




A Magyar Államkincstár és az OFA Nonprofit Kft. közös projektjének célja azon 

kisgyermeket nevelő szülők támogatása, akik gyermekük nevelése mellett 

tanulmányaikat folytatják vagy első szakképzettségüket szeretnék 

megszerezni.

Ha Ön szívesen tanulna, vagy jelenleg képzésben vesz részt és

megfelel a programba lépés feltételeinek, maximum 12 hónapig,

legfeljebb havi 100.000 Ft ösztöndíjra pályázhat.

Igényeljen ösztöndíjat képzése idejére!

Ösztöndíjat igényelhet, ha Ön…

• elmúlt 18 éves, 

• CSED-re, GYED-re, GYES-re vagy GYET-re jogosult, 

• Magyarország területén él, de nem Budapesten vagy Pest megyében, 

• rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával,

• korábban legfeljebb középfokú végzettséget szerzett,

• szakképzettséggel nem rendelkezik vagy szakképzettsége a támogatási 

igény benyújtásának événél legalább 15 évvel korábban megszerzett szakképzettség,

• a támogatási kérelem benyújtásakor legfeljebb 3 hónapja folytat tanulmányokat.

Ösztöndíj az alábbi képzéseken való részvétel esetén nyújtható:

• általános iskola 5-8. osztályainak elvégzésére irányuló képzés,

• középfokú oktatási intézmény 9-12. osztályainak elvégzésére irányuló képzés,

• iskolarendszerű oktatásban vagy felnőttképzés keretében megvalósuló, az Országos 

Képzési Jegyzékben szereplő szakképzés.

Mentor neve:

Kapinné Balázs Andrea Lejla

Telefon: +36 20-296-6225  

E-mail: 

kapinne_balazs_andrea_lejla@ofa.hu

Mentor neve: Zám Lajosné

Telefon: +36 20 412 4654

E-mail: zam_lajosne@ofa.hu

GINOP-5.3.13-20 – Kisgyermeket nevelő 

szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja 

és elhelyezkedésük támogatása

Gyerek 
mellett 
tanulok

Ki igényelhet ösztöndíjat?

Milyen képzés esetén kaphatok ösztöndíjat?

Egyéni tájékoztatásért keresse mentorainkat!



 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését 

ösztönző 

GINOP-5.3.13-20 – Kisgyermeket nevelő szülők 

képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük 

támogatása című projekt 

 
A projekt célja: 

A kisgyermeket nevelő szülők képzésben való részvételének elősegítése, foglalkoztathatóságuk javítása, 

elhelyezkedésük támogatása.  

 

A projekt célcsoportja és támogatási rendszere: 

Kiemelt célcsoport az alacsony iskolai végzettségű vagy szakképzettséggel nem rendelkező kisgyermeket nevelő 

szülők, akik a projekt keretében ösztöndíjban részesülhetnek (tervezetten: 1.922 fő), amennyiben általános iskolai 

vagy középiskolai tanulmányaikat folytatják, vagy szakmai képzésben vesznek részt. Az ösztöndíj mértéke magas 

intenzitású képzés esetében legfeljebb havi 100.000 forint, amely maximum 12 hónapig folyósítható, alacsony 

intenzitású képzés esetében a képzés időtartama alatt havi 40.000 forint, de legfeljebb 200 000 forint lehet. Az 

ösztöndíj a Magyar Államkincstárnál igényelhető. 

 

Az OFA Nonprofit Kft. a projekt keretében további kisgyermeket nevelő szülők (tervezetten 1000 fő) képzését 

biztosítja, akik támogatott informatikai vagy nyelvi képzésben vehetnek részt.  
 

A.) Ösztöndíj igénylésének feltételei:  
 

Az ösztöndíj igénylése a Magyar Államkincstár informatikai rendszerén keresztül történik.  
 

Ösztöndíj az alábbi képzéseken való részvétel esetén nyújtható amely: 

 az általános iskola 5-8 osztály elvégzésére irányul, vagy 

 középfokú oktatási intézmény 9-12. osztály elvégzésére irányul, vagy 

 iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében megvalósuló, Országos Képzési 
Jegyzékben szabályozott szakképzés. 

