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Az eMagyarország Program 
indíttatása

Az eMagyarország Pont nyilvános, többfunkciós közösségi szolgáltató térben,
eTanácsadó(k) jelenlétével az állampolgárok számára könnyen hozzáférhető módon
biztosítja az elektronikus szolgáltatások és tartalmak – kiemelten az e-közigazgatás
– elérését, valamint a digitális írástudás fejlesztését.

Centrum



 2003-2006: „Hozzáférés Mindenkinek”

 2007-2008: „Hozzáértés és Szolgáltatások”

 2009-2010:  „Hálózatot építünk”

 2010-2012: „Megújulás” 

 2013-2014: „Megfelelés” – TAMOP2.1.2.

 2014-: „Új kihívások – EU2020”

Az eMagyarország Program
életútja



 1.376 eMagyarország Pontot tartunk számon

 20 MeMoP (Megyei eMagyarország Pont)

 Egységes irányítás (eMagyarország Centrum)

 Az eMagyarország Pontokon mintegy 2.200 eTanácsadó tevékenykedik

 A pontok több mint 80%-a 10 ezer fő alatti település található

 A pontok több mint 3/4-e önkormányzati finanszírozású

 A befogadó intézmények 2/3-a könyvtár, önkormányzat, „teleház„

vagy művelődési ház.

2014 - „Új kihívások – EU2020”



Hálózati struktúra:

20 Megyei eMagyarország Pont 
(MeMoP)

1376 eMagyarország Pont 
(eMoP)

2014-: „Új kihívások – EU2020”
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2014 - „Új kihívások – EU2020”

Hálózati stratégia:
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eMagyarország Program Stratégia 2014-2020

Célok:

 a digitális írástudás (alapszintű IKT-ismeret és használat) növelése, különösen a hátrányos helyzetű térségek és 
társadalmi csoportok számára,

 az információs írástudás (emelt szintű IKT-ismeret és használat) növelése, különösen a hátrányos helyzetű térségek és 
társadalmi csoportok számára,

 a Közösségi internet-hozzáférési pontok (KIHOP-ok) támogatása, megerősítése, fejlesztése,

 a digitális és információs írástudást terjesztő eTanácsadói Hálózat támogatása, megerősítése, fejlesztése, képzések és 
ismeretterjesztő előadások által, 

 a felnőttképzési célok megvalósításához, a foglalkoztatás növelésének, és megtartásának támogatására, egységes 
színvonalú országos felnőttképzési programok szervezése (IKT, idegen nyelvi).

Centrum



Gazdaságilag, kulturálisan és szociálisan HÁTRÁNYOS helyzetűek FELZÁRKÓZTATÁSA a társadalmi EGYENLŐTLENSÉG 
felszámolása céljából

1. HÁTRÁNYOS TÉRSÉGEK: az ország elmaradott régiói

2. HÁTRÁNYOS CSOPORTOK: idősek, nyugdíjasok, munkanélküliek,  fogyatékkal élők, mélyszegénységben élők, stb.

Az internet-használat megléte és/vagy mélysége mélyíti a társadalmi egyenlőtlenségeket

1. Elsődleges egyenlőtlenség (eszköz-használat) 2. Másodlagos egyenlőtlenség (életminőség) – MEGHATÁROZÓ! 

Esélyegyenlőség az információs társadalomban - e-Befogadás (eInclusion)

1. DIGITÁLIS HÍD

2. DIGITÁLIS SZAKADÉK



Információs Társadalom
CSÖKKENTI a társadalmi egyenlőtlenségeket
ÚJRATERMELI a társadalmi egyenlőtlenségeket 

1. ELSŐDLEGES DIGITÁLIS SZAKADÉK

DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS mentén:  ESZKÖZ-használat: számítógép 
és internet HASZNÁLATA

2. MÁSODLAGOS DIGITÁLIS EGYENLŐTLENSÉG

INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS mentén: ÉLETMINŐSÉG-javítás: 
számítógép és internet FELHASZNÁLÁSA

Itt van az IGAZI KÜLÖNBSÉG, differenciálódás!

Digitális és társadalmi egyenlőtlenségek



eMagyarország Program Stratégia 2014-2020

A célok megvalósításának hátterét 

 az eMagyarország Pontok hálózata és a vele szorosan együttműködő más hálózatok (könyvtár
hálózat, IKSZT, Teleház, stb.) projektjeinek szinergiái is erősítik, különösen az infrastruktúra és
humánerőforrás vonatkozásában.

