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BBEEVVEEZZEETTŐŐ  

A helyi foglalkoztatási partnerség a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának egyik 

legfontosabb eszköze. Segítségével keretet biztosíthatunk az adott térség munkaerőpiaci 

szereplői számára a hatékony együttműködéshez.  

Magyarországon – osztrák példa nyomán – 2002-től alakultak meg az első kistérségi 

foglalkoztatási együttműködések, amelyeket, Európai Uniós terminológia alapján manapság 

már helyi foglakoztatási paktumoknak nevezünk. Az Európai Unió tagállamaiban 1997-ben 

hozták létre az első foglalkoztatási paktumokat, s azok sikere után az ilyen jellegű projektek 

beépültek a Strukturális Alap, azon belül az Európai Szociális Alap támogatási rendszerébe.  

Kész receptek nincsenek, de nem is lehetnek a szerteágazó térségi specifikumok miatt. A 

paktumok nagyon változatosak, alapvetően a helyi szükségletek határozzák meg tartalmukat, 

szereplőiket és céljaikat, ugyanakkor a paktumoknak vannak EU-s normái, amelyek teljesítése 

teszi lehetővé támogatásukat.  

Módszertani kérdésként rögtön felmerülhet, hogy milyen típusú együttműködéseket 

sorolhatunk a foglalkoztatási paktumok körébe. Bizonyos partnerek ugyanis – a 

megállapodástól függően – nekik tetsző módon állapodhatnak meg együttműködési 

formákban, amelyek létjogosultságát senki nem vonhatja kétségbe. Mégsem sorolhatunk 

bármilyen együttműködést a foglalkoztatási paktumokhoz.  

Talán az egyik legfontosabb minőségi paraméter, hogy a foglalkoztatási paktumok helyi 

partnerségen alapulnak. A paktumok alapfilozófiája ugyanis az, hogy az érintett térség 

minden releváns munkaerőpiaci szereplőjének össze kell fogni a munkanélküliség 

leküzdésére. Ebben a kérdésben egyetértésnek kell lenni, mert ez a partnerség lényege.  

A foglalkoztatási paktumokat az különbözteti meg az egyéb jellegű partnerségektől, hogy 

ennek az összefogásnak célzottan a munkanélküliség csökkentését, a foglalkoztatási színvonal 

emelését közvetlenül kell szolgálnia. A partnerség nyitott minden szereplő számára. A 

nyitottság önkéntességet is jelent, de jelenti az együttműködés keretében folyó munka 

nyilvánosságát is.  

Az önkéntesség annyiban jelent nyitottságot, hogy a helyi partnerséghez bármikor lehet 

csatlakozni, aki elfogadja ennek alapvető céljait. Tehát a paktum szervezetileg nem egy zárt 

közösség. A paktumban folyó nyilvánossági követelményt a partnerség szervezeti keretei is 

szolgálják, például a foglalkoztatási fórumon keresztül. A nyitottság a partnerek 

fogékonyságát jelenti egymás érdekeinek meg- és elismerésére.  

A paktum azáltal hoz ugyanis új minőséget a helyi együttműködésben, hogy a szereplők 

tevékenységei összeadódnak, azok egymást erősítik. A foglalkoztatási partnerségben tehát 

minden szereplő fontos, véleményét, javaslatait be kell építeni a közös munkába.    

A paktum egyik legfontosabb értéke pontosan abban rejlik, hogy a különböző szereplők 

érdekei, nézőpontjai megjelennek a döntésekben és a különböző akciókban. Ehhez nemcsak 

az kell, hogy a partnerek kifejtsék véleményüket, megfogalmazzák érdekeiket, hanem az is, 

hogy nyitottak legyenek a mások véleményére.  

A foglalkoztatási partnerségek sikere és eredményessége nagyban függ attól, hogy a benne 

résztvevők mennyire találják meg érdekeik érvényesítését ebben a partnerségben. 

A kölcsönös érdekeltség a partnerek aktivitása miatt is fontos. A hazai, de a nemzetközi 

tapasztalatok is azt mutatják, hogy a foglalkoztatási paktumok egyik kritikus pontja a 

partnerek aktivitásának kérdése.  
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Gyakran tapasztalható, hogy az érintettek egyetértenek a partnerség gondolatával, céljaival, a 

közös munkában azonban nem vesznek részt, passzív szemlélői az eseményeknek. Másoktól 

várják a kezdeményező szerepet, ugyanakkor türelmetlenek, helyenként szkeptikusak az 

eredményességet illetően.  

Ezek a jelenségek rámutatnak a magyarországi együttműködési kultúra alacsony szintjére. 

Többek közt ennek a problémának az áthidalása is fontos hogy a Csongrád és Szentes járások, 

valamint Mindszent város területén megvalósuló helyi foglalkoztatási partnerség sikeres 

legyen, eredményt tudjon felmutatni az indikátor elszámolások során. Fontos tehát, hogy a 

megvalósítási szakaszban a közreműködők érdekei és céljai folyamatosan összhangban 

legyenek egymáséival. 

Tekintettel arra, hogy Csongrád városnak vannak tapasztalatai helyi foglalkoztatási paktum 

szinten (2006 szeptemberében kötöttek paktumot Csongrád településen a foglalkoztatásban 

érdekelt felek. Az európai támogatással és hazai társfinanszírozással megvalósult „A 

foglalkoztatáspolitika társadalmasításával foglalkoztatási partnerség és stratégia kialakítása a 

Csongrádi kistérségben” elnevezésű program során felmérték a munkaadók igényeit, majd 

képzőintézmények bevonásával középtávú képzési stratégiát dolgoztak ki. Jelenleg a paktum 

nem működik.), az abból megszerzett tapasztalatok érdemi tudássá változtatásával, mint a 

létrejövendő partnerség vezetője, sikerre tudja vinni a területileg jelentősen kibővített 

foglalkoztatási partnerséget, mostani terminológiával élve, foglalkoztatási paktumot. 
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11  HHEELLYYZZEETTÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSS  

11..11  FFööllddrraajjzzii  hheellyyzzeettkkéépp  

11..11..11  FFööllddrraajjzzii  tteerrüülleett//bbeeaavvaattkkoozzáássii  sszziinntt  mmeegghhaattáárroolláássaa  

A TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” c. pályázati felhíváshoz 

kapcsolódóan a foglalkoztatási együttműködés (továbbiakban: Paktum) Csongrád és Szentes 

járás, valamint a Hódmezővásárhelyi járás területén elhelyezkedő Mindszent város 

közigazgatási területére terjed ki. 

1. ábra: Helyi foglalkoztatási paktum területe 

 

Forrás: TeIR; KSH 

A vizsgált terület (továbbiakban: paktum terület) nagysága 1153,08 km², a megye területének 

(4261,74 km²) 28,45%-a. A paktum-területet alkotó 13 település közül 3 település városi 

jogállású, egy település nagyközség, a többi település község. A városok lakosságszáma 

51.399 fő, amely az érintett terület népességének 74,14 %-a. 

 

 

 



 

 

 
7 

 

 

1. táblázat: A foglalkoztatási paktummal érintett települések 

Település neve Település jellege, státusza 
Település lakosságszáma 

(fő/2015.01.01.) 

Csongrád Város, járási székhely 16564 

Csanytelek Község 2628 

Felgyő Község 1193 

Tömörkény Község 1712 

Szentes Város, járási székhely 27898 

Szegvár Nagyközség 4385 

Eperjes Község 548 

Derekegyház Község 1584 

Nagymágocs Község 2985 

Nagytőke Község 410 

Fábiánsebestyén Község 1970 

Árpádhalom Község 514 

Mindszent Város 6937 

Összesen:  69328 

 

A Csongrád Megyei Foglalkoztatási Paktum megvalósíthatósági tanulmányában és jelen 

megvalósíthatósági tanulmányban fellelhető terület-meghatározási különbség abból fakad, 

hogy a megyei foglalkoztatási paktum megvalósíthatósági tanulmányának lezárása óta 

megváltoztak a helyi paktum területek lehatárolásai. 

