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Megszűnik a jelenlegi 11 tematikus célkitűzés 

5 SZAKPOLITIKAI CÉLKITŰZÉS 

(POLITICAL OBJECTIVES)

PO1: INTELLIGENSEBB EURÓPA

PO2: ZÖLDEBB, KARBONSZEGÉNY EURÓPA 

PO3: JOBBAN ÖSSZEKAPCSOLT EURÓPA

PO4: SZOCIÁLISABB EURÓPA

PO5: A POLGÁROKHOZ KÖZELEBB ÁLLÓ EURÓPA

A KOHÉZIÓS POLITIKA 
CÉLKITŰZÉSEI



TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET (MFF)

Előzmények:
- Bizottsági alapjavaslat (2018)

- Tanácsi döntés (2020)

- Parlamenti jóváhagyás (?)

Magyarország 2021-27-es kohéziós

allokációja 20,06 milliárd euró, ami

15%-kal alacsonyabb, mint a 2014-

20-as kohéziós allokáció.

Forrásfelhasználási előírások:

- ESZA+ 25%-a társadalmi befogadásra (ezen belül 2% a leginkább

rászorulók támogatására)

- ESZA+ 10%-a a fiatalkori munkanélküliség megelőzésére és felszámolására

(NEET ráta csökkentése)



Humánfejlesztési 
Operatív Program



Az Operatív Program fő célkitűzései

Egészségügy
Egészséges életmód elterjesztése, az ellátórendszer fejlesztése, 

minőségi humánerőforrás utánpótlás biztosítása

Köznevelés
Korai iskolaelhagyás csökkentése, végzettségi szint növelése, 

minőségi oktatás megteremtése

Felzárkózás
Területi és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése és a 

társadalmi befogadás erősítése

Szociális

Sérülékeny csoportok védelmének megerősítése, szociális 
ellátások fejlesztése, rászoruló személyek támogatása 

élelmiszerrel, tartós fogyasztási cikkekkel

Családügy
Népességcsökkenés megállítása, munkaerő tartalékok 

aktiválása, munka és magánélet egyensúlyának erősítése
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Egészségügyi fejlesztések

• Népegészségügyi rendszer továbbfejlesztése

• Egészségfejlesztő, egészségnevelő programok megvalósítása

• Alapellátás megerősítése és szakellátás átalakítása

• Minőségi humán erőforrás biztosítása

• E-egészségügyi és telemedicina fejlesztések
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XXI. századi köznevelés

• Alapkészségek és kulcskompetenciák megerősítése

• Magasabb végzettségi szint megszerzésének támogatása

• A korai iskolaelhagyás csökkentése

• Digitális készségek és kompetenciák fejlesztése
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Társadalmi felzárkózási fejlesztések

• A szegénységben élők arányának csökkentése 

• A szegénység újratermelődésének megakadályozása 

• A területi, társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése 

• A társadalmi összetartozás erősítése

• Lakhatási körülmények javítása
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Szociális fejlesztések

• A gyermekek családban történő nevelkedésének támogatása

• Fogyatékos személyek és idősek családban maradását elősegítő

szolgáltatások fejlesztése

• A szociális ellátások infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése

• Megváltozott munkaképességű foglalkoztatásának támogatása

• Szociális ágazat humánerőforrásának fejlesztése

• Lakhatási kapacitások létrehozása
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Korábbi programok folytatása:

• Meleg étkezés biztosítása

• Élelmiszercsomagok osztása

• Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása

• Kísérő intézkedések
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Az anyagi nélkülözésre vonatkozó 

prioritási tengely 



Család- és ifjúságügyi fejlesztések

• Kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének elősegítése

• Bölcsődei ellátás fejlesztése

• Egyszülős és mozaikcsaládok támogatása

• Generációk közötti kapcsolat erősítése

• Az önkéntesség kultúrájának elterjesztése

• Kríziskezelő szolgáltatások fejlesztése

• Tehetséggondozó szolgáltatások fejlesztése
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Programokon átnyúló kapcsolódások

Vállalkozásfejlesztési és 
Innovációs Operatív 
Program (VINOP)

• Foglalkoztatásba való 
bejutás javítása

• Kutatás, fejlesztés és 
innováció

• Egész életen át tartó tanulás

Zöld Infrastruktúra és 
Klímavédelmi Operatív 

Program (ZIKOP)

• Egészségügyi, szociális és 
köznevelési intézmények 
energetikai fejlesztése

Versenyképes 
Magyarország Operatív 

Program (VMOP)

• Oktatási infrastruktúra
• Helyi közösségek 

megerősítése
• Diák-, lakossági és 

szabadidős sportcélú 
fejlesztések



A partnerség jegyében

Osszák meg véleményüket:

palyazat.gov.hu

• Partnerségi Megállapodás

• Operatív Programok

• Rendezvénynaptár

eutervezes@emmi.gov.hu
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Köszönöm a 
figyelmet!


