi módnak, mely azonban  időigényes volt, és csak kb. a projektek utolsó harmadában 
kezdett  működni.  Ennek  a  lassú  folyamatnak  leginkább  az  volt  a  magyarázata,  hogy  az  elemi 
rehabilitáció,  mint  szolgáltatás  sok  látássérült  ember  számára  újdonságként  jelent  meg,  így  a 
tájékoztatás egyben  igényteremtést  is  jelentett, amihez eleve  lényegesen  több  idő szükséges, mint 
pusztán az információk eljuttatásához. 

Több  központban  a  projektek  utolsó  harmadára  láthatóvá  vált,  hogy  a  projektben  kitűzött  célok 
megvalósítása nem garantált, ezért egyéb  forrásból, kifejezetten a  felkutatás, kapcsolatteremtés és 
marketing feladatokra alkalmaztak egy önálló szakembert. A projektek lezárásával és a finanszírozás 
megszakadásával  azonban  több  helyen  már  nem  tudták  kielégíteni  az  addigra  megteremtődött 
igényeket,  vagy  ha mégis  fenn  tudták  tartani  a  szolgáltatásokat,  vagy  azok  egy  részét,  azt  egyéb 
forrásból  finanszírozták.  A  szolgáltatások  megszakadása  vagy  kapacitásának  csökkenése  a 
klienseket bizonytalanná tette, és negatívan hatott ki a szervezeti együttműködésekre is. 

11.3.4 A	szolgáltatások	tartalma,	szakmai	szempontjai	
A  szolgáltatások nagy erőssége volt a komplexitás és a személyre szabhatóság, aminek  jóvoltából 
minden kliens azt a szolgáltatáselemet vagy csomagot vehette  igénybe, amire szüksége volt, pl. ha 
csak  a  fehérbotos  közlekedést  vagy  a  képernyőolvasó  szoftverrel  történő  számítógéphasználatot, 
vagy  a  főzés  egyes  fortélyait  kívánta megtanulni,  erre  volt  lehetősége.  A  szolgáltatási  igényeket 
minden  esetben  egyéni  fejlesztési  tervben  rögzítették,  a  szolgáltatás  eredményét  a  fejlesztési 
tervben foglaltak megvalósulása jelentette. 

Ugyanakkor  a  rehabilitációs  központok  szolgáltatásai  kizárólag  a  látássérült  személyre 
korlátozódtak, és nem terjedtek ki családtagjaikra, közeli ismerőseikre, barátaikra, akik igen fontos 
szerepet  játszanak  vagy  játszhatnának a  fogyatékossá  vált  személyek  társadalmi  reintegrációjában. 
Nem  volt  lehetőség a  családtagok pszichológiai megsegítésére,  szociális problémáik megoldásában 
való segítségnyújtásra, de gyakran még a kliensnek a központba való bejutásának megoldására sem, 
mely teher így a legtöbb esetben szintén a családtagokra hárult. Ugyancsak nagy szükség lett volna a 
még  meglévő  munkahelyen  a  vezetők  és  munkatársak  szemléletformálására,  az  iskolákban  a 
látássérült gyermek vagy fiatal tanárainak, osztálytársainak érzékenyítésére, pedagógiai módszertani 
tanácsadásra,  stb. A  frissen  látássérültté  vált  személyek  ilyen  segítség híján  gyakran  légüres  térbe 
kerülnek,  baráti  kapcsolataik  megszakadnak,  családi  viszonyaik  konfliktusoktól  és  a  látásvesztés 
traumájától  terheltté  válnak,  melyet  csak  tovább  súlyosbít  a  vak  személy  nagyfokú 
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kiszolgáltatottsága, mely csak fokozatosan enyhül az elemi rehabilitáció során az önállóság  legalább 
részleges visszaszerzésével. Különösen kritikus a család támogatása azokban az esetekben, amikor az 
elemi  rehabilitáció  otthontanításos  formában  zajlik,  melynek  során  elkerülhetetlen,  hogy  a 
családtagok is jelen legyenek. 

Ugyanezen  szempontok  indokolnák  csoportos  fejlesztő  és  önismereti  foglalkozások, 
klubtevékenységek,  tanfolyamok  és  szabadidős  programok  biztosítását  is  az  elemi  rehabilitációs 
folyamat  keretében,  melyekre  a  pályázati  forrás  szintén  csak  igen  korlátozott  mértékben 
(kommunikációs  készségfejlesztés,  csoportos  pszichológiai  foglalkozások),  de  leginkább  egyáltalán 
nem biztosított  lehetőséget. A  klubfoglalkozásoknak a  kliensek utókövetésében  is elengedhetetlen 
szerepük  van,  illetve  a  klubba  visszajáró,  már  rehabilitálódott  látássérült  személyek  hiteles  és 
motiváló  példát  nyújthatnak  a  rehabilitáció  folyamatában  még  kevésbé  előrehaladott  személyek 
számára. 

Bár  a  pályázati  kiírás  végső  célként  a  látássérült  emberek  munkaerő‐piacra  való  visszavezetését 
határozta meg, a kedvezményezettek  tapasztalatai szerint a kliensek munkavállalással kapcsolatos 
igényei  és  készségei  nagyon  különbözőek.  Egyesek  számára  az  álláskeresés  és  a  rendszeres 
munkavégzés még  igen távoli cél egy frissen szerzett  látássérülés krízisében, másokat viszont éppen 
az elhelyezkedés  lehetőségének  ígérete motivált az elemi  rehabilitációban való  részvételre. Megint 
más  látássérült  emberek,  elsősorban  azok,  akik  halmozottan  hátrányos  helyzetben  élnek,  erősen 
függnek az ellátásoktól, a kisebb, de biztos rokkantsági ellátást vagy egyéb szociális támogatást nem 
kívánják kockáztatni az átmenetileg jobban fizető, de bizonytalan munkalehetőségért. Amíg az elemi 
rehabilitációban  megélik  önállóságuk  visszaszerzését,  és  ez  motiválja  őket,  addig  a  foglalkozási 
rehabilitáció  során  már  megjelennek  a  félelmek,  aggodalmak.  Emellett,  különösen  a  hátrányos 
helyzetű régiókban, a munkáltatók sem nyitottak és felkészültek foglalkoztatásukra, és a képzés vagy 
átképzés lehetőségei sem adottak. 

A  központok  jelentős  többsége  maga  is  működtet  foglalkozási  rehabilitációs  szolgáltatást,  így  a 
sikeresen  rehabilitálódott  klienseket  többnyire  oda  irányították.  A  foglalkozási  rehabilitációs 
szolgáltatások másik, de szintén pályázati rendszerben finanszírozódtak, melyek időben nem voltak 
összehangolva az elemi rehabilitációs szolgáltatásokra kiírt pályázatokkal. 

11.3.5 Az	elemi	rehabilitáció	eredménye	és	az	eredményesség	mérhetősége	
A pályázati kiírásokban összesen 6 indikátor került meghatározásra: 

A) Elemi rehabilitációban részesített személyek száma 

B) Önálló életre felkészítettek száma az elemi rehabilitációban részesített részvevők közül 

C) Az ÁFSZ  szolgáltatásait  igénybe  vevő  látássérült emberek  számának növekedése  a  célcsoporton 
belül 

D) Szolgáltatási órák száma 

E) A régió egészségügyi szolgáltatóival kiépített kapcsolatok száma 

F) A régió foglalkoztatási szolgáltatóival kiépített kapcsolatok száma 

A  kedvezményezettek  elmondása  szerint  az  indikátorok  közül  többnek  az  értelmezése problémás 
volt  a  gyakorlati megvalósítás  során:  ezt  főként  az  abban  alkalmazott  fogalmak  tisztázatlansága 
eredményezte,  így pl.  szinte  lehetetlen volt különbséget  tenni abban, hogy ki  tekinthető az önálló 
életvitelre felkészítettnek, és ki az, aki csupán részt vett az elemi rehabilitációs szolgáltatásban. Ehhez 
szükséges lett volna legalább az önálló életvitel fogalmának tisztázása, illetve annak elismerése, hogy 
a  rehabilitáció  nem  egy  egyszeri  és  nem  megismételhető  folyamat,  hanem  egy  olyan  segítség, 
amelyre  az  élethelyzetének megváltozásával  újból  felmerülhet  a  látássérült  személy  igénye.  Több 
kedvezményezett  egybehangzó  definíciója  szerint  azt  a  rehabilitációs  folyamatot  tekinthetjük 
eredményesnek,  melynek  során  a  kliens  egy  készséget  elsajátított,  és  azt  a  mindennapokban 
alkalmazza is. 
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Szintén problémás volt a látássérült személyek körében az ÁFSZ szolgáltatásainak igénybe vételének 
növekedését  mérő  hatásindikátor  teljesítése,  mivel  egyrészt  az  ÁFSZ  munkatársai  nem  mindig 
regisztrálták  a  rokkantsági  nyugdíjban  részesülő  látássérült  jelentkezőket,  másrészt  pedig,  ha 
regisztrálták is őket, nem tudtak számukra hozzáférhető munkaerő‐piaci szolgáltatásokat kínálni, így 
a célcsoport sem feltétlenül motivált a regisztrációra.  

