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1. Bevezetés 
Jelen dokumentum abból a célból készült, hogy a „Felzárkózó települések” hosszú távú 

programjában részt vevő, a 300 leghátrányosabb helyzetű településen települési program-

megvalósító szervezetek kiválasztásának módszertanát ismertesse. 

1.1. Felzárkózót Települések Program  
A Kormány a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 

1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatának (a továbbiakban: 1404/2019. (VII. 5.) Korm. 

határozat) értelmében célzott programmal (a továbbiakban: Program) szükséges segíteni az 

ország 300 leghátrányosabb helyzetű települését, amelynek célja a lakosság helyzetének 

javítását szolgáló fejlesztési munkához szükséges szakmai tudás és támogatások, 

szolgáltatások biztosítása. A Program során 300 település kerül bevonásra, amely a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban: MMSZ) mintegy 15 éves, 2016-ban 

Magyar Örökség Díjjal is kitüntetett Jelenlét programja alapján, a szervezet módszertani 

támogatásával és szakmai irányításával valósul meg. 

A hosszútávú program első lépéseként 2019-ben 31 településen indult el nemzeti forrásból, 

és 2020-ban további 36 településen kezdődött el a felzárkózási intézkedéssorozat1. A 

1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján 2021-ben további 51 kistelepülésen folytatódhat 

a program, valamint kijelölésre került a további 182 bevonandó kistelepülés is. A program 

folytatása fokozatos bevonással a teljes 300-as települési körre tervezett. 

A program átfogó koordinációjáért a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felel, ugyanakkor az 
egyes településeken megvalósuló beavatkozások települési program megvalósító 
szervezetekkel összefogásban valósulnak meg.  

A Programban résztvevő településeken megvalósuló Jelenlét Program konkrét beavatkozási 
területei és tevékenységei a települési szintű diagnózis alapján kerülnek kialakításra.  

Továbbá a „fogantatástól a foglalkoztatásig” szemlélet szerint kerül vizsgálatra minden 
felmerülő problématerület, amely az adott településen a családok kilátástalan helyzetéhez 
vezethet, és az így felrajzolt problématérképek alapján kerülnek – a települési program 

 
1 A 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat, 1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozat és 1186/2020. (IV. 28.) Korm. 

határozatban kijelölt településeken. 
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megvalósító szervezetek feladataként és az MMSz Modellprogramok módszertani 
támogatása mellett - felállításra a települési diagnózisok.  

A települési programot megvalósító szervezetek a települési diagnózisok alapján komplex, a 
szakterületi fejlesztési irányokat/szándékokat is magukba foglaló cselekvési terveket 
készítenek, amelyben rögzítik az adott településen szükséges beavatkozási területeket, 
kialakítandó szolgáltatások, tevékenységek és fejlesztések körét, azok elindításának tervezett 
időpontját. A cselekvési terveket a megvalósító szervezetek évente aktualizálják.  

 A Programba bevont valamennyi településen olyan, mindenki számára nyitott közösségi 
terek, ún. Jelenlét Pontok kerülnek kialakításra, melyek helyet adnak különböző 
közösségfejlesztő tevékenységeknek, mint a helyi lakosság aktivizálása, életminőségének 
javítása, képessé tétele, információ nyújtása, különböző emberek, csoportok és közösségek 
közötti kommunikáció segítése, képzés, oktatás, szakemberek bevonásával. A Jelenlét Pontok 
kialakítása és működtetése a települési megvalósító szervezet feladat és felelőssége, az MMSZ 
módszertani jóváhagyása mellett.  A Jelenlét Pontok által elért közösségek az évek során 
várhatóan jobban képesek lesznek önállóan szembenézni a kihívásokkal és kezelni saját 
problémáikat.  

Az egyes települési programok megvalósulásának főbb tevékenységterületei/ fejlesztési 
irányai/szolgáltatási körei, területei, az alábbiak, melyek megvalósulására a települési 
program megvalósító szervezetnek figyelemmel kell lennie: 

− Jelenlét biztosítása az adott településen  

− Jelenlét Pont és kapcsolódó szolgáltatások működtetése a településén  

− magzati és kora gyermekkor 

− óvodás és iskoláskor 

− foglalkoztatás és helyi gazdaságfejlesztés 

− egészségügyi ellátás  

− lakhatás, bérlakásprogram 

− közösségfejlesztés 

− közbiztonság 

− felelős állattartás 

− szakemberek felkészítése: a) képzések b) egyetemista partnerség kialakítása  

− nyilvánosság biztosítása 
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Az egyes fejlesztési területeken való programok és tevékenységek megvalósulásához az 
MMSZ módszertani támogatást2 biztosít, nyomon követi és régiós szinten koordinálja a 
feladatokat.  

