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1. BEVEZETES 

Csongrád Város Önkormányzata a Csongrád Megyei Kormányhivatallal összefogásban 

komplex gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási program megvalósítására vállalkozott, 

Magyarország Kormányának támogatásával és az Európai Unió forrásaira támaszkodva. 

A TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 azonosító számú projekt kedvezményezettjeiként, céljaik 

eléréséhez széles körű partnerséget alakítottak ki a Csongrádi és Szentesi járások, valamint 

Mindszent városának kiemelkedő munkaerőpiaci szereplőinek bevonásával, megalapítva a 

Csongrád-Szentes Térségi Foglalkoztatási Együttműködést. Az összefogáshoz önkéntesen 

csatlakoztak a térség települési önkormányzatai, a jelentős foglalkoztatók, munkaadói és 

munkavállalói érdekképviseletek, képzőintézmények, civil szervezetek. A Paktum keretében 

az észak-csongrádi térség foglalkoztatási helyzetének fellendítése, a vállalkozásfejlesztésnek 

és a gazdasági fellendülésnek közös, összehangolt támogatása valósul meg, amely térségi 

együttműködésen, szükségletfelmérésen és tervezésen alapul. 

Az együttműködéshez megfogalmazott alapelvek: 

Stratégiai tervezés: A Paktum tagjai együttműködésük keretében Foglalkoztatási Stratégiát 

alkotnak, melynek tevékenységei a Csongrádi és Szentesi járások, valamint Mindszent 

városának közigazgatási határain belül kerülnek megvalósításra. 

A stratégiai tervezés módszertanának alapeleme a kiindulási helyzet alapos ismerete, a 

legfontosabb problémák megnevezése, és ennek alapján határozott jövőkép és az ehhez 

társítható célok kialakítása.  

A stratégia a foglalkoztatási paktum céljainak megvalósítására, azaz a gazdaságfejlesztésre 

és a foglalkoztatási szint emelésére irányul. Célja, hogy iránymutatást adjon a foglalkoztatás 

terén meghatározó szereplők részére a paktum működési területén, a foglalkoztatási szint 

megőrzése, valamint az inaktivitás és a munkanélküliség mérséklése érdekében. 

Munkaerő-kereslet és kínálat összehangolása: A munkaerő-kereslet és kínálat 

összehangolásával, a vállalkozások munkaerő-igényére alapozott, célzott munkaerő-piaci 

információnyújtás, kiválasztás és képzés eredményeképpen hatékonyabb foglalkoztatás-

ösztönzés valósul meg, amelyet az újonnan alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához 

kapcsolódó bér- és járuléktámogatási lehetőségek is támogatnak. Ettől a konzorciumi 

partnerek azt várják, hogy növekszik a munkavállalói mobilitás és a hátrányos helyzetű, 

álláskereső és inaktív emberek munkaerő-piacra történő visszatérésének esélye. 
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Hálózatba integrált együttműködés: A Paktum résztvevői tisztában vannak azzal, hogy egy 

országos együttműködési rendszer részeseivé váltak és programjukat a Csongrád megye 

területén létrejött megyei, megyei jogú városi és helyi (járási-térségi) paktumszervezetek 

munkájával összehangolva hajtják végre. Jelen paktum foglalkoztatási stratégiájában 

meghatározott fejlesztési célok a helyi és a megyei szakpolitikai koncepciókkal harmonizálnak, 

a horizontális – esélyegyenlőségi és fenntarthatósági – szempontok figyelembevételével 

készültek és összhangban áll a hazai és uniós szinten meghatározott célkitűzésekkel és 

fejlesztési irányokkal. 

A Csongrád-Szentes Térségi Foglalkoztatási Együttműködés létrehozásakor a projektgazdák 

figyelembe vették a megyei ernyőszervezetként már több éve megalakult Csongrád Megyei 

Foglalkoztatási Paktum által kialakított konvenciókat: az együttműködés szervezeti felépítése 

és a foglalkoztatási együttműködési program dokumentumaival harmonizálnak. Jelen 

stratégiai dokumentum szerkezete, az átláthatóság biztosítása érdekében követi a megyei 

szintű stratégia felépítését. 

Gazdasági versenyképesség: A járásban alapvető elvárásként a vállalkozások 

versenyképességének és gazdasági stabilitásának megteremtése áll, infrastrukturális, 

technológiai fejlesztések révén. A képzési rendszer optimalizálása, a lakosság képzettségi 

szintjének emelése, modern kompetenciákkal való szélesítése a gyakorlóhelyek kialakításával 

és a hiányszakmákra fókuszáló képzések ösztönzésével növeli a foglalkoztatottságot. 

2. HELYZETELEMZÉS: DEMOGRÁFIAI VISZONYOK, HELYI GAZDASÁG ÉS 

FOGLALKOZTATÁS 

A stratégiai tervezés elengedhetetlen része a járás munkaerőpiac helyzetét, jellemzőit és 

aktuális folyamatait feltáró helyzetelemzés. A helyzetelemzés a TOP-5.1.2.-15-CS1-2016-

00003 sz. támogatott projekt keretében létrejött dokumentumokon alapul, és elsődleges 

forrása a támogatási kérelem benyújtásához szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány. A 

Paktumban részt vevő szervezetek immáron formális együttműködése mellett a program 

megalapozása érdekében ez a helyzetelemzés kibővítésre került. Az együttműködési 

programmal szemben felállított komplex feltételrendszernek megfelelő helyzetelemzés a 

Stratégia 1. sz. mellékletét képezi és egyben a dokumentum elválaszthatatlan része. A 

következő pontban az ez alapján összeállított és a program kialakítását megalapozó SWOT-

analízist közöljük. 
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2.1 SWOT ELEMZÉS1 

1. táblázat: SWOT-elemzés 

ERŐSSÉGEK 

Demográfiai viszonyok: 

• A térség városaiban nem 
jellemző nagyobb létszámú és 
arányú, társadalmi 
feszültségeket keltő szociális 
helyzetű népesség vagy etnikum 
jelenléte. 

• Magas foglalkoztatás - az 
élőmunka-igényes iparágak 
aránya magas. 

 

Helyi gazdaság és foglalkoztatás: 

• A helyi gazdaságot - első sorban 
ipart– a megyén belül viszonylag 
magas foglalkoztatás, 
jövedelemtermelés és bruttó 
hozzáadott érték jellemzi - 
prosperáló, jelentős, saját 
iparágukban magas technológia 
és folyamatos innovációt 
alkalmazó cégekkel. 

• A térségben jelentős ipari parkok 
működnek, fő 
gazdaságfejlesztési eszköze, a 
város aktív marketing és 
kapcsolatépítő tevékenységet 
folytat. 

• Gazdag épített örökség, 
kulturális tradíciók és jelentős 
sportélet 

• A térségi civil szervezetek száma 
és ezek közösségi aktivitása 
magas, a helyi civil társadalom 
képe sokrétű, gazdag.  

GYENGESÉGEK 

Demográfiai viszonyok: 

• Folyamatos és jelentős népességfogyás, 
• Képzett és fiatal munkavállalók 

elvándorlása, 
• A fiatalok útja nem követhető, 
• A népesség elöregedő, a 60 év fölöttiek 

aránya folyamatosan nő, a 14 éven 
aluliak 

• A térségi szinten jelentős bevándorlás 
nem képes ellensúlyozni a teljes 
népességfogyást. 

• Munkanélküliek jelentős részének 
alacsony a foglalkoztathatósága 

• Rendkívül alacsony az egész életen át 
tartó tanulásban való részvétel 

• Alacsony a diplomások aránya az uniós 
átlaghoz képest 
 

Helyi gazdaság és foglalkoztatás: 

• A tudásigényes, magas szintű K+F+I 
tevékenységet és csúcstechnológiát 
alkalmazó iparágak és vállalkozások 
hiányoznak, 

• Egyetemi-kutatói háttér hiánya 
• Turisztikai vonzerők elégtelen 

termékfejlesztése 
• Szálláshelyek hiánya: a térség turisztikai 

fogadókapacitása a szálláshelyek és a 
vendéglátóhelyek oldaláról egyaránt 
elégtelen 

• A munkaerőigényekhez való 
alkalmazkodás nem működik a képzési 
rendszerben, hiányszakmák képzéséhez 
tartósan kevés a jelentkező 

• Tőkeszegény kisvállalkozások 

                                                

1 Források: csongrádi és szentesi ITS-kat megalapozó vizsgálatok, Paktum MT- foglalkoztatási helyzetelemzés 

másodelemzése, helyi emberi erőforrás fejlesztési terv, projektfejlesztés során foglalkoztatási helyzetelemzés 
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• A térség gazdasága diverzifikált: 
jelentős feldolgozóipari és 
élelmiszeripari 
nagyvállalkozások, további 
fontos iparágakat képviselő kis- 
és középvállalkozások (pl. 
fémfeldolgozás, kerámiaipar, 
autóipari beszállítók, 
légtechnika) vannak jelen, 
valamint a mezőgazdasági 
termelés és a termálvízre épülő 
szolgáltatások is hangsúlyosak. 

• Megfelelően működik a szociális, 
az oktatási (óvoda, alap- és 
középszint) és az egészségügyi 
ellátórendszer.  

• A térségben a foglalkoztatottság 
tekintetében Szentes város a 
megyei és az országos átlagnál 
is jobb értékkel rendelkezik. 

• Komplex munkaerő-piaci 
programok jó eredményeket 
produkálnak 

• Csongrád várostérségében a 
munkaerőpiaci 
programok/szolgáltatások 
eredményessége megyei és 
országos viszonylatban is 
kiemelkedőnek számít 

• A szakképzés szervezeti háttere 
biztosított, oktatási intézményei 
térségi szinten is keresettek, a 
képzés jó színvonalú 
(mezőgazdasági, ipari, 
idegenforgalmi, pedagógiai, 
vadász/erdész) 

• Vállalkozóbarát önkormányzatok 
jelenléte 

• Mobilitást támogató aktív 
munkaerő-piaci eszközök 
bevezetése és elérhetősége 

• Források hatékonyabb 
allokációja és felhasználása 

• Egyre több fiatalokat célzó 
munkaerő-piaci program 
beindulása, mely az inaktívakat 
aktív státusba segíti 

• Gyermekgondozási kapacitások 
(férőhelyek) jelentősen bővültek 
utóbbi években 

• Megyei szinten versenyképes, de 
országos átlagtól jelentősen elmaradó 
bérszínvonal 

• Munkahelyteremtő beruházások 
alacsony szintje: kevés számú és 
alacsony értékű 

• Kkv-k körében vállalkozói ismeretek 
hiányosak, elsősorban a professzionális 
HR menedzsment kompetenciák 
területén 

• Számottevő be nem jelentett 
munkavégzés 

• Rugalmas foglalkoztatási formák 
alacsony elterjedtsége 

• A részleges vagy teljes felújításra szoruló 
közintézmények száma még mindig 
magas: iskolák, szociális és 
egészségügyi intézmények. 
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• A térségben van hagyománya 
foglalkoztatási 
együttműködésnek (paktum) 

 

LEHETŐSÉGEK 

Demográfiai viszonyok: 

• a belföldi elvándorlás és külföldi 
munkalehetőségek helyi 
ellensúlyozása: helyben történő 
lakhatás, képzés, munkához 
jutás támogatása; 

• a befelé irányuló 
népességmozgások 
kihasználása, ösztönzése; 

• a civil társadalom külső 
kapcsolatépítése; 

• a helyi és külső piacok oktatási-
képzési igényeinek folyamatos 
figyelemmel követése, 
kiszolgálása. 

Helyi gazdaság és foglalkoztatás: 

• a működő tőke beruházások 
érdeklődése fokozottan a 
Budapest körüli ún. külső 
városgyűrű felé fordul; 

• a Csongrád-Szentes várospár 
együttműködéseiben rejlő 
lehetőségek kihasználása 
(térség‐ és gazdaságszervező 
erejének kibontakoztatása; 

• A 2014-2020 EU-s tervezési 
ciklus forrásai esélyt adnak a 
tervezett és szükséges 
önkormányzati fejlesztések 
megvalósításának 
finanszírozására. 

