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EURÓPAI UNIÓS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 

 

Kódszám: EFOP-1.12.1-17-2017-00008 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program  

 

Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának 

elősegítése és az ezzel kapcsolatos magyarországi szakmai tudás 

gyarapítása a Kárpát-medence szomszédos országaival 

együttműködésben végrehajtott módszertani fejlesztések és 

tapasztalatcsere által - című projekt 

 

 

ÖSSZEGZÉS, AKTUÁLIS STÁTUSZ, SZERZŐDÉSEK 
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ELŐREHALADÁSI JELENTÉS  

 

EFOP-1.12.1-17-2017-00008 azonosítószámú – Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

felzárkózásának elősegítése és az ezzel kapcsolatos magyarországi szakmai tudás gyarapítása a 

Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott módszertani fejlesztések 

és tapasztalatcsere által című projekt 

 

Alapadatok   

Támogatói döntés időpontja: 2017.11.07 

Szerződéskötés időpontja: 2018.01.05 

Megvalósítás kezdete: 2018.01.01 

Fizikai befejezés eredetileg tervezett dátuma: 2020.12.31 

Fizikai befejezés jelenleg tervezett dátuma: 2020.12.31 

 

Leszerződött támogatás 911 189 833 Ft 

Konzorciumi partner: Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) 

219 534 330 Ft 

Konzorciumvezető: Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület 

691 655 503 Ft 

2019. év folyamán 26.317.200 Ft összeg a 

Konzorciumvezető partner részére átadásra került, így 

az EMET módosult költségvetési része: 

193 217 130 Ft 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület módosult 

költségvetési része: 

717 972 703 Ft 

2020. JÚLIUS 28-ig konzorciumi szinten benyújtott 

elszámolások összege: 

501 630 307 Ft 

 

Projekt bemutatása, célrendszere: 

A projekt átfogó célja a hátrányos, illetve 

halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok (elsősorban romák) 

felzárkóztatásának elősegítése a Kárpát-

medence magyarlakta területein. A projekt a 

társadalmi felzárkózás terén szerzett jó 

gyakorlatok megosztásán, együttműködések 

megerősítésén, továbbá társadalmi-gazdasági 
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problémák megoldásán keresztül igyekszik hozzájárulni a társadalmi egyenlőtlenségek 

felszámolásához a Kárpát-medencében.  

A projekt célja továbbá Magyarország társadalmi-gazdasági fejlődésének előmozdítása a 

szomszédos EU tagállamok célcsoport szervezeteivel, ezen belül a hátrányos, illetve halmozottan 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítése.  

Közvetlen célcsoportok: 

1. Magyarországon és a Kárpát-medence (kiemelten: Erdély és Partium) magyarlakta 

területein található leghátrányosabb helyzetű településeken, adott esetben szegregátumokban 

élő, elsősorban roma gyermekek; (a 4 hazai, és 4 romániai telepen összesen 5 200 fő) 

2. A fenti akcióterületen élő, munkavállalás előtt álló, vagy az iskolarendszerből kiesett 

fiatal felnőttek; (a 8 telepen összesen 2 400 fő) 

3. Az egyes programelemek megvalósításába bevont önkéntesek; 

4. Az akcióterületen a projekt tevékenységeit végrehajtó, képzésekben részt vevő szociális 

munkások és egyéb szakemberek; (189 fő) 

5. A telepi roma közösségek vezetői. (16 fő) 

 

A konzorciumi partnert érintő szakmai tevékenységek: 

 
Tevékenység megnevezése: Bruttó keretösszeg: 
Kutatás 104 870 250 Ft 

1. Munkaerő-piaci 1. 37 592 000 Ft 
2. Társadalom-politikai 2. 53 467 000 Ft 
3. Összegző tanulmányok elkészítése 3. 13 811 250 Ft 

Műhelymunkák:   13 356 080 Ft 
Roma vezető képzés:   11 942 400 Ft 
Konferenciák szervezése:   28 702 000 Ft 
Bér és járulék:   20 810 400 Ft 
Szállás és utazás:      4 392 000 Ft 
Irodabérlet:      9 144 000 Ft 
Összesen: 193 217 130 Ft 

 
Beszerzések, közbeszerzések státusza, aláírt szerződések 

 
A projekt szakmai munkájának a megvalósítási 

időszakában 2019. november hó vége óta három 

közbeszerzési eljárása zajlik, ebből egy eljárás  

befejeződött.  A külsős ügyvédi képviseletet a dr. 