A programelemek megvalósítása minden esetben egyéb uniós és hazai fejlesztési programok 
figyelembevételével, azok finanszírozási- és tevékenységrendszerétől lehatárolva történik, 
törekedve a maximális szinergia kialakítására. 

 

1.2. A Települési Program megvalósító szerveztek kiválasztásának célja 
 

A nyilvánossá tett szempontrendszernek megfelelő, és annak eleget tevő szervezetek (az elért 

pontszám alapján, rangsorban) az eljárás lefolytatását követően felkérésre kerülnek 

települési program megvalósító szervezetnek az általuk, a pályázat keretében vállalt 

településen. A pályázatok benyújtása településenként történik.  Egy szervezet több pályázatot 

is benyújthat, több településen válhat települési program megvalósító szervezetté. 

Ez a felkérés azonban pénzügyi kötelezettségvállalást sem az MMSZ, sem a kiválasztott 

szervezet részéről nem jelent. A kiválasztási eljárás lefolytatását követően megkötendő 

együttműködési megállapodás keretében a kiválasztott szervezett vállalja, hogy amennyiben 

a forrás rendelkezésre áll, az általa megpályázott település(ek)en a Felzárkózó Települések 

Programot Jelenlét módszertannal megvalósítja.   

A kiválasztott szervezetek az együttműködési megállapodás megkötését követően, mint 

települési program megvalósító szervezetek, jogosultakká válnak az RRF Felzárkózó 

Települések C komponens keretében meghirdetett szakterületi fejlesztéseken való nyílt 

pályázaton való indulásra, és diagnózis alapú támogatási kérelmek benyújtására, majd a 

sikeres pályázás és jóváhagyott kérelmek keretében a finanszírozott fejlesztések 

megvalósítására. 

A 300 leghátrányosabb településen a jelen módszertan a települési programot megvalósító 
szervezetek beazonosítására és kiválasztására a következő megközelítést alkalmazza: 

 
2 A módszertani támogatás egyik eszköze az úgynevezett Kapcsoskönyv, mely a Jelenlét program rendszerét, 

egymásra épülő elemeit mutatja be.  A Kapcsoskönyv elérhető a Felzárkózó Települések program honlapján.   
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A Felzárkózó települések programba a 2019., 2020, és 2021. évek során már bevont 118 
település esetében a települési program-megvalósító szervezetek alkalmasságának 
alátámasztása érdekében jogosultsági és szakmai kritériumok kerülnek vizsgálatra. A 
Felzárkózó települések programba még be nem vont 182 település esetében a települési 
programot megvalósító szervezetek nyílt pályázati felhívás keretében kerülnek kiválasztásra, 
- amely pályázati felhívások a program honlapján kerülnek meghirdetésre. 

 

2. A települési program-megvalósító szervezetek kiválasztásának általános 

alapelvei 
 

A programban már megvalósítóként megjelent szervezetek esetében a módszertan 

megalkotása során törekedtünk arra, hogy a kiválasztási  kritériumok olyan logika mentén 

kerüljenek meghatározásra, amelyek – analógiaként használva az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet 

Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös 

rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a 

Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló 

eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló 2021/1060 EU rendeletet -  

maximálisan illeszkednek e rendelet   73. cikk (1) bekezdésében rögzített szempontoknak. 

Mind a már feladatokat ellátó megvalósító szervezetek, mind pedig az új szereplők esetében 

általános alapelvként azt kívánjuk biztosítani a kritériumok által, hogy a települési program 

megvalósító szervezetek szakmai tapasztalataik, terepismeretük, átlátható és szabályos 

működésük által garanciát jelentsenek a program eredményes, szabályos és hatékony 

végrehajtására. 