• ipari park fejlesztése a magas 
technológiájú iparágak 
betelepítése érdekében; 

• meglévő iparágak innovációs 
tevékenységeinek növelése, 
alkalmazott kutatás és 
technológiai fejlesztés; 

VESZÉLYEK 

Demográfiai viszonyok: 

• a belföldi elvándorlás és külföldi 
munkalehetőségek tartósan 
elszívják a helyi fiatal – és 
középkorú – rétegeket, a 
szakképzett munkaerőt; 

• a gyermekvállalás terhei továbbra 
is a gyermekvállalás elhalasztását 
vagy nem vállalását 
eredményezik;  

• a fiatal népesség elvándorlása 
miatta közösségi terek, 
találkozópontok kiüresedése, 
funkcióinak elveszítése; 

Helyi gazdaság és foglalkoztatás: 

• a Magyarországon telephelyet 
kereső vállalkozások igényei 
eltérhetnek a helyi kínálattól; 

• a rendelkezésre álló helyi és 
térségi munkaerő képzettsége 
nem felel meg a helyi és 
betelepülő vállalkozások 
igényeinek; 

• nem sikerül külső befektetőt találni 
a szükséges minőségi szálláshely 
fejlesztésekhez; 

• támogatások, fejlesztési források 
elapadása, fenntarthatósági 
problémák 

• diplomások és magasan képzett 
munkaerő számára nem elég 
vonzó munkahelyek, letelepedési 
- elhelyezkedési lehetőségek 
állandósulnak; 

• szakmunkás képzés alacsony 
társadalmi megítélése; 

• kedvezőtlen demográfiai 
folyamatok miatt csökken a 
munkaképességűek aránya; 

• vállalkozások megszűnése; 
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• meglévő vállalkozások körében 
hatásos „munkáltatói 
márkaépítés”; 

• a térség mezőgazdasági 
alapanyagainak magas szintű 
feldolgozása; 

• gyógy-idegenforgalmi turizmus 
minőségi fejlesztése; 

• Az együttműködés erősítése a 
munkaadók és az oktatási 
intézmények között, 
kezdeményező és változásokhoz 
alkalmazkodni képes 
képzőintézmények;  

• A munkaerőpiac keresleti 
oldalának az eddigieknél 
erősebb figyelembe vétele 
felnőttképzésben és a duális 
képzésben egyaránt 

• A foglalkoztatásban érdekelt 
szervezetek együttműködésének 
erősítése aktív partnerség 
kialakításával 

• A civil szektor humán erőforrás 
kapacitásának bevonása a 
munkanélküliség kezelésébe 

• Kirekesztett munkavállalók 
munkaerő piaci integrálása 
(romák, megváltozott 
munkaképességűek) 

• Megújuló energiahordozók 
előállításának és használatának 
fejlesztése 

• Mennyiségi és minőségi 
turisztikai kínálat bővítésével a 
foglalkoztatottság emelése 

• Gazdaság kifehérítésével a KKV-
k foglalkoztatásának növelése 

• Duális képzési rendszer 
kiterjesztése 

• Foglalkoztatási együttműködés 
újjászervezése 

• eredménytelen átmenet a 
közfoglalkoztatás és a 
versenyszféra között, emberek 
tömegei ragadnak bent a 
közfoglalkoztatásban; 

• egymás hatását kioltó 
intézkedések - a hazai és uniós 
finanszírozású fejlesztésű 
programok párhuzamosságai 
hatékonyság veszteséget 
okozhatnak; 

• korai szakmaválasztás nem 
megalapozott döntésekhez 
vezethet; 

• saját erő hiánya miatt csökkenhet 
a pályázati támogatások száma; 



 

3. JÖVŐKÉP, CÉLOK, CÉLCSOPORTOK 

3.1 JÖVŐKÉP 

Csongrád-Szentes Térségi Foglalkoztatási Együttműködés járás foglalkoztatási együttműködésében részt vevő szervezetek közösséget vállalnak 

Csongrád megye azonos értékeket valló partnerségi szerveződéseivel, annak érdekében, hogy a megye fejlesztési stratégiájában 

megfogalmazott vízió elérhetővé váljon. Mindezzel összhangban a térség foglalkoztatásának jövőképét az alábbiak szerint határozzák meg: 

2. táblázat: A Foglalkoztatási Paktum jövőképe, illeszkedése a megyei paktum jövőképéhez 

Csongrád megyei foglalkoztatási stratégiában meghatározott jövőkép A Csongrád-Szentes Térségi Foglalkoztatási Együttműködés területének 

közös jövőképe 

• A megye adottságai gazdasági versenyképességi és befektetés-
ösztönzési szempontból javulnak, a húzóágazatok fellendülésére 
hosszú távon stabil, kiszámítható munkaerő-piac építhető.  

• A képzőintézmények és munkaadók között szorosabb kapcsolat 
alakul ki, tudatosabb és szervezettebb életpálya-tervezés, 
pályaorientáció, pályaválasztás valósul meg, és a gyakorlati 
szakképzésben a munkaadók vállalnak meghatározó szerepet.  

• A felnőtt- és szakképzési rendszer rugalmasan és gyorsan reagál a 
munkáltatói igényekre, és színvonalas képzési tematikával, 
gyakorlati oktatással készíti fel a munkavállalókat a munkába állásra. 

• A negyedik ipari forradalom által nyújtott lehetőségeket Csongrád 
megye Szeged szellemi és tudományos bázisára alapozva 
kihasználja. Új munkahelyek jönnek létre a digitalizációra, az Internet 
of Things rendszerre alapozva. A jelenlegi hagyományos 
iparágakban megszűnő munkahelyeket pedig az üzleti, pénzügyi 
szektor, a menedzsment, informatika, matematika, mérnöki és 
értékesítési terület pótolja. 

• A képzett munkavállalókat a foglalkoztatók versenyképes 
jövedelemmel és minőségi munkahelyek, munkakörülmények 
biztosításával tartják meg hosszú távon, és a rugalmas munkavégzés 

• A Csongrádi és Szentesi járások területén és Mindszent 
várostérségében a lakosságszám csökkenése lelassul, a térség 
gazdasága, egyedi természeti, kulturális és oktatási értékei a helyben 
élők számára perspektívát, magasabb életminőséget nyújtanak. 

• A helyi tradíciók mellett immáron az innovációkra épülő agrár- és 
egyéb, magas technológiájú ipar, illetve a termál- és a sportturizmus 
a minőségi új munkahelyek révén megalapozza a lakosság jólétét és 
biztonságérzetét. 

• A Csongrád-Szentes várospáros fokozott együttműködésén 
keresztül megerősödik a járásközpontok térségi szerepe, az elérhető 
szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztésén, továbbá a helyi, 
növekvő potenciálú gazdaság a foglalkoztatáson és a beszállítói 
kapcsolatokon keresztül egyre kiterjedtebb vonzáskörzettel bírnak. 

• A járásközpontok településhatárokon túlmutató foglalkoztatási 
szerepköre erős, a munkaerőpiaci szereplők közötti 
együttműködések fenntartható munkahelyek kialakítását 
eredményezi. 

• A térségben nemzetközi szinten is versenyképes ipari parkok 
működnek, fejlett üzleti alapinfrastruktúrával rendelkeznek, az itteni 
betelepülési lehetőségek vonzók a termelő működő tőke 
beruházások számára. 
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különböző módszereinek bevezetésével a munkavállalók még 
szélesebb körét képesek foglalkoztatni. 

• A munkába járás feltételei a megyei alapon szervezett, összehangolt 
kezdeményezések révén javulnak, az egyéni és közösségi 
közlekedés összehangoltan működik, állami és munkáltatói 
támogatás is elérhető az ingázók számára. 

• A szociális gazdaság az arra rászoruló, elsődleges munkaerő-piacon 
helyt állni nem képes emberek számára nyújt munkalehetőséget. 

• A foglalkoztatási paktum információs, tanácsadási, partnerség-
szervezési szolgáltatásaival érdemben segíti a vállalkozások, 
képzőintézmények, önkormányzatok, civil szervezetek működését és 
továbbfejlődését. A partnerségi szemlélet áthatja az egész 
paktumterület működését, ezáltal erősödik a megyei kohézió. 

 

• A térségben a szakképzett munkaerő hiánya csökken. Szintén 
csökken a szakképzett és fiatal munkaerő elvándorlása, illetve 
folyamatos az ideiglenesen, vagy tartósan elvándorolt lakosok 
visszaköltözése. 

• A képzőintézmények és foglalkoztatók között sikeres együttműködési 
rendszer alakul ki, eredményes a pályaorientációs tevékenység, mely 
tudatosabb pályaválasztásban, illetve életpálya-tervezésben valósul 
meg, a gyakorlati szakképzésben a munkaadók markáns szerepet 
vállalnak. 

• A szak- és felnőttképzési rendszer rugalmasan és gyorsan reagál a 
munkáltatói igényekre, és színvonalas képzési tematikával, 
gyakorlati oktatással készíti fel a munkavállalókat a munkába állásra. 

• A képzett munkavállalókat a foglalkoztatók versenyképes 
jövedelemmel és minőségi munkahelyek, munkakörülmények 
biztosításával tartják meg a térségben hosszú távon, és a rugalmas 
munkavégzés különböző módszereinek bevezetésével a 
munkavállalók még szélesebb körét képesek foglalkoztatni. 

• Csongrád-Szentes Térségi Foglalkoztatási Együttműködés 
információs, tanácsadási, koordinációs-szervezési szolgáltatásaival 
hatékonyan segíti a vállalkozások, a képzőintézmények, az 
önkormányzatok, valamint a civil szervezetek együttműködését és 
szakmai továbbfejlődésüket. A partnerségi szemlélet, a munkaerő-
piaci szereplők közötti kapcsolatot a TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 
azonosító számú projekt alapozza meg, de a projekt befejezése után 
is jelentős tényező marad a térségben. 

 



 

3.2 STRATÉGIA ÁTFOGÓ CÉLJAI 

A csongrádi-szentesi térség releváns, jelenleg érvényben lévő középtávú tervezési 

dokumentumainak, Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak szintetizálásakor felismerhető, 

hogy a népességcsökkenés mértékének és ütemének csökkentését kell középpontba 

helyezni. Közös stratégia kialakításakor az átfogó célokat ennek mentén szükséges kijelölni: 

egyrészt a térség vonzerejét kell növelni, ami a helyi gazdaság diverzifikálódásán és 

versenyképességén alapul, másrészről a lakosság életminőségét kell emelni. 

Összhangban a fejlesztési dokumentumokból következő átfogó célokkal, a 2018. március 29-

én létrejött Csongrád-Szentes Térségi Foglalkoztatási Együttműködés általános 

célkitűzése, hogy a Csongrád és Szentes járások, valamint Mindszent város foglalkoztatási 

helyzete javuljon, a vállalkozások igényeinek megfelelő számú és képzettségű 

munkavállaló álljon rendelkezésre és ez által a térség gazdasági növekedése biztosított 

legyen. 

