
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

Együttműködések a társadalmi felzárkózást segítő programok 

területén

Miskolc, 2021.07.15. 



Társadalmi Esélyteremtés

Tanulás

Munka

Lakhatás 

Szemléletformálás

2019. Augusztus 1.-én létrejött a Belügyminisztérium önálló
háttérintézménye, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

Az ország teljes területét lefedi: rendelkezik egy országos
központtal (Budapest) és 5 területi igazgatósággal, 19 régiós
fejlesztési központtal, valamint 8 telephelyi irodával.

Feladata- települési és közösségi hátránykompenzáció; egyének
és csoportok társadalmi mobilizációjának támogatása

Projektjeink közvetlenül segítenek az iskolázottság, a szakmai
ismeretek, a képzés, a munkakörre felkészítés, a foglalkoztatás, a
lakhatás, a család, a közösség, az egészségi/ mentális állapot
javítása terén.

Stratégiai és települési mentori támogatás: a helyi
esélyegyenlőségi programok, a felzárkózási, településfejlesztési
pályázatok módszertani támogatása, az esélyteremtési projektek
forrásfelhasználásának nyomon követése, elősegítése, a
gazdaságélénkítésben érintett települések programjainak
generálása, a felzárkózási partnerség és a szakmaközi
együttműködések erősítése, valamint a Biztos Kezdet
Gyerekházak és Tanodák szakmai valamint finanszírozási
feladatainak ellátása.



A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) Igazgatóságai, 

Fejlesztési Központjai és telephelyei



A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia cél és beavatkozási rendszere

Munkaerő-piaci 
integráció 
elősegítése

Roma népességet 
célzó 

szakpolitikák, 
beavatkozások

Gyermekek 
szegénységének 

csökkentése

Gyerekek oktatáshoz 
való hozzáférésének 

javítása

Végzettség nélküli 
iskolaelhagyás 

csökkentése

Lakhatás javítása

Települési, térségi szegregáció 
csökkentése

Egészségi állapot javítása

Társadalmi együttélés, bizalom 
erősítése. Diszkrimináció 

csökkentése

Érintettek bevonása a 
programok tervezésébe, 

végrehajtásába, értékelésébe

Gyermek 

jól-lét

Oktatás,

képzés
FoglalkoztatásEgészségügy Lakhatás

Bevonás,

szemléletformálás,

közbiztonság

Megvalósítás

koordinációja

1. A szegénységben élők 

arányának a csökkentése

2. A szegénység 

újratermelődésének a 

megakadályozása

3. Egyenlő esélyű hozzáférés 

javítása, a társadalmi 

összetartozás erősítése

Területi 

egyenlőtlenségek

MNTFS beavatkozási területek, eszközök



EFOP-1.4.1. Integrált gyerekesély programok + EFOP-2.1.2 Infrastrukturális fejlesztés

0-25 éves gyermekek és fiatalok

EFOP-1.4.3. Jó kis hely

0-3 éves gyermekek 

EFOP-1.4.3.

Biztos Kezdet Gyerekházak
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EFOP-1.11.1. Szociális 

gazdaság erősítése

Foglalkoztatás

EFOP-1.1.2.-

1.1.3. Nő az esély

Felnőttképzés/Felnőttoktatás

EFOP-3.7.1. Aktívan a tudásért

Felsőoktatás

EFOP-3.4.1. Roma Szakkollégiumi Programok

Köznevelés

Középiskola

16 év fölötti 

középiskolai 

végzettséggel nem 

rendelkező fiatalok

9-13. osztály
10-18 éves roma 

lányok
7-13. osztály

EFOP-3.1.9.

Második Esély 

Programok

EFOP-3.1.10. 

Lépj egy 

fokkal feljebb

EFOP-1.4.4.

Roma lányok 

iskolaelhagyásának 

megelőzése

EFOP-3.1.4. 

Útravaló 

Ösztöndíj 

Programok

Általános iskola

5-13. osztályig5-8. osztály1-8. osztály

EFOP-3.1.8. Együtt 

testvérként

Kollégium 

Plusz
EFOP-3.3.1. 

Tanoda

EFOP-3.1.3. 

Esélyteremtő 

óvoda

EFOP-5.2.3. 

Óvodai Esély-

programok

Óvoda/gyermekjólét





TEF Kiemelt Projektjei





EFOP-1.4.1-15 „Integrált gyermek
programok szakmai támogatása”

a projekt összesen 193 hazai és uniós
finanszírozású Biztos Kezdet Gyerekház
munkáját támogatja;

konzorciumvezető a TEF, tagok: MTA, Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat;

2019. november 1-étől 17 mentor látja el a 108 
hazai finanszírozású és 85 új, EFOP-1.4.3-as 
gyerekházak szakmai támogatását. 

A Biztos Kezdet Gyerekházak mellett az EFOP-
1.4.3 projektekben 42 „Jó kis hely” mint 
közösségi tér kezdte meg működését. 