Szász és Markovics Ügyvédi Iroda látja el. 
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Közbeszerzés témája Státusz Határidők 

Kutatási eljárás A 2020 06. 10-i bontás 

eredményeképp nyertes 

ajánlattevő esetében az 

árrészletezés előkészítése 

megkezdődött, a hiánypótlást 

teljesítette. Második kiegészítési 

kör előkészületben. 

 

 

2020.08.07. 

„Roma vezetőképzés és 

szakmai műhelymunkák”  

A nyertes megvalósító, 

Belvedere Meridionale 

Alapitvány a vállalkozási 

szerződést a KBO/13-13/2020. 

iktatószámon 2020. május 21-én 

aláírta. 

 

- 

Konferenciaszervezés A projekt Konferenciaszervezés 

közbeszerzési eljárását az NKOH 

folytatja le. 2020. január 28-a óta 

a Hatósággal való egyeztetés 

folyamatos, kért változás-

bejelentések átküldése 06.15-vel 

megtörtént. 

 

 

 

az NKOH kompetenciája 
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EURÓPAI UNIÓS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 

 

Kódszám: EFOP-1.12.1-17-2017-00009 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program  

 

Lépj át a határaidon! című projekt 

 

 

ÖSSZEGZÉS, AKTUÁLIS STÁTUSZ, SZERZŐDÉSEK 
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ELŐREHALADÁSI JELENTÉS  

 

EFOP-1.12.1-17-2017-00009 azonosítószámú – Lépj át a határaidon! című projekt  

 

Szerződéskötés időpontja: 2018.02.26. 

Fizikai befejezés dátuma: 2020.12.31. 

Leszerződött támogatás 1 000 000 000 Ft 

Konzorciumi tag: Magyar Cserkészszövetség (a továbbiakban: 

MCSZ) 

667 500 000 Ft 

Konzorciumvezető: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a 

továbbiakban: EMET) 

 

332 500 000 Ft 

2019. év folyamán 44.540.501 Ft összeg a Konzorciumvezető 

partner részére átadásra került, így az EMET módosult 

költségvetési része: 

287 959 499 Ft 

Magyar Cserkészszövetség módosult költségvetési része: 712 040 501 Ft 

2020. JÚLIUS 28-ig konzorciumi szinten benyújtott elszámolások 

összege: 

494 300 647 Ft 

 

Státusz: 

A konzorciumi partnerségben az MCSSZ a projekt során végzi a saját tevékenységét, 

különböző programokat, táborokat és képzéseket szervez, miközben az EMET felel a 

projektmenedzsment biztosításáért, mint konzorciumvezető. Az EMET projekt szakmai 

tevékenységei három fő pillérre osztódnak: civil adatbázis, valamint hozzá kapcsolódó grafikus 

felület létrehozása; „Gyere Te is Pályázz!”szakmai napok; együttműködés erősítése az egyházi, 

civil, ifjúsági szervezetek között. 