11..22  AA  ttáámmooggaattáássii  kkéérreelleemm  ggaazzddaassáággii,,  ttáárrssaaddaallmmii,,  ffooggllaakkoozzttaattáássii  ééss  kköörrnnyyeezzeettii  

hháátttteerréénneekk  bbeemmuuttaattáássaa  

11..22..11  GGaazzddaassáággii--  ffooggllaallkkoozzttaattáássii--ttáárrssaaddaallmmii  hheellyyzzeettkkéépp  

11..22..11..11  FFooggllaallkkoozzttaattáássii  hheellyyzzeettkkéépp  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  22001166..  II..  fféélléévv  

A foglalkoztatottság statisztikai mutatói harmadik éve látványosan javulnak, ugyanakkor az 

elsődleges hazai munkaerőpiacon ennél szerényebben emelkednek a foglalkoztatási mutatók.  

A versenyszférában kétségtelenül sikerült végre eljutni oda, hogy a foglalkoztatottak száma 

némileg meghaladja a 2008. évi válságot megelőző létszámot. 

A külföldi munkavállalók hazai foglalkoztatottnak tekintett százezres körét, valamint a 

közmunkások negyedmilliót közelítő számát is figyelembe véve a tényleges munkanélküliségi 

ráta 8,5% körül lehet, ami megegyezik az Európai Unió átlagával. A reálkeresetek jelentősen, 
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a közszféra egyes területein kiemelkedő mértékben nőnek, ugyanakkor a közalkalmazottak 

körében egyre nagyobbak a fizetésbeli különbségek. 

A KSH mintavételes lakossági felvétele szerint az április és június közötti három hónap 

átlagában a foglalkoztatottak száma 4343 ezer fő volt, 142 ezer fővel, 3,4%-kal több mint egy 

évvel korábban. A közfoglalkoztatottak átlagos száma a trimeszterben 232 ezer fő volt, 9,7%-

kal több mint a múlt év azonos időszakában. 

A foglalkoztatási mutató emelkedésében szerepet játszott az is, hogy a munkaerő-felvétel 

módszertana szerint 117 ezer külföldön dolgozót is hazai foglalkoztatottnak mutatott ki a 

KSH, létszámuk jelentősen, 8,1%-kal nőtt egy év alatt. A foglalkoztatottak számának 

bővülése több mint egyötöd részben a közfoglalkoztatottak és a külföldön dolgozók 

létszámának emelkedéséből származott. A lakossági adatfelvétel szerint a hazai elsődleges 

munkaerőpiacon az április és június közötti trimeszterben 3994 ezer főt foglalkoztattak, 2,9%-

kal többet, mint egy évvel korábban. A külföldön dolgozók hazai foglalkoztatottnak tekintett 

százezret meghaladó körét is beleszámítva a 15-64 éves népesség foglalkoztatási rátája 66,4% 

volt, 2,6 százalékponttal magasabb az egy évvel azelőttinél. A legjobb munkavállalási korú 

25-54 évesek foglalkoztatási aránya a vizsgált trimeszterben 82,3% volt, 1,7 százalékponttal 

magasabb, mint a múlt év azonos időszakában, míg az 55-64 évesek 49,8%-os foglalkoztatási 

rátája 4,7 százalékponttal haladta meg az egy évvel korábbit. 

Az aktív munkanélküliek száma az április és június közötti három hónap átlagában 234 ezer 

fő volt, 76 ezer fővel, 24,5%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Az eddig ismert adatok 

szerint az első negyedévben az aktív munkanélküliek mellett még 312 ezren válaszolták a 

munkaerő-felvétel során, hogy szeretnének dolgozni, de nem kerestek aktívan munkát, mert 

esélytelennek látták a munkaerőpiacon a helyzetüket; közülük 72 ezer főt sorolt a KSH a 

passzív munkanélküliek csoportjába.  A munkaerő-felvétel módszertana alapján számított 

munkanélküliségi ráta – amely csupán az aktív munkanélküliek figyelembevételével 

meghatározott mutató –, a megfigyelt trimeszterben 5,1% volt, 1,8 százalékponttal 

alacsonyabb az egy évvel korábbinál. 

A 25 éven aluliak között hosszú idő óta rendkívül magas, az április és június közötti három 

hónap átlagában 13,3% volt a munkanélküliek aránya, annak ellenére, hogy az egy évvel 

azelőttihez képest 4,6 százalékponttal csökkent a mutató értéke. 

Változatlanul súlyos gond a tartós munkanélküliség: az álláskeresők csaknem fele, 49,5%-a 

legalább egy éve eredménytelenül keresett munkát. A munkanélküliség átlagos időtartama 

meghaladta a másfél évet, 18,9 hónap volt, az egy évvel azelőtti 19 hónappal szemben. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a regisztrált álláskeresők száma az első 

félév végén 291 600 fő volt, 5%-kal kevesebb, mint egy hónappal, és egyötödével, 20,5%-kal 

kevesebb, mint egy évvel korábban. Júniusban a foglalkoztatók 42800 új álláshelyet 

jelentettek be, 0,8%-kal kevesebbet, mint egy hónappal, és 7,3%-kal többet, mint egy évvel 

korábban.  

Ezen belül a piaci munkaalkalmak viszonylag alacsony száma 8,7%-kal nőtt az előző 

hónaphoz, és 11,5%-kal az egy évvel azelőttihez viszonyítva. A támogatott munkahelyek 

száma az előző hónaphoz képest 7,9%-kal visszaesett, míg a tavaly júniusihoz képest 3,8%-

kal emelkedett. A hatodik hónapban bejelentett új álláshelyek több mint fele, 53,1%-a 

közmunka végzésére irányult. Az első félév végén a regisztrált munkanélküliek 15,7%-a 25 

éven aluli fiatal volt, akiknek közel háromnegyede, 74,7%-a első munkahelyét kereste, 

reménytelenül. 

A munkanélküliek több mint felének, 51,5%-ának nem volt szakképzettsége. Az álláskeresők 

41,2%-ának nem volt az általános iskolánál magasabb végzettsége, valamivel több, mint fele, 
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52,9%-a rendelkezett középfokú végzettséggel.  Ez utóbbi körben 29,5% végzett szakiskolát 

vagy szakközépiskolát, 46,5% szakmunkásképzőt, 4,6% technikumot, míg 19,4% 

gimnáziumot. A felsőfokú végzettségűek aránya júniusban 5,9%-ot képviselt a 

munkanélküliek között. Az álláskeresők háromtizede, 30,6%-a 50 éven felüli volt. A 

munkanélküliek alig több mint egy hatoda, 18,5%-a volt jogosult álláskeresési támogatásra, 

míg a lényegesen kisebb összegű szociális segélyben kevesebb, mint egyharmaduk, 32,4%-uk 

részesült.  A munkanélküliek csaknem fele, 49,2%-a – az Európai Unióban egyedülálló 

módon – teljesen ellátatlanul maradt. Ennek fő oka az összesen csak 3 hónapig folyósított 

munkanélküli ellátás. 

Továbbra is súlyos területi problémákkal terhelt a munkaerőpiac, bár a közfoglalkoztatottak 

számának jelentős növelésével minden megyében csökkent a munkanélküliek száma az egy 

évvel korábbihoz képest, a legkisebb mértékben Pest megyében 14,2%-kal, a legnagyobb 

arányban Bács-Kiskun megyében 28,9%-kal.  

A közfoglalkoztatottak száma májusban 218 ezer fő volt, 3,7%-kal több mint egy hónappal, és 

12,1%-kal több mint egy évvel korábban. Az első öt hónap átlagában közmunkásként 198 

ezer főt alkalmaztak, ami 13,1%-kal több mint a múlt év azonos időszakában. A teljes 

munkaidőben dolgozó közmunkások bruttó átlagkeresete az első öt hónapban 79300 forint 

volt, még az egy évvel korábbi átlagot is 1,3%-kal alulmúlta, és nem érte el a jogszabályban 

előírt minimálbér háromnegyedét sem, annak csupán 71,4%-át tette ki. Idén a különbség még 

nőtt is azáltal, hogy a kormány a minimálbér emelését nem terjesztette ki a 

közfoglalkoztatottakra. 

Az intézményi munkaügyi statisztika adatai szerint az első öt hónapban a legalább ötfős 

vállalkozásoknál, a költségvetési szerveknél és a nonprofit szervezeteknél – a 

közfoglalkoztatottakat is beleszámítva – 2964 ezer fő állt alkalmazásban, 3,6%-kal több mint 

egy évvel korábban. A közfoglalkoztatottakat figyelmen kívül hagyva az alkalmazottak 

létszáma 3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A költségvetési intézményeknél – a 

közfoglalkoztatottak nélkül – 695 ezer főt alkalmaztak, 0,3%-kal kevesebbet, mint a múlt év 

azonos időszakában. 

