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A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság a belügyminiszter irányítása alatt lévő

önállóan működő és gazdálkodó, jogi személyiséggel rendelkező központi

hivatalként működő központi költségvetési szerv.

- megnevezése: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

- rövidített megnevezése: TEF

- székhelye: 1135 Budapest, Szegedi u. 35-37.

- alapítója: Magyarország Kormánya

- irányítója: belügyminiszter

- alapítás időpontja: 2019. augusztus 01.

- főtevékenység: Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás

(kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

- alaptevékenység államháztartási szakágazata: szociális és jóléti szolgáltatások

igazgatása

A Főigazgatóság illetékessége, működési területe országos.

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
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Főigazgatóság feladatai a 180/2019 (VII.26.) Kormány rendelet alapján

Az esélyteremtés fejlesztése

A gyermekek és az  ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának, szociális 

hátránykompenzációjának elősegítése

A hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának elősegítése 

Képzési, kutatási és módszertani tevékenység
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A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia cél és beavatkozási rendszere

1. A szegénységben élők 

arányának a csökkentése

2. A szegénység 

újratermelődésének a 

megakadályozása

3. Egyenlő esélyű hozzáférés 

javítása, a társadalmi 

összetartozás erősítése

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, értékelésébeMNTFS beavatkozási területek, eszközök

Gyermek 

jól-lét

Oktatás,

képzés
FoglalkoztatásEgészségügy Lakhatás

Bevonás,

szemléletformálás,

közbiztonság

Megvalósítás

koordinációja

Területi 

egyenlőtlenségek
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Igazgatóságok

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság területi igazgatóságai és az azokhoz tartozó Innovációs Oktatási és
Közösségi Központok a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárának
szakpolitikai irányításával az ide vonatkozó kormányhatározatok és rendeletek háttérintézményi végrehajtói.

Regionális területi ellátás feladattal öt igazgatóság működik az országban, egy- egy igazgatósághoz három- hat
megye tartozik. Az igazgatóságokon felnőttképzési tapasztalattal rendelkező munkatársak, valamint a projektek
szakdolgozói a munkavállalóink.

Igazgatóságokat igazgatók vezetik, akiket közvetlenül a főigazgató irányít.

Főbb feladataik közé tartoznak a főigazgatóság feladatainak végrehajtása, különös tekintettel a térségük
sajátosságaira és specifikumaira.
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Igazgatóságok és hozzájuk tartozó megyék

- Észak-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye

- Észak-Magyarországi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye

- Dél-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság

Békés megye, Csongrád megye, Bács-Kiskun megye

- Dél-Dunántúli Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság

Baranya megye, Tolna megye, Somogy megye

- Észak és Nyugat Dunántúli Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság

Zala megye, Vas megye, Veszprém megye, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Fejér megye
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Főigazgatóság projekt helyszínei
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Főigazgatóság kiemelt projektjei

EFOP-1.1.2-16-2016-00001 Nő az esély - képzés és foglalkoztatás projekt 

EFOP-1.3.2-16-2016-00001 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése

EFOP-1.4.1-15-2016-00001 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása

EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 Felzárkózási együttműködések támogatása 

EFOP-3.7.1-17-2017-00001 Aktívan a tudásért projekt

Főigazgatóság standard projektje

EFOP-1.6.2-16 – „Szegregált” élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 
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Főigazgatóság projektjeinek felépítése és kapcsolódásai
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Magyarország lakosságának képzettségi szintje
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Képzési lehetőségek

KÉPZÉSI 

LEHETŐSÉGEK

Duális készségfejlesztés

(tanulás és munkagyakorlat)
Foglalkoztatási és Vállalkozásfejlesztési Központok

• Alapkompetencia-fejlesztő képzések

• Általános iskola befejezésére irányuló képzések

• Szakmai képzések 

• Munkakipróbálás / szakmai gyakorlati képzések

• EFOP 3.7.1. Aktívan a tudásért

• EFOP 1.1.2. Nő az esély

• EFOP 1.3.2. Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése

• EFOP 1.4.1. Integrált gyermekprogramok szakmai 
támogatása

• EFOP 1.6.1. Felzárkózási együttműködések támogatása

• EFOP 1.6.2. „Szegregált” élethelyzetek felszámolása 
komplex programokkal

PROJEKTJEINK

• GINOP 1.6.2. Digitális szakadék csökkentése

• Kormányhivatalos képzések/GINOP 
Egyéb képzési 

lehetőségek
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Tervezett képzéseink országosan 2019-ben
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Szervezeti egység Képzés összesen (db) Összesen (fő)

Észak-Magyarországi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság 82 1 222

Észak-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság 20 473

Észak- és Nyugat-Dunántúli Társadalmi Esélyteremtési 

Igazgatóság
22 236

Dél-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság 4 61

Dél-Dunántúli Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság 9 203

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 17 371

Összesen: 154 2 566



EFOP-1.3.2-16-2016-00001 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése

A projekt célja: A résztvevők foglalkoztatási, illetve munkaerő-piaci integráló programokba segítése, azokban

történő stabil benntartása és az eredményes befejezés elősegítése.

Megvalósítási időszak: 2017. január 1. – 2020. december 31.

Támogatás összege: 2.000.000.000 Ft
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EFOP-1.1.2-16-2016-00001 Nő az esély - képzés és foglalkoztatás projekt 

A projekt célja: Segítséget nyújtani azoknak a munkanélküli roma embereknek, akik társadalmi előítélettel és
munkaerő-piaci diszkriminációval küzdenek. Ennek a formája, a munka világában való részvétel megteremtése
és képzések nyújtásával, egy szociális szakma megszerzése.