A  pályázati  kiírás  az  indikátorokhoz  régiónként  egységes minimumokat  rendelt,  figyelmen  kívül 
hagyva  számtalan olyan  tényezőt, melyek  tekintetében  az  egyes  régiók  és  az ott  élő  látássérült 
populáció  különböznek  egymástól,  pl.  demográfiai  mutatók,  településszerkezet,  közlekedési 
adottságok, a látássérült személyek aránya, stb. Ennek következtében már a pályázatok megírásakor 
is látható volt, hogy míg egyes régiók pályázói éppencsak a kötelező értékek megvalósítását vállalták, 
addig máshol jelentős túlvállalások történtek, melyek egyes indikátorok tekintetében akár az 50%‐os 
többletet is elérték. 

Az  egyes  szolgáltatásokat  igénybe  vevő  kliensek  száma  jól  mutatja,  hogy  a  látássérültté  vált 
személyek  az  elemi  rehabilitáció  keretében  leggyakrabban  a  tájékozódás  és  közlekedés  tanítást,  a 
mindennapos  tevékenységek  újratanítását,  a  számítástechnikai  és  más  kommunikációs  eszközök 
használatának megtanítását és a pszichológiai megsegítést  igénylik. Ezeknél  lényegesen kevesebben 
vettek  igénybe kommunikációs készségfejlesztést,  funkcionális  látásvizsgálatot és  látástréninget, és 
minden másnál kevesebb igény mutatkozik a Braille írás‐olvasás elsajátítására. 

A  kedvezményezettek  a  projektek  keretében  kevés  olyan  szolgáltatást  indítottak  útjára,  ami 
korábban nem szerepelt a szolgáltatási palettájukon.  Ilyenek voltak a csatlakozó  fogyatékossággal 
élő, különösen a siketvak személyek rehabilitációja, illetve a speciális segédeszközök kölcsönzése. Ez 
utóbbi szolgáltatás a TÁMOP kiírásokban egyáltalán nem szerepelt. 

Az elemi  rehabilitációt követően a kliensek  régiónként változó arányban vettek  igénybe valamilyen 
foglalkozási  rehabilitációs  szolgáltatást.  Megfigyelhető,  hogy  ez  az  arány  jóval  magasabb,  kb.  a 
kliensek  felét  is  kitevő  volt  ott,  ahol maga  az  elemi  rehabilitációs  szolgáltatást  biztosító  szervezet 
működtet  foglalkozási  rehabilitációs központot  is. A gyakorlatban a más  szervezeteknél működő, a 
látássérült  emberek  nyílt  munkaerő‐piaci  elhelyezésében  tapasztalatokkal  nem  rendelkező 
foglalkozási rehabilitációs szolgáltatókkal szemben a kliensek nem voltak túl nagy bizalommal, illetve 
maguk  a  szolgáltatók  sem  voltak  kompetensek  a  vak  és  gyengénlátó  emberek  munkaerő‐piaci 
integrációjának támogatása terén. 

Azok a látássérült személyek, akik a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások támogatásával végül 
elhelyezkedtek, szinte minden esetben a nyílt munkaerő‐piacon kaptak állást. Csak elvétve fordult 
elő  ugyanakkor,  hogy  egy  elemi  rehabilitációban  részesült  személy  foglalkozási  rehabilitációs 
szolgáltatás  igénybevétele  nélkül  talált  munkát,  legalábbis  a  kedvezményezett  szervezetek  nem 
rendelkeznek ilyen információkkal. 

A  kedvezményezettek  szerint  az  elemi  rehabilitáció  eredményességének mérése meglehetősen 
nehéz  feladat,  mivel  a  kliensek  eltérő  alapkompetenciákkal,  eltérő  mértékű  látássérültséggel, 
pszichés  állapottal,  stb.  érkeznek  a  szolgáltatásba.  Véleményük  szerint  az  eredmények  mérése 
szempontjából  a  projektekben  használt  indikátorok  többsége  irreleváns,  illetve  a  TÁMOP‐5.4.7 
konstrukció elsődleges célja a regionális rehabilitációs központok létrehozása és kapacitásfejlesztése 
volt,  ennek  megfelelően  az  együttműködésekre,  a  szolgáltatási  órákra  és  a  bevont  kliensekre 
vonatkozó számadatok  lehetnek a releváns mutatói az eredményességnek. Ezen felül a megfelelően 
képzett  és  elegendő  gyakorlattal  rendelkező  rehabilitációs  tanárok  alkalmazása  garantálja  a 
szolgáltatások  megfelelő  minőségét.  A  rehabilitációs  tanárok  többsége  szerint  a  szükséges 
gyakorlottságot  kb.  öt  év  alatt  lehet  megszerezni  ezen  a  területen.  Mindezek  mellett  jelzi  a 
központok  munkájának  minőségét  a  kliensek  elégedettsége,  illetve  hatásvizsgálat  végzésével  is 
mérhető lehet a szolgáltatások hatékonysága. Ezeket a méréseket költséghatékonyan elvégezheti egy 
központilag megbízott szervezet, ez hatékonyabb, objektívebb és összehasonlíthatóbb lenne, mintha 
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minden  szolgáltató  maga  végzi  el  vagy  rendeli  meg  más‐más  szakemberektől  ezeket  a 
vizsgálatokat124. 

11.3.6 Szervezeti	változások,	nehézségek	a	megvalósítás	folyamatában	
A  projektek  elindulásakor  meglehetősen  különböző  háttérrel  rendelkezett  a  7  kedvezményezett 
szervezet.  Közülük  több már  nagy múltra  tekintett  vissza  látássérült  embereket  segítő,  számukra 
rehabilitációs  szolgáltatásokat  nyújtó  civil  szervezetként,  mások  viszont  kifejezetten  ezeknek  a 
projekteknek a megvalósítására  jöttek  létre  felülről  irányított módon. Ez utóbbi  szervezetek nem 
rendelkeztek  infrastruktúrával,  jelentősebb  anyagi  erőforrásokkal,  kapcsolataik  pedig  vezetőik 
és/vagy  munkatársaik  személyes  kapcsolatrendszerére  épültek.  Ebben  a  helyzetben  az  egyes 
kedvezményezettek  teljesen  más  lehetőségek  és  veszélyek  mellett,  eltérő  erősségekkel  és 
gyengeségekkel vágtak neki a projektek megvalósításának. 

A projektek elindulásával a kedvezményezett szervezetekben szükségszerűen jelentős létszámbeli és 
infrastrukturális  fejlesztések  történtek,  melyekhez  azonban  nem  rendelt  a  finanszírozó  olyan 
szervezetfejlesztést  támogató  szolgáltatásokat,  melyek  segíthették  volna  az  új  munkatársak 
beilleszkedését,  az  új  szervezeti  egységek megszilárdulását,  a  szervezeti  stratégiák  elkészítését  és 
implementációját,  a  szervezeti  kultúra  változását. A  kedvezményezettek  a projektek  folyamatában 
többnyire  nem  érzékelték  ezen  változások  negatív  kihatásait,  a  kapacitásbővülést  és  az  ezzel  járó 
változásokat  sikerként  élték  meg,  az  ezzel  járó    nehézségeket  szükségszerű  és  a  projekttel  járó 
problémaként  fogadták  el.  Egy  szervezet  esetében  jelentkezett  igény  szervezetfejlesztési 
szolgáltatásra, mivel a projekt közepén gyakorlatilag a  teljes vezetés és szakmai stáb  lecserélődött, 
illetve  már  korábban  is  jelentős  volt  a  fluktuáció.  Ők  a  szervezetfejlesztési  szolgáltatást  egyéb 
forrásból biztosították. 