3.3 STRATÉGIA SPECIFIKUS CÉLJAI 

Az általános célokon túl az együttműködésben részt vevő szervezetek megfogalmazták 

specifikus céljaikat, melyek megvalósításán közösen munkálkodnak. A partnerség tudatosan 

törekszik arra, hogy a megyei szintű fejlesztéspolitikai elképzelésekkel való összhangot 

biztosítsa. Ezért célkitűzéseit Csongrád Megye Foglalkoztatási Stratégiája célrendszeréhez 

igazodóan jelölte ki. A 2016. október 31-én jóváhagyásra került dokumentum három stratégiai 

célt határozott meg a megye egész területére, vonatkozóan: 
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1. ábra: A Csongrád Megyei Foglalkoztatási Stratégia specifikus céljai 

 

A bemutatott célkitűzések egységesen érvényesek a Csongrád megyében létrehozásra kerülő 

foglakoztatási együttműködések (paktumok) rendszerére, hálózatára. A helyi foglalkoztatási 

• hátrányos helyzetű álláskeresők készség- és 
kompetencia-fejlesztése, mentális felkészítése a 
munkába állásra 

• fiatalok számára életpálya-modell és munkatapasztalat 
szerzést segítő megoldások kidolgozása 

• munkaerő-tartalék feltérképezése, toborzás, kiválasztás, 
mentorálás útján 

Munkaerő-
aktivizálás és 

esélyteremtés

• a vállalkozások munkaerő- és képzési igényeinek 
felmérésére alapozva megvalósuló szakképzett 
munkaerő-hiány enyhítése a térségben, a várható 
foglalkoztatási-, munkaerőigények előrejelzése 

• a projektben részt vevő munkáltatók felkészítése a 
hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására, a 
projekt keretében munkába állók sikeres 
beilleszkedése érdekében 

• atipikus foglalkoztatási módok terjesztése, 
népszerűsítése a munkáltatóknál 

• szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék-
és szolgáltatásfejlesztés segítése, piacra jutás segítése, 
for-profit, közszféra, szociális vállalkozások közti 
partnerségek fejlesztése 

• munkaerő-vonzási és befektetés-ösztönzési célú 
marketingkommunikációs tevékenység 

• munkahelyteremtő beruházások és a megyei 
befektetés-ösztönzési program megvalósításának 
segítése 

Vállalkozás-
fejlesztés

• térségi szereplők közötti információáramlás és 
véleménycsere ösztönzése, a térségi szereplők közötti 
kezdeményezések összehangolása, partnerségek 
erősítése, problémák felvetése, megoldások kidolgozása 
a szakképzés, felnőttképzés, foglalkoztatás területén 

• a megye területén működő helyi paktumok szakmai 
támogatása 

• a program céljainak, tevékenységeinek, 
tapasztalatainak minél szélesebb körben történő 
megismertetése a partneri háló részvételével 

Összefogás és 
koordináció
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együttműködések a saját megvalósítási területükre vonatkozóan, a helyi sajátosságoknak 

megfelelően gondoskodnak a megyei specifikus célok érvényesüléséről. 

3.3.1 Munkaerő-aktivizálás és esélyteremtés 

• A térségben élő hátrányos helyzetű személyek (inaktívak és álláskeresők) programba 
vonása, készség- és kompetencia-fejlesztése, mentális felkészítése a munkába állásra  

• A térségben élő fiatalok számára életpálya-modell és munkatapasztalat szerzést segítő 
megoldások kidolgozása 

• Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó szakképzési programok illetve, utánpótlás 
biztosítása 

• Hátrányos helyzetű csoportok az elsődleges munkaerőpiacon (nyílt foglalkoztatás) 
történő elhelyezkedésének támogatása 

3.3.2 Vállalkozás-fejlesztés 

• Megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő biztosítása a térség foglalkoztatói 
számára, szakképzett munkaerő-hiány enyhítése 

• Új munkahelyek létrehozását segítő munkaerő-kínálat biztosítása célzott programok 
segítségével - a helyi munkaerő képzettségi szintjének, piacképességének 
emelkedése  

• Minőségi munkahelyek számának növelése a munkaerő megtartása és vonzása 
érdekében  

• Munkahelyteremtő beruházások és a helyi gazdaság innovációs potenciáljának 
növelésére irányuló befektetések ösztönzése 

• A turisztikai vendégforgalom minőségi és mennyiségi bővülésére irányuló befektetések 
ösztönzése 

• A térség foglalkoztatóinak érzékenyítése, felkészítése a hátrányos helyzetű 
munkavállalók alkalmazására 

• Atipikus foglalkoztatási módok terjesztése, népszerűsítése a térség munkáltatóinál  

• Szociális gazdaság helyi-térségi fejlesztésének támogatása, termék- és 
szolgáltatásfejlesztés segítése, piacra jutás segítése, for-profit, közszféra, szociális 
vállalkozások közti partnerségek fejlesztése  

3.3.3 Összefogás és koordináció 

• Helyi foglalkoztatási együttműködés, partnerség kialakításával a helyi munkaerő-piaci 
szereplők közötti kohézió elősegítése, támogatása 

• Hosszú távú térségi foglalkoztatási stratégia kialakítása és megvalósítása 
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3.4 Célcsoportok 

A Foglalkoztatási Stratégia célrendszeréhez kapcsolódó célcsoportok tipizálását - a megyei 

szinten egységes fogalomhasználat érdekében - a megyei szintű stratégiai dokumentumban2 

foglaltaknak megfelelően végezzük. 

Közvetlen célcsoport: a foglalkoztatási együttműködési program megvalósítása során létrejött 

eredmények közvetlen használói, tehát azon személyek, akik a program keretében nyújtott 

szolgáltatások végső felhasználóinak, kedvezményezetteinek tekinthetők. 

Az elsődleges közvetlen célcsoport a Csongrád és Szentes járások egész területén, 

valamint Mindszent városban élő, a térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső 

hátrányos helyzetű személyek és inaktívak, az alábbi körben értelmezve: 

- az alacsony iskolai végzettségű személyek 
- 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, (gyakornoki programmal 

érintett kiemelt célcsoport) 
- 50 év felettiek 
- GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő 

felnőttek 
- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 
- tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek 
- megváltozott munkaképességű személyek 
- roma nemzetiséghez tartozó személyek 
- inaktívak 
- közfoglalkoztatottak 

Egyéb közvetlen célcsoportok a települési önkormányzati tulajdonú vállalkozások, 

intézmények, állami intézmények, valamint a nonprofit szervezetek, amelyek számára a 

program keretében megvalósítandó és a paktum által ezt követően is biztosítandó 

tevékenységek konkrét előnyöket, kedvezményeket eredményeznek, így a definíció alapján 

őket is a közvetlen célcsoportba soroljuk. 

A közvetett célcsoport azon személyek köre, akik nem a támogatás eredményeinek 

közvetlen használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a támogatási kérelem 

                                                

2 „CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM)” 

CÍMŰ, TOP-5.1.1-15-CS1-2016-00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA 2017-2021, 

3.4 fejezet 
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eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják. Ide soroljuk a vállalkozásokat, települési 

önkormányzatokat, a képzésbe, foglalkoztatásba bevont személlyel egy háztartásban élőket, 

illetve a Paktum Szervezet tagjait. 

A megyei paktumszervezettel való együttműködés értelmében a vállalati célcsoportok helyzete 

speciális. A vállalati partnerek bevonására érvényes feladatmegosztás a cégméretet veszi 

alapul: a helyi a paktumok hatáskörébe elsősorban a mikro- és kisvállalkozások tartoznak, míg 

a megyei szervezetébe a közép- és nagyvállalatok – a működési területüktől függetlenül. 

Ennek a körülménynek a stratégiai célok meghatározásában nem volt relevanciája, de az 

együttműködési program végrehajtásának megtervezését alapvetően befolyásolja. 

Az együttműködési programban érintettek köre azon csoportok, akik a program eredményeit 

nem használják, azonban a támogatási kérelem és a programdokumentáció kidolgozásában, 

tervezésében és működtetésében (az eredmények fenntartásában) kulcsfontosságú szerepet 

játszanak. Ők a támogatott projekteket megvalósító kedvezményezettek, a Paktum-iroda, a 

munkaerőpiaci szolgáltatók és a képző intézmények. 

4. A FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA PRIORITÁSAI ÉS INTÉZKEDÉSEI 

A Csongrádi és Szentesi járás, valamint Mindszent város áttekintett gazdasági, foglalkoztatási 

helyzetképe alapján, valamint a térségben 2018 tavaszán zajlott szakértői találkozók3 

tapasztalatai, konklúziói alapján Csongrád-Szentes Térségi Foglalkoztatási Együttműködés 

Stratégiájában alapvetően 4 prioritás kerül meghatározásra. 

                                                

3 Szakmai műhelytalálkozók, foglalkoztatási konferencia és workshop – Csongrád, 2018.03.22. 



TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 

FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA CSONGRÁD MEGYE ÉSZAKI RÉSZÉN 

 

17 

2. ábra: A foglalkoztatási stratégia prioritásai és intézkedései 

 

4.1 1. Prioritás: Munkaerő utánpótlás biztosítása 

A térség gazdasági versenyképességét már középtávon is komolyan veszélyezteti a 

közelmúltban kialakult súlyos munkaerőhiány. Az elsősorban fiatal és a szakképzett 

munkavállalói réteget érintő probléma alapjaiban veszélyezteti a magasabb hozzáadott értéket 

termelő gazdasági szereplők betelepülését célzó stratégiai célok elérését és elősegíti a térség 

1. Prioritás: Munkaerő utánpótlás biztosítása

•Tudatos életpálya-tervezés meghonosodása

•Korai iskolaelhagyás (lemorzsolódás) csökkentése

•Térségi hiányszakmákra épülő oktatás ösztönzése

•Szakmunkás képzés megerősödése

•Szak- és felnőttképzés fejlesztése

•A térségben jelen lévő, vagy a későbbiekben megjelenő munkáltatók elvárásainak megfelelő munkaerő 
rendelkezésre állása

•Munkaerő-hiány csökkenése

2. Prioritás: Helyi lakosság hátrányos helyzetű munkavállalói célcsoportjainak és az 
inaktívak foglalkoztathatóságának javítása, foglalkoztatási lehetőségek megteremtése

•Foglalkoztatási szint megőrzése hosszú távon

•Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztatásának támogatása

•A sikeres munkavállalást elősegítő humán szolgáltatások integrálódott és problémaorientált működése

•A hátrányos helyzetű munkavállalók tartós, jogszerűen végzett munkalehetőséghez juttatása

•A területi különbségek csökkentése a humán közszolgáltatások terén, 

•A társadalmi felzárkózás folyamatához - a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

•A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához 

•A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez

•az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, 

•ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához

3. Prioritás: A foglalkoztatás ösztönzése, foglalkoztatói fejlesztések támogatása

•Foglalkoztatást ösztönző programok kialakítása

•Munkahelyek teremtése

•A térség tőkevonzó képességének javítása, munkahelyteremtéssel járó befektetések ösztönzése 

•Befektetés-ösztönző térség és térségmarketing

4. Prioritás: A helyi foglalkoztatás-fejlesztés partnerségi rendszerének fejlesztése

•A paktum partnerség újjászervezése, a partnerek szerepének tudatosítása

•A foglalkoztatási paktum menedzsment szervezetének megerősítése

•A Stratégia gyakorlati megvalósításának segítése szervezetfejlesztési lépésekkel

•Stratégiai tervezési szemlélet meghonosítása a paktum tagok körében

•A paktum projekt várható és megvalósított eredményeinek világos kommunikációja
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kedvezőtlen demográfiai folyamatainak fennmaradását. Munkaerő utánpótlás kihívásait egy 

összetett problémakör mentén szükséges vizsgálni. 

Észak-Csongrád térségének fiataljai körében (de akár a jelenkor Magyarországának 

fiataljainak vonatkozásában is) megállapítható, hogy a pályaválasztásban kevés tudatos elem 

található. Leginkább a média, a szülők, barátok véleménye alapján történik a szakma 

választás. Emiatt a tanulók nagy része nem a számára megfelelő képzést választja, nem lesz 

motivált a szakma elsajátítására, nagy eséllyel nem helyezkedik el a szakmájában.  

