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Stratégiai-fejlesztési környezet 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (MNTFS) 2030 
Horizontális szempontok: 

• A roma nők helyzete, 

• közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, 

• digitalizáció. 

 

Felzárkózási fejlesztések célrendszere az EU 2021-27 közötti időszakban 
 

1. A szegénységben élők arányának  
további csökkentése 

2. A szegénység 
újratermelődésének a 

megakadályozása 

3. Területi, társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése, a 
társadalmi összetartozás erősítése 

3.2. A telepszerű körülmények 
között élők társadalmi integrációja, 
lakhatási helyzetük javítása 

2.2. Oktatási esélyteremtés 
 

1.1. Esélyteremtő munkaerőpiac 
 

1.2. Újrakezdés, társadalmi 
integráció 
 

2.1. Gyerekes családok 
szegénységének csökkentése 

3.1. A legnehezebb helyzetű 
települések és térségek bekapcsolása 
a társadalmi, gazdasági fejlődésbe 

3.3. Társadalmi felzárkózást 
megerősítő szakpolitikai fejlesztések 
és koordináció 



MNTFS 2030 - jövőkép 

A roma emberek egyenlőségének, befogadásának és részvételének jelentős előmozdítása 
a különböző szakterületeken: 

 

 

• gyermekjólét, 

• köznevelés-oktatás-képzés, 

• foglalkoztatás, 

• egészség, 

• lakhatás és közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés, 

• közösségfejlesztés, 

• kulturális és nemzetiségi jogok. 

 

 

 nem minden roma van társadalmilag kiszorított helyzetben, de mindannyian 
tapasztalhatnak megkülönböztetést, 

 meg kell erősíteni a roma népességet abban, hogy előmozdítói legyenek a változásnak, 

 szükség van a többségi társadalom közreműködésére a valós egyenlőség és befogadás 
eléréséhez. 

 

  kiinduló 

érték (év) 

2026 2030 

Anyagi és szociális szegénység a gyermekes családok 

esetében 

22,9% (2019) 19% 13% 

Szegénységi rés 38,7% (2020) 30% 20% 

Biztos Kezdet Gyerekházat látogató gyermekek száma 2379 (2019) 2700 3400 

A roma tanulók körében a korai iskolaelhagyás mértéke 64,6% (2019) 58% 45% 

Felsőfokú képzésben részvevő 15-24 éves roma diákok 

száma 

2,2% (2019) 3% 4% 

NEET a roma fiatalok körében 41,0% (2019) 36% 30% 

Alacsony iskolai végzettségűek aránya a romák körében 77,4% (2019) 70% 60% 

Foglalkoztatás a 15-64 éves romák körében 45,5% (2019) 51% 60% 

 

 



Európai uniós forrásból 2021-2027 tervezett 
társadalmi felzárkózási fejlesztések  

• Területi szempontok erőteljesebb érvényesülése 

• Gyerekeket még inkább az életúthoz igazodva, differenciáltan elérő 
programok 

• Hátránykompenzációt és felzárkózást támogató intézményrendszer 
támogatása és a területi koordináció fejlesztése 

 

 

 

 

 

Ezeket kiegészítendő, célzottan romákat elérő fejlesztéseket tartalmaz a 
jelen programtervezet, úgymint: 

• Jelentős roma népességgel bíró, jellemzően szolgáltatáshiányos 
térségekben online szolgáltatások elérésének támogatása 

• Marginalizált roma közösségek és a köztük, velük dolgozó civil 
szervezetek megerősítése 

• Hátrányos helyzetű roma diákok tanulástámogatása, kapcsolati 
hálójának kiszélesítése kortárs mentorálás keretében 

• Roma identitás megerősítése a kulturális, történelmi és nyelvi 
örökség és értékek online láthatóságának támogatásával 



Cél: A romák online szolgáltatásokhoz és digitális 
infrastruktúrához való hozzáférésének javítása a 
hátrányos helyzetű térségekben 

• Digitális kompetencia és készségfejlesztés a helyi igényekhez igazodva 

• Asszisztencia biztosítása a készségszintű használat támogatására 

• Fizikai infrastruktúra (digitális eszközök és internetelérés) 

 

• Online elérhető szolgáltatások igénybevétele és/vagy hiányzó 
szolgáltatások megszervezése online 