 
Ösztöndíj annak a támogatást igénylőnek nyújtható, aki az elektronikus felületen a Magyar Államkincstár által közzétett 
1/2020. (X.21.) számú Közlemény alapján, nyilatkozatokkal és dokumentumokkal igazolja az alábbi feltételeknek való 
megfelelést:  
 

 állandó lakóhelye, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, a tartózkodási helye a Közép-magyaroroszági 
régión kívüli településen van;  

 a támogatási kérelem benyújtásakor a 18. életévét betöltötte; 

 a támogatási kérelem benyújtásakor az alábbiak közül valamelyikben részesül: 

 csecsemőgondozási díjban (CSED),  

 gyermekgondozási díjban (GYED), 

 gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), 

 gyermeknevelési támogatásban (GYET); 
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 rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával, amelyre a támogatás folyósítható;  

 legmagasabb iskolai végzettsége: 
a. legfeljebb középfokú, továbbá 
b. szakképzettséggel nem rendelkezik vagy szakképzettsége a támogatási igény benyújtásának 

événél legalább 15 évvel korábban megszerezett szakképzettség; 

 támogatási kérelem benyújtásakor legfeljebb 3 hónapja folytat  
tanulmányokat a támogatási kérelemben megjelölt képzésen. 

 
 
További elvárások a támogatást igénylővel szemben: 

 Az ösztöndíjban részesülő szülő a képzés ösztöndíjjal támogatott időtartama alatt nem részesülhet 

bértámogatásban. 

 Az ösztöndíjban részesülő szülő nem vehet részt, a GINOP-5.3.13-20 program keretében az OFA Nonprofit Kft. 

által a célcsoport számára szervezett támogatott képzésben.  

 Nem részesülhet ösztöndíjban, ha támogatott munkahelyi képzésben részt vesz. 

 Ösztöndíjban részesülő szülő, a GINOP-5.3.11.-18 keretében családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, nem 
önkormányzati fenntartású bölcsőde, nem önkormányzati fenntartású mini bölcsőde térítési díjához nyújtott 
támogatásban nem részesülhet egyidejűleg. 

 
A Magyar Államkincstár 1/2020. (X.21.) számú Közleménye további részletes tájékoztatást nyújt a kisgyermeket 
nevelők részére, az ösztöndíj feltételeiről, a pályázat lebonyolítási módjáról és a speciális követelményeiről. 

 
 
B.) Támogatott képzésbe való bekerülés feltételei:  

Az OFA Nonprofit Kft. elektronikus felületén közzétett pályázati felhívás (GINOP-5.3.13-20) alapján nyilatkozataival 
és dokumentumokkal igazolja az alábbi feltételeknek való megfelelést:  

 állandó lakhellyel, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, a Közép-Magyarország régión kívüli 

településen, 

 18. életévét betöltötte a támogatási kérelem benyújtásakor, 

 a támogatási kérelem benyújtásakor részesül az alábbiak közül valamelyikben:  
 csecsemőgondozási díjban (CSED),  

 gyermekgondozási díjban (GYED), 

 gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), 

 gyermeknevelési támogatásban (GYET).  

 
További elvárások a támogatást igénylővel szemben: 

 A projekt keretében egy támogatott képzés választható, csak egyben vehet részt. 

 Egy gyermekre tekintettel, csak egy szülő veheti igénybe a támogatást. 

 A Felhívás keretében csak egyik támogatási forma választható, vagy az ösztöndíj vagy a támogatott nyelvi, 
informatikai képzés egyike. 

 A támogatott képzésben részt vevő szülő a képzés időtartama alatt nem részesülhet bértámogatásban.  

 A kisgyermeket nevelő szülő egyidejűleg nem vehet részt más egyéb a célcsoport számára szervezett 

támogatott képzésben. 

 A támogatott képzésben részt vevő szülő részesülhet a GINOP 5.3.11-18 keretében családi bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, nem önkormányzati fenntartású bölcsőde, nem önkormányzati fenntartású mini bölcsőde 
térítési díjához nyújtott támogatásban.  