A Felhívás alapján az EFOP-1.1.2 projekt foglalkoztat és képez, de nem csak az EFOP-1.1.2 projekt
célcsoporttagjait, hanem az önkormányzatok, egyházak és civil szervezetek által az EFOP-1.1.3 projektben
foglalkoztatott célcsoporttagokat is.

Megvalósítási időszak: 2016. november 1. - 2021. május 31.

Támogatás összege: 8.622.023.839 Ft
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EFOP-1.4.1-15-2016-00001 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása

A projekt célja: A gyerekesély programok hosszú távú célja - a 25 éves, generációs tervezésű „Legyen Jobb a 
Gyermekeknek” Nemzeti Stratégia, és a 10 évre tervezett Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia I. II. 
prioritásaival összhangban -, a hátrányos helyzetű gyerekek életesélyei növekedjenek, közelítsenek az 
elfogadható átlaghoz, törjön meg a gyerekszegénység generációs átöröklődésének rossz folyamata, figyelemmel 
a gyerekek mindenekfelett álló érdekére. 

Megvalósítási időszak: 2016. április 1. - 2023. szeptember 30.

Konzorciumvezető: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF)

Konzorcium tagok: Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK), Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ)

Támogatás összege: 4.531.579.560 Ft
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EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 Felzárkózási együttműködések támogatása 

A projekt célja: A kiemelt projekt célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos 
helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

- a komplex telepprogramok standard projektjeinek segítése 

- támogatott települési standard projektek

- az együttműködő partnerek erőforrásainak mentorálása

- jelenléten alapuló szakmai támogatás (projekttechnikai ismeretek, tartalmi-módszertani segítés, képzés a 

telepi szociális munkát végzők számára) 

- a roma nők aktív szerepvállalásának erősítése; közösségépítés

- a vadtelepek felszámolásának előkészítése, mérhetőségi kategóriák

- felzárkózási témában hatáskutatások, felmérések elvégzése

Megvalósítási időszak: 2016. november 1. - 2020. október 31.

Támogatási összege: 2.200.000.000 Ft
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EFOP-1.6.2-16 – „Szegregált” élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 

Az EFOP-1.6.2-16 és VEKOP-7.1.4-16 kódszámú „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal” – 84 projektből 41-ben a TEF képzéseket megvalósító konzorciumi partner.

A 41 projektben összesen 220 darab "A", "B" és "D" szintű képzést terveztek be az Önkormányzatok, amelyből
21 már befejeződött, 7 jelenleg is zajlik, és 153 előkészítési szakaszban van.
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EFOP-3.7.1-17-2017-00001 Aktívan a tudásért projekt

A projekt célja: Az Aktívan a tudásért EFOP 3.7.1- 17. számú, kiemelt projektnek a célja a munkaerő-piaci
szempontból hátrányos helyzetű, 18-55 év közötti, alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem
rendelkező személyek társadalmi helyzetének, foglalkoztathatóságának javítása képzések és munkakipróbálások
révén az ország kevésbé fejlett régióiban.

Megvalósítási időszak: 2017. április 1. – 2021. március 31.

A támogatás összege: 6.300.000.000 Ft
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EFOP-3.7.1 megvalósítása
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EFOP-3.7.1 indikátorai

Indikátor neve Célérték (fő) Mai állapot (fő)

Toborzás 22500 15325

Azon célcsoporttagok száma, akik a 

program során képzésbe kerültek
12000 7062

Munkakipróbálás 500 481
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EFOP-3.7.1-17-2017-00001 „Aktívan a tudásért” kiemelt projekt képzési helyszínei
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EFOP-3.7.1-17-2017-00001 „Aktívan a tudásért” kiemelt projekt tervezett képzési helyszínei
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EFOP-3.7.1-17-2017-00001 „Aktívan a tudásért” kiemelt projekt képzési helyszínei Somogy 
megyében
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A Főigazgatóság felzárkózást segítő képzései
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Futó felzárkózást segítő képzések

Sorszám Típus
Tanfolyam 

száma (db)

Képzésben lévő 

létszám (fő)

1. EFOP-1.1.2-16 „Nő az esély - képzés és foglalkoztatás” 32 521

2.
EFOP-1.4.1-15 „Integrált gyermekprogramok szakmai 

támogatása”
6 108

3.
EFOP-1.6.2_VEKOP-7.1.4-16 „Szegregált élethelyzetek 

felszámolása komplex programokkal”
3 44

4. EFOP-3.7.1-16 „Aktívan a tudásért!” 21 420

5. Egyéb (Kormányhivatali GINOP képzések) 5 85

Összesen: 67 1 178
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Futó felzárkózást segítő képzések és résztvevők száma

Projekt azonosító Képzés megnevezése Résztvevők (fő)

EFOP-1.1.2-16 Szociális gondozó és ápoló 521

EFOP-1.4.1 Biztos Kezdet Gyerekházak komplex ismeretek és készségek 72

Biztos Kezdet Partneri együttműködésben a gyerekekért 16

Ifjúsági közösségi munka 20

EFOP-1.6.2-VEKOP-7.1.4 Virágkötő 20

Betanított festő-mázoló 14

Kőműves 10

EFOP-3.7.1-17 Alapkompetenciák fejlesztése 47

Alapkompetenciák fejlesztése II. 172

Alapkompetenciák fejlesztése III. 64

Betanított takarító 40

Kiskerti növénytermesztő 18

Kiskerti növénytermesztő (angol nyelvvel kiegészítve) 24

Szociális gondozók segítője 55

Egyéb képzéseink (GINOP) Gyermek-és ifjúsági felelügyelő 18

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 14

Személy- és vagyonőr 15

Szociális gondozó és ápoló 23

Villanyszerelő 15

Résztvevők száma összesen a futó képzésekben: 1178 27



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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