Informatikai fejlesztésünk során olyan adatbázis létrehozását céloztuk meg, amelyben a 

projekt által elérni szándékozott, magyarországi és határon túli magyar civil szervezetek 

fejlesztési és további hálózatosodásuk támogatásához szükséges adatainak rögzítésére kerülhet 

sor. Az adatbázisban szereplő civil szervezetek 

számára kiemelten fontos feladat olyan felület 

biztosítása, amelyen egymással, illetve a 

szakértői adatbázisban regisztrált szakértőkkel 

léphetnek kapcsolatba, feltehetik kérdéseiket 

annak érdekében, hogy közös együttműködések, 

jó gyakorlatok és sikeres pályázatok 

születhessenek. 
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Az adatbázisokhoz három különböző, de alapvetően összekapcsolódó honlap tartozik: 

 a civil szervezeti adatbázishoz kapcsolódó honlapon tudnak regisztrálni a civil 

szervezetek; 

 a szakértőkhöz kapcsolódó honlapon jelennek meg a kiválasztott szakértők, valamint e 

felületen keresztül tudják velük felvenni a kapcsolatot a regisztrált szervezetek; 

 a kimutatásokkal kapcsolatos aloldalon pedig olyan elemzések, kimutatások 

szerepelnek majd, amelyek az összegyűjtött adatokon alapszanak. 

 

Az adatbázis véglegesítése 2020. május hónap folyamán megtörtént.  

Az egyik legalapvetőbb projekt tevékenység a „Gyere Te is Pályázz!”szakmai napok, amelyekből a 

kötelezően előírt indikátorokból már csak 7 db útnak kell eleget tenni (2020. március 03-04. 

időszak volt az utolsó utazás). A workshopok során a legnagyobb érdeklődést a Csoóri Sándor 

Program, valamint a Nemzeti Kulturális Alap pályázatai váltják ki, továbbá érdekes még a 

Gyermek és Ifjúsági Alap, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap (már nem az EMMI-hez 

tartozik). A workshopok célja, hogy alapos tájékoztatást adjanak a civil szervezeteknek arról, 

hogyan tudnak sikeres pályázatot benyújtani, illetve olyan gyakorlati kérdésekre is választ 

kaphatnak, amelyek az elnyert összeg pénzügyi és szakmai elszámolását érintik. 

Idén tavasszal olyan kötelezően teljesítendő nagyszabású eseményt szerettünk volna 

megszervezni (a hazánkat is érintő koronavírus-járványra tekintettel Magyarország Kormánya a 

Magyar Közlöny 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletében a veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 

11. 15 órai hatálybelépéssel rendkívüli jogrendet hirdetett ki, így ezt a szakmai tervünket még előre 

nem látható időszakra kitoltuk) amely az egyházi, civil és ifjúsági szervezetek közötti 

együttműködést segíti elő. Ehhez egyházi, közéleti és civil szervezetek képviselőit szeretnénk 

elhívni az önkéntesség témájának bevonásával. 

Az EMET gyakran vesz részt az MCSSZ eseményein, általában a „Gyere Te is Pályázz!” 

szakmai napok keretein belül, ahol cserkészeknek és egyéb civil szervezeteknek tartunk 

előadásokat.  

Az MCSSZ nagyobb eseményein idén standdal készülünk, ahol elérhetjük a fiatalabb korosztályt 

is. 

Közös programként, mint kötelezően teljesítendő szakmai feladat tervezzük az őszi 

Eucharisztikus Kongresszushoz való csatlakozást, amely jó lehetőséget biztosít arra, hogy közös 

platformra kerüljünk az egyházi szervezetekkel és megszólítsuk az egyik kötelező indikátor 

korosztályunkat, a 18-25 éveseket. 

2018-2019 során elért eredmények: 

A projekt fő tevékenységeként megvalósuló 

„Gyere Te is pályázz!”szakmai napok keretében a 

két év alatt 42 út valósult meg Magyarországon, 

Szerbiában, Romániában, Szlovákiában és 

Horvátországban, amely során olyan magyar civil 
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szervezeteknek nyílt alkalmunk tájékoztatást és képzést nyújtani, akik potenciálisan 

pályázhatnak hazai forrásokra. A legtöbb esetben az érdeklődőknek az ismertetés, vagy a már 

nyertes pályázóknak a gyakorlati tájékoztatás, pénzügyi elszámolásra adott válaszok jelentettek 

nagy segítséget. 