A nemzetgazdaságban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete az első öt 

hónapban 257.700 forint volt, 6,1%-kal több mint egy évvel azelőtt. A versenyszférában 274 

ezer forint volt az átlagos kereset, 5,4 %-kal több az egy évvel korábbinál. A költségvetési 

intézményekben – a közfoglalkoztatottak bérét figyelmen kívül hagyva – 266 ezer forint volt 

a keresetek átlaga, jelentősen, 10,6%-kal több az egy évvel azelőttinél. 

A közszférában és a nonprofit szervezeteknél a teljes munkaidőben foglalkoztatottak közül 

151 ezer fő a nettó keresetének csökkenése miatt átlagosan 9500, illetve 9 200 forint – a 

keresetbe nem tartozó – kompenzációt kapott a kedvezőtlen adó- és járulékváltozások 

részbeni ellentételezésére. Az alkalmazásban állók nettó átlagkeresete az első öt hónapban 

171300 forint volt, 7,7%-kal magasabb, mint egy évvel korábban.  A fogyasztói árak ebben az 

időszakban 0,2%-kal emelkedtek, így a reálkereset nagymértékben, 7,5%-kal nőtt. A 

versenyszférában a fizikai dolgozók nettó átlagkeresete 124. 400 forint volt, 7,5%-kal több 

mint a megelőző évben; a szellemi dolgozók nettó 273.100 forintos keresete 6,4%-kal haladta 

meg az egy évvel korábbit. A költségvetési intézményekben – a közfoglalkoztatottak bérét 

figyelmen kívül hagyva – 176900 forint volt az átlagkereset, jelentősen, 12,3%-kal több az 

egy évvel azelőttinél. Az első öt hónapban a keresetek a közigazgatásban és a védelem 

ágazatban együttesen 15,3%-kal, az oktatásban 6,5%-kal, az egészségügyben 9,1%-kal, míg a 

szociális ellátásban 14,8%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 

Az Eurostat folyamatosan figyelemmel kíséri, és évenként összefoglaló kiadványban 

közzéteszi az „Európa 2020” stratégiai program teljesülését, illetve vizsgálja az egyes 
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indikátorok előrehaladását. Öt célkitűzést tartalmaz a másként lisszaboni stratégiának nevezett 

program. Ezek közül három a foglalkoztatással, a képzéssel és a jövedelmi szegénység 

markáns csökkentésével foglalkozik, míg kettő a kutatással és fejlesztéssel, illetve az 

energiahatékonysággal. A célok között szerepel a 20-64 éves korosztályban a 75%-os 

foglalkoztatási arány elérése, a korai iskolaelhagyók/középiskolai végzettséggel nem 

rendelkező 18-24 éves, képzésben részt nem vevő, munkával nem rendelkező fiatalok 

arányának 10% alá szorítása, valamint annak elérése, hogy a 30-34 éves korosztály 40%-a 

szerezzen felsőfokú végzettséget. Fontos cél, hogy az Európai Unióban legalább 20 millióval 

csökkenjen a jövedelmi szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők száma, továbbá 

az Európai Unió bruttó hazai termékének 3%-át fordítsák kutatásra és fejlesztésre. 

Magyarországon a korai iskolaelhagyók aránya a múlt évben 11,6% volt, tehát a statisztikai 

mutató kedvező, igaz ez nem tükrözi a tartalmi problémát, a szakképzettség és érettségi 

nélküli magyar fiatalok magas számát. A felsőfokú végzettségűek aránya a megjelölt fiatal 

korosztályban nálunk a múlt évben 34,3% volt, és nem is várható a jövőben a lisszaboni 

stratégia irányába mutató változás. Három indikátor esetében jelentős az Európai Unióban az 

elmaradás a 2020-ra kitűzött célok teljesítésében. A kutatásra és fejlesztésre fordított kiadások 

2014-ben csupán a GDP 2%-át érték el, tehát e ráfordítások messze vannak a remélt 3%-tól. 

Magyarországon ehhez képest is rossz a helyzet a 2014. évi bruttó hazai termék mindössze 

1,37%-át tették ki a kutatásra és fejlesztésre fordított kiadások. A 20-64 éves korosztály 

foglalkoztatási rátája az Európai Unióban alig mozdult el a 2008. évi válsághoz képest: akkor 

70,3% volt a foglalkoztatási arány ebben a korcsoportban, míg tavaly 70,1%. A magyar 

foglakoztatási ráta a múlt évben lényegesen kedvezőtlenebb, 68,9% volt. Különösen 

problematikus a jövedelmi szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők növekvő 

száma és aránya az Európai Unióban. A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők 

számát nem hogy nem sikerült leszorítani a 2008. évi bázishoz képest, számuk még 

jelentősen, 5 millió fővel nőtt is, és 2014-ben elérte a 121 millió főt. Ez a súlyosan nélkülöző 

kör az Európai Unió népességének csaknem egynegyede, 24,1%-a volt tavalyelőtt, ami 1 

százalékponttal magasabb a 2008. évinél. 

A mélyszegénységben élők száma ezzel párhuzamosan elérte a 9 millió főt. Magyarországon 

rendkívül magas a jövedelmi szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők aránya: 

31,8%, szemben a 2008. évi 28,2%-kal, azaz 3,6 százalékponttal magasabb, vagyis az uniós 

átlagnál három és félszer gyorsabban nőtt. Az országok rangsorában Magyarország a 24. 

helyen áll. 

11..22..11..22  AA  ppaakkttuumm  tteerrüülleett  áállttaalláánnooss  ttáárrssaaddaallmmii  jjeelllleemmzzőőii  

Egy adott terület munkaerő-potenciálját alapvetően befolyásolják a demográfiai folyamatok, 

adott esetben rövidtávon is. A helyi foglalkoztatási paktum megalapozásához 

elengedhetetlenül szükséges e folyamatok mélyreható ismerete. 

A paktum terület népességszámának változása 

A helyi foglalkoztatási paktumban érintett Csongrád és Szentes járások, valamint Mindszent 

város lakosságának száma 2011-2015 között átlagosan 1%-kal csökkent. Ez megegyezik a 

megyei lakosság szám csökkenéssel, viszont jelentősen, mintegy 2,2%-kal meghaladja az 

országos szintet. 

A csökkenő tendencia okaként általában az alábbiakat érdemes megemlíteni: 

• gyermekvállalás hajlandóságának mérséklődése és az első szülés időpontjának 

kitolódása 
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• a lakosság elvándorlása az országon belüli fejlettebb régiókba (jellemzően Kecskemét, 

Szeged, Budapest), valamint külföldre 

• a keresetek elmaradása az országos átlagtól 

• a kistérségben az élve születések száma alatta marad a megyei értékeknek  

• a paktum területen magas a halálozási arányszám, jóval meghaladva a megye és az 

ország hasonló értékeit 

• az öregedési index a paktum területen meghaladja a megyei átlagot 

Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepciója az elkövetkező időszakra is hasonló mértékű 

csökkenést prognosztizál – az időskorúak számának és arányának növekedésével 

párhuzamosan. 

Forrás: KSH 

 

A paktum terület népessége korcsoportok szerint 

A lakónépesség korcsoportos megoszlása némileg eltérő a megyei adatoktól. A 

gyermekkorúak aránya nagyobb mértékben csökkent (13,7%), és nagyjából ugyanennyivel 

nőtt az időskorúak aránya (26,2%), míg a munkavállaló korú népesség részesedése 

gyakorlatilag stagnált (60,1%). 

 

2. ábra: a népesség száma nem és életkor szerint 
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Forrás: KSH 

4. ábra: a paktumterület lakónépességének alakulása (2010-2016) 

 
Forrás: KSH (saját szerkesztés) 

A Csongrádi járás lakosságszáma a 2016. év végén 21 518 fő volt, a Szentesi járásé 39 292. A 

lakosság alakulásának tendenciáját mutató vonaldiagramon látható, hogy a 6 éves vizsgált 

időintervallumban mindkét járás lakosságszáma folyamatosan csökkent. 2010. óta a 

Csongrádi járás lakossága 6,7%-kal, míg a Szentesi 5,4%-kal csökkent. 