 
 
 

A támogatott képzésbe kerülés további részletei, a pályázatok benyújtásának folyamata az OFA Nonprofit Kft. 
honlapján lesznek elérhetőek: www.ofa.hu 
 

Mentorálás, mentori tevékenység 
A projekt célcsoportját a projekt teljes megvalósítási ideje alatt mentorok segítik, akik igény esetén,  
személyesen is segítséget nyújtanak a támogatásokkal kapcsolatban.  
Elérhetőségük a ginop5313@ofa.hu e-mail címen keresztül kérhető.   
 

 
 
További információk, elérhetőségek 
A GINOP-5.3.13-20 projektre vonatkozóan tájékoztatás kérhető a   
hivatalos központi e-mail címen: ginop5313@ofa.hu 
 
Az érdeklődők további információkat az  
OFA MentorPont-okon kihelyezett  

szóróanyagokban is találnak, amelyek az  
OFA Nonprofit Kft. regionális irodáiban érhetőek el.  
A regionális irodák címe, elérhetősége: 
https://ofa.hu/hu/kapcsolat 

mailto:ginop5313@ofa.hu
mailto:ginop5313@ofa.hu
https://ofa.hu/hu/kapcsolat


 

 
 

 

 

GINOP-5.3.13-20 Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, 

ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása 

Projekt összefoglaló 

 

A projekt célja 

A kisgyermeket nevelő szülők képzésben való részvételének elősegítése, foglalkoztathatóságuk 

javítása, munkába való visszatérésük támogatása, ezáltal a munkaerő-tartalék aktiválása.  
 

Kiemelt célcsoport az alacsony iskolai végzettségű vagy szakképzettséggel nem rendelkező 

kisgyermeket nevelő szülők, akik a projekt keretében ösztöndíjban részesülhetnek  (tervezetten: 1.922 

fő), amennyiben általános iskolai vagy középiskolai tanulmányaikat folytatják, vagy szakmai képzésben 

vesznek részt.  

 

Kötelező vállalás: Az ösztöndíj támogatásról történő személyes tájékoztatással 4.000 fő elérése. 

A projekt keretében ösztöndíjban részesülhet, tervezetten: 1.922 fő. 

Az OFA Nonprofit Kft. indikátora a támogatott nyelvi vagy informatikai képzésben tervezetten 1.000 fő 

vehet részt, melyből 800 fő informatikai és 200 fő nyelvi képzésben részesül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                     VAGY  

 

 

A.) Ösztöndíj igénylésének feltételei:  
 

Az ösztöndíj igénylése a Magyar Államkincstár informatikai rendszerén keresztül történik.  

 

Ösztöndíj az alábbi képzéseken való részvétel esetén nyújtható amely:  

• az általános iskola 5-8 osztály elvégzésére irányul, vagy 

• középfokú oktatási intézmény 9-12. osztály elvégzésére irányul, vagy 

GINOP 5.3.13. 

kisgyermeket nevelő 

szülők képzésének 

elősegítése  

A.) ÖSZTÖNDÍJ 

B.) TÁMOGATOTT 

KÉPZÉS (OFA) 

•   nyelvi 

• informatikai 
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• iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében megvalósuló, 

Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképzés.  

 

Ösztöndíj annak a támogatást igénylőnek nyújtható, aki az elektronikus felületen a Magyar 

Államkincstár által közzétett Közlemény alapján - 1/2020. (X.21.) számú Közlemény -, nyilatkozatokkal 

és dokumentumokkal igazolja az alábbi feltételeknek való megfelelést:  

 

• állandó lakóhelye, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, a tartózkodási helye a Közép-

magyaroroszági régión kívüli településen van;  

• a támogatási kérelem benyújtásakor a 18. életévét betöltötte; 

• a támogatási kérelem benyújtásakor az alábbiak közül valamelyikben részesül:  

− csecsemőgondozási díjban (CSED),  

− gyermekgondozási díjban (GYED), 

− gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), 

− gyermeknevelési támogatásban (GYET); 

 

• rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával, amelyre a támogatás folyósítható;  

• legmagasabb iskolai végzettsége: 

o legfeljebb középfokú, továbbá 

o szakképzettséggel nem rendelkezik vagy szakképzettsége a támogatási igény 

benyújtásának événél legalább 15 évvel korábban megszerezett szakképzettség;  

• támogatási kérelem benyújtásakor legfeljebb 3 hónapja folytat  

• tanulmányokat a támogatási kérelemben megjelölt képzésen.  