A szervezetek többsége kénytelen volt külső szakemberként bevont projektmenedzsert alkalmazni, 
mivel  munkatársaik,  vezetőségi  tagjaik  vagy  aktivistáik  között  nem  találtak  olyan  személyt,  aki 
rendelkezett a pályázatban előírt végzettségekkel és projektmenedzsment tapasztalatokkal. Az így 
munkába állt projektmenedzserek  jellemzően a profitszférából érkeztek, szakmai  ismereteik sem a 
civil  szférával,  sem  a  látássérült  emberekkel,  sem  a  szociális  szolgáltatásokkal  kapcsolatban  nem 
voltak.  Munkaszerződésük  a  projekt  utolsó  napjáig  szólt,  a  záró  jelentések  elkészítésekor  és  a 
záróellenőrzések időszakában már nem voltak jelen a szervezeteknél, ami több kedvezményezettnél 
komoly nehézségeket okozott az elszámolások helyes benyújtásában. 

A TÁMOP‐5.4.7 projektek  lezárultát követően az elemi rehabilitációs szolgáltatások biztosításához 
hazai  pályázati  források  jelentek  meg  2011‐ben  és  2012‐ben  is,  mindkét  esetben  az  előző 
projektidőszak  lezárultát  követően  több  hónappal,  visszamenőlegesen  finanszírozva  a 
szolgáltatókat.  Ebben  a  bizonytalan  helyzetben  a  korábban  hazai  és  EU‐s  forrásból  kiképzett 
rehabilitációs tanárok és más szakemberek jelentős része pályaelhagyó lett, más területen folytatta 
gyógypedagógusi  vagy  egyéb  tevékenységét.  Ezzel  párhuzamosan  a  hazai  forrásból  megvalósuló 
programokban  már  szigorították  a  képzettségi  előírásokat  is,  a  korábban  120  órás  akkreditált 
képzésben  részt  vett  gyógypedagógusokat  a  továbbiakban  nem  alkalmazhatták,  új  szakemberek 
kiképzésére viszont nincs  lehetőség, mivel erre sem  forrást nem biztosít a kormányzat, és az elemi 
rehabilitációs tanár szakot nem is indították el újra. A kedvezményezettek közül többen nyilatkoztak 
úgy, hogy ha most újabb pályázatot fognak kiírni a szolgáltatások folytatására, annak a benyújtásában 
az  fogja  számukra  az  egyik  legnagyobb  nehézséget  jelenteni,  hogy  nem  állnak  rendelkezésükre 
megfelelő létszámban az előírt végzettséggel rendelkező rehabilitációs tanárok. A TÁMOP programok 
lezárása után  jellemzővé  vált  a  szakemberek  vállalkozóként  történő  alkalmazása  amiatt  is, mert  a 
hazai  finanszírozási  rendszerben  a  szakembereket  a  kontaktórák  elszámolása  alapján  fizetik,  amit 
befolyásolnak a kliensek által történő óralemondások is. 

                                                            
124
 Erről bővebben lesz szó az esettanulmány indikátorokkal, méréssel foglalkozó fejezetében.  
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A kedvezményezettek között  jellemzően  jó együttműködés alakult ki, a  rivalizálást  inkább a Vakok 
Állami  Intézetével  szemben  tapasztalták.  A  központok  vezetői  és munkatársai  a  projektek  során 
megismerték  egymást,  az  egyik  megvalósító  más  pályázati  forrásból  szakmai  műhely  sorozatot 
szervezett,  mely  teret  adott  a  találkozásra,  tapasztalatcserére,  kisebb  szakmai  továbbképzések 
megszervezésére.  A  szervezetek  vezetői  és  munkatársai  fontosnak  tartották  és  keveselték  a 
találkozási lehetőségeket, de E‐mailben és telefonon rendszeresen tartják a kapcsolatot egymással. 

Az  elemi  rehabilitációs  központokat  működtető  szervezetek  az  utóbbi  évek  bizonytalanul 
finanszírozott  szolgáltatói  tevékenysége  mellett  fennmaradásuk  legfőbb  biztosítékát  a  más 
szolgáltatások  megvalósítását  támogató  pályázati  források  lehívásában  látják.  Ennek  érdekében 
szinte  kivétel  nélkül  elkezdtek  nyitni  más  szolgáltatások  irányába,  pl.  ifjúsági  tevékenységek, 
tehetséggondozás,  foglalkozási  rehabilitáció,  illetve  más  célcsoportok  felé,  pl.  más  típusú 
fogyatékossággal  élők,  megváltozott  munkaképességűek,  egyéb  hátrányos  helyzetű  személyek. 
Ennek  érdekében  módosították  alapító  okiratukat,  új,  más  jellegű  kompetenciákkal  rendelkező 
szakembereket toboroztak és számtalan, elsősorban EU‐s pályázatot írnak és valósítanak meg. 

2012. végén a TÁMOP‐5.4.7‐11 konstrukció keretében a Vakok Állami Intézete kezdte meg központi 
jelleggel egy elemi rehabilitációs kiemelt projekt megvalósítását, melynek kapcsán – a fókuszcsoport 
résztvevői  szerint  –  a  korábbi  projekteket  megvalósító  civilekkel  és  a  látássérült  emberek 
érdekvédelmi szervezeteivel, illetve azok országos szövetségével sem történt egyeztetés. A közel 800 
milliós  EU‐s  forrásból  létrehozott  és megerősített  regionális  központok mára  az  ellehetetlenülés 
szélére kerültek, egy‐két kivétellel a jelenlegi hazai finanszírozású pályázat lezárása (2013. január 31.) 
után egyáltalán nem fogják tudni fenntartani a mára már ismertté vált és jól bejáratott rehabilitációs 
szolgáltatásaikat. A központokat működtető civil szervezetek és a minisztérium között évek óta zajlik 
a  vita  arról,  hogy  az  Európai  Uniós  forrásból  kialakított  elemi  rehabilitációs  szolgáltatások 
fenntartási kötelezettségét kinek kell viselnie. A civil szervezetek véleménye szerint a rehabilitáció 
olyan  feladat, a  fogyatékos emberek rehabilitációhoz való  joga pedig olyan  jog, melyet az államnak 
kell  biztosítania.  Ezek  a  szempontok  visszavezethetők  a  Fogyatékos  emberek  jogairól  szóló  ENSZ 
egyezményben foglaltakra, melyet hazánk 2007‐ben másodikként ratifikált és törvénybe foglalt. 

A  regionális  központok  vezetői  szerint  egy  újabb,  központosított  rendszer  létrehozása  ellentmond 
mindannak  a  tapasztalatnak,  amelyet  az  évek  során  a  régiós  központokban megszereztek,  egy  új 
elemi  rehabilitációs  intézményrendszer  kialakítása pedig  indokolatlan  és  szükségtelen pazarlása  az 
Európai  Uniós  fejlesztési  forrásoknak.  Ugyanakkor,  megfelelő  tájékoztatás  híján,  még  ezekben  a 
szakemberekben  is sok a kérdés az új központtal és ezzel párhuzamosan a civil szolgáltatók 2013‐ra 
és az azt követő évekre vonatkozó finanszírozásával kapcsolatosan. 