A lakosság nem szerinti összetételében jelentős változás nem történt az elmúlt években. 

Mindkét járásban 52 és 53% közötti a nők aránya. 

A két járás 2016. évi állandó lakosságának kor szerinti összetételét vizsgálva megállapítható, 

hogy a bázisévnek tekintett 2010-hez képest legnagyobb arányban a 18-59 év közöttiek száma 

csökkent (-2,16%), míg legnagyobb arányban a 60 év fölötti lakosság száma nőtt (+3,23%). A 

3. ábra: Az állandó népesség korcsoportos megoszlása (2000-2014) 
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népesség fogyásán túl a paktumterületre az elöregedő korfa is veszélyt jelent, hiszen míg a 

vizsgált időszak elejéhez képest a 3-5 év közöttiek száma 248 fővel, a 6-13 év közöttiek 

száma 490 fővel, a 14 évesek száma 93 fővel és a 15-17 év közöttiek száma 490 fővel 

csökkent, addig a 0-2 év közöttiek száma csak 58 fővel emelkedett. 

5. ábra: élveszületések és halálozások száma a paktumterület két meghatározó járásában (2010-2016) 

 
Forrás: KSH (saját szerkesztés) 

 

Az élveszületések és halálozások számának alakulása – a 2011-es és 2015-ös kilengésektől 

eltekintve – összességében kedvezőbb képet mutat, hiszen míg a vizsgált hat év alatt a 

halálozások száma több mint 10%-kal csökkent, addig az élveszületések számában csak 

3,19%-os csökkenés következett be. Amíg 2010-2015. között tisztán ezen adatok 

vizsgálatával évente átlagosan 602 fős népességcsökkenés volt kimutatható, addig 2016-ra ez 

a szám 500 alá csökkent. 

 

A népesség aktivitása 

A népesség gazdasági aktivitását vizsgálva megállapítható, hogy az aktivitási ráta 42%-os, 

ami elmarad az országos értéktől (45,4%). Nagyságrendileg ugyanekkora a különbség a 

foglalkoztatási ráta esetében is (37,5% szemben az országos 39,7%-kal). Az inaktív keresők 

aránya némileg magasabb, mint az országos átlag, aktivizálásukkal még további csoportok 

vonhatók be a munkaerőpiacra, növelhető a foglalkoztatási ráta. Az eltartottak többségét a 

gyermekek és a pályaválasztó diákok alkotják. Kitüntetett odafigyeléssel elérhető, hogy már 

megfelelő kompetenciákkal és alaptudással kerüljenek a munkaerő-piacra. 



 

 

 
14 

Forrás: KSH 

A népesség képzettségi szintje 

A fellelhető KSH adatok igazolják, hogy jelentősebb mértékben javult a népesség képzettségi 

szintje, ami alapvetően befolyásolja a paktum terület munkaerejének minőségét, szaktudását: 

csaknem a felére csökkent azok száma, akik az általános iskola 8. évfolyamát sem fejezték be, 

5 százalékkal mérséklődött az általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya. 

Minden egyéb végzettség esetében kisebb-nagyobb mértékű növekedés következett be: 

különösen nagy növekedés figyelhető meg a főiskolai és egyetemi képzésekben résztvevők 

esetében (számuk közel 80%-kal növekedett). 

A pozitív tendenciák ellenére még mindig jelentős azonban az eltérés az országos és a megyei 

átlagokhoz képest: az alacsony végzettségűek aránya magasabb, míg a diplomások aránya 

lényegesen kisebb a paktum területen. 

A szülők többsége továbbra is a munkába állás, a család gazdasági helyzete, illetve 

munkahelyféltés miatt választja a bölcsődei elhelyezést. Több szülő a gyermek közösségi 

igénye, a változatos, színes családi programok és a rendszeres, életkornak megfelelő étkezés 

lehetősége miatt is szeretné bölcsődébe íratni gyermekét. 

A térségben több településen hiányzik a bölcsőde (ez különösen Mindszent város esetében 

súlyos probléma, de folyamatban van a beindítás kidolgozása) és/vagy óvoda és/vagy iskola, 

emellett a fiatalok számára jellemzően hiányoznak a megfelelő közösségi terek. A paktum 

területen nincs nem áll rendelkezésre minden településen megfelelő adat a köznevelési és 

közoktatási intézményekbe beíratott, az adott településen lakóhellyel rendelkező 

gyermekekről, amely így pillanatnyilag gátolja a fiatalokat egybefogó akciók, 

kezdeményezések megszervezését, elindítását. 

 

6. ábra: a népesség megoszlása gazdasági aktivitás szerint 
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Forrás: KSH 

 

A paktum terület gyermekellátási szolgáltatásai 

 

A GYES-en és GYED-en lévő nők elhelyezkedését nagyban hátráltatja, hogy a térségen belül 

egyes településen bölcsőde, bölcsődei csoportok nem működnek. Problémát jelent, hogy a 

vállalkozások profilja miatt kevés a női munkaerőt igénylő munkalehetőség. Emiatt a 

könnyűipar minőségi fejlesztése is megfogalmazódott fejlesztési irányként a paktum területen. 

Ezen kívül a családbarát munkahelyek kialakítására, részmunkaidős foglalkoztatás 

elősegítésére a járásszintű együttműködések során megfelelő megoldási lehetőségek 

születhetnek. A nők GYES, GYED utáni munkaerőpiacra való visszatérését nehezíti, hogy 

sok esetben a bölcsőde, óvoda működése nem igazodik a munkaidőhöz. A három műszakban 

dolgozó nők, nagyszülő vagy más családi segítség hiányában nehezen vagy egyáltalán nem 

tudják megoldani a gyermekek elhelyezését. 

 

Az alacsony jövedelemmel rendelkező családok számára elengedhetetlen, hogy az édesanyák 

is teljes jövedelemmel járuljanak hozzá a háztartás bevételeihez. Ebből adódóan a 

gyermekvállalást követően minél előbb vissza akarnak térni a munkaerőpiacra. A jövőben 

rendkívüli fontossággal bír a részmunkaidős vagy rugalmas munkaidős, esetleg távmunka 

jellegű munkalehetőségek megteremtésének elősegítése. A munkaerőpiacon a nők nagyobb 

arányban dolgoznak a humán területen, a piaci szférában vezető beosztásban viszont nagyon 

kevés nő dolgozik, az „üveg-plafon szindróma” jelen van a térségben is. 

 

A bölcsődei és különösen óvodai helyek átlag-tekintetében a paktum terület viszonylag jól áll. 

Az óvodák átlagos kihasználtsága 82%, a bölcsődéké 92%, de ez a ráta lejjebb mehet, hiszen 

például Eperjesen bölcsőde épül és több településen férőhely bővítési fejlesztések, illetve 

férőhely kialakítási tervezések zajlanak. 

 

7. ábra: A 15 éves és idősebb népesség megoszlása legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint, 

nemenként 
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Forrás: KSH 

 

9. ábra: működő bölcsődei férőhelyek száma a paktumterület járásaiban (2010-2016) 

 
Forrás: KSH (saját szerkesztés) 

 

A Csongrádi járásban 2, míg a Szentesi járásban 3 bölcsőde található, melyek közül mind 

önkormányzati fenntartású. Pozitív tendenciaként figyelhető meg a paktumterületen, hogy 

mindkét járásban növekedett a bölcsődei férőhelyek száma. A Szentesi járásban található 

férőhelyek száma közel a duplájára nőt 2010. óta, míg a Csongrádi járásban ez idő alatt 15,4% 

bővülés volt jelen. Összességében az elmúlt 6 évben 78 darab új bölcsődei hely keletkezett. 

 

A bölcsődébe beírt gyermekek számának alakulása hasonló volt a paktumterület két 

járásában. A legalacsonyabb mutatóval 2011. év rendelkezik (Csongrádi járás: 64 fő; Szentesi 

járás: 109 fő), míg a legmagasabbal a 2014-es (Csongrádi járás: 81 fő; Szentesi járás: 167 fő). 