EFOP-1.4.1-15 „Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása”



EFOP-1.1.2-16-2016-00001 – „Nő az esély - képzés és foglalkoztatás”
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Partnerség: 66 együttműködő intézmény, 115 település, 202 érintett telephely

• 17 helyszínen még a kötelező tovább foglalkoztatás zajlik (12 hónap), 264 fő

• 49 helyszínen 762 fő kötelező foglalkoztatása már lezárult, melyből 608 fő jelenleg is a szociális

ellátórendszer munkavállalója

• OKJ végzettséget szerzők száma 1026 fő



EFOP-1.6.1-VEKOP/16 „Felzárkózási együttműködések támogatása”

A szegregált területeken élők helyzetének 

javítása képzéssel, életvezetési és jogi 

tanácsadással, valamint infrastrukturális 

fejlesztések – szociális bérlakás-építés –

támogatása.

Jelenleg 97 település rendelkezik a komplex 

telepprogramban (EFOP-1.6.2 és EFOP-2.4.1 

konstrukcióban) hatályos Támogatási 

Szerződéssel. 



Lakhatási mobilitással érintett családok



EFOP-3.7.1.  „Aktívan a tudásért”

Cél 12.000 fő alapkompetencia fejlesztő - általános iskolai osztályozó vizsgára felkészítő és

szakmai alapozó képzése.

Alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező hátrányos helyzetű

személyek számára az általános iskola befejezését, majd ezt követően szakmai képzését és

ezzel a munkaerő-piacon való megjelenés lehetőségét biztosító program.

Az alapkészségeket és kompetenciákat fejlesztő képzések megvalósításával részt vállal a

funkcionális analfabetizmus mérséklésében is. / 1 518 502 200 Ft

FETE és GÉP program 105 településén 1842 fő képzése



Tevékenység/Képzések

Alapkompetencia-fejlesztő képzések (300 óra)

motiváló tréning

készségfejlesztés: írás-olvasás-számolás

mentálhigiénés támogatás

életviteli tanácsadás

Felzárkóztató általános iskolai képzés az 5-8. évfolyamra (400 óra)

az általános iskola felsőbb évfolyamára lépésre 

az általános iskolai tanulmányok befejezésére

a szakképzésbe történő bekapcsolódás



Tevékenység/ Mentorálás

Megvalósítók az EFOP-1.3.2-16 „Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése” projekt mentorai

Az együttműködés területei:

• a különböző programok megismertetése, bevonás/toborzási tevékenység

• képzés ideje alatt motiváció megtartása /képzésben tartás

• képzést követően munkába állás elősegítése

A 100 fő mentor országos jelenléte elsődleges jelzőrendszerként is működik



Felnőttképzés új szemléletben
A TEF megalakulásától 2019.08.01-től megvalósított képzések megoszlása

Gyakorlatorientált szakmai képzések

Szakmai területek Képzések száma Képzésben résztvevők száma 

Mezőgazdaság 117 2 033

Szociális terület 69 1 125

Szolgáltatási terület 59 951

Informatika 34 506

Építőipar 23 340

Ipar (építőiparon kívüli) 7 113

Összesen: 309 5 068

Komplex felzárkózási képzések

5-8.osztály osztályozó vizsgájára

felkészítő képzés;

Szakmai képzésbe bekapcsolódást

elősegítő alapkompetencia fejlesztő

képzés

474 7 860

Mindösszesen: 783 12 928



TEF standard projektje
EFOP-1.6.2-16  „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal”

Országosan 97 településen valósul meg komplex telep-program, 41 projektben konzorciumi

partner a TEF, amely - az együttműködés keretében - a képzéseket végzi.

A hátrányos helyzetű település-részeken élők helyi foglalkoztatási igényeket kielégítő

felkészítése a munkavállalásra 2020 végéig jellemzően OKJ képzésekkel zajlott.

Ez idáig 44 képzési helyszínen 5 szakmacsoportban 47 különböző,- összesen 191 képzést

valósítottunk meg 2908 fő részvételével.



Együttműködő partnerek
Konzorciumi partnerek

EFOP- 1.6.1 - 1.6.2.



TEF – Országos Esélyegyenlőségi Mentor Hálózat

Az önkormányzatok részére a Helyi Esélyegyenlőségi Programok elkészítéséhez és végrehajtásához
nyújtott 321/2011 rendeletben rögzített szolgáltatás főbb adatai:

• a TEF országosan 21 fős HEP mentor hálózaton keresztül látja el a 3154 települési önkormányzat,
HEP-hez kapcsolódó feladatainak szakmai támogatását,

• jelenleg 2854 fő Önkormányzati HEP referens rendelkezik a TEF által nyújtott képzésen szerzett
tanúsítvánnyal.

2021. június 30-ig publikált 2. generációs HEP-ek száma: 3123 db

A 2021-es év első félév tevékenységei:

• 315 települési HEP fórum valósult meg az OEMH támogatásával,

• 239 helyszíni mentorálást végeztek a HEP mentorok a HEP felülvizsgálatok támogatásához,

• 15 kiscsoportos képzés keretében 101 önkormányzati munkatárs szerzett a „HEP Elkészítésére
Felkészítő” képzésen tanúsítványt.