11.3.7 Tervezés	és	javaslatok	
A  TÁMOP‐5.4.7  konstrukció  kedvezményezettjeinek  a  fókuszcsoportos  beszélgetésen  részt  vett 
képviselői  a  látássérült  embereknek  nyújtandó  elemi  rehabilitációs  szolgáltatás  jövőbeni 
működtetéséhez és finanszírozásához az alábbi javaslatokat fogalmazták meg:  

1. A célcsoport meghatározására vonatkozó javaslatok: 

‐  az  elemi  rehabilitációs  központok  szolgáltatásainak  igénybevevői  között  korlátozás  nélkül 
jelenhessenek meg a nyugdíjkorhatárt elért személyek,  illetve a 18 év alatti, elsősorban  integráltan 
tanuló látássérült gyermekek és fiatalok; 

‐  az  elemi  rehabilitációs  központok  ellátási  területének  meghatározása  során  ne  csupán  a 
régióhatárokat  vegyék  figyelembe,  hanem  az  egyes  megye‐  és  régióközpontok  és  az  egyes 
települések közti közlekedési adottságokat is; 

‐  a  régiós  központokon  túl  szükséges  kisebb  kapacitású,  alacsonyabb  felszereltségű  kihelyezett 
egységek  létrehozása  is  annak  érdekében,  hogy  a  kliensek  a  szolgáltatásokat  lakóhelyükhöz minél 
közelebb érhessék el, és hogy ne kelljen akár nekik, akár a rehabilitációs tanároknak órákat utazniuk 
egy‐két szolgáltatási óráért; 
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‐  az  elemi  rehabilitáció,  illetve  habilitáció  nem  csak  a  felnőtt  korban  látássérültté  vált  személyek 
szükséglete, hanem a veleszületetten  látássérült  személyeké  is,  illetve nem egyszeri és véglegesen 
lezárható  folyamat,  hanem  olyan  alanyi  jogon  biztosítandó  segítő  szolgáltatás, mely  a  látássérült 
személy  élethelyzetének  változásával  újból  szükségessé  válhat.  Ennek  megfelelően  nem  lehet 
korlátozni a korábbi, visszatérő kliensek bevonásának arányát; 

‐ az egyre gyakrabban megjelenő halmozottan sérült kliensek szakszerű ellátása érdekében szükséges 
a rehabilitációs tanárok és egyéb szakemberek folyamatos továbbképzésének biztosítása; 

‐  elengedhetetlen,  hogy  a  látássérült  személyeken  túl  szolgáltathassanak  az  elemi  rehabilitációs 
központok  az  ő  családtagjaiknak,  iskola‐  vagy munkatársaiknak,  tanáraiknak,  stb.  Ilyen  szolgáltatás 
lehet a pszichológiai tanácsadás, a családsegítés vagy családterápia, a szemléletformáló programok, a 
pedagógiai módszertani tanácsadás, stb.. 

2. A szolgáltatásokkal és azok biztosításával kapcsolatos javaslatok: 

‐  a  régiós  központoknak  az  elemi  rehabilitációs  szolgáltatás  mindhárom  formáját  (ambuláns, 
bentlakásos,  otthontanítás)  biztosítaniuk  kell  annak  érdekében,  hogy  a  kliensek  ezek  közül 
kiválaszthassák azt, amelyik leginkább megfelel igényeiknek és lehetőségeiknek; 

‐ az elemi  rehabilitációs szolgáltatások közül  leggyakrabban a  tájékozódás és közlekedés  tanítást, a 
mindennapos  tevékenységek  újratanítását,  a  számítógép  és  más  kommunikációs  eszközök 
használatának tanítását,  illetve a pszichológiai megsegítést veszik  leggyakrabban  igénybe a kliensek. 
Ennek megfelelően a jövőbeni finanszírozásban ezeknek a szolgáltatáselemeknek szükséges prioritást 
kapniuk; 

‐ az elemi rehabilitációs szolgáltatásnak gyakran elválaszthatatlan részét  jelenti a szociális munka, a 
látássérültsége mellett más  hátrányokkal  élő  személy  szociális  segítése,  pl.  ellátások  igénylésével 
kapcsolatos  ügyintézés,  lakhatás  megoldása,  stb.  Ennek  megfelelően  a  korábbiaknál  lényegesen 
magasabb  óraszámban  szükséges  az  elemi  rehabilitációs  központokban  szociális  munkások 
foglalkoztatása; 

‐  az  oktatási  szemléletű  szolgáltatásokon  túl  a  kliensek  fokozottan  igénylik  közösségi  programok, 
találkozási,  tapasztalatcsere  lehetőségek  biztosítását,  amelyet  a  közösségnek  az  egyén 
rehabilitációjára gyakorolt pozitív hatása is indokol. Szükséges ezért részükre szabadidős programok, 
értelmes elfoglaltságot jelentő tevékenységek, klubfoglalkozások, információs előadások szervezése. 

3. Az eredményesség mérésére vonatkozó javaslatok: 

‐ Az elemi rehabilitáció eredményességének objektív mérése meglehetősen nehéz  feladat. Célszerű 
ezért a kliensek szolgáltatással való elégedettségét, illetve a szolgáltatás hatásosságát vizsgálni. Ezt a 
mérést leghatékonyabban, objektív és összehasonlítható módon egy központilag erre felhatalmazott 
intézmény végezheti el. 

4. A finanszírozással kapcsolatos javaslatok: 

‐  Az  elemi  rehabilitációs  szolgáltatásnak  stabilnak,  kiszámíthatónak  kell  lennie  és  folyamatosan 
rendelkezésre  kell  állnia  az  igénylők  számára.  Ennek megfelelően  az  ideális  finanszírozási  forma  a 
normatív, a régiós igényeket figyelembe vevő finanszírozás; 

‐  tekintettel  arra, hogy az elemi  rehabilitációs  szolgáltatás Magyarországon még  igen  rövid múltra 
tekint vissza, és különösen igaz ez a régiós és megyei központokra, fontos, hogy az innovatív, kísérleti 
rehabilitációs  programok  és  kiegészítő  szolgáltatások  megvalósítására  EU‐s  és  hazai  forrásból 
támogatott  pályázati  források  álljanak  rendelkezésre.  Ugyanilyen  forrásokat  kell  fordítani  a 
rehabilitációs tanárok kiképzésére és továbbképzésére is. 

11.4 A	szociális	szolgáltatások	eredményessége	mérésének	nehézségeiről	
A  szociális  szolgáltatások mérésének, mérhetőségének  a  kérdése  egy  összetett  probléma,  ami  a 
nemzetközi  és  a  hazai  szakmát  is  megosztja.  Ugyanakkor  a  szolgáltatások  eredményességének 
mérése szoros összefüggésben áll a minőségbiztosítás rendszerével, illetve ennek egyik alkotója, ami 
után nem lehet külön kezelni őket. 
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Mind  a minőségbiztosítási  elemek, mind  a mérési módszerek  tekintetében  ‐  elvi  szinten  ‐  több 
elképzelés  is  napvilágot  látott,  de  ezek  megvalósíthatósága  sok  esetben  kérdéses.  A  szociális 
szolgáltatási  folyamat  személyre  szabott,  általánosságban  nem  szabályozható,  ahogy  azt  később 
egyes dilemmák esetében is látni fogjuk. A szabályozás ilyen szintű hiánya pedig erősen lehatárolja a 
mérhetőség  potenciális  lehetőségeit.  Így  a  folyamat  megfelelőségét  nagyon  nehéz  kellő 
hatékonysággal megfogalmazni,  szabványosítani és mérni. A  folyamat megfelelősége helyett ezért 
általánosságban  a  szociális  szolgáltató  személy megfelelőségét  (képesség,  képzettség,  gyakorlat 
stb.)  értelmezik.125  Ennek  a  mérésre  gyakorolt  hatása  azonban  alapvető  eltérést  indukál  az 
alkalmazható  módszerekben.  Előtérbe  kerülnek  azok  a  mérési  szempontok,  melyek  bizonyos 
követelmények  meglétéhez  kötik  a  megfelelőséget,  ami  a  mérést  az  igen/nem,  illetve 
rendelkezik/nem rendelkezik bináris rendszerévé alakítja. 

Mivel  a  szabályozás  és  a  mérés  kérdése  erős  összefüggést  mutat,  fontos,  hogy  mielőtt  mérni 
próbálunk  akár  feltételek  meglétét,  akár  eredményt,  vagy  hatást,  tisztában  legyünk  azzal  mit 
szeretnénk mérni, milyen tartalmat, milyen cél (ok) mentén. Ezen az úton azonban számos nehezítő 
tényező  van,  melyek  lehetnek  a  szükséges  infrastruktúra  és  erőforrás  hiánya,  a  szakemberek 
ellenérdekeltsége,  a  szabályozási  struktúrák merevsége,  az  egyik oldalról,  illetve  a másik oldalról 
maguknak a szolgáltatásoknak a pontos tartalmának a határozatlansága –  ide értve a szolgáltatás 
célját, tartalmi tevékenységeit, valamint eredményeit is. 