A megfelelő pályaválasztási és pályaorientációs szolgáltatások nyújtása érdekében a helyi 

szereplők komoly erőfeszítéseket tesznek, de a látványos eredmények a közelmúltban 

elmaradtak, az elégtelen döntés-előkészítés pályaválasztási kudarchoz, hosszú távon 

lemorzsolódáshoz vezet(het). Jellemző, hogy a fiatalok a döntés eltolása érdekében inkább az 

általános képzésben folytatják tanulmányaikat, így pályaválasztási döntésük kitolódik. A 

szakképzés intézményeinek tanulói létszámkeretét ezért csak nehézségekkel sikerül feltölteni, 

gyakori, hogy a hiányszakmákban tartósan nem tudnak osztályt, évfolyamot indítani. A 

fiataloknak nincs kötődésük saját térségük ipari, vagy mezőgazdasági tradícióihoz. Az említett 

okok végső soron a kedvezőtlen elvándorlási folyamat fennmaradását segítik elő. 

Megállapítást nyert, hogy a szak- és felnőttképzés nincs összhangban a munkaerő-piaci 

elvárásokkal. Ugyanakkor az iskolák felszereltsége sem képes lépést tartani a technológiai 

fejlesztésekkel: anyagi és humánerőforrás kapacitáshiány miatt a képzések nem piacképesek, 

a tanárok, szakoktatók továbbképzésének biztosítása sem megoldott. Emiatt a szakképzésből 

kikerült fiatalok sem minden esetben vannak azzal a tudással felvértezve, amelyet a 

munkáltatók elvárnak. Mindez magával vonja a szakképzés megítélésének romlását, a szülők 

is egyre kevésbé támogatják gyermekeik szakmatanulását.  

A munkaerő-igény kielégítése érdekében a helyi szakképzés átalakítására van szükség. A 

képzéseket a valós kereslethez kell igazítani, illetve a szakképzés eredményességét duális 

képzés előtérbe kerülésével érdemes elősegíteni. Emellett már a tanulmányok során 

szükséges az egyes hallgatók ösztönzése és támogatása. 

A szakképzés mellett lényeges a megfelelő gyakorlat megszerzése a tanulmányok mellett 

vagy követően, ezért támogatni szükséges a munkatapasztalat-szerzés támogatását a fiatalok 

és a pályakezdők körében. 
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Mindezek mellett azonban elengedhetetlen, hogy a Stratégia megfogalmazzon a magasabban 

képzettek, illetve releváns szakmai tapasztalattal rendelkezők vonzása, helyben tartása 

szempontjából szükséges intézkedéseket is, annak érdekében, hogy a város megfelelő 

humánerő-kapacitással rendelkezzen a gazdaságfejlesztés, új befektetések ösztönzése terén. 

 



 

3. táblázat: Munkaerő utánpótlás biztosítása c. prioritás intézkedései 

Intézkedés megnevezése Intézkedés céljai Intézkedés célcsoportja Intézkedés tartalma 

Pályaorientáció, valamint az 

életpálya tervezés 

meghonosítása 

• Térségi szerepvállalás és 

koordináció erősítése a 

pályaorientáció területén 

• A tanulói/szülői igények és a 

munkaerő-piaci lehetőségek 

összehangolása 

• A hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkóztatása, lemorzsolódás 

csökkentése 

• Általános iskolák 7-8. 

osztályos tanulói 

• Szakképzésben és 

egyéb középfokú oktatási 

intézményben tanuló 

diákok 

• Pedagógusok, egyéb 

segítő szakemberek 

• A köznevelés, a 

szakképzés és a 

felsőoktatás intézményei 

Tudatosan tervezett térségi pályaorientáció a paktumban 

résztvevő szervezetek együttműködésében. 

A pályaorientáció elsősorban a helyi munkaadók 

érdekeltségébe tartozó szakmákra és hiányszakmákra 

valósul meg, amelynek eszközei: üzemlátogatások, 

munkahelyek szervezett megtekintése, szakmák 

bemutatása, gyakornoki, ösztöndíj rendszerek indítása. 

Szükséges lenne a pályaválasztási és pályaorientációs 

tevékenység eszközrendszerének és szakmai hátterének 

felmérése és fejlesztése. 

Életutat támogató pályaorientáció, tanácsadás (Lifelong 

Guidance - LLG): gondoskodni kell arról, hogy a jelenlévő 

(potenciális) munkavállalók a pályaválasztás és a munkára 

szocializálás időszakában elsajátítsák azokat az alapvető 

kompetenciákat és technikákat, amelyek a sikeres 

álláskeresés és a munkaerő-piaci alkalmazkodás feltételeit 

jelentik. A megelőző tapasztalatok hiánya miatt nem terjedt 

el az a humán szolgáltatási forma, amely életpálya- és 

karriertervezési folyamatában (esetlegesen 

pályakorrekciójában) támogatná az egyént. 
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Intézkedés megnevezése Intézkedés céljai Intézkedés célcsoportja Intézkedés tartalma 

Szak - és felnőttképzés, 

kereslet-vezérelt fejlesztése 

• A szakképzés minőségének 

javítása, hatékonyságának 

növelése 

• A szakképzési kínálat és a 

munkaerő-piaci igények 

összehangolása 

• A duális képzés népszerűsítése, 

elterjedésének támogatása 

• A gyakorlati szakképzés 

fejlesztése 

• A szakképzés-felnőttképzés 

integrált és átjárható rendszerének 

kialakítása 

• Felnőttképzési programok 

kialakításának támogatása 

• Az egész életen át történő 

tanulás szemlélet ösztönzése 

• Általános iskolák 7-8. 

osztályos tanulói 

• Szakképzésben és 

egyéb középfokú- és 

felsőfokú intézményben 

tanuló diákok 

• Álláskeresők és egyéb 

munkaerő-piaci 

szempontból hátrányos 

helyzetű lakossági 

csoportok 

• Szakképzésben érdekelt 

egyéb szereplők (képző 

intézmények, 

pedagógusok, oktatók) 

A térség vállalkozásai, foglalkoztatói magas színvonalú 

működése érdekében fontos a képzési-szakképzési kínálat 

és a munkaerő-piaci igények összehangolása. Ez magában 

foglalja a munkaadói igényeknek megfelelő képzési 

szerkezet kialakítását, a képzések indításakor és a 

beiskolázásoknál az igazolt munkaadói igény elsődleges 

szempontként való figyelembevételét. 

Szükséges, hogy a munkaadók és vállalkozások 

intenzívebb bevonása valósuljon meg a gyakorlati 

szakképzésbe, amelynek egyik eszköze lehet a duális 

képzés népszerűsítése közép- és felsőfokú képzések 

esetében egyaránt. Mindehhez érdemes felmérni és tartós 

együttműködést kialakítani az oktatás szereplőivel, a felnőtt- 

és szakképzési intézmények erőforrásait kihasználni a 

képzési- és munkaerőpiac igényeinek kielégítése céljából. 
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Intézkedés megnevezése Intézkedés céljai Intézkedés célcsoportja Intézkedés tartalma 

A munkatapasztalat 

szerzés támogatása 

• Munkatapasztalat szerzés 

támogatása 

• A fiatalok számára az 

elhelyezkedést, munkába állást 

segítő kompetenciák oktatása 

• Az szakképzés és a 

munkaerőpiac közötti híd 

megteremtése 

• A pályakezdők lehetőségeinek 

kiterjesztése 

• Szakképzésben és 

egyéb középfokú- és 

felsőfokú intézményben 

tanuló diákok 

• Pedagógusok, mentorok 

és egyéb segítő 

szakemberek 

• A köznevelés, a 

szakképzés és a 

felsőoktatás intézményei 

A pályakezdők gyakorlati tapasztalat és megfelelő 

munkavállalási kultúra elsajátítása nélkül nehezen tudnak 

elhelyezkedni. A fiatalok esetében a munkatapasztalatok 

tanulmányi időszakban való megszerzésére kell 

koncentrálni (megelőzés-felkészítés- munkára nevelés). 

Eszközök lehetnek: kötelező és nyári gyakorlatok, 

gyakornoki programok, projektekben való részvétel, 

munkaadók által meghatározott szakdolgozati témák 

kidolgozása, önkéntes munka, diákmunka támogatása, 

mentorálás, álláskeresési technikák oktatása. 

Meglévő munkavállalók 

megtartása és újonnan 

betelepülő munkavállalók 

vonzása, a hazatérés 

ösztönzése 

• Meglévő munkavállalók 

megtartása különböző támogató, 

ösztönző rendszerek 

bevezetésével 

• A térségben tapasztalható 

szakképzett munkaerő-hiány 

csökkentése 

• Külföldre, vagy az ország más 

térségébe elvándorolt 

• A térség jelenlegi 

munkavállalói 

• Korábban 

elvándorolt térségi 

lakosok 

• Más 

településekről, területekről 

érkező munkavállalók 

A térségi munkaerőpiac igényeit jelenleg a térség munkaerő 

kínálata nem képes kiszolgálni: nem csupán a szakképzett, 

de a szakképzettséget nem igénylő munkakörök betöltése is 

egyre nagyobb problémát jelent. Problémát jelent továbbá a 

konkurens (belföldi-külföldi) térségek munkaerő-elszívó 

hatása. 

Új munkavállalók térsége csábítása, illetve a korábban 

elvándorolt munkavállalók hazatérésének ösztönzése 

különféle szolgáltatások és támogatások (pl.: lakhatás, 

társadalmi, kulturális lehetőségek biztosítása, 
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Intézkedés megnevezése Intézkedés céljai Intézkedés célcsoportja Intézkedés tartalma 

munkavállalók hazatérésének 

ösztönzése 

• A térség munkaerő-

vonzóképességének növelése, új 

munkavállalók térségbe vonzása 

• A térség 

foglalkoztatói 

munkavállalás vonzóvá tétele) bevezetésével valósítható 

meg. 



 

4.2 2. Prioritás: Helyi lakosság hátrányos helyzetű munkavállalói célcsoportjainak és az 

inaktívak foglalkoztathatóságának javítása, foglalkoztatási lehetőségek megteremtése 

A térségben hosszú ideje fennálló, kedvezőtlen társadalmi és demográfiai folyamatok 

következtében jelentősen megváltozott a népesség gazdasági aktivitása. A nagymértékű 

természetes fogyással, a legmagasabb arányú 60 éven felüli lakosságával az egyik 

legkedvezőtlenebb demográfiai helyzetű térségek közé sorolhatók a foglalkoztatási 

együttműködésben részt vevő települések. Az átlagfizetések alacsonyak, a munkahelyek 

hiánya fluktuációt, pályaelhagyást, vagy legrosszabb esetben elvándorlást eredményez a 

településekről. Ugyanakkor a változó gazdasági helyzetben a munkaerőpiac is jelentősen 

átalakult a közelmúltban: a gazdasági beruházásoknak köszönhetően új munkahelyek jöttek 

létre, amely igényeket nem, vagy csak nehézségekkel képes a munkaerőpiac kiszolgálni. E 

folyamatok, körülmények hatására beszűkült a munkaerőpiac, módosult a foglalkoztatás 

szerkezete és megjelent a strukturális munkanélküliség. 

A térség szociális helyzetére jellemző, hogy egyszerre több feszítő problémával kell 

szembesülnie a településvezetőknek. A helyi társadalomnak és a szociális ellátórendszernek 

egy időben kell kezelnie az alacsony foglalkoztatásból, magas munkanélküliségből, a 

folyamatos elöregedésből és elszegényedésből, valamint a szociális rászorultak számának 

növekedéséből, illetve a tanyás térségekben lakók speciális helyzetéből adódó feladatokat. 

Az emberi erőforrások minőségi javulása (munkalehetőség, oktatás, képzettség, komfort) 

nélkül nem várható a fiatalabb lakónépesség megmaradása a térség egyik településén sem. 

Olyan beavatkozásokra van szükség, amelyek konkrét elmozdulást eredményeznek az 

esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítására. A beavatkozásokhoz kapcsolódóan 

megfelelő kommunikációt kell folyatatni, valamint olyan együttműködési rendszert kell 

felállítani, amely biztosítja a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés - értékelés, kiigazítás 

támogató folyamatok szervezettségét. 