 

3. A Jelenlét módszertan, mint a program lelke 
 

A Felzárkózó települések program központi eleme a „Jelenlét módszertan”, amely lényege 

folyamatos segítő jelenlét biztosítása a telepeken lakók részére. Közösségi tér vagy iroda a 

telepen lévő házban vagy lakásban kerül kialakításra, így állandóan és könnyen 

megközelíthető. Alapvető meggyőződés, hogy változások csak a helyi sajátosságok alapos 
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megismerésével és elemzésével indíthatóak el (diagnózis), az adott település érintett 

szereplőinek aktív bevonásával (cselekvési terv). 

Annak érdekében, hogy a program mind a 300 településen a Máltai Szeretetszolgálat által 

kidolgozott és működtetett módszertan és szemlélet alapján, egységes keretrendszerben és 

színvonalon működhessen, elengedhetetlen, hogy a települési program megvalósító 

szervezetek e módszertani megközelítést dokumentáltan elfogadják és vállalják gyakorlati 

alkalmazásukat. 

Éppen ezért, minden potenciális települési program megvalósító szervezetnek, belépési 

feltételként írásos formában, együttműködési szándéknyilatkozatban deklarálnia kell a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét – módszertanának elfogadását és alkalmazását a 

program megvalósítása során, valamint a kapcsolódó képzés elvégzését. 

A program sajátosságaiból adódóan szintén elengedhetetlen, hogy a program elemeinek 

előkészítése és megvalósítása során a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mint a program átfogó 

szakmai és pénzügyi felelősséget viselő szereplője aktív és erőteljes irányítói, koordinatív 

szerepet töltsön be mind a program tervezése, előkészítése és megvalósítása során. 

 

4. A FETE programban már települési program megvalósítóként működő 

szervezetekkel szemben támasztott kritériumok 
 

A program lebonyolításához kapcsolódóan elvárt intézményes, infrastrukturális, szakmai és 

módszertani elvárásrendszer okán a jelenleg már a programba bevont települések 

vonatkozásában települési program megvalósító szervezetek ismertek.  Éppen ezért a 

kiválasztás során megközelítésünk - az erőforrások és adminisztratív terhek optimalizálása 

érdekében – az volt, hogy települési program-megvalósító szervezetek alkalmasságának 

igazolása érdekében jogosultsági és szakmai kritériumok kerüljenek megvizsgálásra.  

Ennek megfelelően a szóba jöhető szervezeti kör felkérést kap egy rövid, pár oldalas szakmai 

terv benyújtására, amelyben az elvárt szempontoknak való megfelelést szükséges 

alátámasztani. Amennyiben a szakmai terv értékelésekor a szervezet megfelel a 

szempontrendszernek, s eléri a minimum szükséges pontszámot, kiterjesztett 

együttműködési megállapodás keretében felkérést kap, hogy az RRF programon belül is 

vállaljon szerepet települési program megvalósító szervezetként.  
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Minden, a programban már megvalósítói feladatokat ellátó szervezet esetében jogosultsági 

és szakmai kritériumok kerülnek meghatározásra, amelyeknek való megfelelőséget a 

szervezeteknek igazolniuk kell. A szakmai kritériumokon belül általános alkalmassági, 

valamint szakterület-specifikus szempontok is vizsgálatra kerülnek.  
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Jogosultsági kritériumok 
 

Szempont 
 

Igazolás módja 

A pályázó a kérelmet a megadott határidőig benyújtotta pályázati felület 

A benyújtott kérelem olvasható, teljes, hiánytalan és a 
szervezet jogszerű képviselője által hitelesített 

benyújtott pályázat 

A megvalósító szervezet átlátható szervezetnek minősül az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) 
pontja szerint, 
 

Nyilatkozat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a 
továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint megfelel a rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményének 

Nyilatkozat 

Köztartozásmentes szervezetnek minősül a támogató 
együttműködési nyilatkozat aláírásának időpontjában 

NAV adatbázis 

Nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt Nyilatkozat  

Harmadik személy irányában olyan kötelezettsége nem áll 
fenn, amely a fejlesztés céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja 

Nyilatkozat 

Nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, 
végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott – eljárás alatt 

Nyilatkozat 

A megvalósító szervezet az alapító dokumentuma vagy 
szervezeti és működési szabályzata alapján a projekt céljait 
szolgáló tevékenységek ellátására alkalmas és felhatalmazott 

Jogi személy alapító 
dokumentuma 

A megvalósító szervezet a Jelenlét módszertan gyakorlati 
alkalmazásával kapcsolatban már rendelkezik tapasztalatokkal 