Gazdaságélénkítő program és felzárkózási programok kapcsolódásai

A Kormány döntése értelmében a gazdaságélénkítő program végéig összesen 445 településen szükséges

célzott fejlesztéseket ütemezetten elindítani, eddig 150 település került bevonásra.

A program célja, a kedvezményezett térségek gazdasági, munkaerőpiaci hátrányainak csökkentése, a

helyi foglalkoztatás bővítése, a helyben élő munkanélküli lakosság ismételt munkába állítása.

2021-ig a GÉP I-II. programban érintett 100 településből a BM, mint támogató összesen 57 település

fejlesztési elképzelését támogatta, mindösszesen 216 új munkahelyet teremtve.

2021-ben a GÉP III. programban érintett újabb 50 település és az eddig nem támogatott összesen 81

település fejlesztési elképzelése került felmérésre, a támogatási kérelmek benyújtása megtörtént, a

döntés folyamatban van.
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Ösztöndíjprogramok támogatáskezelése  a 2020/2021. tanévben

Az Út a középiskolába, Út az érettségihez és Út a szakmához pályázat

továbbfutó tanulói esetében a 2019/2020. és a 2020/2021. tanév

eredményei alapján látható, hogy a tanulók 60%-a megtartotta, vagy

javította a tanulmányi átlagát.

Az Út a szakmához nyertes pályázói által választott leggyakoribb szakmák:

Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj:

5 intézményben 30 fő tanuló részesül ösztöndíjban akik 60%- a 4.5 feletti
tanulmányi átlaggal rendelkezik.

Út a középiskolába:

Támogatott ösztöndíjas tanulók száma: 

4 029 fő

Támogatott mentorok száma: 1 560 fő

Út az érettségihez:

Támogatott ösztöndíjas tanulók száma: 

3 103 fő

Támogatott mentorok száma: 1 346 fő

Út a szakmához:

Támogatott ösztöndíjas tanulók száma: 

2 900 fő

Támogatott mentorok száma: 1 163 fő

Összesen több, mint 10 ezer fő részére

nyújtottunk ösztöndíjat, a tanulók 2021.

2. félévben átlagosan 65 000 Ft

ösztöndíjban részesülnek, melyből 2021.

június 30-ig 4 havi támogatás kifizetésre

került részükre.

Szakma Tanulók száma

Kőműves 141

Szociális ápoló és gondozó 174

Pincér 195

Pék, cukrász 223

Hegesztő 246

Szakács 280

Kereskedelmi értékesítő, eladó 397



TEF - Projekt Támogató Hálózat
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Országosan jelenleg 569 településen 1215 felzárkózási projekt van folyamatban. A támogatás célja a

felzárkózási programok szakmai megvalósításának és forrás felhasználásának megfelelő ütemezése. A PTH

segítségével, a projektek támogatásának nyomon-követésének köszönhetően, a szakpolitikai végrehajtás

koordináltabb formában tud megvalósulni.
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Forrásfelhasználás a

2019-2020. évben zárult projektek vonatkozásában 
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Forrásfelhasználás az összes projekt vonatkozásában



Felzárkózási projektek  országos elhelyezkedése



Varroda - Tiszaroff

2020 novembere és 2021 februárja között 16 fő

végezte el a 480 órás „Textiltermék-összeállító”

képzést, a TEF 15 új munkahelyet hozott létre, 14 fő

közfoglalkoztatotti státuszban, 1 fő alkalmazottként

menedzserként dolgozik

Az üzleti terv szerint 2022-től a foglalkoztatás a

munkavállalók esetében piaci alapon fog történni.

Évi 16 millió Ft értékű munkaruha költséghatékony

előállítását teszi lehetővé, amelyek a TEF a képzésein

kerülnek hasznosításra.

Varroda működés közben
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Házgyár - Miskolc

Mintaház építési folyamata Miskolc
Kivitelezési munkálatok Boldogkőújfalun



Zöldségfeldolgozó üzem - Sellye

A termelőüzem létesítésére vonatkozóan Sellye Város Önkormányzata haszonkölcsön szerződésben rögzített feltételek

szerint biztosítja az ingatlant, melynek felújítása folyamatban van.

Ingatlan állapota felújítás előtt… … és a felújítás jelenlegi fázisában.

A munkálatokkal párhuzamosan a humánerőforrás képzése

is zajlik. Kiskerti növénytermesztő képzés Sellyén és

Drávaiványi helyszíneken 10 fő részvételével lezajlott. A

sikeresen végzettek az első évben közfoglalkoztatás

keretében kerülhetnek alkalmazásra a termelőüzemben.

Paprikapalántázási gyakorlat és tanúsítványátadás

A 12 Partner önkormányzat fő feladata a növények

gondozásához kapcsolódik:

palánták kiültetése a szabadföldekre,

folyamatos gondozás, öntözés biztosítása,

megfelelő növényvédelemi kezelésük, betakarítás

Önkormányzati terület Drávaiványi



Miskolci Egyetem - Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 



Köszönöm a figyelmet! 