8. ábra: a családok megoszlása az eltartott gyermekek száma szerint 
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Ez 3 év alatt 26,6 és 53,2%-os növekedést eredményezett a két járásban, melyet az 

elkövetkező két évben egy kisebb mértékű visszaesés követett. 2016-ban 1 darab családi 

napközi működött a Csongrádi járásban, 4 pedig a Szentesiben, összesen 38 férőhellyel. A 

2012-es 19 db férőhelyhez képest a családi napközik is jelentős bővülési folyamaton mentek 

keresztül az elmúlt években. 

10. ábra: óvodai férőhelyek alakulása (2010-2016) 

 
Forrás: KSH – saját szerkesztés 

 

Az óvodai feladatellátási helyek és férőhelyek – a bölcsődeivel ellentétben – az elmúlt 

időszakban csökkentek. Egy csongrádi feladatellátási hely 2012-ben, míg 3 szentesi 2011-

ben, 2014-ben illetve 2016-ban szűnt meg. Ezzel párhuzamosan a Csongrádi járásban 73, míg 

a szentesiben 133 darab férőhely szűnt meg 2010. óta. A feladatellátási helyek csökkenése 

mellett az óvodapedagógusok száma a 2010-es 194 fős létszámról 181 főre redukálódott 

2016-ra.  

A demográfiai változások hatásaként az óvodába beírt gyermekek száma, illetve az óvodai 

gyermekcsoportok száma is jelentős mértékben csökkent, elsősorban a Csongrádi járásban, 

ahol a 2011-es évhez képest 15,8%-kal, azaz 119 fővel csökkent a beírt gyermekek száma. A 

Szentesi járás 2010-ben produkálta a legmagasabb mutatószámot, amelyhez képest 2016-ban 

kereken 100 gyermekkel kevesebbet írattak be óvodába (a járás esetében ez csak 8%-os 

visszaesés). A csoportok alakulását illetően a vizsgált hat év alatt a 94 csoportból 7 szűnt 

meg. 

11..22..11..33  AA  mmeeggyyee  áállttaalláánnooss  ggaazzddaassáággii  jjeelllleemmzzőőii  

Települési szintre a KSH nem közöl GDP-adatokat, így a paktum-területre nem lehet ez 

irányú elemzéseket végezni, csak a megye teljes területére vonatkozóan. Tekintettel arra, 

hogy a megyei foglalkoztatási paktum megvalósíthatósági tanulmányában készült erre 

vonatkozó elemzés, a megyei paktumhoz való illeszkedés érdekében azt változtatás nélkül, 

idézetként közöljük! 

„Csongrád megye gazdasági teljesítményét mutatja a bruttó hazai termék (GDP) alakulása.3 

2010 és 2013 között a GDP csaknem 10%-kal növekedett, de ezzel együtt is – bár csak 
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minimálisan – csökkent a részesedése a hazai GDP-ből. Jelentős mértékben, több mint 13%-

kal növekedett az egy főre jutó GDP értéke, és ezzel Csongrád megye a megyék rangsorában 

is feljebb lépett a 10. helyről a 9. helyre. Kedvezőtlen azonban, hogy még így sem éri el az 

összeg az országos érték ¾-ét, illetve a megyék átlagát. Vásárlóerő-paritáson nézve is 

egyértelmű a pozitív tendencia, és a megye lassan megközelíti az Európai Unió átlagának 

50%-át. 

11. ábra: a gazdaságilag aktív népesség aránya, 2011 (%) 

 

Forrás: KSH 

Az adatok értelmezését árnyalja a korábbi pénzügyi-gazdasági válság, mivel a nagymértékű 

növekmény részben annak köszönhető, hogy a 2008-ban és 2009-ben bekövetkezett jelentős 

visszaesés után magára talált a gazdaság.” 

Vállalkozásszerkezet 

Az érintett paktum terület gazdasági struktúrája a kilencvenes években jelentősen átalakult. A 

régi nagyvállalatok felbomlottak kisebb gazdasági társaságokra, emellett új, többnyire 

kisméretű gazdálkodó szervezetek alakultak. 

A paktum terület gazdasági tevékenysége javarészt Csongrádhoz és Szenteshez köthető, itt 

működik a vállalkozások 82%-a.  

Az ezer lakosra jutó vállalkozások száma 77, ami alatta marad a megyei átlagnak (212). A 

működő vállalkozások 71 %-a egyéni formában működik. A társas vállalkozások 84 %-a 

mikro-vállalkozás (0-10 foglalkoztatott), 15 % kis- és középvállalkozás (11-250 fő) és csupán 

1% nagyvállalkozás (250 főnél többet foglalkoztat). Ez a szerkezet hasonló a megyeihez. 

A működő vállalkozások száma a regisztrált vállalkozások négyötöde, azaz minden ötödik 

regisztrált vállalkozás nem végez tényleges gazdasági tevékenységet. Kedvezőtlen tendencia, 

hogy számuk folyamatos csökkenést mutat. Az alábbi táblázat mutatja, hogy a megszűnés 

leginkább a korlátozott tőkével rendelkező mikro- és egyéni vállalkozásokat (köztük sok 

kényszervállalkozást) érintette, amelyek a teljes állomány döntő többségét adják, de csökkent 

a kisvállalkozások száma is, így a vállalkozói szféra foglalkoztatási kapacitása kedvezőtlenül 

alakul.  
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Forrás: KSH 

A paktum területen a legtöbb vállalkozás az élelmiszeripar, a mezőgazdaság, a kereskedelem, 

gépjárműjavítás és légtechnikai, valamint a szolgáltatói és a turizmus ágazatban működik. 

Forrás: KSH 

 

A gazdaságszerkezet főbb jellemzői 

A mezőgazdaságnak egyértelműen meghatározó szerepe van a térségben, annak ellenére, 

hogy a társas vállalkozások alig 14 %-a folytat mezőgazdasági termelő tevékenységet, az itt 

foglalkoztatottak aránya pedig csak 17,3 %. 

2. táblázat: Regisztrált és működő vállalkozások létszám kategóriánként (2011-2014) 

3. táblázat: Működő vállalkozások ágazati megoszlása (2013) 
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Az ágazat jelentőségét az adja, hogy a lakosság jelentős része kiegészítő jövedelemhez jut 

általa. Ez főleg a paktum terület községeire jellemző, ahol ráadásul ez a kiegészítő jövedelem 

a megélhetés szempontjából nélkülözhetetlen. A mezőgazdaság mind foglalkoztatási, mind 

vidékfejlesztési szempontból számos lehetőséget rejt magában (pl. a helyi termékek 

felértékelődése, rövid ellátási láncok kialakítása), amelyekkel mérsékelhető a lemaradás az 

olcsó mezőgazdasági és élelmiszeripari importtal szemben. 

 

A mezőgazdasági termékek közel 70 %-át a nagyüzemi módszerekkel gazdálkodó társas 

vállalkozások, illetve a nagy méretű magánvállalkozások állítják elő. Ezek a vállalkozások 

korszerű technológiát alkalmazva versenyképesek, és zömük rendelkezik a további 

fejlődéshez szükséges erőforrásokkal. 

 

A mezőgazdasági termelés 30 %-át egyéni vállalkozók és őstermelők adják, ugyanakkor a 

termelői réteg 85%-a ide tartozik. Őket elsősorban tőkehiány, gazdaságtalan üzemméret, 

elavult termelési módszerek jellemzik. Ugyanakkor stagnáló méretű birtokuk szerény 

megélhetést biztosít családjuknak. Komoly problémájuk, hogy nem rendelkeznek kellő 

információval és ügyintézési készséggel az uniós agrártámogatások igénybevételéhez. Gondot 

okoz továbbá, hogy a hosszabb távú fennmaradásukhoz elengedhetetlenül szükséges 

integrációtól idegenkednek.  

 

Egyes elemzések rámutatnak, hogy a paktum terület legfontosabb ágazatai az élelmiszeripar, a 

kereskedelem, és a könnyűipar, amelyek hangsúlya folyamatosan növekszik. A fentieken túl a 

turisztika is egyre hangsúlyosabb szerepet kap, köszönhetően a geológiai adottságoknak 

(termál- és gyógyvízkészlet), valamint a természeti és kulturális örökségnek. 

 

Az iparban dolgozók aránya jelenleg 35 % körüli. A projekten belül is fontos feladat a 

meglévő munkahelyek megőrzése és az újak létrehozása. Jelentősebb ágai a paktum területen 

belül: 

• Az élelmiszeriparon belül a malomipar, sütőipar, borászat, húsipar, üdítő italgyártás és 

a kisállat eleségkészítés van jelen a kistérségben.  