Nyilatkozat 

A szervezet jelen programban részt vevő munkatársai vállalják, 
hogy részt vesznek aktuális módszertani képzésen   

Együttműködési szándék 
nyilatkozat aláírása a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálattal 

Feltételes együttműködési megállapodás a pályázó és a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat között a Jelenlét módszertan 
átadásáról és annak pályázó általi kötelező alkalmazásáról a 
program során 

Aláírt feltételes együttműködési 
megállapodás 
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Szakmai értékelési szempontok 
 

Szempont  
  

Igazolás módja  Pontozás  

Korábban már valósított meg felzárkózási 
programot jogszabály által kijelölt 
leghátrányosabb helyzetű járásokban, 
településeken, amely keretében adaptálta 
és disszeminálta a diagnózis alapú Jelenlét 
program módszertanát.  
  

Szakmai 
terv (projektek 
bemutatása)  

• Nem volt korábban 
projektje – 0 pont 
Korábbi egy 
megvalósított projekt 
– 5 pont  

• Korábbi 2-3 
megvalósított projekt 
– 10 pont   

• Több mint 3 
megvalósított projekt 
– 20 pont  

A szervezet munkatársai korábban részt vettek 
Jelenlét módszertanon alapuló szakmai 
képzésen  

Nyilatkozat  • Nem vett részt – 0 
pont 

• Részt vett – 10 pont   
A szervezet stabil adminisztratív 
kapacitásokkal rendelkezik (állandó pénzügyi, 
projekt menedzsment stáb)  

Szakmai terv – 
adminisztratív 
kapacitások 
bemutatása  

A szervezetnél:  

• nincs állandó 
adminisztratív 
munkatárs – 0 pont 

• van állandó 
adminisztratív 
munkatárs – 10 pont   

Van már kiépített és működő intézményi és 
humán kapcsolatrendszere (munkatárs, 
kiépített fizikai tér) a 300 leghátrányosabb 
helyzetű települések valamelyikén   

Szakmai terv  A szervezetnek: 

• nincs a településen 
sem elérhető 
munkavállalója, sem 
általa működtetett 
fizikai tere – 0 pont 

• van a településen 
rendszeresen 
elérhető munkatársa 
– 10 pont  

• van a településen 
rendszeres elérhető 
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munkatársa és a 
közösség számára 
elérhető fizikai 
tere – 15 pont  

Felzárkózási céllal működtetett közösségi teret 
2021. július 1-ét megelőzően  

Nyilatkozat  • Nem működtetett – 0 
pont  

• Működtetett – 10 
pont  

Megvalósító szervezet közhasznú 
tevékenységet folytat  

létesítő okirat  • Nem – 0 pont  

• Igen – 10 pont  

Tapasztalattal rendelkezik települési szinten 
helyi szükségletek, szolgáltatások, folyamatok 
felmérésében  

Szakmai terv  • Nem – 0 pont  

• Igen – 10 pont  

Tapasztalattal rendelkezik szociális 
esetkezelésben  

Szakmai terv  • Nem – 0 pont  

• Igen – 10 pont  

A szervezet munkatársai között legalább 1 fő 
minimum 15 éves szakmai tapasztalattal 
rendelkezik szociális területen és a 
szervezet projekt végéig vállalja 
ilyen típusú szakmai tapasztalat biztosítását  

önéletrajz  • Nem – 0 pont  

• Igen – 10 pont  

A szakmai terv hangsúlyt helyez a horizontális 
(esélyegyenlőségi és környezetvédelmi) 
szempontok érvényesítésére 

alátámasztás 
pályázatban 

Szakmai tervében: 

• nem kerülnek 
kifejtésre 
esélyegyenlőségi és 
környezetvédelmi 
szempontok – 0 pont 

• egy horizontális 
szempont kerül 
kifejtésre – 10 pont 

• mind 
esélyegyenlőségi, 
mind 
környezetvédelmi 
szempontok kifejtésre 
kerülnek – 20 pont 
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Szakterületi szempontok      

Oktatás      

A szervezet az elmúlt 3 évben 
oktatásfejlesztési tevékenységben 
igazolhatóan részt vett  

Nyilatkozat és leírás a 
fejlesztési témákról  

• Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont  

A szervezet az elmúlt 3 
évben bonyolított  hazai vagy EU finanszírozási 
projektet oktatási témában  