Ha  ezeket  az  indokokat  kibontjuk  és  végiggondoljuk,  akkor,  látható,  hogy  összefüggésben  állnak 
egymással,  így  feloldásukat  együttesen  lehet  sikeresen  kezelni.  Így  pl.  a  szolgáltatások 
eredményességéről sem tudunk önmagában gondolkodni az alábbiak miatt: 

„A  szociális  szolgáltatások  eredménye  („terméke”),  vagyis  a  szolgáltatást  igénybevevő  állapotának 
javulása  a    szolgáltatást  nyújtó  és  a  szolgáltatást  igénybevevő  folyamatok  együttes,  el  nem 
választható (simultaneously/inseparability) lezajlása során a keletkezése pillanatában átadásra kerül, 
nem  megfogható  (intangibility),  nem  tárolható,  nem  szállítható  (perishability),  hanem  csak  a 
folyamat  által  előidézett  változásként  észlelhető  (ha  ugyan  észlelhető),  amely  általában  egyedi, 
sajátos  (heterogeneity).  A  fenti  angol  kifejezésekkel  kívántuk  érzékeltetni  a  szolgáltatások 
minőségével kapcsolatos  irodalom „HIPI” (heterogeneity,  inseparability, perishability,  inseparability) 
elvét.”126 

Több kísérlet történt már a minőségi elemek bevezetésére, de ezek a próbálkozások elhaltak, nem 
kerültek  be  az  ágazati  jogszabályi  környezetbe.  A  kudarcok  okai  között  az  egyik  legfontosabb 
indokként  jelent meg,  hogy  nincsenek  pontosan  definiálva  az  egyes  szolgáltatások,  szolgáltatási 
elemek,  amit  a  szakma  standardizációként  említ.  Itt hiányoznak  azok  az  elfogadott  és bevezetett 
dokumentációk, melyek meghatározzák az egyes szolgáltatások célját, alkalmazandó módszereit, és 
természetesen  a mérhetőség  pontjait, módszerét  is.  Ennek  egyik  oka maga  az  ágazati  irányítási 
rendszer nagymértékű intézményközpontúsága.  

Ilyen standardizációs programok szintén  többször  fordultak elő már a szociális ágazatban, de átütő 
sikerrel  nem  jártak  ezek  a  törekvések.  Az  azonban  elmondható,  hogy  korántsem  egyszerű  a 
szolgáltatások  tartalmának  leírása, megalkotása. Az  interjúk  során, amikor ezt a  témát érintettük, 
dilemmaként hangzott  el, hogy pl. minimum‐szinten,  vagy  valamilyen optimális  szinten  kerüljenek 
meghatározásra  ezek  a  tartalmak.  A minimumszint  esetében  egy  viszonylag  könnyen  teljesíthető, 
széles  földrajzi  területen  felállítható  szolgáltatást  tudunk  nyújtani,  viszonylag  alacsony  költség 
mellett. Ennek hátránya pont ez a minimalitás, ami csökkenti az  innovációs potenciált,  így a reagáló 
képességet,  amit  az  egyes  személyek  sajátos,  és  sok  esetben  heterogén  szerkezetű  problémái 
eredményeznek.  Ha  a másik  –  optimális  –  esetet  tekintjük,  akkor  egy  költségeiben  drágább,  így 
szűkebb  viszonylatban  nyújtható  szolgáltatást  tudunk  létrehozni,  bár  ez  jobban  képes  kezelni  az 

                                                            
125
 Hegyesi G.: A szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos minőségpolitika a megreformált szociális törvényben – Vitaanyag, SZOLID PROJEKT, 

Budapest, 2004 
126
 Veress Gábor: A szociális szolgáltatások minőségbiztosítása, Kézirat, Veszprém, 2004. 
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egyes  személyek,  és  helyzetek  heterogenitását.  Nagyobb  tere  van  az  innovációnak  és  a 
kísérletezésnek, így a jó gyakorlatok kialakításának is. 

A  következő  kérdések  merülnek  fel,  melyekre  válaszokat  kell  találni,  ha  a  szolgáltatások 
eredményességét  kívánjuk  megismerni:  Mit  tehetünk  annak  érdekében,  hogy  sikeresebbnek, 
eredményesebbnek  tudhassuk  erőfeszítéseinket,  melyeket  a  nehéz  körülmények  enyhítése 
érdekében folytatunk? Honnan tudhatjuk, hogy törekvéseink találkoznak a finanszírozók és a kliensek 
elvárásaival?  Az  adott  szolgáltatás  tényleges  helyzetének  értékelésekor  világos  határvonalat  kell 
tartani a fejlesztő célú értékelés, egyszeri események és akciók mérése, a szociálpolitikai folyamatok 
kutatása és a minősítő értékelés között.127 A mérés maga összefüggésben áll a minőségi kritériumok 
meglétével minekután  a magasabb  színvonal  elérése,  a  jobb,  és  hatékonyabb  szolgáltatásnyújtás 
elemi  követelmény.  Ez  nem  csak  gazdasági  megfontolások  szerint  adott,  hanem  a  társadalmi 
elvárások is szerepet játszanak ebben. 

Mivel  a  szociális  szolgáltatási  folyamat  eredménye,  „terméke” nem megfogható,  ezért  a  folyamat 
eredményét, mint a szolgáltatást igénybevevő állapotának változását mérhetjük, erre vonatkozóan 
írhatunk  elő  megfelelőséget.  Megjegyezzük  azonban,  hogy  az  állapotváltozás  mérhetőségének 
nehézségei miatt a szolgáltatás eredménye megfelelőségének értelmezése is igen kérdéses.  

A  korszerű  minőségügy  értelmezése  szerint  a  szociális  szolgáltatás  minősége  a  szociális 
szolgáltatásban  érdekeltek,  így  elsősorban  a  szolgáltatást  igénybevevő  ügyfél,  a  szociális 
szolgáltatásért  felelős  intézmény,  a  szociális  szolgáltatást  nyújtó  szolgáltató,  továbbá  a  szociális 
szolgáltatást  működtető  intézmények,  valamint  a  társadalom  elégedettsége,  azaz  az  igényeik 
kielégítése által átadott érték. Ez  így egy összetetten és nehezen mérhető  rendszer, amiben  találni 
kell  olyan  operacionalizálható  megoldásokat,  melyek  révén  a  szolgáltatások  eredményessége 
mérhetővé,  és  értelmezhetővé  válik.  Ha  le  szeretnénk  egyszerűsíteni  a  helyzetet,  akkor  a mérés 
három  területre  terjed  ki:  a  szolgáltatók  megfelelőségére  és  a  szolgáltatást  igénybevevő 
állapotváltozására, továbbá egy elégedettségvizsgálatra. 

Ha tekintjük a szolgáltatások mérhetőségének elvi folyamatát, akkor három lépésre tudjuk osztani: 

 jól operacionalizált célmeghatározás; 

 a teljesítmények szembesítése a célokkal;  

 döntés a korrekciókról.  

Már  az  első  lépés  is  nehéz, mert  operacionalizálni  a  célokat,  a  célhoz  vezető  utat,  nem  könnyű. 
Korábban volt szó a standardok problémáiról: ez már a folyamat  legelején komoly kérdéseket okoz. 
Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban a célok esetében sem mindig alakul ki konszenzus, így a mit 
kell operacionalizálni kérdése  is felmerül. Továbbmenve az  is sok vitát  indukált, hogy a szolgáltatási 
tartalmak  leírásánál  milyen  mértékben  legyen  meghatározva  az.  Egy  tételesen  meghatározott 
folyamat („Taylorizált”), csökkenti a reagáló képességet, a szakember szabadságát, így az innovációs 
potenciált. Bár ez a megoldás kissé bürokratikusnak hat, tervezhetősége és így költségei, valamint az 
eredmények mérése leegyszerűsödik. 

Másik  esetben,  amikor  az  egyes  tartalmak  nincsenek  lebontva,  megmarad  a  szakemberek 
„szabadsága”, és  kellő  rugalmassága  van a  szolgáltatásnak az egyedi helyzetekre  való  reagáláshoz, 
ugyanakkor  csökken  a  tervezhetőség.  Ezek  kivédésére  sokszor  alkalmaznak  részcélokat, melyeket 
mintegy létraszerűen – egymásra épülve – határoznak meg. Így a belső tartalmak mérhetővé válnak, 
mivel kellően kis mértékű tevékenysége (ke) t foglalnak magukba. Ugyanakkor ez nem veszélyezteti a 
teljes szolgáltatás mérésének lehetőségét, mert azt akár az egyes részek összegeként, de akár egyes 
részek kiemelésével, kombinációival is, vagy ezektől függetlenül is képesek leszünk mérni. 