 A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2014-2020-as tervezési időszak koncepciója
biztosítja döntően a megvalósítás alapját.

Centrum



„Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című 
projekt

A projekt célja az idegen nyelvi és informatikai kulcskompetencia növelése akkreditált
képzéseken keresztül a hazai munkaerő-piaci helyzet javítása céljából.

TÁMOP 2.1.2 projekt
2012-2014



Tudásod a jövőd!
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munkaerő piaci helyzet javítása
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2013-2014: „Megfelelés” – TAMOP2.1.2.

Konzorciumvezető (projektgazda):

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH)

Konzorciumi partner:

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI)

Projektiroda: eMagyarország Centrum

 Projekt költségvetése: 12,5 Mrd Ft

Konzorciumi 

partner
ProjektirodaKonzorciumvezető

Megyei eMagyarország Pont

eMagyarország
Pont

„Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése”



2013-2014: „Megfelelés” – TAMOP2.1.2.

Konzorciumi partner

eMagyarország
Pont

„Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése”

 Projektiroda főfeladatai:

 800 fős eTanácsadókból álló mentori hálózat felállítása –
eTanácsadók toborzása

 eTanácsadók felkészítése (tréning) a TÁMOP 2.1.2. speciális
feladataira

 eTanácsadók szakmai irányítása, monitoringozása

 IKT 0-1 és IKT 1-5 keretrendszerének és tartalmának
kidolgozása

 Megyei Mentori Koordinátori Hálózat felállítása

 Szakmai találkozók szervezése

eMagyarország Centrum

Projektiroda



„Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című projekt
Projekt indulása: 2012. november
Projekt zárása: 2014. október (2015. január)
Kurzusok indulása: 2013. január
Projekt célja: legalább100,000 ember képzése
Célcsoport: 

• 45+
• Alacsonyabb végzettségű személyek
• Hátrányos helyzetű településen lakók

Jelentkezés feltételei:
• 18+
• Sem hazai, sem uniós forrásból nem kap tanulmányi 

támogatást

TÁMOP 2.1.2 projekt



Mentori Hálózat megalakulása
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A P rojektben rés ztvevő eT anác s adók (mentorok) s zámának alakulás a 2012-2014 idős zakban



Az 503 csatlakozó eMagyarország Ponton tevékenykedő eTanácsadók (mentorok) területi elhelyezkedése



Ki a

A lakosság TÁMOP 2.1.2. program képzéseibe történő bevonásáért, illetve 
benntartásáért egy 800 fős eTanácsadókból álló mentori hálózat felelt, 
melyet a projekt teljes ideje alatt (2014. augusztus 31-ig) működtetett és 
koordinált a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), 

mint a TÁMOP 2.1.2. projektet megvalósító konzorcium tagja.



Tudásod a jövőd!Mentori feladatok

• Igényfelmérés
• Kommunikációs tevékenység
• Motivációs tevékenység
• Toborzás
• Mentorálás
• Utókövetés



Tudásod a jövőd!

Képzést sikeresen befejezők száma: 120 033 fő

• Ebből hátrányos helyzetű: 78 272 fő

• Nyelvi képzés: 92 408 fő

• Informatikai képzés: 27 625 fő

Lemorzsolódott magánszemélyek száma, aránya: 5 173 fő

(4,31%)

Hátrányos helyzetűek lemorzsolódási aránya:

• HH-s, LHH-s lakóhelyen élők: 3,85%

• 45 éven felüliek: 3,73%



A Projekt során végrehajtott mentorálási esetek száma



Új kihívások: 2014-
2015

 Együttműködési megállapodások, adatok frissítése, MeMoP-ok megerősítése

 eMagyarország pontok kategóriába sorolása, eTanácsad minősítése (Kulcseleme a képzettség!)

 eTanácsadó alap és továbbképzések fejlesztése (e-learning) és folyamatos indítása

 Új stratégiai célok és az ahhoz kapcsolódó források elérése (GINOP 2014-20)

 Új monitoring rendszer

 Marketing tevékenység megerősítése, országos szintű online motivációs kampány 



Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség

• 2015. április 1. – eMagyarország 

Centrum főosztály

• európai uniós vagy hazai 

forrásból megvalósuló, főleg 

informatikai tárgyú kiemelt ágazati 

fejlesztési projektek

megvalósítása



DNFP- Nyíregyháza Alprogram
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Köszönöm a figyelmet!

Varga Zoltán

vargaz@niif.hu

eMagyarország Centrum

mailto:vargaz@niif.hu