Nyilatkozat a 
projektekről és 
igazolás  

• Nem – 0 pont 

• Igen, egyet – 3 pont  

• Igen, legalább kettőt 
vagy annál többet – 5 
pont  

A szervezet vagy alapítója oktatási intézmény 
fenntartója   

Alapító okiratszám  • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 

Lakhatás      

Szakmai tervében kitér lakhatási 
szegénységgel kapcsolatos szempontokra  

Szakmai terv  • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont   
  
  

Lakhatási szegénység területén 
részt vett korábban projektekben (szociális 
munka, családmentori tevékenység stb…)  

Nyilatkozat 
(projektek 
megnevezése)  

• Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont  

Kisléptékű infrastrukturális beavatkozásban 
részt vett lakhatási körülmények javítása 
érdekében  

Nyilatkozat  • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 

Helyi gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás      

Részt vett a korábbiakban helyi 
gazdaságfejlesztésre irányuló projektekben  

Nyilatkozat 
(projektek 
megnevezése)  

• Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont  

Rendelkezik korábbi tapasztalatatal megvalósí
tóként munkaerőpiaci és/vagy helyi 
gazdaságfejlesztési programok terén  

Nyilatkozat 
(programok 
megnevezése)  

• Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 

Szakmai partnerséggel rendelkezik 
gazdaságfejlesztési területen helyi 
szereplőkkel  

Nyilatkozat  • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont  

Szociális munka      
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Rendelkezik legalább egyéves tapasztalattal 
utcai szociális munka, valamint szociális 
ügyintézés területén,   

Nyilatkozat (leírás)   
  

• Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 

Rendelkezik legalább egyéves tapasztalattal 
családokkal való kísérő szociális munkában 
(mentorálás)   
  

Nyilatkozat (leírás)   • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 

Fenntartója szociális (alap vagy 
szak) szolgáltatásnak 

Nyilatkozat 
(szolgáltatás leírása)   

• Nem – 0 pont 

• Igen – 5 pont  

Közösségi munka      

Az elmúlt 3 évben valósított meg települési 
szintű közösségfejlesztési programot  

Nyilatkozat  • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont  

Az elmúlt 3 évben működtetett 
rendszeresen nyitva tartó közösségi teret   

Nyilatkozat  • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 

Az elmúlt 3 évben valósított meg 
település/területi szintű együttműködések 
erősítésére irányuló tevékenységet  

Nyilatkozat  • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont  

Kora gyermekkor      

Szakmai tervében a gyerekkori, különösen 
kora gyerekkori beavatkozások hangsúlyos 
szerepet kapnak  

Szakmai terv  • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 

Az elmúlt 3 évben valósított meg gyerekkori 
fejlesztést célzó programot  

Nyilatkozat  • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 

Fenntartója gyerekekre irányuló intézményes 
szolgáltatásnak (pl. Biztos Kezdet Gyerekház)  

Nyilatkozat  • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 
  

  
Általános szakmai szempontok: maximum 125 pont  
Szakterületi szempontok: maximum 90 pont  
Összesen: 215 pont, amelyből minimálisan elérendő 130 pont.  
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5. Új szereplők bevonása 
 

Azon 182 település esetében, ahol jelenleg a program még nem indult el, a települési 

megvalósítói körre vonatkozóan nyílt pályázati felhívás kerül meghirdetésre. A pályázatban a 

jogosultsági és szakmai alkalmassági szempontok alátámasztása szükséges. 

 

Jogosultsági kritériumok 
 

A jogosultsági kritériumok a korábbi ponthoz hasonlóan egységesen kerülnek 

meghatározásra. 

Szempont 
 

Igazolás módja 

A pályázó a kérelmet a megadott határidőig benyújtotta pályázati felület 

A benyújtott kérelem olvasható, teljes, hiánytalan és a 
szervezet jogszerű képviselője által hitelesített 

benyújtott pályázat 

A pályázó szervezet átlátható szervezetnek minősül az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) 
pontja szerint, 
 

Nyilatkozat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a 
továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint megfelel a rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményének 

Nyilatkozat 

Köztartozásmentes szervezetnek minősül a támogató 
együttműködési nyilatkozat aláírásának időpontjában 