A helyi munkaerőpiaci szereplők alapvető érdeke, hogy a helyi kisközösségek társadalmi 

szerepeit megerősítsék, a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek 

foglalkoztathatóságának javítását szolgáló támogató szolgáltatás-csomagokat alakítsanak ki, 

valamint, hogy a településeken javítsák az életminőséget. Mindemellett fontosnak tartják, hogy 

a humán közszolgáltatások szakember – ellátottságának fejlesztése is megvalósuljon a 

konzorciumba résztvevő települések vonatkozásában, melyhez ösztönző programok 

kidolgozását és megvalósítását tűzték ki célul. 
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A beavatkozások hátterét a jelenthetik az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló, 

különböző operatív programok (elsősorban TOP és EFOP) támogatási konstrukciói. 



 

4. táblázat: Helyi lakosság hátrányos helyzetű munkavállalói célcsoportjainak és az inaktívak foglalkoztathatóságának javítása, 

foglalkoztatási lehetőségek megteremtése c. prioritás intézkedései 

Intézkedés megnevezése Intézkedés céljai Intézkedés célcsoportja Intézkedés tartalma 

Térségi humán 

szolgáltatások fejlesztése 

- A humán közszolgáltatások terén 

jelentkező szakemberhiány 

enyhítését szolgáló ösztönző 

programok megvalósítása  

- A hátrányos helyzetű csoportok 

foglalkoztathatóságra való 

felkészítésének, munkaerő-piaci 

eszközökben való 

részesedésének és munkaerő-

piacon való megjelenésének 

elősegítése  

- A helyi kisközösségek 

társadalom-szervező szerepének 

megerősítése 

- A vidék megtartó képességének 

erősítése, valamint az ezzel 

kapcsolatos disszemináció 

az önkormányzati 

fenntartásban fenntartott 

közszolgáltatásban 

dolgozó szakemberek 

hátrányos helyzetű, aktív 

korú lakosok 

A helyi kisközösségek 

társadalmi szerepének 

megerősítése. 

a település teljes 

lakossága, különösen: 

időskorú lakosság, 

humán 

közszolgáltatásokban 

dolgozó szakemberek 

A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának 

fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása. 

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú 

emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató 

szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése. 

A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése. 

A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó 

képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos 

disszemináció támogatása. 

 

Helyi humán kapacitások 

fejlesztése - térségi 

szemléletben 

A területi különbségek és 

különösen a településméretekből 

adódó társadalmi hátrányok 

Szolgáltatásban érintett 

szakemberek, 

szervezetek és 

Alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó 

szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a 

minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése 
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Intézkedés megnevezése Intézkedés céljai Intézkedés célcsoportja Intézkedés tartalma 

komplex megközelítéssel történő, 

a helyi igényeken alapuló 

csökkentése a humán 

közszolgáltatások tekintetében. 

Minőségi közszolgáltatásokhoz 

való hozzáférés javítása 

elsősorban a köznevelés, a 

felsőoktatás, a felnőttoktatás által 

biztosított informális és nem 

formális tanulás területén, a helyi 

tudástőke gyarapítása érdekében. 

A kisgyermekkori nevelés 

hozzáférhetőségének és az 

óvodapedagógusok képzettségi 

szintjének emelése. 

Óvodai ellátás megfelelő személyi 

és tárgyi feltételeinek biztosítása a 

kisgyermekek személyiségének 

kibontakoztatásához, különösen a 

hátrányos helyzetű gyermekek 

esetében 

gyermekek, tanulók, 

családok 

Munkaerő-piaci 

szempontból hátrányos 

helyzetű személyek 

érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű 

emberek hozzáférésének biztosítására. 

A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók 

közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének 

biztosítása. 

A gyermekek/tanulók személyiség és 

kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő- piaci 

érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok 

megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt 

figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók 

bevonására. 

Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a 

hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való 

hozzáférésének biztosítására. 

Korai iskolaelhagyást megelőző modellprogram kidolgozása 
és megvalósítása szociális hátrányokkal küzdő csoportok 
részére a célcsoport aktív bevonásával. 

Infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztések 
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Intézkedés megnevezése Intézkedés céljai Intézkedés célcsoportja Intézkedés tartalma 

Foglalkoztathatóságot 

javító, kapcsolódó 

szolgáltatások és 

foglalkoztatást támogató 

programok ösztönzése 

• A munkanélküliek és más 

hátrányos helyzetű célcsoportok 

számára integrált szolgáltatások 

nyújtása szektorközi - 

együttműködéssel (oktatási, 

képzési, szociális, munkaügyi, 

egészségügyi szolgáltatások 

integrálásával), amely célja a 

tartós munkaerő-piaci helytállás 

biztosítása 

• Munkaerő-piaci kereslet és 

kínálat összehangolása, az 

álláskeresők és a foglalkoztatók 

egymásra találásának 

támogatása 

• Szociális ellátásokról, szociális 

gazdaságfejlesztésről, 

munkalehetőségekről, 

képzésekről, foglalkoztatási célú 

forrásokról, munkaerő-piaci 

programokról szóló tájékoztatás 

• Álláskereső vagy a 

munkaerőpiactól tartósan 

távol lévő személyek 

• Térségi munkaadók és 

vállalkozások 

• Hátrányos helyzetű 

csoportok, különösen 

roma nemzetiséghez 

tartozók, megváltozott 

munkaképességűek, 

GYES-en, GYED-en lévő 

szülők, tartós 

álláskeresők, idősek 

A foglalkoztatási információnyújtás célja, hogy elősegítse 

az elhelyezkedést és az üres álláshelyek betöltését. Az 

információnyújtás a foglalkozásokra, a térségben elérhető 

képzésekre, a régió, a megye, valamint a térség munkaerő-

piaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és kínálat helyi 

jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a 

foglalkoztatást elősegítő támogatások és a munkanélküli 

ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a 

foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos 

tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását 

tartalmazza. A foglalkoztatásról, munkalehetőségekről és 

kapcsolódó szociális szolgáltatásokról azonban nem 

minden rászoruló kap információt. 

Az intézkedés keretében össze kell kapcsolni a különböző 

életvezetési - szociális-oktatási/képzési-foglalkoztatási 

szolgáltatásokat, és az érintett szolgáltatók 

együttműködésében (felnőttképzők, állami foglalkoztatási 

szervezet, civil szolgáltatók, stb.) egyéni fejlesztési terveket 

készíteni és végrehajtani, amelyek kiinduló pontja, hogy 

hova szeretnék eljuttatni az egyént. A munkaadóknál 

feltérképezett konkrét munkalehetőségekből kell kiindulni, 

és ezek kihasználása érdekében kell felvonultatni a 
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Intézkedés megnevezése Intézkedés céljai Intézkedés célcsoportja Intézkedés tartalma 

• Társadalmi felzárkózás 

elősegítése a munkaerő-piaci 

integráció érdekében. 

rendelkezésre álló eszköztárat. A fejlesztési tervek 

kidolgozását a leendő munkáltató bevonásával és 

jóváhagyásával kell elkészíteni. A felkészítést képzési-

mentális/pszichés-egészségügyi-életvezetési-

foglalkoztatási területeken kell elvégezni annak érdekében, 

hogy tartós munkába állás valósuljon meg a célcsoport 

körében. 

Hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok 

tagjainak foglalkoztatását 

segítő fejlesztések 

támogatása a munkaadók 

oldalán 

• Hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok munkaerő-piaci 

integrációjának elősegítése 

• Foglalkoztatást segítő 

fejlesztések, beruházások 

támogatása 

• Foglalkoztatói szemléletformálás 

ösztönzése 

• Foglalkoztatók 

• Hátrányos helyzetű 

munkavállalók, különösen: 

nők, megváltozott 

munkaképességű 

személyek, idősek, tartós 

álláskeresők, 

pályakezdők, roma 

nemzetiséghez tartozók, 

Gyesről, Gyedről, ápolási 

díjról visszatérők, 

közfoglalkoztatásban 

résztvevők 

A munkaerő-piaci kereslet kielégítése céljából egyre 

nagyobb jelentőségre tesz szert a potenciális munkavállalók 

feltérképezése és munkaerő-piaci integrációja. Problémát 

jelent ugyanakkor, hogy a speciális igényekkel, feltételekkel 

bíró munkavállalókkal szemben nagy az előítélet, sok helyen 

a foglalkoztatásukhoz nélkülözhetetlen személyi és 

infrastrukturális feltételek is hiányoznak. Jelen intézkedés 

elsődleges célja a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-

piaci helyzetének javítása, az esélyegyenlőség elősegítése, 

foglalkoztatásuk támogatása. 
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Intézkedés megnevezése Intézkedés céljai Intézkedés célcsoportja Intézkedés tartalma 

Munkaerő-piaci integrációt 

támogató humán 

szolgáltatásokat biztosító 

programok, szervezetek, 

intézmények 

tevékenységének 

támogatása 

• Hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok munkaerő-piaci 

integrációját elősegítő programok, 

szolgáltatások támogatása 

• Humánerőforrás és intézményi 

kapacitásbővítés 

• Munkaerő-piaci 

és szociális 

ellátórendszer szereplői 

• Civil szervezetek 

• Humán 

szolgáltatásokat nyújtók 

A növekvő munkaerő-piaci kereslet kielégítése céljából 

egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a potenciális 

munkavállalók feltérképezése és munkaerő-piaci 

integrációja. Ezen szolgáltatásokat biztosító személyek, 

szervezetek, programok és intézmények azonban gyakran 

erőforrás és kapacitáshiánnyal küzdenek a feladatok 

ellátása során. Pedig közvetítő szerepük a (potenciális) 

munkavállalók és foglalkoztatók közötti kapcsolat 

kialakításában, koordinációjában, valamint az érdekek 

összeegyeztetése során rendkívül fontos. Ezért a 

Foglalkoztatási Stratégia megvalósítása érdekében 

szükséges ezen tevékenységek támogatása. 



 

4.3 3. Prioritás: A foglalkoztatás ösztönzése, foglalkoztatói fejlesztések támogatása 

A foglalkoztatást ösztönző tervezett fejlesztések első sorban a munkaerő-piaci rugalmasság 

növelésére, a be nem jelentett munkavállalás visszaszorítására, a munkaegészségügy és 

munkabiztonság fejlesztésére irányulnak a nemzeti foglalkoztatási stratégiával összhangban. 

A munkaerő-piaci rugalmasság növelése keretében a rugalmas foglalkoztatás ösztönzését és 

a kisgyermekek rugalmas, napközbeni ellátásának fejlesztése lehet a cél. A be nem jelentett 

munkavállalás visszaszorítása érdekében az új munkahelyek létrejöttének támogatása, a 

munkavállalók és munkáltatók tájékozottságának növelését fogalmazhatjuk meg elsődleges 

törekvésként. A munkaegészségügy és munkabiztonság fejlesztése révén a megváltozott 

munkaképességű személyek és egyéb speciális igényekkel rendelkező csoportok 

foglalkoztatását segíthetik elő, amelyet tovább támogathat a munkavállalók és munkáltatók 

célzott tájékoztatása is. 



 

5. táblázat: A foglalkoztatás ösztönzése, foglalkoztatói fejlesztések támogatása c. prioritás intézkedései 

Intézkedés megnevezése Intézkedés céljai Intézkedés célcsoportja Intézkedés tartalma 

Munkahely-teremtési 

akciók, programok 

• A munkahely-teremtést támogató 

programok megvalósítását 

lehetővé tevő erőforrások 

koncentrált felhasználása 

• A térségben meglévő 

munkahely-teremtési lehetőségek 

felkutatása és kihasználása, 

munkahely-teremtő beruházások 

megvalósítása  

• Fenntartható munkahelyek 

teremtése a térségben 

• Munkahely-teremtést szolgáló 

tanácsadási és egyéb 

szolgáltatások biztosítása 

• Helyi bejegyzésű és 

érdekeltségű 

vállalkozások 

• Önfoglalkoztatók 

• Vállalkozóvá válni kívánó 

magánszemélyek, 

álláskeresők 

A munkahely teremtési lehetőségeknél fontos figyelembe 

venni a térség erősségeit, és ezen erősségekre alapozva 

kialakítani a munkahely-teremtési lehetőségeket.  