• Saját vagy közösségi hozzáférésű digitális eszközök tudatosabb 
használatával erősebb társadalmi részvétel az online térben 

I. Felhívás-tervezet Teljes keretösszeg: 
~4,5 MrD Ft 
 
Pályázat 
keretösszege: 
1a: ~17-24 mFt 
1b: ~77,5-172,5 mFt 



Cél: Marginalizált roma közösségek társadalmi 
felzárkózásának megerősítése 

• Civil szervezetek, alulról szerveződő kezdeményezések 
kapacitásépítése  

• Közösségi részvételi tervezésre épülő kezdeményezések megvalósítása 
(helyi lakosság és lehetőség szerint intézményi szereplők bevonásával) 

• Helyi kezdeményezések lehetnek: 

o foglalkoztatási, lakhatási körülményeket javító vagy településrendezési, társadalmi 
felzárkózást és közösségépítést célzó, oktatási, egészségügyi projektek 

• Erős részvételi jelleg, a helyi roma és nem roma közösségek bevonása 
(közösségépítés, önkéntesség) 

 

 

II. Felhívás-tervezet Teljes 
keretösszeg: 
~ 2 MrD Ft 
 
Pályázat 
keretösszege: 
~ 43 - 69 mFt 
 



Cél: Hátrányos helyzetű roma diákok tanulási 
lehetőségeinek és képességeinek megerősítése 

 

 

III. Felhívás-tervezet 

• Folyamatos kortárs mentorálás roma hátrányos helyzetű diákok és nem 
hátrányos helyzetű diákok között (online és offline) 

• Ifjúsági munkában, ill. oktatási tevékenységekben jártas szervezetek 
koordináló szerepe: 

– Toborzás és motiválás, mentorálási folyamat követése, kapcsolattartás a 
családokkal, stb. 

– Közösségépítő események, készségfejlesztő tevékenységek a tanulás és 
pályaválasztás támogatására 

– Kiegészítő támogató szakmai szolgáltatások és természetbeni támogatás nyújtása 

 

 

Teljes 
keretösszeg: 
~ 2,6 MrD Ft 
 
Pályázat 
keretösszege: 
~ 43 - 98,5 mFt 
 



Cél: A roma identitás megerősítése és a roma kultúrával 
kapcsolatos szemléletformálás 

• A gazdag roma kulturális, nyelvi, történelmi és művészeti örökség 
online térben való megjelenítésének növelése 

• Digitális tartalom-előállítás, weboldalak fejlesztése, valamint offline 
elemek digitalizációja is támogatható  

• Ismeretterjesztő, szemléletformáló, interaktív online 
médiaszolgáltatások (pl. e-learning tananyag, ismeretterjesztő online 
feladatbank, beszélgetéssorozat, stb.) 

 

IV. Felhívás-tervezet 
Teljes 
keretösszeg: 
~ 2,6 MrD Ft 
 
 
Pályázat 
keretösszege: 
~ 69-129,5 mFt 
 



Kétoldalú kapcsolatok megerősítése 

Közös projektek megvalósítása 

• oktatási csereprogramok, 

• együttműködések a nemzetiségi kultúra, nyelvek és 
sokszínűség online megjelenítése, digitális technológiák 
szemléletformálást támogató használata, 

• stb. 

 

Tudásmegosztás és tudástranszfer ösztönzése 

• tanulmányút, nemzetközi továbbképzés, szakmai 
eseményeken való részvétel a donor országokban 



• A konzultáció észrevételei alapján folytatódik a 
programtervezet véglegesítése 

• Ezek alapján megkezdődik majd a felhívások 
kidolgozása 

• A felhívások megjelentetését őszre tervezzük 

• Közel 2 éves projektmegvalósítási időszakkal számolunk 

• A projektek végső befejezési határideje: 2024. április 30. 
(ez utáni időszakra költséget nem lehet elszámolni) 

A program ütemezése 



 

 

Köszönjük a figyelmet! 

 

 

 

 
Belügyminisztérium 
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Weboldal: www.romagov.hu, https://www.norvegalap.hu/hu/ 

E-mail: egtn.romaprogram@bm.gov.hu 

http://www.romagov.hu/
https://www.norvegalap.hu/hu/