 

További elvárások a támogatást igénylővel szemben: 

• Az ösztöndíjban részesülő szülő a képzés ösztöndíjjal támogatott időtartama alatt nem 

részesülhet bértámogatásban. 

• Az ösztöndíjban részesülő szülő nem vehet részt, a GINOP-5.3.13-20 program keretében az 

OFA Nonprofit Kft. által a célcsoport számára szervezett támogatott képzésben.  

• Nem részesülhet ösztöndíjban, ha támogatott munkahelyi képzésben részt vesz. 

• Ösztöndíjban részesülő szülő, a GINOP-5.3.11.-18 keretében családi bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, nem önkormányzati fenntartású bölcsőde, nem önkormányzati fenntartású mini 

bölcsőde térítési díjához nyújtott támogatásban nem részesülhet egyidejűleg.  

 

A Magyar Államkincstár Közleménye további részletes tájékoztatást nyújt a kisgyermeket nevelők 

részére, az ösztöndíj feltételeiről, a pályázat lebonyolítási módjáról és a speciális követelményeiről.   

 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/ginop-osztondij ezen a linken elérhető 
a Magyar Államkincstár honlapja, ahol további részletes információk találatók, a Tájékoztató 
Közleményben, valamint a regisztrációs és kitöltő felület is innen nyílik. 

Továbbá az OFA Nonprofit Kft. holnapján is elérhetőek a projekttel kapcsolatos információk:  

https://ofa.hu/hu/news/kisgyermeket-nevelo-szulok-kepzesenek-elosegitese-osztondi ja -es-

elhelyezkedesuk-tamogatasa-cimu-palyazat- 

 

 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/ginop-osztondij
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Támogatott képzésbe való bekerülés feltételei (OFA Nonprofit Kft.) 

Az elektronikus felületen közzétett felhívás alapján nyilatkozataival és dokumentumokkal igazolja az 

alábbi feltételeknek való megfelelést:  

o állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik a Közép-Magyarország régión 

kívüli településen 

o 18. életévét betöltötte a támogatási kérelem benyújtásakor 

o a támogatási kérelem benyújtásakor részesül az alábbiak közül valamelyikben:  

▪ csecsemőgondozási díjban (CSED),  

▪ gyermekgondozási díjban (GYED), 

▪ gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), 

▪ gyermeknevelési támogatásban (GYET).  

 

További elvárások a támogatott egyénnel szemben  

• A projekt keretében egy támogatott képzés választható, csak egyben vehet részt a támogatott 

egyén. 

• Egy gyermekre tekintettel csak egyik szülő veheti igénybe ezt a támogatást. 

• Jelen felhívás keretében csak egyik támogatási forma választható vagy az ösztöndíj támogatás 

vagy a támogatott képzés egyike (nyelvi vagy informatikai).  

• A képzésben részt vevő szülő a képzés időtartama alatt NEM részesülhet bértámogatásban.  

• A kisgyermeket nevelő szülő egyidejűleg NEM vehet részt más egyéb támogatott képzésben. 

• A képzésben részt vevő szülő részesülhet a GINOP 5.3.11-18 keretében családi bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde térítési díjához nyújtott támogatásban.  

 

A képzést a támogatói okirat kiállítását követő 6 hónapon belül meg kell kezdeni, ennek elmaradása 

esetén a támogatási jogviszony megszűnik! 

   

Mentorálás, mentori tevékenység 
 

Mentorképzés keretében zajlik a mentorkoordinátor és mentorok képzése, felkészítése a feladatok 

elvégzésére, a munkakör betöltésére.  

Tervezetten 36 fő mentor vehető fel a program lebonyolítása érdekében, tehát megyénként 2 fő a 

létszám, így várhatóan kb. 28-30 fő mentorált jut majd egy mentorra, aki képzésben vesz részt, plusz 

az ösztöndíj támogatásban részesített egyének. 18 fő védőnő-mentor és 18 fő OFA mentor a tervezett 

létszám. 