A  második  lépcső  tekintetében  a  legtöbb  esetben  a  kvalitatív,  kvantitatív  mérési  lehetőségek 
szembeállítását, kizárólagosságát szokták mérlegre tenni. Ez azonban egy csapdahelyzet, mert a két 

                                                            
127
 Eszik Zoltán: Strukturált önértékelésen alapuló adaptív minőségfejlesztés, Kézirat, Budapest, 2003 
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módszer együttesen képes a szociális szolgáltatások teljesítményét a kellő mértékben meghatározni. 
Az alkalmazásuk  tekintetében, ha az előző kérdésben döntés született, akkor a mérési szempontok 
alapján  kell  eldönteni,  hogy  mikor  melyiket  alkalmazzuk.  A  korábban  már  említett  mérési 
struktúrában,  ahol  a  szolgáltató  megfelelőségét  mérjük,  nyilvánvalóan  egy  előzetes,  illetve  egy 
időben  rendszeresen  ismétlődő  procedúrát  írhatunk  le.  Ezt  a  mérést  tekinthetjük  a  bemeneti 
feltételek mérésének (input jellegű  indikátorok). A szolgáltatásban résztvevő személyek esetében az 
állapotuk  változását  rögzítő  mérési  módszerek,  a  fenti  megfontolások  tekintetében  többfélék 
lehetnek.  Irányulhatnak  a  szolgáltatási  folyamat  egészére,  vagy  egyes  részeire,  és  a  lezárásként  a 
teljes folyamatra, de elégedettségre is. 

A harmadik  lépés, amit a visszacsatolás néven  lehet  jellemezni. Bár  itt némileg  többről  is  szó van, 
mert  a  feltárt  eredmények  beépülnek  a  szolgáltatásokba,  így  fejlesztve  azokat.  Továbbá  itt  van 
lehetősége  a  döntéshozóknak,  finanszírozóknak,  hogy  az  eredeti  elképzeléseik  alapján,  vagy  a 
gyakorlati  tapasztalatok  alapján módosítsanak,  akár  a  szolgáltatási  folyamaton,  tartalmon,  vagy  a 
célon is. 

Amennyiben  az  indikátortípusok  felöl  közelítünk,  akkor  a  fentebb  már  említett  bemeneti  típus 
mellett, az eredmény,  illetve kimenet  típusokat, és a hatásindikátorok  típusát  is meg kell említeni. 
Ezek  közül  mindegyik  használható  a  szociális  munka  területén,  a  rehabilitációs  szolgáltatások 
eredményességének  mérésére.  Az  szintén  látható  a  fentebb  írottakból,  hogy  a  bemeneti  és  az 
eredmény típusok megjelennek, de a hatás jellegűek némiképp háttérbe szorulnak. Ennek oka lehet, 
hogy  a  hatások mérése  egy  összetettebb  kérdés,  és  előfeltételként  jelenik meg  a  szolgáltatások 
összevethetősége,  legalább  a  célok  szintjén.  Itt  komoly nehézségként  jelenik meg  a mérőeszközök 
kidolgozása, standardizálása is, pontosan olyan módon, ahogy az egyes szolgáltatások esetében van. 
Fontos, hogy az egyes szolgáltatásokhoz több típusú indikátor is kapcsolódhat 

11.4.1 A	szolgáltatások	eredményességének	és	hatásainak	mérése	a	
projektekben	(elvárt	indikátorrendszer)	

A  pályázati  konstrukcióban  azok  az  alapvető  indikátorok,  melyek  az  Akciótervben  is  nevesítésre 
kerültek, megjelennek.  Így  az  elemi  rehabilitációs  szolgáltatásba bevontak,  és  az önálló  életvitelre 
felkészítettek száma, ami egyazon szolgáltatási folyamat kezdő és záróindikátorának tekinthető, első 
látásra  könnyen mérhető  indikátorok. Annak  azonban  van bizonytalansága, hogy mit  tekintünk  az 
eredményesség pontos feltételeinek, így az önálló életre való felkészítés alatt pontosan mit értünk. 
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Az alábbiakban tekintsük a pályázatok monitoringmutatóit: 

 

Mutató neve 
Típus 

(output/ 
Eredmény) 

Mértékegység
Minimálisan 

elvárt 
célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Mutató forrása 

Elemi  rehabilitációban  részesített 
személyek 

Kimeneti  fő  210  2011. 05.30.  projektnyilvántartás 

Önálló életre felkészítettek száma 
az  elemi  rehabilitációban 
részesített részvevők közül 

eredmény  fő  190  2011. 05.30.  projektnyilvántartás 

Az  ÁFSZ  szolgáltatásait  igénybe 
vevő  látássérült  emberek 
számának  növekedése  a 
célcsoporton belül 

hatás  % pont  15  2012 05.30.  ÁFSZ adatbázis 

Szolgáltatási órák száma  Kimenet  Óra  18900  2011. 05.30. 
Nyilvántartás, 

előrehaladási jelentés 

A  régió  eü‐i  szolgáltatóival 
kiépített kapcsolatok száma 

Eredmény  db  5  2011 05.30. 
Előrehaladási jelentés, 

együttműködési 
megállapodás 

A  régió  foglalkoztatási 
szolgáltatóival  kiépített 
kapcsolatok száma 

Eredmény  db  5  2011 05.30. 
Előrehaladási jelentés, 

együttműködési 
megállapodás 

(A táblázatban szürkével jelölve az Akciótervben is nevesített indikátorok.) 

 

A fenti táblában szereplő mutatók közül több esetében értelmezési problémák adódhatnak:  

Az  elemi  rehabilitációs  szolgáltatás  egy  szolgáltatáscsomag,  ami  több  önálló  tevékenységet  foglal 
magában, attól függően, hogy az ügyfélnek milyen igényei, illetve szükségletei vannak. Ez utóbbiakat 
előzetesen felmérték, hogy olyan tervet tudjanak összeállítani és szerződésbe  foglalni, ami reflektál 
az ügyfél helyzetére. 

Az „önálló élet” fogalmi tisztázása hiányzott, ami így nehezen értelmezhetővé tette ezt az indikátort. 
Ennek  jelentősége  abban  nyilvánul meg,  hogy  a  rehabilitációs  folyamat  nem minden  esetben  egy 
egyszeri  folyamat,  hanem  sokkal  inkább  egy  élethelyzetre  reagáló  felkészítő  folyamat,  ami 
megismétlődhet pl. az állapot romlása okán, vagy más technológiák felbukkanása révén  is. Ezen túl 
még  az  önálló  életre  való  felkészítés  adatainak  forrása  a  projektek  nyilvántartása,  ami  egységes 
mérőeszköz hiányában korántsem értelmezhető egységesen. 

Az együttműködésekkel kapcsolatos indikátorok a projekt működését jelző mutatók, és alapvetően 
a  szervezetek  beágyazottságát  mérik.  Bár  eredménymutatónak  vannak  feltüntetve,  ezek  inkább 
bemeneti  jellegűek,  és  nem  a  projekt  eredményeként  kell  létrehozni  ezeket,  hanem  előzetesen. 
Mivel  ezek  adminisztratív  mutatók,  ezért  mérésük  nem  bonyolult,  és  a  projektek  –  bár  eltérő 
mértékekben (egyes esetekben többszörösen is túl) – teljesítették az elvárt értékeket. 

A  hatás  mérése  tekintetében  szintén  kétségek  merülnek  fel,  mert  a  foglalkoztatási  szolgálat 
adatbázisaihoz  való  hozzáférés  –  bár  elvileg  nem  tiltott,  de  a  gyakorlatban  nehezen  kivihető.  Ezt 
adott esetben személyes szinten szükséges ellenőrizni, ami a projektek lezárása után évekkel, komoly 
kihívás. Az  átfogó  célok  szintjén megjelenő  foglalkoztatás  bővülés  azonban  nem  közvetlen  hatása 
ennek  a  projektnek,  közvetett  hatásként  is  csak  számos más  feltétel  együttes  teljesülése  esetén 
értelmezhető.  Közvetlen  tapasztalatként  fogalmazták  meg  a  nyertesek,  hogy  a  foglalkoztatási 
szolgálat a megváltozott munkaképességű munkavállalók  részére hatásos  szolgáltatásokat nem  tud 
ajánlani,  csak  ad  hoc  jelleggel  tudtak  nekik  a munkaközvetítés  révén  pozíciókat  felajánlani,  de  a 
foglalkozási  rehabilitációról,  mint  szolgáltatásról  nem  volt  szó.  Ez  alapvetően  befolyásolta  a 
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munkavállalást  az érintettek  körében. Hozzá  kell  tenni  azonban, hogy  a nyertes  szolgáltatók  közül 
többen is működtettek foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást, amire szükség is volt, mivel a projekt 
végső  célja  a  látássérültek  foglalkoztatásának  bővítése,  a  szolgáltatásfejlesztésen  és 
kapacitásbővítésen túl. 