NAV adatbázis 

Nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya 
alatt 

Nyilatkozat  

Harmadik személy irányában olyan kötelezettsége nem 
áll fenn, amely a fejlesztés céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja 

Nyilatkozat 
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Nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, 
végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott – eljárás alatt 

Nyilatkozat 

A pályázó szervezet az alapító dokumentuma vagy 
szervezeti és működési szabályzata alapján a projekt 
céljait szolgáló tevékenységek ellátására alkalmas és 
felhatalmazott 

Jogi személy alapító 
dokumentuma 

A pályázó szervezet a Jelenlét módszertan gyakorlati 
alkalmazásával kapcsolatban már rendelkezik 
tapasztalatokkal, vagy ha nem, akkor vállalja, hogy részt 
vesz az ezzel kapcsolatos módszertani képzésen, 
munkájában pedig alkalmazni fogja a módszert. 

Nyilatkozat 
 

Feltételes együttműködési megállapodás a pályázó és a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat között a Jelenlét 
módszertan átadásáról és annak pályázó általi kötelező 
alkalmazásáról a program során 

Aláírt feltételes 
együttműködési megállapodás 

 

Szakmai kritériumok 

 

Szempont 
 

Igazolás módja Pontozás 

A pályázó szervezet a pályázás tárgyát 
képező településen hosszabb ideje 
rendszeresen (heti legalább egy) 
tevékenységekkel jelen van szociális 
munka, közösségfejlesztés terén 

Szakmai terv • Nincs jelen – 0 pont 

• Legalább 1 éve jelen 
van – 5 pont  

• Legalább 3 éve 
– 10 pont 

A pályázó tapasztalattal rendelkezik 
települési szinten helyi szükségletek, 
szolgáltatások, folyamatok 
felmérésében 
 

alátámasztás 
pályázatban 
(projektek 
felsorolása) 

• Nem – 0 pont  

• Igen – 10 pont 

A kérelemben vázolt szakmai célok 
összhangban vannak a FETE program 
céljaival                

alátámasztás 
pályázatban 

• Nem – 0 pont  

• Igen – 10 pont  

A szakmai terv részét képező induló 
települési helyzetkép megfelelő 

alátámasztás 
pályázatban 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
RRF-3.0.0-2021-00003  
Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási körülmények javítása,  
beruházás előkészítése – MMSZ Alapítvány 
 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60. 

15 
 

minőségben és kellő komplexitással 
kerültek kidolgozásra  

• A szakmai tervben: 
nem kerül 
bemutatásra a 
település helyzetképe 
– 0 pont, 

• a település alap 
statisztikai adatai 
bemutatásra kerültek 
– 5 pont 

• helyszíni felmérés 
eredményei is 
bemutatásra kerültek 
a statisztikai adatokon 
túl – 15 pont  

A szakmai elképzelések egyértelműek, 
mérhetőek, azok és az ütemezés 
összhangban van a Kapcsos Könyv 
menetrendjével 

alátámasztás 
pályázatban 

• A szakmai 
elképzelések 
nincsenek 
összhangban a 
Kapcsos könyvvel – 0 
pont 

• A szakmai 
elképzelések 
összhangban vannak a 
Kapcsos Könyvvel, de a 
menetrend nem 
részletezett – 5 pont 

• A szakmai 
elképzelések és a 
menetrend 
összhangban vannak a 
Kapcsos Könyvvel – 15 
pont 

A feladat ellátásához szükséges humán 
kapacitások (szakmai és 
adminisztratív) rendelkezésre állnak  

alátámasztás 
pályázatban 

A szervezetnél:  

• nincs állandó 
munkatárs – 0 pont 

• van állandó munkatárs 
– 10 pont 
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Rendelkezik saját megvalósítású 
projekt menedzsment előzménnyel 

alátámasztás 
pályázatban 

• Nem – 0 pont  

• Igen – 10 pont 

A pályázó széleskörű helyi 
partnerségre épít szakmai 
koncepciójában 

alátámasztás 
pályázatban 

Szakmai tervében:  

• nem tér ki az 
együttműködésre a 
helyi szereplőkkel – 0 
pont 

• kifejtésre kerül a helyi 
szolgáltatásnyújtókkal, 
önkormányzattal való 
partnerség – 15 pont 