 

Feladat: 

• a célcsoport toborzása, képzésbe történő bevonásának, a lehetősé gek megismerésének 
segítése,  

• helyi szinten megkeressék, felkutassák azokat a lehetőségeket, amelyek a célcsoport toborzása 
folyamatában segítséget nyújthatnak, 

• a célcsoporttal és azokkal a szervezetekkel, amelyekkel a kapcsolatfelvétel megtörtént, 
folyamatosan kapcsolatban maradjanak annak érdekében, hogy a program hatékonysága 
elősegíthető legyen. A kapcsolatfelvételekről a mentorok dokumentációt, úgy nevezett 
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„mentornaplót” vezetnek. A mentornaplónak tartalmaznia kell a célcsoporti tagokkal, illetve a 
szakmai szervezetekkel, intézményekkel történő kapcsolatfelvétel időpontját, az 
együttműködés egyes állomásainak időpontjait és az együttműködés tartalmának leírását,  

• a célcsoport tagjának a támogatási kérelménél az adminisztrációban való segítségnyújtás. Abban 
az esetben, ha az érintett ügyfélkapuval nem rendelkezik, akkor ezen a területen is támogatni 
szükséges, 

• a célcsoportokat érintően a képzésben való folyamatos részvételük elősegítése, 
lemorzsolódásuk lehetőségekhez képesti csökkentése, a képzés folyamatában a célcsoporttagok 
támogatása annak érdekében, hogy a képzés eredményesen zárulhasson,  

• a képző intézményekkel folyamatos kapcsolatot tartson fenn, segítve a képzés folyamatos 
előmenetelét, 

• folyamatosan figyelemmel kísérik a mentoráltjaik képzését a programba történő belépéstől 
annak eredményes elvégzéséig,  

• elhelyezkedési, képzési tanácsadás, 

• családbarát állások felkutatásában segítségnyújtás, 
• a képzésben résztvevők foglalkoztatás felületén történő nyomonkövetése.  

• elvégzik a képzésben részt vevő célcsoporttagok nyomonkövetési feladatait is, a képzés 
befejezését követő 180 napig. 

 

A képzéssel támogatható egyének száma a nyelvi és az informatikai képzések tekintetében 

megyénkénti megosztásban:  

 

Az indikátorok alapján 1000 fő támogatható képzéssel, melyből 800 fő informatikai, 200 fő nyelvi 

képzésben részesül. 

 

Támogatotti létszám  Informatikai képzésben Nyelvi képzésben 

Régiónként (6) kb. 132 fő kb. 33 fő 

Megyénként (18) kb. 44 fő kb. 11 fő 

Összes támogatható  800 fő 200 fő 

A nyelvi képzés esetében a felhívás szerint min. 9 - max. 14 fő alkothat egy csoportot.   

 

Választható képzési helyszínek:  

Régió Megye Város Város Város Város 

Észak-
Magyarország 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 

Kazincbarcika Miskolc Ózd  

Heves Eger Gyöngyös   

Nógrád Salgótarján    

Észak-Alföld 

Hajdú-Bihar Debrecen Hajdúböszörmény Hajdúszoboszló  

Jász-

Nagykun-
Szolnok 

Jászberény Szolnok   

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg 

Nyíregyháza    

Dél-Alföld 

Bács-Kiskun Baja Kecskemét Kiskunfélegyháza Kiskunhalas 

Békés Békéscsaba Gyula Orosháza  

Csongrád Hódmezővásárhely Szeged Szentes  
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Dél-Dunántúl 

Baranya Pécs    

Somogy Kaposvár Siófok   

Tolna Szekszárd    

Közép-
Dunántúl 

Fejér Dunaújváros Székesfehérvár   

Komárom-
Esztergom 

Esztergom Tatabánya Tata  

Veszprém Ajka Pápa Veszprém  

Nyugat-
Dunántúl  

Győr-
Moson-

Sopron 

Győr Mosonmagyaróvár Sopron  

Vas Szombathely    

Zala Nagykanizsa Zalaegerszeg    

 

Ezen helyszínek csak a támogatott nyelvi és informatikai képzések esetében értendőek, az ösztöndíjas 
képzések tekintetében nem releváns ez a felosztás.  