Az  mindenesetre  kijelenthető  az  interjúk  alapján,  hogy  az  indikátorok  (monitoringmutatók) 
kialakítása  nem  volt  teljes  mértékben  szerencsés.  Az  együttműködésre  vonatkozó  mutatók 
hozzájárultak a  fejlesztés  létrejöttéhez, az elemi  rehabilitációs  szolgáltatásba való bevonás pedig a 
kapacitásbővítést  szolgálták.  Ugyanakkor  az  önálló  életvitel  mérése  nem  volt  megfelelő,  és  a 
hatásindikátorként szolgáló „regisztráció‐bővítés” sem egyértelmű. Magukat a méréseket a projektek 
a belső dokumentációjuk alapján végezték, a jelenléti ívek és a rehabilitációs tervek felhasználásával. 
Ezen  túlmenően  nem  készítettek  további mérési  eljárásokat,  eszközöket, melyek  az  eredmények 
mérésére szolgálnak. A funkcionális  látásvizsgálat, ami a baseline felvételnek tekinthető az ügyfelek 
belépésénél,  elviekben  kiterjeszthető  egy  komplex  mérőeszközzé,  de  önmagában  nem  képes  a 
szolgáltatás teljességét és eredményességét mérni. Itt szükséges ennek továbbfejlesztése ezen célok 
érdekében. 

Konklúzióként azt lehet megfogalmazni, hogy a konstrukcióban megjelenő indikátorok csak részben 
szolgálták az eredmények mérését, és a hatások pontosabb mérésére is egy központilag kidolgozott 
mérőeszköz  használata  hatásosabb  lenne.  A  konstrukcióban  keveredtek  az  eredmény  típusú  és  a 
bemenet  típusú  mutatók,  mert  a  felkészültség  egyik  mértéke  lehet  a  beágyazottsága  a 
szervezeteknek,  továbbá  a  szakmai  felkészültség  is,  ami  egy  ilyen  pályázatban  –  fejlesztés, 
kapacitásbővítés – sem kizárólag a  fejlesztési  folyamat  része, hanem szükséges egy bázis, amiről el 
lehet indulni és biztosítja a minimális feltételeket. 

Fontos  lett  volna,  hogy  a  konstrukcióban  szerepeljen  olyan  feladat  is,  ami  az  elemi  rehabilitációs 
szolgáltatás  egészére  és  /  vagy  egyes  részeire  vonatkozó mérőeszközök  kidolgozására  irányul.  Ez 
önmagában  alapot  adhatott  volna  az  eredmények mérésére  és  továbbvive  a  hatékonyság  egyes 
szempontjaira is reflektálhatott volna. 

11.4.2 Az	elemi	rehabilitációs	szolgáltatás	és	szolgáltatási	elemei	
eredményének	és	hatásainak	mérése		

A  jelen  értékelő  kutatás  készítése  közben  a  TÁMOP  5.4.7  12/1  konstrukció  –  központi  program 
jelleggel – megvalósítása elindult. A  rendelkezésre álló  információk alapján a korábbi konstrukciók 
tapasztalatait  számos  esetben  beépítették,  és  egy  elkülönített  pillér  keretében  módszertani 
feladatokat  is  el  fognak  látni.  Ez  lehetőséget  teremt  arra,  hogy  pl.  a  szolgáltatások  mérése, 
mérhetősége érdekében lépések történjenek. 

Ezen projekt  felépítése és összetettsége sokban különbözik a korábbiaktól, de ebben  is szerepel az 
ügyfelek fogadása. A szakmai képzések, módszertani anyagok kiadása mellett a látásvizsgáló központ 
által  kiadott  szakvélemények  is.  Ez  utóbbi  nem  csak  a  funkcionális  látásvizsgálatot  tartalmazza, 
hanem más jellegű, bővebb felméréseket is, melyek kapcsolódnak a korábban megismert igényekhez. 
A  szolgáltatások  kapcsán  pozitív  kimenetet  jelölnek meg,  ami  pontosítása  elengedhetetlen  lesz  a 
megvalósítás során, illetve záróértékelést készítenek a rehabilitációs folyamat végén. 

11.4.3 Ideális	indikátortábla	
Nem  egy  konkrét  pályázati  konstrukcióhoz  kapcsolódó  indikátortáblát  kívánunk  meghatározni, 
hanem  azokat  a  szempontokat  gyűjtjük  össze,  melyek  egy  ilyen  szolgáltatás  kialakításánál 
szükségesek.  Építünk a jelenleg futó konstrukcióban elérendő eredményekre, főképp a módszertani 
anyagokra. 

Így fontos az elemi rehabilitációs szolgáltatások tartalmi  leírása, céljainak meghatározása, és mérési 
pontok  beépítése.  Ennek  hozadéka,  hogy  mérőeszközt  szükséges  fejleszteni  a  szolgáltatásokhoz, 
mind az eredmények, mind pedig a hatások tekintetében. Ez utóbbihoz elsősorban szempontokat kell 
megalkotni, aminek révén lehet majd mérőeszközt fejleszteni. 
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A szociális szolgáltatások mérésénél  láttuk, hogy a mérés maga két nagyobb  tényezőből adódik. Az 
egyik  volt  a  szolgáltató megfelelősége,  a másik  a  szolgáltatást  igénybevevő  személy  állapotában 
történő változás. 

Az első esetben a szolgáltató megfelelőségét elsősorban bemenet típusú indikátorokkal lehet leírni. 
Ide tartoznak: 

- Az épített környezet feltételei: ez az infrastruktúra biztosítását jelenti a hozzáférhetőség és a 
megközelíthetőség szempontjait is figyelembe véve 

- Az egyes szolgáltatások egyedi feltételeinek biztosítása: ide itt szükséges figyelembe venni a 
kapacitásbeli  korlátokat,  főképp  területi  korlátokat.  Ez  részben  kapcsolódik  a  hozzáférés 
feltételeihez. 

- A  szakmai  humánkapacitások  feltételei:  ahol  az  oktatók  és  trénerek  száma  adódik 
feltételként  a  várható  forgalom  tekintetében,  valamint  ezen  személyek  felkészültsége  és 
szakmai tapasztalatai. Ide tartozik még a szervezet menedzsmentjének a biztosítása is, ami a 
bázisa a szolgáltatásnak. 

- A biztonságos működést alátámasztó feltételek, melyek  lehetnek pénzügyi és adminisztratív 
feltételek  is:  ezek  alapvetően  jogszabályi  előírások  lehetnek,  valamint  olyan  előzetes 
feltételek, melyek a szolgáltató szervezet pénzügyi stabilitását mutatják. 

- A  szakmai  beágyazottságot  igazoló  feltételek:  Ezek  lényegében  együttműködések, 
partnerségek. Fontos, hogy ezekbe az együttműködésekbe olyan tartalmi elemek is legyenek, 
melyek  utalnak  az  aktív  kapcsolatokra.  A  kapcsolatok  közül  külön  ki  kell  emelni  az 
egészségügyi szolgáltatókkal  (ide értve az egészségügyi rehabilitációt  folytató szervezeteket 
is)  való  kapcsolatot,  a  foglalkozási  rehabilitációban  érintett  szervezeteket  (nem  csak  a 
szolgáltató, hanem a foglalkoztató szervezeteket is), valamint az érdekképviseleteket és civil 
szervezeteket,  az  oktatási  és  szociális  szervezeteket,  és  a  helyi  közigazgatási  szerveket  is. 
Külön  szeretném  kiemelni  a  támogató  szolgáltatást  biztosító  (támogató  szolgálatot 
működtető)  szervezetekkel  való  kapcsolatot,  mert  a  hozzáférés  szervezésében,  egyes 
feladatok  ellátásában  szerepük  lehet.  Hasonlóképpen  a  támogatott  lakhatás  rendszerével 
való kapcsolat is elősegítheti az elemi rehabilitációs szolgáltatás hatékonyabb működését. 