Fontos feladat a meglévő ipari parkok, iparterületek 

lehetőségének kihasználása, fejlődő vállalkozások vonzása 

és letelepítése. A foglalkoztatási partnerség 

koordinációjában a munkahelyteremtések emberi erőforrás 

hátterének biztosítása is megtörténik az alkalmazandó 

munkavállalóknak nyújtott toborzási tevékenységgel, a 

munkaerő-piaci integrációt támogató munkaerő-piaci, 

valamint a munkára felkészítési, átképzési 

szolgáltatásokkal. 

A munkahelyi rugalmasság 

ösztönzése 

• Atipikus foglalkoztatási formák 

népszerűsítése 

• Munkavállalói kompetenciák 

fejlesztése 

• Vállalkozások, 

munkáltatók 

• Munkavállalók,  

• Álláskeresők 

A munkaerő-piaci rugalmasság a munkaerőpiac 

szereplőinek a társadalmi, gazdasági, technikai 

változásokhoz való alkalmazkodóképességét jelöli. A 

rugalmasság növelésének igénye mind a munkáltatói, mind 

a munkavállalói oldalon megjelenik: előbbiek a termelés 

igényekhez, illetve az üzleti ciklusaikhoz való 



TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 

FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA CSONGRÁD MEGYE ÉSZAKI RÉSZÉN 

 

33 

Intézkedés megnevezése Intézkedés céljai Intézkedés célcsoportja Intézkedés tartalma 

• Munkaerő-piaci változások 

előrejelzése, az azokhoz történő 

alkalmazkodást támogató 

szolgáltatások, programok 

kidolgozása és biztosítása 

• Rugalmas foglalkoztatás 

megvalósítása 

alkalmazkodást célozzák, utóbbiak munkavállalási 

hajlandóságát pedig magánéleti szükségleteik és 

életciklusuk határozzák meg.  

A foglalkoztatás rugalmas módjaival mind a keresleti, mind 

a kínálati oldalon potenciális „tartalékok” szabadíthatók fel, 

ami növelheti a foglalkoztatottak számát. Vállalati oldalról a 

rugalmas foglalkoztatás növelheti a gazdasági 

alkalmazkodóképességet és ez által a versenyképességet 

is, a működéshez igazított rugalmas munkaszervezési 

módszerek elsajátítása révén. Másrészt a munkavállalói 

oldalon több olyan csoport is van a munkaerő-piacon, amely 

valamilyen oknál fogva nem tud, vagy nem akar 

hagyományos foglalkoztatási formában elhelyezkedni 

kisgyermek nevelése, idős hozzátartozó gondozása, vagy 

oktatásban való részvétel miatt.  

Fontos kiemelni, hogy a nem hagyományos foglalkoztatási 

formákban való munkavégzés a munkaerő-piac 

rugalmasságnak csupán egyik eleme. A munkáltatók 

szempontjából a foglalkoztatás rugalmasságának fontos 

része a munkaszervezés rugalmassága, a munkakörök és 

egyes szervezeti egységek közötti gyors átmenetek 
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Intézkedés megnevezése Intézkedés céljai Intézkedés célcsoportja Intézkedés tartalma 

biztosítása, a munkatársak távolléte esetére a 

helyettesítések megoldása, a termelési igények és a 

munkavállalók preferenciái alapján összeállított 

munkarendek, valamint az egyéni élethelyzeteket (pl. 

kisgyermek vagy egyéb gondozásra szoruló hozzátartozó 

ápolása, oktatásban, képzésben való részvétel, betegség 

stb.) megfelelően és rugalmasan kezelni képes 

humánpolitika kialakítása. 

A változás és szerkezetváltás előrejelzését és megfelelő 

kezelését előnyben részesítő politikák megléte minden 

fontos szinten (nemzeti, regionális, helyi és ágazati) 

nélkülözhetetlen. Az előrejelzések segítik a várható 

munkaerő-piaci folyamatokhoz történő hatékonyabb 

alkalmazkodást, illetve a változásokra való reagálás 

gyorsítását. 

Foglalkoztatói érzékenyítő 

programok, rendezvények 

• Foglalkoztatói tájékoztatást és 

attitűdformálás szolgáló 

információk eljuttatása, programok 

szervezése, rendezése 

• Vállalkozások,  

• Munkáltatók 

• Munkavállalók, 

álláskeresők 

A megváltozott munkaképességű emberek csoportja 

nagyon sokrétű, eltérő képességekkel, adottságokkal 

rendelkezik. Nagyon heterogén társadalmi csoportról van 

szó, akik teljesen más igényekkel, készségekkel és 

képességekkel rendelkeznek. Jelentős arányuk 

munkavállalásra alkalmas, azonban a foglalkoztatók 
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• Speciális igényű munkavállalók 

munkaerő-piaci integrációjának 

elősegítése 

• Munkáltatói előítélek 

csökkentése 

• Szociális szakemberek 

és egyéb segítő 

szolgáltatásokat biztosítók 

ismereteik hiánya, vagy pontatlansága miatt eleve 

elutasítják a foglalkoztatásuk lehetőségét.  

Számos ok indokolja, hogy a megváltozott munkaképességű 

személyek foglalkoztatásának száma növekedjen. 

Mindenekelőtt fontos lenne az esélyegyenlőségük 

érvényesülése miatt és a társadalmi kirekesztődésük ellen. 

Munkavállalásukkal emelhető lenne a foglalkoztatási szint 

és megvalósulhatna munkaerő-piaci (re)integrációjuk. 

Foglalkoztatásuk nem csak az egyén személyes életére van 

pozitív hatással, de a szociális ellátó rendszer kiadásait is 

csökkentheti.  

Mindezek miatt olyan intézkedések támogatása szükséges, 

amely elősegíti a megváltozott munkaképességű és egyéb 

speciális igénnyel rendelkező (potenciális) munkavállalók 

foglalkoztatásának lehetőségét. 



 

4.4 4. Prioritás: A helyi foglalkoztatás-fejlesztés partnerségi rendszerének fejlesztése 

A sikeres és hatékony foglalkoztatási partnerségek jól működő szervezeti és személyes 

vezetést igényelnek. A partnerséget vezető szervezetnek ügyelni kell arra, hogy elsődleges 

feladata a megfelelő környezet és feltételek megteremtése a partnerség hatékony 

működéséhez, valamint a helyi partnerek aktivizálása, bevonása és az információáramlás 

biztosítása. A foglalkoztatási együttműködés menedzsmentjének és a fejlesztésben résztvevő 

partnereknek megfelelő pénzügyi stabilitással és a szükséges infrastrukturális és humán 

feltételekkel is rendelkezniük kell. A Stratégia sikeres végrehajtásához a meglévők 

működtetése mellett új partnerségi kapcsolatokat is kell létrehozni, a kölcsönös bizalmat 

felépíteni, amely sok időt és energiát igénylő tevékenység.  

Az együttműködés módját, technikáit a menedzsment szervezet vezetésével ki kell dolgozni, 

de mindezek előtt meg kell ismerni a tagok tevékenységét, céljait, és segíteni kell nekik, hogy 

hatékonyan tudjanak részt venni a partnerségi munkában és közreműködni a paktum céljainak 

megvalósításában, a közös Stratégia céljainak elérésében. 



 

6. táblázat: A helyi foglalkoztatás-fejlesztés partnerségi rendszerének fejlesztése c. prioritás intézkedései 

Intézkedés megnevezése Intézkedés céljai Intézkedés célcsoportja Intézkedés tartalma 

Foglalkoztatási 

Együttműködés Irányító 

Csoport, illetve a paktum 

szervezet működésének 

kialakítása, fejlesztése 

• A Foglalkoztatási Stratégia és az 

azt támogató szervezeti keretek 

kialakítása, működtetése 

• A paktumszervezet különböző 

formációinak szerepének, 

feladatainak és kompetenciájának 

tisztázása, a folyamatok és 

eredmények dokumentációs és 

megvalósítási feladatainak 

támogatása 

• A paktumszervezet tagjai 

• Az Irányító Csoport tagjai 

• A paktum 

tevékenységében részt 

vevő partnerszervezetek 

• A helyi (térségi) 

paktumok 

vonatkozásában 

ernyőszervezeti funkciót 

betöltő megyei 

paktumszervezet 

• Döntéshozók 

A Foglalkoztatási Stratégia és annak megvalósítását 

támogató paktum szervezet működtetésének 

letéteményese az Irányító Csoport. Ezért nélkülözhetetlen, 

hogy annak működése, szereplőinek feladatai tisztázásra 

kerüljenek. Jelen intézkedés legfontosabb célja a 

működtetéshez szükséges dokumentáció létrehozása és a 

Csoport munkájának szakmai és infrastrukturális 

támogatása. 

Hálózatépítés-partnerségi 

kapacitásépítés, szerepek, 

felelősségek tudatosítása a 

Paktumszervezeten belül 

• A foglalkoztatási paktum projekt 

szervezeti fejlesztése, kapcsolati 

hálózat menedzsmentje 

• A partnerség kialakítása, a 

szerepek, kompetenciák 

tisztázása különösen 

kormányhivatal és a munkaerő-

Jelenlegi és jövőbeni 

paktum tagok 

A Foglalkoztatási Stratégia sikeres végrehajtásához, a 

tapasztalatok átvételéhez új térségi, partnerségi 

kapcsolatokat kell létrehozni és karbantartani, a kölcsönös 

bizalmat felépíteni, amely sok időt és energiát igénylő 

tevékenység. Fontos, hogy a paktum menedzsment tagok a 

térségen túl is tervezzenek, nyitott szemmel járjanak a 

tágabb környezetükben, Magyarországon és Európában. 

Fontos, hogy széleskörű kapcsolatokat építsenek ki más 



TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 

FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA CSONGRÁD MEGYE ÉSZAKI RÉSZÉN 

 

38 

Intézkedés megnevezése Intézkedés céljai Intézkedés célcsoportja Intézkedés tartalma 

piaci szolgáltató 

együttműködésére 

• A Paktum tagszervezetei közötti 

együttműködés és 

információáramlás elősegítése, 

támogatása 

megyei elsősorban magyarországi, de külföldi 

foglalkoztatási paktumokkal is tapasztalatcsere, 

módszertani és szakmai együttműködések, közös 

érdekképviselet céljából. Tapasztalatátadást, 

együttműködést, új ötleteket és fejlesztési források 

megszerzési esélyét is nyújtják ezek az együttműködések, 

és egyben munkahelyeket is teremthetnek.  

A paktum-partnerek részéről megjelenő fontos igény a 

paktumban résztvevők szervezetek tevékenységének 

megismerése, kapcsolódása pontok feltárása. Ennek 

előfeltétele, hogy kialakuljon a bizalom a résztvevők között, 

és felismerjék az együttműködés előnyeit. 

Foglalkoztatási paktum 

szervezeti kapacitásainak 

és szolgáltatásainak 

fejlesztése 

• A paktum menedzsment szakmai 

kompetenciájának és szervezeti 

stabilitásának növelése a 

fenntarthatóság érdekében 

• A paktum 

szervezetrendszerének erősítése, 

a partneri szerepek és 

felelősségek tudatosítása 

• A paktum menedzsment 

szervezet tagjai 

• Irányító Csoport tagok 

A paktum iroda működtetéséhez szükséges tárgyi és anyagi 

feltételeket biztosítani kell, hiszen csak a megfelelő 

körülmények mellett várható hatékony és eredményes 

munkavégzés.  