• A paktum területen nagy múlttal rendelkezik a fémipar, különösen a légtechnika 

gyártás. A régi nagyvállalat felszámolását követően számos utódcég alakult az 

iparághoz kapcsolódó tervezés, gyártás, forgalmazás területén, foglalkoztatva az 

egykori nagyvállalat dolgozóinak jelentős részét. 

 

11..22..11..44  MMuunnkkaannééllkküülliisséégg  aa  ppaakkttuumm  tteerrüülleetteenn  

A gazdasági átalakulás első kedvezőtlen megnyilvánulása a munkanélküliség megjelenése 

volt a 90-es évek kezdetén, a paktumterületen. Az átalakulással kényszerűen megnőtt a 

vállalkozások mobilitása, ami jelentős népesség migrációt is eredményezett. A folyamatok 

hozzájárultak a területi, társadalmi különbségek felszínre kerüléséhez. Elsősorban az 

iskolázatlan, kvalifikálatlan munkaerő került veszélyhelyzetbe, ami rontotta és a mai napig is 

rontja a térség felzárkózási esélyeit. 

Az ezredfordulótól némi fejlődés figyelhető meg, ez a fejlődés azonban meglehetősen 

ellentmondásos. Egyrészt új vállalkozások jönnek létre, amelyek fejlődésnek indulnak.  

Az általuk bővülő foglalkoztatás viszont alig tudja ellensúlyozni a megszűnő vállalkozások 

humánerőforrás leépítéseit. Ráadásul ezek a fejlődő kis- és középvállalkozások nem tudják 
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(vagy nem akarják) alkalmazni a fiatal műszaki értelmiséget, így innovációs képességük is 

alatta marad mind a megyei, mind az országos átlagnak. 

A fizikai foglalkozásúak aránya jóval nagyobb a munkanélküliek körében, mint a szellemi 

foglalkozásúak. Ennek oka az lehet, hogy az értelmiség mobilitása nagyobb, ezért inkább 

elhagyja a térséget és a nagyvárosokban keres magának munkát. 

A paktum területen 2017 decemberében átlagosan 1000 fő alatt volt a regisztrált álláskereső 

személyek száma. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által 

rendelkezésre bocsátott adatok részletesen bemutatják az álláskeresők összetételét. 

12. ábra: nyilvántartott álláskeresők száma a paktumterületen (2010-2017) 

 
Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi és Szentesi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (saját 

szerkesztés) 

Nemek szerinti megoszlás 

A nemek szerinti megoszlás tekintetében 2010-ben közel azonos bázisértékről indult a két 

járás, azonban ezt követően éppen ellentétes folyamatok zajlottak le. A 2010. év végén 

mindkét járásban közel 50-50%-ban voltak a nők és a férfiak, míg 2017-re a Csongrádi 

járásban 6 százalékpontos eltolódással a nők 56%-os enyhe túlsúlyba kerültek. Ezzel 

egyidejűleg a Szentesi járásban ugyanilyen mértékben, fordítottan arányos változások mentek 

végbe. A 2017. év végére mindkét járásban megegyeznek az arányosított értékek – 56,1 és 

43,9% - azonban míg Csongrádon a nők, addig Szentesen a férfiak vannak többségben. 

 

Iskolai végzettség szerinti megoszlás 
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13. ábra: Nyilvántartott álláskeresők megoszlása végzettség szerint (2010-2017) 

 

 
Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi és Szentesi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (saját 

szerkesztés) 

A nyilvántartott álláskeresők végzettség szerinti megoszlását tekintve mindkét járásban 

meghatározó részt töltenek be a legfeljebb általános iskolai végzettségűek és 

szakmunkásképzőt végzett személyek. Ezen két csoport az elmúlt években mindkét járás 
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esetén az összes nyilvántartott álláskereső 50-65 százalékát adta. Nehéz valamilyen irányú 

tendenciáról beszélni, mivel ezen érték-intervallumon belül folyamatos ingadozás figyelhető 

meg. 

Az általános iskolai végzettség nélküli álláskeresők száma jelentősen eltér a két járásban, 

ugyanis míg Csongrádon 2017-re a mutató felugrott közel 5%-ra, addig Szentesen éppen ez 

évben esett be a mutató 1% alá. A Szentesi járás negatívumaként említhető meg, hogy a 

járásban 2017-re közel 8%-os a főiskolát vagy egyetemet végzett nyilvántartott álláskeresők 

száma. 

A paktum területen a nyilvántartott álláskeresők nagy része alacsony iskolai végzettségű, 

továbbá jelentős hányadot tesznek ki a szakmunkás és szakiskolai képesítésűek, de nem 

elhanyagolható a szakközépiskolai végzettségűek aránya sem, ami közvetett módon több 

jelenségre is utalhat: 

• az iskolai szakképzési rendszer nincs összhangban a munkaadók igényeivel 

• a munkavállalók egy részének szaktudása elavult, nem felel meg az aktuális 

elvárásoknak 

• a korábbiakhoz képest más ágazatok váltak dominánssá a térségben 

• elöregedő népesség 

• digitális analfabetizmus 

• elégtelen kereseti ajánlatok 

• motiváció hiánya 

A gimnáziumi végzettséggel rendelkezők aránya jelzi, hogy szakképesítés nélküli érettségivel 

nehéz elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Főiskolai és egyetemi diplomával az álláskeresőknek 

alacsony száma rendelkezik a paktum területen. 

Korcsoportos megoszlás 

A korösszetétel tekintetében jelentős mértékű elöregedés figyelhető meg az álláskeresők 

körében. 2010-ben a teljesen halmaz mindössze ~1%-a volt 60 év felette, azonban el elmúlt 7 

év alatt az a szám több mint megtízszereződött. A bázisévben a Szentesi járásban a legkisebb 

részcsoport volt az idős korosztály, azonban 2017-re 15,4%-os „részesedéssel” már a 

legnagyobbá nőtte ki magát. Az előző mondat első fele igaz a Csongrádi járásra is, de itt még 

napjainkban a 20 és 24 év közöttiek többségben vannak. 

Nagyarányú csökkenés figyelhető meg mindkét járásban az 50-54 évesek (-7 és -3,7% pont) 

és a 30-34 évesek (-7,7 és -3 % pont) körében. 
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14. ábra: nyilvántartott álláskeresők száma életkor szerint (2010-2017) 

 

 
forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi és Szentesi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (saját 

szerkesztés) 

Álláskeresés időtartama 
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Az álláskeresés hatékonyságát és az érintettek munkaerőpiaci (re)integrációját nagymértékben 

befolyásolja, hogy milyen régóta van valaki munka nélkül. A paktum terület ebből a 

szempontból nem mutat kedvező képet: jóllehet az álláskeresők 44%-a (795 fő) legfeljebb 3 

hónapja van a rendszerben, a fennmaradó 1011 fő viszont ennél régebben és jelen állás 

szerint, szinte csak a jelen projekt jelenthet számukra kitörést a tartós munkanélküliségből. Az 

adatok is alátámasztják, hogy nagy a veszélye a tartós munkanélküliségbe kerülésnek: a 

munkanélküliek 27%-a legalább egy éve nem talál munkát, és számuk nem csökkent olyan 

mértékben, mint az álláskeresőké összesen. 

Forrás: CSMKH Foglalkoztatási Főosztály 

A regisztrált álláskeresők ellátása  

A nyilvántartott munkanélküliek közül 957 fő egyáltalán nem részesül semmilyen ellátásban. 

Álláskeresési járadékban 224 fő részesül, amely a munkahely elvesztésétől számítva 

legfeljebb 90 napig folyósítható. Az ebben részesülők száma jelentős mértékben visszaesett, 

részben azért, mert a korábbiakhoz képest jelentősen csökkent a folyósítás időtartama. Ezt 

követően többnyire bérpótló juttatást / rendelkezésre állási támogatást / az aktív korúak 

ellátásán belül foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak/kaphattak az álláskeresők, a 

paktum területen ezek száma 436 fő. Az idősebb korosztály számára biztosított nyugdíj előtti 

segélyben (NYES) részesülők száma folyamatosan növekszik, jelenleg 132 fő, ezzel szemben 

a rendszeres szociális segélyben részesülők száma statisztikailag mérhetetlen. 