Bár  ez  utóbbi  lista  széles  kört  ölel  át, megítélésünk  szerint  a megfelelő  beágyazottság  érdekében 
szükséges a széles kapcsolatrendszer aktív megléte. 

A  másik  tényező,  a  szolgáltatást  igénybevevő  személy  állapotváltozásának  mérése.  Ez  sokkal 
összetettebb feladat. Bár  látszólag nem a szolgáltatás eredményét, eredményességét méri, de ezt a 
gyakorlatban  ilyen  formában  lehet megvalósítani.  Ennél  a mérésnél  fontos  tisztázni  a  különböző 
eredmény és kimenet típusú indikátorokat is, mivel itt szerepük lehet. 

Mielőtt  rátérnék  a  szempontokra,  szét  kell  választani  néhány  dolgot.  Így  szükséges  látni,  hogy  az 
elemi  rehabilitáció  egy  összetett  szolgáltatás,  melynek  elemei  alkotják  az  önálló  életre  való 
felkészülés és az életminőség javulásának lehetőségét. Figyelembe kell venni továbbá, hogy egy ilyen 
szolgáltatás  mérésénél  számos  tényező  mutathat  erős  heterogenitást:  az  egészségi  állapot  és 
változásai, a szociális helyzet. 

Maga a szolgáltatási folyamat leírása sematikusan az alábbiak szerint alakul: 

Eltekintve az ügyfél elérésétől, ami önálló  indikációja  lehet a szolgáltatás megfelelőségének, de már 
kimeneti oldalon, az ügyfél  igényeinek és állapotának  rögzítése, ami  révén  létrejön a  rehabilitációs 
terv  (és  szerződés).  A  tervben  meghatározott  szolgáltatási  elemek  igénybevétele,  ahol  az 
előrehaladások  mérése  szolgálhat  alapul  a  pozitív  eredmények  meghatározására.  Itt  meg  kell 
határozni,  hogy milyen  időtávon  szükséges  a  pozitív  eredmények  elérése,  tartása.  A  szolgáltatás 
ebben  a  szakaszban  egy  célzott,  nagyobb  volumenű  tevékenységet  jelent,  mert  ezt  tekintjük 
„alapozó”  időszaknak.  Ez  után  következik  a  záróértékelés,  aminek  a  lényege,  hogy minden  olyan 
területen,  szolgáltatási  elemben  értékelni  kell  az  ügyfelet,  ahol  számára  szolgáltatást  nyújtottak. 
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Jelen helyzetben tekintsünk el attól az esettől, amikor egy ügyfél visszatérőként jelenik meg az elemi 
rehabilitációs szolgáltatásban, mivel ott nem szükséges komplex értékelést végezni. 

Ebben  a  folyamatban  az  egyes  szolgáltatási  elemek  értékelésére  a  kiindulási  állapothoz  képesti 
változást  érdemes  mérni,  annak  függvényében,  hogy  mi  volt  az  elérendő  cél  az  adott  ügyfél 
esetében.  

Ehhez szükséges a szolgáltatási elemek tartalmának olyan jellegű meghatározása, ami egy egymásra 
épülő  részcélokat  tartalmaz.  Ez  a  gyakorlatban  egy  kvázi  nyitott  végű  skála,  ami  mentén 
folyamatosan  lehet mérni az előrehaladást. Ehhez szükséges visszacsatolni az eredetileg eltervezett 
célt, ami így a megvalósult (elért) és az eltervezett cél arányaként, vagy különbségeként fog előállni. 

A  teljes  elemi  rehabilitációs  szolgáltatás  esetében  pedig  – mint  kimeneti  eredmény  –  a  nyújtott 
szolgáltatásokban  elért  összértéket  kell  figyelembe  venni.  Ehhez  azonban  előzetesen  meg  kell 
határozni  az  önálló  életvitelhez  kapcsolódó  kompetenciákat,  és  bizonyos  tekintetben,  de 
„önkényesen” meg  kell  állapítani  azokat  a  határokat, melyek  teljesítése  kellően  pozitív  változást 
jelent. 

A  rehabilitáció  egészének  a  hatása, megítélésünk  szerint,  az  életminőség  fogalmával  kapcsolható 
össze  az  életminőség  egy  többdimenziós  fogalom,  aminek  az  implementálására  születtek  már 
megoldások,  legfőképp  az  orvostudomány  területén.  Így  egy  ilyen  jellegű mérőeszköz,  ami  képes 
központilag  mérni  a  hatását  az  elemi  rehabilitációs  szolgáltatásnak,  összehasonlíthatóvá  teszi  a 
szolgáltatásokat. 

Látni szükséges, hogy a fentebb megadott szempontok elsősorban kvantitatív jellegű mérést tesznek 
lehetővé  a  legtöbb  esetben.  Ugyanakkor  nem  lehet  kizárni  a  kvalitatív  jellegűt  sem,  ami  az 
értékelésnél, a „finomhangolásnál”, de legfőképp a visszacsatolásnál adhatnak kellő támpontokat. Az 
életminőség  vizsgálata  során  a  kvalitatív  jellemzők  nagyobb  arányban  kaphatnak  szerepet,  a 
korábbiakhoz képest. 

Az  eredményesség  mérése  kapcsán  még  szót  kell  ejteni  az  elégedettség  méréséről  is.  Ennek 
számtalan  formája  létezik,  és  pontosan  ennek  köszönhetően  nem  minden  esetben  alkalmas  az 
eredeti feladatának betöltésére. Itt célszerűnek tartjuk egy egységes szempontrendszer kialakítását, 
ami révén összevethető módon lehet az eredményeket értékelni. 

11.4.4 Összefoglalás	
A szolgáltatások eredményességének mérése egy összetett és nehéz feladat. Az mindenesetre biztos, 
hogy  mielőtt  eredményeket  kívánunk  mérni,  meg  kell  határozni  az  adott  szolgáltatás,  vagy 
szolgáltatási elem pontos célját,  tartalmát, módszereit, akár az egyes  fogalmak  szintjéig  is. Ez után 
következhet  a  mérőeszköznek  a  fejlesztése,  bár  célszerű,  ha  a  szolgáltatás  leírásánál  már 
szempontként szerepelnek a mérhetőség kritériumai és lehetőségei. 

A szociális szolgáltatások esetében ez a feladat bonyolultabb, mert számos olyan tényező alakíthatja, 
formálhatja át a szolgáltatást, amit nem lehet minden esetben előre látni, ugyanakkor alkalmazkodni 
szükséges. Ezért ezen szolgáltatások operacionalizálása a legfontosabb feladat. 

A  szociális  szolgáltatások  esetében  a mérési  lehetőségek  a  szolgáltató megfelelőségére,  illetve  a 
szolgáltatást igénylő állapotváltozására, valamint az elégedettség mérésére fókuszálnak. Sok esetben 
azonban csak a szolgáltatók megfelelőségét mérik, ami bemenet jellegű mutató, de az eredményeket 
és kimeneteket kevéssé. Ha mégis, akkor ezek a mutatók értelmezése nem  történik meg, ahogy a 
TÁMOP 5.4.7 konstrukcióban sem történt meg. 

Ha  egy  ideális  állapotot  akarunk  létrehozni,  akkor  az  első  lépés  a  szolgáltatási  standardok  leírása 
(ahogy  fentebb  említem),  illetve  magának  a  szolgáltatási  folyamatnak  a  leírása.  Ebben  a 
kontextusban tudunk meghatározni bemeneti feltételeket, és kialakítani egy olyan mérési módszert, 
ami kellően  rugalmas  tud  lenni,  igazodva az ügyfél  lehetőségeihez és elvárásaihoz. Ezek a kimeneti 
pontban  válnak  egységessé, mint  záróértékelés,  amit  a  hatások mérése  révén  akár  utánkövetés 
mellett  is mérhetünk. Az összehasonlíthatóság  végett  fontos, hogy  egységesen  legyen  kialakítva  a 
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mérési  rendszer,  mert  ennek  hiányában  –  ahogy  az  elégedettségvizsgálatok  esetében  sokszor 
láthatjuk – elvesznek az adatok és így a visszacsatolás lehetősége. 