2019. év végén megkezdődött az adatbázis előkészítése, amelynek köszönhetően mostanra már 

csak az utolsó fázisokat végezzük a kész honlap elkészülésének az érdekében. 

Előzetesen az MCSSZ jelezte és jelenleg is ennek szakmai egyeztetése folyik: 

 EMET és MCSSZ közötti várható pénzügyi forrás átcsoportosítási igényét;  
 projekt forrásbővítésének az igényét és ennek EMET általi szakmai  

támogatottságát,  
 projekt hosszabbításának az igényét és ennek EMET általi szakmai  

támogatottságát. 
 

Szakmai javaslataink az MCSSZ által felvetendő kérdéskörökkel kapcsolatosan az alábbiak: 

 1., EMET és MCSSZ közötti várható pénzügyi forrás átcsoportosítása 

A projekt előzetes számításaim szerint 44.942.567 Ft összegben tud forrást átadni, ezeket már 

szakmailag indokolt és elszámolható módon nem fogjuk tudni felhasználni a projekt jelenlegi 

megvalósítási időpontjáig 2020. december 31-ig. Javasoljuk ennek a forrásnak a konzorciumi 

partner részére történő átadását, mert ők fel tudják használni szakmai feladataikra és be tudják 

építeni a teljes eddigi költségvetési struktúrájukba.  

 2., Projekt forrásbővítésének az igénye és kérése és EMET általi támogatottsága 

Szeretnék a projekt összköltségvetését EFOP forrásból megemeltetni és így a projekt teljes 

megvalósítási időszakát akár 1 évvel is meghosszabbítani.  

Amennyiben személyi jellegű és szakmai jellegű költségsorokat tudunk az EMET részére is 

bevonni javasoljuk a megvalósítási időszak kitolásának a támogatását, mert mi is további 1 évig 

tudnánk a civil adatbázist bővíteni és járni a Kárpát-medencét előadások tartásával a hazai terület 

pályázati lehetőségeinek a bemutatásával. 

A leírt igényekkel kapcsolatosan az EUPI igazgatója szakmai háttéranyagot dolgozott ki és 

az elkövetkező 2 hét során ki kell alakítani a konzorciumi féllel közös álláspontot, amely mind 

szakmailag mind pedig pénzügyileg közös kell, hogy legyen.  

 

Helyszíni ellenőrzés / Szabálytalansági eljárás 

 2020. január 31-i keltű Irányító Hatósági 

levelében (EMET kézhezvétel: 2020. 

február 07.) a 272/2014. (XI.5.) Korm. 

rendelet 159. § (3) bekezdése alapján 



 
 

10 
   

szabálytalansági eljárás lefolytatását rendelte el a projekttel szemben.  

„1. tényállás: Projektmenedzser és szakmai vezető munkavégzése a projektben”; 

„2. tényállás: Jogi tanácsadói tevékenység”. 

 

Észrevételeinket és a tényállások szakmai és jogi viszontválaszát megalapozó levelünket 

(EUPI/74/2020. – 2020. február 13-i keltű 9 oldalas levél) és a kapcsolódó dokumentumokat 

írásban átadtuk az Irányító Hatóság illetékes szakmai területe részére, választ a mai napig még 

nem kaptunk.  

 

 

Beszerzések, közbeszerzések státusza, aláírt szerződések 

 Gold Communications Kft.-vel „Nyomdai és grafikai tevékenység, valamint média 

megjelenés vásárlása” témában a KBO/51-49/2020. iktatószámon 2020. július 16-án 

vállalkozási szerződés aláírásra került. 
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EURÓPAI UNIÓS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 

 

Kódszám: EFOP-3.10.1-17-2017-00003 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program  

 

„Járd végig!” című projekt 

 

 

ÖSSZEGZÉS, AKTUÁLIS STÁTUSZ, SZERZŐDÉSEK 
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ELŐREHALADÁSI JELENTÉS  

 

EFOP-3.10.1-17-2017-00003 – Járd végig! című projekt  

 

Alapadatok   

Támogatói döntés időpontja: 2017.11.20. 