15. ábra: ellátottak havi átlagos zárólétszáma (2016. június) 
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Forrás: CSMKH Foglalkoztatási Főosztály 

11..22..11..55    KKöözzffooggllaallkkoozzttaattááss  

A paktum terület munkaerőpiaci adatait jelentős mértékben befolyásolja a közfoglalkoztatás 

2011. január 1-től bevezetett új rendszere: mérsékeli a paktum területre egyébként jellemző 

szezonális munkanélküliséget és javítja a foglalkoztatást.  

A paktum terület közfoglalkoztatotti számában 2013 óta folyamatos, ám eltérő mértékű 

növekedés figyelhető meg. Magas a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban és a járási 

startmunka mintaprogramokban résztvevők száma. Jellemző programok: 

• Mezőgazdasági program. Virágpalánták, paprika, paradicsom, sárgadinnye 

termesztése, szabadban tönkölybúza, amelyeket később a gyermekétkeztetési konyha 

használnak fel, a virágokat a szabadtéri parkokba ültetik ki a foglalkoztatottak 

• Helyi sajátosságokra épülő program. Célja, hogy az önkormányzati bérlakások 

felújításra kerüljenek, elsősorban komfort nélküli ingatlanok vonatkozásában történik 

vízvezetékezés, mázolás, kémény felülvizsgálat, villanyszerelés, stb. 

• Közút-program: belterületi közutak karbantartása a cél, útpadkák javítása, ágak 

lenyesése-elszállítása.  

• Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása: Hulladék tömörítése, elszállítása, a 

terület rekultiválása. 

• Belvízelvezetés 

• Bio- és megújuló energia felhasználása 

• Útőr: Kerékpárutak kezelése és karbantartása. 

 

16. ábra: Nyilvántartott álláskeresők száma, aránya állománycsoportonként (2016. június) 
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17. ábra: a közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma a paktumterületen (2013-2017) 

 
*2017: I-XI. hó 

Forrás: KSH (saját szerkesztés) 

 
A paktumterület három területi egységén a közfoglalkoztatásban résztvevők számának 

vizsgálatakor hasonló tendenciák figyelhetők meg 2013. óta. Általánosságban 2013 és 2016 

között a közfoglalkoztatásban dolgozók számának jelentős emelkedése – a Csongrádi és 

Szentesi járásban megegyező módon 65%-kal, míg Mindszenten 43,6%-kkal – állapítható 

meg, melyet a tavalyi év csökkeni tendenciája követett. 

11..22..11..66    AA  ccééllccssooppoorrttookk  ffooggllaallkkoozzttaattáássii  hheellyyzzeettee  aa  ppaakkttuumm  tteerrüülleetteenn  

Mezőgazdaságban lehetséges munkavállalók  

A paktum területén található szinte összes településen probléma a mezőgazdaságban 

tevékenykedők helyzete. A paktum terület községeiben (és részben a városokhoz köthetően 

is) a mai napig a legfontosabb megélhetési forrást jelenti a mezőgazdaság. 

A 90-es évek tömeges elbocsátásai után, az elbocsátottak egy része más ágazatokban keresett 

munkát, mások saját mezőgazdasági vállalkozásba kezdtek.  

A legtöbben azonban végleg kikerültek a munkaerőpiacról, és valamilyen állami transzferhez 

jutottak (korkedvezményes nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, ám ezek jogosságának 

felülvizsgálata folyamatos és tendenciaként elmondható, hogy sokan kikerülnek ebből az 

ellátási körből, az érintettek mintegy 18%-a). Az állami juttatást jellemzően mezőgazdasági 

idénymunkákkal, vagy - jobb esetben - a saját földjükön őstermelőként szerzett jövedelemmel 

egészítik ki. Ebbe a körbe általában a már 55 év felettiek tartoznak, jellemzően alacsony 

képzettségi rátával. Arányuk becslés szerint elérheti a népesség 15 %-át is.  

A paktum egyik feladata, hogy az együttműködő felek közösen megoldást keressenek erre a 

problémára is. Megoldást jelenthet valamelyik sikeres és fejlődő mezőgazdasági vállalat 

integrátorként való fellépése, alternatív jövedelemszerzési lehetőségek keresése (pl.: 
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kézművesség, falusi turizmus, rendszeres idénymunka), képzések során korszerű termelési 

technikák elsajátítása vagy az ügyintézési képességek és kulcskompetenciák fejlesztése. 

Iparban lehetséges munkavállalók  

Az ipari ágazatok a paktum területen belül jellemzően Csongrádon és Szentesen van jelen, a a 

paktum terület további települései elsősorban az iparban dolgozó lakosaik révén érintettek. 

A 90-es években a gazdasági átalakulás során a nagyobb gyárak folyamatosan leépítették 

foglalkoztatottjaik létszámát és átalakultak kisebb vállalkozásokká.  

A nagyvállalatok helyén létrejövő kis- és középvállalkozások azonban a szakmunkások egy 

részének tudott csak munkát biztosítani. Az elbocsátottak közül sokan egyéni vállalkozók 

(kényszervállalkozók) lettek, így próbáltak megélni. Ebből a népességből is sokan 

„menekültek” valamilyen állami transzferbe, de ezek jogosságának felülvizsgálata is 

folyamatos. Az ebbe a körbe tartozók jellemzője, hogy 45 év felettiek, tudásuk elavult, sok 

közöttük a nő, sokuk életvitele, hozzáállása nem teszi őket alkalmassá a munkára.  

Pozitív tény viszont, hogy van lehetőség a munkaerőpiaci reintegrációjukra. A térség fejlődő 

cégeinél volna igény jól képzett szakmunkásokra. Ezekben a szakmákban kevés a tanuló, 

ezért a cégek igényét jelenleg nem tudják kielégíteni a képző intézmények. A foglalkoztatási 

paktum keretében kell megalkotni azt a stratégiát, aminek segítségével a célcsoport tagjait 

visszavezetnék a munka világába.  

Pályakezdők 

A paktum területen magas az elvándorlók száma, ahogy azt már említettük. Közülük a 

legtöbben pályakezdő fiatalok, akik nem találnak, vagy már eleve nem is keresnek munkát 

lakóhelyük közelében. Sokan közülük diplomások. A folyamat károsan hat az érintett 

területre. Egyrészt gyorsítja a lakosság elöregedését, másrészt erősödik a terület szellemi 

amortizációja. Az elvándorlás oka összetett. 

Alap probléma, hogy a képzések nincsenek összhangban a piac igényeivel. E mögött gyakran 

az húzódik, hogy a diákok igényei nincsenek összhangban a munkaerő-piac igényeivel. Hiába 

van tehát szakképzés, ha nincs, aki részt venne benne. A kereslet visszaesésének egyik oka, 

hogy a szülők a felsőfokú végzettség megszerzésében látják gyermekeik jövőjét. A másik 

probléma, hogy nagyon kevés az információja a szülőknek és a diákoknak a munkaerőpiac 

valós helyzetéről, folyamatairól, így jobbára valami divatos képzést választanak. Szükség 

volna egy olyan programra, amely vonzóvá teszi a modern kori szakképzéseket. Ehhez egy 

olyan jövőképet kell felmutatni, ami jó elhelyezkedési esélyeket és biztos megélhetést mutat a 

szakképzésben résztvevők számára.  

A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését leginkább a tapasztalatok hiánya és az egyre többször 

felbukkanó irreális fizetési igény nehezíti meg. Ennek megoldására egyrészt kompetencia-

képzéseket volna szükséges beépíteni a képzésbe, ahol a diákok gyakorlati ismeretekhez is 

hozzájuthatnak. Rendkívül nagy szükség volna szakmai tapasztalatok megszerzésére már a 

képzés alatt. A diplomások elvándorlását csökkentené, ha sikerülne innovatív jellgű (startup) 

vállalkozásokat is letelepíteni a paktum területen.  

Roma népesség 

A romák foglalkoztatása meglehetősen nehezen kezelhető probléma, hiszen a rendszerváltás 

óta eltelt 25 év állami és helyi törekvései sem hoztak jelentős eredményt. A romák helyzetét 

sok esetben ellehetetleníti, hogy gyakran már az esélyt sem kapják meg a munkáltatóktól. 