A szakmai koncepció elvárt 
eredményei összhangban vannak a 
program tervezett eredményeivel 

alátámasztás 
pályázatban 

• Nem – 0 pont  

• Igen – 10 pont  

A szakmai terv hangsúlyt helyez a 
horizontális (esélyegyenlőségi és 
környezetvédelmi) szempontok 
érvényesítésére 

alátámasztás 
pályázatban 

Szakmai tervében: 
 

• nem kerülnek 
kifejtésre 
esélyegyenlőségi és 
környezetvédelmi 
szempontok – 0 pont 

• egy horizontális 
szempont kerül 
kifejtésre – 10 pont 

• mind 
esélyegyenlőségi, 
mind 
környezetvédelmi 
szempontok kifejtésre 
kerülnek – 20 pont 

Szakterületi szempontok   

Oktatás   

A szervezet az elmúlt 3 évben 
oktatásfejlesztési tevékenységben 
igazolhatóan részt vett 

Nyilatkozat és leírás a 
fejlesztési témákról 

• Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 
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A szervezet az elmúlt 3 évben 
bonyolított  hazai vagy EU 
finanszírozási projektet oktatási 
témában 

Nyilatkozat a 
projektekről és 
igazolás 

• Nem – 0 pont 

• Igen, egyet – 3 pont  

• Igen, legalább kettőt 
vagy annál többet – 5 
pont 

  

A szervezet vagy alapítója oktatási 
intézmény fenntartója 

Alapító okiratszám • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 

Lakhatás   

Szakmai tervében kitér lakhatási 
szegénységgel kapcsolatos 
szempontokra 

Szakmai terv • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 
 

Lakhatási szegénység területén részt 
vett korábban projektekben (szociális 
munka, családmentori tevékenység 
stb…) 

Nyilatkozat 
(projektek 
megnevezése) 

• Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 
 

Kisléptékű infrastrukturális 
beavatkozásban részt vett lakhatási 
szegénység területén 

Nyilatkozat • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 
 

Helyi gazdaságfejlesztés, 
foglalkoztatás 

  

Részt vett a korábbiakban helyi 

gazdaságfejlesztésre irányuló 

projektekben 

Nyilatkozat 
(projektek 
megnevezése) 

• Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 
 

Rendelkezik korábbi tapasztalattal 

megvalósítóként  munkaerőpiaci 

és/vagy helyi gazdaságfejlesztési 

programok terén 

Nyilatkozat 
(programok 
megnevezése) 

• Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 
 

Szakmai partnerséggel rendelkezik 
gazdaságfejlesztési területen helyi 
szereplőkkel 

Nyilatkozat • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 
 

Szociális munka   

Rendelkezik legalább egyéves 
tapasztalattal utcai szociális munka, 
valamint szociális ügyintézés (pl. 

Nyilatkozat (leírás)   
 

• Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 
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hivatalos ügyekben való segítés) 
területén,  

Rendelkezik legalább egyéves 
tapasztalattal családokkal való 
munkában (mentorálás) ,  
 

Nyilatkozat (leírás)   • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 
   

Fenntartója szociális (alap vagy szak) 
szolgáltatásnak ,  

Nyilatkozat 
(szolgáltatás leírása)  

• Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 
 

Közösségi munka   

Az elmúlt 3 évben valósított meg 
települési szintű közösségfejlesztési 
programot 

Nyilatkozat • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 
 

Az elmúlt 3 évben működtetett 
rendszeresen nyitvatartó közösségi 
teret  

Nyilatkozat • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 
 

Az elmúlt 3 évben valósított meg 
település/területi szintű 
együttműködések erősítésére irányuló 
tevékenységet 

Nyilatkozat • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 
 

Kora gyermekkor   

Szakmai tervében a gyerekkori, 
különösen kora gyerekkori 
beavatkozások hangsúlyos szerepet 
kapnak 

Szakmai terv • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 
 

Az elmúlt 3 évben valósított meg 
gyerekkori fejlesztést célzó programot 

Nyilatkozat • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 
 

Fenntartója gyerekekre irányuló 
intézményes szolgáltatásnak (pl. Biztos 
Kezdet Gyerekház) 

Nyilatkozat • Nem – 0 pont  

• Igen – 5 pont 
 

 

Általános szakmai szempontok: maximálisan elérhető: 125 pont 

Szakterületi szempontok: maximálisan elérhető 90 pont 

Összesen elérhető: 215 pont, amelyből minimálisan 130 pont elérése szükséges. 