Szerződéskötés időpontja: 2018.01.18. 

Megvalósítás kezdete: 2018.01.01. 

Fizikai befejezés eredetileg tervezett dátuma: 2020.12.31. 

Fizikai befejezés jelenleg tervezett dátuma: 2020.12.31. 

 

Leszerződött támogatás 1 591 471 903 Ft 

Konzorciumi tag: Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey 

Vilmos Pedagógiai Intézete (a továbbiakban: SZEGEPI) 

607 810 344 Ft 

Konzorciumvezető: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

(a továbbiakban: EMET) 

983 661 559 Ft 

2020. JÚLIUS 28-ig konzorciumi szinten benyújtott 

elszámolások összege: 

622 612 940 Ft 

 

Státusz: 

EMET: Egyfajta „Fordított Határtalanul!” programot valósít meg, azaz lehetőséget biztosít a 

Kárpát-medencei iskolásoknak, hogy osztálykirándulás keretében Magyarországra látogassanak. 

Az Uniós forrás tovább pályáztatásának tilalma miatt az EMET-nek, mint kedvezményezettnek 

magának kell a kirándulásokat megszervezni, valamint a szállást, utazást, étkezést és a 

programelemeket beszerezni. 

SZEGEPI: A programban részt vevő iskolák pedagógusai (vállalt szakmai indikátor: 1 710 fő) 

számára biztosít továbbképzést. 

Az EMET célja a „Határtalanul 

Magyarországon!” című jelentkezési felhívás 

keretén belül 5 300 fő (kötelező szakmai 

indikátor), elsősorban hetedik évfolyamos diák 

kísérőtanárokkal magyarországi 

osztálykiránduláson való részvételének 

támogatása.  
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Magyarország Kormányának EFOP-3.10.1-17 kódszámú felhívása célul tűzte ki a Tematikus 

együttműködés erősítését a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos 

országaival.  

A projekt keretében 2018. november 26-án az EMET meghirdetette a „Határtalanul 

Magyarországon!” felhívását 5 300 hetedik osztályos külhoni diák Magyarországra történő 

utaztatására. A diákok tanulmányi kirándulásaira két ütemben adtunk már felhívás keretében 

lehetőséget. A 2019. évi felhívás lehetőségével élve 2019. október 31-ig 3 841 külhoni diák vett 

részt a tanulmányutakon, és 2019. december 31-ig összesen 4 256 diák látogatott 

Magyarországra.  

A 2020. év végéig tervezett európai uniós keret 81 százaléka már a 2019. év során felhasználásra 

került.  

A projekt sikere azért is egyedülálló, mert a megvalósítási szakasz fél éves csúszásban volt és nem 

teljesen 1 év alatt sikerült a projektnek leutaztatnia 4 256 diákot.  

Az elmúlt egy év sikeres szakmai megvalósítását látva indokolt a további munka folytatása, hiszen 

az igények száma messzemenőkig arra enged következtetni, hogy a magyarországi 

tanulmányutak lebonyolítására a Kárpát-medence területéről igény van, a magyarországi 

hasznosulása is kimutatható, ezért mindenképpen javasolt hazai költségvetési forrás terhére 

2021. évtől a szakmai program folytatása.  

Az EMET eddigi szakmai projektes munkája során missziójának tekintette mindig, hogy a határon 

túlról minél több gyermek látogathasson Magyarországra, megismerve a magyar oktatási 

rendszert és a megismert jó gyakorlatokon keresztül visszatérve hasznosulni tudjanak az itt 

szerzett tapasztalatok.  

A „Járd végig!” projekt 2019/2020 tanév utazásai márciustól indultak. Március elején utazó első 

két csoportnak a vírus helyzet miatt még az erdélyi tanfelügyelőség kiadta az engedélyt az 

utazásra.  