Jelen intézkedéshez kapcsolható továbbá a szektorokon 

átívelő partnerségek fejlesztése, (bizalomépítés), a 

foglalkoztatáspolitikai célokra rendelkezésre álló belső és 

külső források egyesítése, a felhasználás összehangolása, 

és a munkaerő-piaccal és a képzési lehetőségekkel 
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kapcsolatos információk széleskörű elérhetőségének 

biztosítása. A helyi foglalkoztatáspolitika szerepének 

erősítése, fontosságának tudatosítása az önkormányzatok 

működésében, valamint jogi, szervezeti, szakmai, pénzügyi, 

kommunikációs megalapozás, továbbfejlesztés érdekében, 

szintén e tevékenységhez tartozik. 



 

4.5 HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

A Stratégia megvalósítását szolgáló foglalkoztatási együttműködési program időszakában 

végig figyelemmel leszünk az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló projektekkel 

szemben támasztott horizontális előírások betartására. 

Esélyegyenlőségi elvárásoknak való megfelelés: 

• A program által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, 

a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 

szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt 

megvalósítása során megszüntetjük.  

• Helyi esélyegyenlőségi programmal mind Csongrád Város Önkormányzata, mind 

Szentes Város Önkormányzata rendelkezik. A megvalósítás során figyelemmel 

leszünk a helyi esélyegyenlőségi programokban meghatározott célokra. 

• A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és 

viselkedésben a Konzorcium tagjai esélytudatosságot fejeznek ki: nem közvetítünk 

szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.  

• A program során figyelembe vesszük az esélyegyenlőségi célkitűzéseket, a partnerség 

létrehozatalában és működtetésében, a képzés és foglalkoztatás során 

esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe vesszük, nem vagyunk és nem leszünk 

kirekesztőek egyetlen társadalmi csoporttal szemben sem.  

Fenntarthatóság elvárásoknak való megfelelés: 

• A tervezett fejlesztés hozzájárul az adott térségben a népesség megtartásához, az 

életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához és segíti a letelepedni 

vágyókat az elhelyezkedésben.  

• A fejlesztés eredménye a tágabb térség fejlesztéseit, adottságait is kiegészíti, 

szolgálja. 

• A paktumszervezet működésének hosszú távú (támogatási időszakon túli) működése 

és szakmai, valamint pénzügyi fenntartása biztosított.



 

5. INDIKATÍV FORRÁSTÉRKÉP 

A stratégia indikatív forrástérképében meghatározásra kerülnek azok a potenciális források, 

amelyek az egyes (Akciótervben részletezett) eszközök megvalósításának finanszírozásához 

hozzá tudnak járulni: 

7. táblázat: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program releváns konstrukciói 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Konstrukció Felhívás címe 

TOP-1.1.2-16  "Inkubátorházak fejlesztése" 

TOP-1.1.1-16  "Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" 

TOP-1.4.1-16 

 'A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével" 

TOP-1.2.1-16  
"Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés" 

TOP-2.1.2-16  "Zöld város kialakítása" 

TOP-3.1.1-16  "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" 

TOP-1.1.3-16 "Helyi gazdaságfejlesztés" 

TOP-1.3.1-16 
"Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés" 

TOP-5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések" 

 

8. táblázat: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program releváns konstrukciói 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Konstrukció Felhívás címe Konstrukció Felhívás címe 

GINOP-

1.2.1-14 

"Mikro-, kis- és 

középvállalkozások 

termelési kapacitásának 

bővítése"  

GINOP-2.1.2-8.1.4-16 

"Vállalatok K+F+I 

tevékenységének 

támogatása kombinált 

hiteltermék keretében" 
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Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Konstrukció Felhívás címe Konstrukció Felhívás címe 

GINOP-

1.2.1-15  

"Mikro-, kis- és 

középvállalkozások 

termelési kapacitásának 

bővítése"  

GINOP-3.1.2-8.2.4-16 

"Az infokommunikációs 

ágazatban működő mikro-

, kis- és 

középvállalkozások által 

előállított termékek és 

szolgáltatások 

piacosításának, 

nemzetközi piacokra való 

belépésének 

támogatása" 

GINOP-

1.2.1-16  

"Mikro-, kis- és 

középvállalkozások 

termelési kapacitásának 

bővítése"  

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 

"Vállalati komplex 

infokommunikációs és 

mobilfejlesztések, 

felhőalapú online üzleti 

szolgáltatások 

terjesztésének 

támogatása" 

GINOP-

1.2.2-15  

Mikro-, kis- és 

középvállalkozások 

kapacitásbővítő 

beruházásainak 

támogatása  

GINOP-5.1.4-17 
"Tranzitfoglalkoztatási 

programok támogatása" 

GINOP-

1.2.2-16  

"Mikro-, kis- és 

középvállalkozások 

kapacitásbővítő 

beruházásainak 

támogatása"  

GINOP-5.1.5-16 

"Nem állami szervezetek 

munkaerő-piaci 

szolgáltatásainak 

támogatása" 

GINOP-

1.2.4-16 
 "Ipari parkok fejlesztése" GINOP-5.2.3.-16 

"Fiatalok vállalkozóvá 

válása - Vállalkozás 

indítási költségeinek 

támogatása" 
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Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Konstrukció Felhívás címe Konstrukció Felhívás címe 

GINOP-

5.3.2-16 

 "A rugalmas 

foglalkoztatás 

elterjesztése a 

konvergencia régiókban - 

Rugalmas, családbarát 

foglalkoztatási 

módszerek bevezetése a 

munkáltatóknál" 

GINOP-5.2.4-16 

"Gyakornoki program 

pályakezdők 

támogatására" 

GINOP-

5.3.6-17  

"Vállalati 

felelősségvállalás 

ösztönzése és 

állásfeltárás" 

GINOP-5.3.4-16 
"A munkahelyi egészség 

és biztonság fejlesztése" 

GINOP-

6.1.5-17  

"Munkahelyi képzések 

támogatása 

nagyvállalatok 

munkavállalói számára" 

GINOP-5.3.8-17 

"Munkahelyi bölcsődék 

létrehozásának 

támogatása" 

GINOP-

6.1.6-17 

"Munkahelyi képzések 

támogatása mikro-, kis- 

és középvállalatok 

munkavállalói számára" 

GINOP-6.2.4-VEKOP/16 

"A 21. századi 

szakképzés és 

felnőttképzés 

minőségének, valamint 

tartalmának fejlesztése" 

GINOP-

1.2.3.-8.3.4-

16 

"Mikro-, kis- és 

középvállalkozások 

kapacitásbővítő 

beruházásainak 

támogatása kombinált 

hiteltermék keretében" 

GINOP-6.1.1-15 

"Alacsony képzettségűek 

és közfoglalkoztatottak 

képzése" 

GINOP-

1.3.3-16 

"Beszállító mikro-, kis- és 

középvállalkozások és 

beszállítói integrátorok 

támogatása" 

GINOP-5.1.1-15-2015-

00001 
"Út a munkaerőpiacra" 
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Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Konstrukció Felhívás címe Konstrukció Felhívás címe 

GINOP 

5.1.2-14-

2015.00001  

"Ifjúság Garancia 

munkaerőpiaci program" 
GINOP-8.3.1-16 

"Mikro-, kis-és 

középvállalkozások 

versenyképességének 

növelése célú 

Hitelprogram" 

9. táblázat: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program releváns konstrukciói 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

Konstrukció Felhívás címe 

EFOP-1.1.1-15 -  
"Megváltozott munkaképességű emberek 

támogatása" 

EFOP-1.1.2-16  "Nő az esély - képzés és foglalkoztatás" 

EFOP-1.1.3-17  "Nő az esély – foglalkoztatás" 

EFOP-1.1.7-17  

"Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-

piaci integrációjának segítése helyi 

eszközökkel" 

EFOP-1.3.2-16 "Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése" 

EFOP-1.5.2-16 
"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben" 

EFOP-1.5.3-16 
"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben – kedvezményezett térségek" 

EFOP-1.6.1-VEOP/16 "Felzárkózási együttműködések támogatása" 

EFOP-3.8.2-16 "Szociális humán erőforrás fejlesztése" 
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10. táblázat: Vidékfejlesztési Operatív Program: releváns konstrukciói 

Vidékfejlesztési Operatív Program 

Konstrukció Felhívás címe 

VP3-4.2.1-15 
"Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- 

hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban" 

6. A VÉGREHAJTÁS FELTÉTELRENDSZERE 

A csongrádi-szentesi térség Foglalkoztatási Stratégiájának megvalósítását több feltétel 

megléte biztosítja. Ezek különösen a szakmai feltételek, a szervezeti feltételek, a 

megvalósításban résztvevő szereplők és a finanszírozási feltételek. A következőkben ezen 

szempontokat, feltételek tartalmát tekintjük át. 

6.1 SZAKMAI FELTÉTELEK 

A Foglalkoztatási Stratégiában megfogalmazott jövőkép eléréséhez a következők szakmai és 

tartalmi feltételekre van szükség: 

• A foglalkoztatás bővítésében érintett partnerek, kiemelten a munkaadók támogatása 

és érdekeltségének kialakítása a Stratégia céljainak megvalósítása érdekében. 

• A munkaerő-piaci folyamatok hatékony működését támogató programok, 

intézkedések, fórumok biztosítása, kiemelten a munkaerő kereslet és kínálat 

összehangolása érdekében. 

• A munkaerő-piaci szereplők közötti együttműködésének ösztönzése, különösen a 

Stratégia prioritásai és a hozzá kapcsolódó intézkedések mentén. 

• A releváns munkaerő-piaci információk „valós idejű” megosztása az érintett 

partnerszervezetek között. 

• A térségben működő munkaadók igényeinek, elvárásainak feltérképezése és szem 

előtt tartása a döntési és megvalósítási folyamatokban. 

• Az Európai Unió, különösen az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott 

foglalkoztatási, foglalkoztatást elősegítő oktatási és képzési, valamint a foglalkoztatási 

programok hatásainak fokozása a programok összehangolása és eredményeinek 

hasznosítása által 
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• Foglalkoztatást elősegítő új és korszerű eszközök és módszerek alkalmazásának 

támogatása a foglalkoztatás bővítése és a munkaerő-piaci integráció elősegítése 

érdekében 

• Munkaerő-piaci szolgáltatások erősítése az állami foglalkoztatási szervezet, a civil 

szektor és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatók együttműködésének fokozásával 

6.2 SZERVEZETI FELTÉTELEK 

A Foglalkoztatási Stratégia megvalósításában kulcsfontosságú szerepet töltenek be a 

foglalkoztatás bővítésében érintett és érdekelt, a Csongrádi és Szentesi járások, valamint 

Mindszent város területén tevékenykedő szereplők. E partneri körhöz tartozik a Foglalkoztatási 

Együttműködés szervezete, valamint tagszervezetei. Emellett együttműködő partnerek 

lehetnek mindazok a partnerszervezetek, amelyek tevékenysége közvetve kapcsolódik a 

Stratégiában bemutatott foglalkoztatási célok megvalósításához. Az együttműködő partnerek 

közreműködésével lehetővé válhat a térség munkaerő-piaci helyzetére és foglalkoztatási 

tendenciájára vonatkozó információk hatékony és folyamatos összegyűjtése, valamint az 

információk felhasználása a stratégia céljainak megvalósítása érdekében. 

A Foglalkoztatási Stratégia megvalósításának alap feltételei közé tartozik, hogy a döntéshozók 

és a munkaerő-piaci folyamatokat befolyásolni képes szereplők munkájuk során figyelembe 

veszik az abban foglaltakat, a Paktum szervezet menedzsmentje pedig egyfajta katalizátorként 

ösztönzi és fenntartja a szervezetközi együttműködést. A transzparens és hiteles működés 

érdekében olyan szervezeti háttér kiépítése célszerű, amely képes a releváns információk 

valós idejű megosztására, és működtetése a hosszabb távú fenntarthatóság érdekében 

alacsony költségszint mellett is megoldható. 