Február 28-án az Arad megyéből március 23-án érkező csoport intézmény igazgatója jelezte 

felénk, hogy a tanfelügyelőség nem adta meg az engedélyt az utazásra, így csupán 110 gyermek 

tudott utazni. 2020. július első hetében 91 gyermek utazását tudtuk még ismét lebonyolítani.  

Beszerzések, közbeszerzések státusza, aláírt szerződések 

 Gold Communications Kft.-vel „Nyomdai és grafikai tevékenység, valamint média 

megjelenés vásárlása” témában a KBO/51-49/2020. iktatószámon 2020. július 16-án 

vállalkozási szerződés aláírásra került; 

 Bonum Commune Kft.-vel „Tematikus 

együttműködés erősítése a köznevelés 

és felsőoktatás terén a Kárpát-medence 

szomszédos országaival” témában a 

KBO/1-35/2020. iktatószámon 2020. 

március 19-én vállalkozási szerződés 

aláírásra került; 
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 Írisz Holding Kft.-vel „Kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” témában a 

KBO/22-50/2019. iktatószámon 2020. január 28-án Adásvételi szerződés aláírásra 

került. 
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EURÓPAI UNIÓS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 

 

Kódszám: EFOP-3.1.4-15-2015-00001 és a VEKOP-7.3.1-17-2017-

00001 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program  

 

Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű 

tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram című projekt 

 

 

ÖSSZEGZÉS, AKTUÁLIS STÁTUSZ – NINCS MÁR A 

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS ALATT – 

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ZAJLIK 
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Alapadatok   

Támogatói döntés időpontja: 2016. február 16. 

Szerződéskötés időpontja: 2016. április 15. 

Megvalósítás kezdete: 2016. május 1. 

Fizikai befejezés eredetileg tervezett dátuma: 2019. június 30. 

Fizikai befejezés dátuma: 2020. február 28. 

 

Leszerződött támogatás:  

EFOP-3.1.4-15-2015-00001 5.900.000.000,- Ft 

VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 207.000.000,- Ft 

Összesen: 6.107.000.000.,- Ft 

 

Konzorciumi tag:  A projekt megvalósítója 2018. 

november 30. napjáig a 

Klebelsberg Központ (a 

továbbiakban: KK) és az 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő (a 

továbbiakban: EMET) 

konzorciuma.  

2018. december 1. napjától az 

EMET a projekt egyedüli 

megvalósítója. 

Konzorciumvezető:  EMET 

 

Státusz: 

1. A projektet érintő jogszabályi változások, valamint a projekt megvalósításának 

tapasztalatai alapján a projekt megvalósítói, az EMET és a KK konszenzusos alapon úgy 

döntött, hogy a konzorciumot 2018. 

november 30. napjával megszüntetik, és 

2018. december 1. napjától az EMET az 

egyedüli megvalósítója a lett projektnek. 

A fizikai befejezési időszak 2020. 

február 28-val lezárult.  
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A projekt vevői követelésállományának helyzete: 

Követelésállomány alakulása: (2019. évben kiinduló állomány: 40.000.000 Ft) 
 

  

2019.12.31-i 
fordulónapi 

követelés 
összege (Ft) 

Korrigált 
összeg (Ft) 

2020.07.15-ig 
visszafizetett 

összeg (Ft) 

Kiküldött 
felszólító 

levelek 
száma 
(db) 

Át nem 
vett 

levelek 
száma 
(db) 

Részletfizetést 
kért – 2020. 
július 15-ig 

(db/Ft) 

2016-2017 
és 2017-
2018 tanév 11 651 495 11 602 495 2 271 185 625 69 26/1 013 000 
KK-tól 
átvett  5 758 500 3 102 500 467 500 195 26 6/131 000 

Összesen 17 409 995 14 704 995 2 738 685 820 95 32/1 144 000 

 
- 27. és a 31. számú időközi kifizetési igényléssel kapcsolatos IH tisztázó kérdésre a válasz 

2020. július 15-én beküldésre került. 
 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. július 28.  

 

 

 

Vámos-Szigeti Klára 

EUPI Igazgató 

 

 

 

 

 