6.3 A MEGVALÓSÍTÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZEREPLŐK 

A Foglalkoztatási Stratégia sikeres magvalósítása érdekében nélkülözhetetlen, hogy a kitűzött 

célok megvalósítása széles szakmai bázison alapuljon, valamint, hogy a foglalkoztatás 

bővítésében érintett és érdekelt helyi szereplőkkel és szakértőkkel szoros együttműködésben, 

a társadalmi nyilvánosság és részvétel biztosításával valósuljon meg. Ennek biztosítása olyan 

együttműködés keretében lehetséges, amely érdemben képes bevonni és közreműködésre 

ösztönözni egy olyan széles szervezeti kört, amelynek érintettsége és érdekeltsége van a 

stratégia megvalósításában.  
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A különböző szereplők más-más igényekkel és célokkal csatlakoznak a Stratégia 

megvalósítását támogató együttműködő közösséghez. A megvalósításban résztvevő 

szereplőket és tevékenységük elsődleges célját a 9. sz. táblázat mutatja be.  

11. táblázat: A Foglalkoztatási Stratégia megvalósításában résztvevő szereplők és céljaik 

SZEREPLŐ CÉLCSOPORT CÉL 

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT lakosság 

népességmegtartás, a helyi 

lakosság munkavállalásának 

elősegítése 

MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

JÁRÁSI HIVATALAINAK 

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLYAI 

álláskeresők, munkaerő-

piacon inaktívak csoportja 
munkaerő-piaci (re)integráció 

FOGLALKOZTATÓK munkavállalók Megfelelő munkaerő biztosítása 

FOGLALKOZTATÓI 

ÉRDEKKÉPVISELETEK 
munkáltatók, vállalkozások 

közreműködés a vállalkozások 

foglalkoztatási igényeinek 

kielégítésében 

SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY, 

KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÓ 
tanulók, vállalkozások 

szakképzés minőségének és 

hatékonyságának, valamint a 

résztvevők számának növelése 

MUNKAERŐ-PIACI 

SZOLGÁLTATÓK 

munkavállalók és 

álláskeresők 

ügyfelek/célcsoportok munkaerő-

piaci integrációja, foglalkoztatásuk 

elősegítése 

CIVIL SZERVEZETEK 

(FOGLALKOZTATÁS-ÖSZTÖNZŐ 

CÉLLAL) 

munkavállalók és 

álláskeresők 

foglalkoztathatóság javítása a 

támogató szolgáltatásokkal 

A paktumszervezet együttműködési platformja a Foglalkoztatási Fórum. A Fórumot a 

Foglalkoztatási Paktum alapító tagszervezetei és az együttműködéshez csatlakozó további 

résztvevő szervezetek alkotják. 

6.3.1 A foglalkoztatási együttműködés szervezeti alapelvei 

A paktum működéséhez megfogalmazásra kerülnek olyan szervezeti alapelvek, amelyek 

mentén a foglalkoztatási együttműködés résztvevőinek és a paktum szervezet tagjainak 

kiválasztása során az esélyegyenlőség és átláthatóság szempontjai érvényesülhetnek. 

Partnerség: 
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A partnerség elve messze túlmutat a foglalkoztatási együttműködés szervezeti keretein. Az 

Európai Unióban a Strukturális Alapokra vonatkozó rendelkezések4 a partnerség elvét a 

közösségi támogatások előkészítésére, finanszírozására, monitoringára és értékelésére 

egyaránt alkalmazza. A partnerségi szempontok több szinten érvényesülnek a közösségi jog 

alapján: a partnerség jelenti a tagállam és az Európai Bizottság közötti együttműködést, a 

tagállamok kijelölt hatóságai és szervei közötti hatékony belső egyeztetést, illetve a tagállam 

hatóságai és a különböző gazdasági, társadalmi és egyéb civil, nem-kormányzati szervezetei 

közötti együttműködését. A foglalkoztatási paktum szerveződés koherens módon illeszkedik 

ebbe a rendszerbe, de saját kapcsolataiban is érvényesíteni kell az elvet a működése során. 

Partnerség a paktum szintjén: 

A kedvezményezettek által vállalt támogatható tevékenységekben előírásra került, hogy az 

együttműködés szereplői közösen látják el foglalkoztatási helyzetfeltárást, helyzetértékelést 

közösen alkotnak munkaerő piaci programot, stratégiát és a végrehajtás részletterveit is 

közösen dolgozzák ki. A közösen kidolgozott tervdokumentumok szerinti projekttartalom 

végrehajtásáról és a paktum működtetéséről a fenntartási vállalásaiknak megfelelően 

gondoskodnak. 

Partnerség a paktumok között: 

A megyei és a helyi, valamint a megyei jogú város által létrehozott foglalkoztatási paktumoknak 

tevékenységeiket össze kell hangolni, szinergiában kell működniük, ellentétes hatást kiváltó 

mechanizmusokat nem alkalmazhatnak, továbbá a helyi paktumoknak követniük kell a megyei 

paktumok legfontosabb módszertani sajátosságait 

Kormányzati szintű partnerség: 

A különböző szinten szerveződő foglalkoztatási paktumoknak együtt kell működni a 

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával a 

munkaerő-piaci beavatkozások koordinálása és a támogatások szinergiájának érdekében. 

                                                

4 1260/1999/EK tanácsi rendelet 8. cikke értelmében az Európai Közösség intézkedései az Európai Bizottság és az 

egyes tagállamok közötti partnerség szellemében valósulnak meg 
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Nyilvánosság és transzparencia 

A foglalkoztatási együttműködést már a paktum szervezet létrehozását is magába foglalóan a 

lehető legnagyobb nyilvánosság mellett átlátható döntéshozatali eljárások biztosításával kell 

működtetni. 

Az alapelv érvényesítéséről több szinten kell gondoskodni, általános és speciális szempontok 

megfogalmazásával. 

Általánosságban a nyilvánosság és áttekinthetőség elve arra a sajátosságra is levezethető, 

hogy a foglalkoztatási együttműködés keretében európai uniós és hazai támogatásból 

származó forrásból finanszírozott programok valósulnak meg, így indokolt az államháztartás 

releváns alapelveinek az adaptálása. Hasonló szempontból hivatkozhatunk a közbeszerzési 

jogszabályok esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására vonatkozó alapelveire, melyek csak 

a foglalkoztatási együttműködés nyilvános és átlátható működése mellett érvényesíthetőek.5 

A paktum működéséhez kapcsolódóan azonosíthatóak azok a területek, ahol nyilvánosság és 

transzparencia elvének leghangsúlyosabban érvényesülnie kell. A projekt műszaki-szakmai 

tartalmának megvalósítása szempontjából releváns, konkrét projekttartalom meghatározása, 

különösen a foglalkoztatási stratégia és akcióterv kidolgozása és elfogadása, továbbá a 

paktum munkaprogram elkészítése révén. A szakmai program meghatározásának széleskörű 

gazdasági és társadalmi partnerséggel, a megye és a helyi szereplők kötelező bevonásával 

kell megtörténnie. 

6.4 FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEK 

A Foglalkoztatási Stratégia (2018-2021) megvalósításának letéteményese elsődlegesen a 

Foglalkoztatási Együttműködés szervezete és költségvetése. Mindez az elkövetkező évekre 

megteremti a foglalkoztatás bővítését célzó együttműködések hátterét. Egy 2015-ben készült 

kutatás eredményei alapján a megvalósulás finanszírozásának további lehetőségeit az 

önkormányzati vagy társulási forrás, illetve a partnerek által befizetett, illetve biztosított 

támogatások jelenthetik. A tanulmány ugyanakkor rámutat, hogy pusztán az együttműködő 

                                                

5 Közbeszerzési Etikai Kódex: Átláthatóság; Felelősség; Jogellenes megkülönböztetés tilalma; alapelvek 

figyelembe vételével. 
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partnerek befizetéseiből, különösen a vállalkozások hozzájárulásából a foglalkoztatási 

megállapodások hosszú távú fenntarthatósága nem biztosítható, ezért a támogatott időszakon 

túli együttműködéshez jellemzően állami vagy önkormányzati szerepvállalás szükséges. 

Emiatt a Foglalkoztatási Stratégia prioritásai és intézkedéseinek meghatározásakor 

törekedtünk olyan eszközöket és módszereket bevonni, amelyek a támogatási lehetőségektől 

függetlenül is képesek a Stratégiában foglalt célok megvalósítására. 

Jelen Stratégia és a hozzá kapcsolódó projektek megvalósítása során kiemelt figyelmet 

szükséges fordítani arra, hogy további ágazati OP forrásokat, és befektetői forrásokat 

lehessen a térségbe vonzani a gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés érdekében. Ez a 

tevékenység egyben javítja az EU-s források hatékonyságát is a felhasználásban. Ilyen 

források lehetnek különösen az Európai Szociális Alap (ESZA- társadalmi befogadás és jó 

kormányzás), az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA- regionális és városfejlesztés), 

valamint az ezekhez kapcsolódó hazai operatív programok. 

Ezeket a potenciális forrásokat egészíthetik ki a helyi partnerek anyagi és természetbeni 

hozzájárulásai (pl. önkormányzati pénzügyi támogatás, épületek, egyéb apport). 

A Stratégiához köthető programok, projektek és kapcsolódó intézkedések megvalósítása 

során törekedni kell a rendelkezésre álló anyagi és egyéb erőforrások gazdaságos 

felhasználására, illetve az együttműködések zavartalan fenntartására. A foglalkoztatási 

együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a Stratégia hosszú távú céljaihoz az érintett 

szereplők erőfeszítése révén integrálásra kerüljenek új anyagi és egyéb források. 

7. A FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MONITORING RENDSZERE 

A Csongrád-Szentes Térségi Foglalkoztatási Együttműködés keretében kidolgozott 

foglalkoztatási program megvalósítását (a foglalkoztatási stratégia és végrehajtási 

tervdokumentumok: a konkrét projektterveket magában foglaló akcióterv, valamint 

munkaprogram) nyomon kell követni, a partnerségi szereplők számára rendszeresen 

visszajelzést kell adni, illetve ha szükséges, módosításokat eszközölni. 

A program egyes elemeinek, támogatásainak és szolgáltatásainak végrehajtásának nyomon 

követéséhez és az intézkedések eredményeinek méréséhez átlátható és objektív monitoring 

rendszer kerül megtervezésre. 
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A monitoring terv különböző monitoring eszközökből és folyamatokból épül fel, amelyeknek 

megtervezése és paraméterezése az alábbi körülmények figyelembe vételével valósul meg: 

• A monitoring terv hivatalos statisztikai források és nyilvántartások felhasználása mellett 

a paktum tagjainak részvételén és együttműködésén alapul, ami a paktum-térség 

munkaerőpiac folyamatainak koordinálásához elengedhetetlen. A program 

célcsoportjainak és érintettjeinek közvetlen bevonásán alapul, ami magas szintű 

adatbiztonságot jelent. A foglalkoztatási partnerségben részt vevők az általuk 

birtokolt/kezelt munkaerőpiaci adatokat a paktum szervezet rendelkezésére bocsátják. 

A paktum szervezet az adatokat feldolgozza és rendszerezett formában az értékelési 

és ellenőrzési folyamatokhoz felhasználja. 

• A monitoring rendszernek összhangban kell lennie a foglalkoztatási együttműködések 

(paktumok) hálózatának monitoring tevékenységeivel, a megyei ernyőszervezet 

számára biztosítania kell a szükséges munkaerőpiaci és projekt-előrehaladási 

információkat. 

• Illeszkednie kell az Akcióterv beavatkozásainak rendszerébe, kövesse azok 

felépítését. 

A foglalkoztatási együttműködés monitoring rendszerének elemei akciótervi szinten kerülnek 

kidolgozásra. 

8. MELLÉKLETEK 

8.1 Foglalkoztatási helyzetelemzés a TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 sz. „Foglalkoztatási 

együttműködések kialakítása Csongrád Megye északi részén” c. projekt keretében 

készülő térségi foglalkoztatási stratégia megalapozásához 