A probléma kezelésének elengedhetetlen feltétele egy alapos paradigma váltás és a 

szegregáció felszámolása. A vállalatokat meg kell győzni a romák foglalkoztatásával járó 
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előnyökről. Ehhez információval kell őket ellátni a romák foglalkoztatását támogató 

projektekről és az együttműködés hasznairól. Ezzel egyidejűleg a roma kisebbséghez 

tartozókat speciális szakképzési programokkal kell felkészíteni a munkaerőpiaci részvételre. 

GYED-ről, GYES-ről visszatérők 

A paktum területen folyamatosan csökken az újszülöttek száma. A gyermekvállalási kedv 

csökkenésében egyértelműen szerepet játszik, hogy szülés után a nők elhelyezkedési 

lehetősége korlátozott. A részmunkaidőben való foglalkoztatás nem elterjedt a kistérségben. 

Mivel a nőknek nincs lehetőségük részmunkaidős foglalkoztatásra, ezért kénytelenek a 

gyermekük 3 éves koráig otthon maradni. Ez idő alatt tudásuk elavulhat, ami tovább rontja 

esélyeiket. Jelen projekt nem teszi lehetővé a részmunkaidős foglalkoztatást, de annak 

lehetőségét mindenképpen meg kellett említeni, mint lehetséges megoldást a problémára. 

További megoldás lehet a teljes munkaidőben alkalmazott rugalmas munkaidő, valamint a 

megosztott otthoni és vállalati-telephelyi munka. 

Megváltozott munkaképességűek 

Az agráriumban érintett népesség és a szakmunkások problémaköreiben is érintettek a 

megváltozott munkaképességűek, de önálló célcsoportként is foglalkozni kell velük. Az 

országos helyzethez hasonlóan a paktum területen is magas az arányuk. Ennek oka egyrészt a 

lakosság rossz egészségi és mentális állapota, valamint a sokszor (egészségügyileg) 

indokolatlan állami transzferbe menekülés. 

Helyzetük javítására is választ kell találnia a foglalkoztatási paktumnak. Esetükben minden 

bizonnyal hasznos lenne kézműves szakképzés, amely után a megváltozott 

munkaképességűek pl. hagyományos technikával népi kézműves termékeket állítanának elő, 

akár szociális szövetkezetek keretén belül is. 

11..22..22  GGaazzddaassáággffeejjlleesszzttééssii  iirráánnyyookk  aa  ppaakkttuumm  tteerrüülleetteenn  

Jelen projekthez történő kapcsolódás mutatható ki a Csongrád Megye Területfejlesztési 

Koncepciója (CSMTFK) Területi stratégiai céljai közül: 

• T2. Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek kiépítése a Homokhátságon és 

a Tisza‐térségben 

• T3. Mezőváros‐térségek összehangolt, integrált fejlesztésére épülő társadalmi 

megújulás és több lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúlon megnevezésű 

stratégiai célok között. 

A Specifikus stratégiai célok közül: 

• S1. Az innovációs kapacitás és teljesítmény komplex megerősítése, a tudásrégió 

felépítése 

• S2. A teljes agrárvertikum együttműködésre, innovációra és alkalmazkodásra épülő 

megerősítése vonatkozásában. 

• S4. A megye húzóágazatainak vertikális és horizontális együttműködésekre épülő 

megerősítése, kitörési pontokra építő helyi gazdaság‐ és vállalkozásfejlesztés 

megnevezésű specifikus célok között. 

A horizontális célok közül: 

• H1. Értékteremtő és tartós foglalkoztatás növelése és társadalmi‐intézményi 

feltételeinek javítása. 
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• H3. Az esélyegyenlőség, a köz‐ és környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek 

integrált, összehangolt fejlesztése, a szociális és környezeti érzékenység fokozása 

megnevezésű horizontális célok között. 

Ugyanez a dokumentum fontos fejlesztési célként említi továbbá a Szentes–Csongrád 

várospár Körös menti térség‐ és gazdaságszervező erejének kibontakoztatását. 

Általánosságban azonban a paktum területen belül – csakúgy, mint országos szinten - egyre 

nagyobb korlátot jelent a megfelelő és a jó szakképzett munkaerő szűkössége, ami gátja a 

cégek fejlesztési törekvéseinek. Alternatíva lehet (megfordítva a folyamatot), hogy a 

vállalatok felső vezetésével való sikeres együttműködés nagymértékben tudna hozzájárulni 

ahhoz, hogy ők hatékonyan tudjanak lobbizni a térségben megvalósuló esetleges 

fejlesztésekért, aminek eredménye lehetne a magas szintű foglalkoztatás megteremtése. 

A magas szintű foglalkoztatás és a biztos megélhetés következtében a lakosság anyagi jóléte 

biztosítaná a jó minőségű élelmiszeripari, építőipari, ingatlanpiaci termékek és szolgáltatások 

iránti fizetőképes keresletet, ami jelentős lökést adhatna a paktum terület gazdaságának. 

Közös érdek, hogy olyan beruházási programok valósuljanak meg, amelyek az üzleti 

környezetet fejlesztik és segítik vállalkozások sikeres működését. A versenyképesség javítása, 

így a hozzáadott érték növelése és új vállalkozások indításának ösztönzése érdekében 

hiányoznak azok a szolgáltatások, melyek erősítik az innovativitást, illetve a menedzsment 

rendszerek átgondolt fejlesztését támogatják.  

A munkaerőpiacról kiszorult, illetve kiszorulóban van egy egyre növekvő réteg, akiknek a re-

integrációja jelentős kihívás, a lehetőséget megadni képes szociális vállalkozások minimális 

mértékben vannak jelen a paktum terület gazdaságában. A KKV fejlődése érdekében szükség 

lenne egy olyan tanácsadói programra, amely hosszabb időtávon át is tanácsadást, mentorálást 

biztosít a növekedni kívánó vállalkozások számára. A tanácsadási tevékenységek elsősorban a 

szervezeti folyamatok hatékonyságának javítására, illetve a növekedés feltételeinek 

megteremtésére vonatkoznának.  

Emellett ösztönözni kell azon ismeretek megszerzését (aktuális fogyasztói igények ismerete, 

megrendelői igények, idegen nyelvtudás), melyek segítenek a nemzetközi értékesítési 

láncokba való bekapcsolódásra. A program során biztosítani kell az együttműködést a 

megyében esetlegesen működő ágazati klaszterekkel, illetve igény szerint a kompetencia-, 

illetve kutató központokkal, valamint a képzési tevékenységet nyújtó programokkal. A 

paktum terület gazdasági fejlődésének kulcsa, hogy milyen mértékben képes hatékonyan 

útjára indítani innovatív vállalkozásokat, azaz a vállalkozóvá válás igénye mennyire tud 

érvényesülni. 

Szükség, igény van a tanácsadási és mentorálási szolgáltatások igénybevétele mellett olyan 

non-profit alapon működő inkubátorházak létrehozására, ahol lehetőségük van a kezdő 

vállalkozásoknak kedvezményesen működniük és kedvező feltételeket teremtenek a 

vállalatközi együttműködéseknek. A foglalkoztatás és a paktum területhez kötődő 

vállalkozások számának bővítése érdekében a kezdő vállalkozások indításának és 

növekedésének ösztönzése, valamint az innováció terjedésének elősegítése érdekében 

tulajdonosi felelősséggel rendelkező, stabilan működő, összehangolt vállalkozás-fejlesztési 

intézményrendszer működtetése a meglévő intézményi kapacitások ésszerű felhasználásával 

és fejlesztésével.  

A vállalkozásfejlesztő intézményrendszernek segítenie kell a mikro-, kis és 

középvállalkozások menedzsment kapacitásainak a fejlesztését. Az intézményrendszernek a 

szolgáltatásaiban differenciálni kell a termék-, illetve szolgáltatási életciklus alapján: így jó 

elkülöníthető tanácsadást és támogatást kell nyújtania az ötletfejlesztés, termék- és 
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vállalkozásfejlesztés szakaszaiban. A tanácsadásnak nemcsak a profit, hanem a nonprofit 

alapon működő vállalkozásokat is szolgálnia kell, miközben elő kell segítenie a hálózatos 

alapú együttműködéseket. 

A beruházások eredményességét támogatják a menedzsment képességek fejlesztése és a 

piacra jutás támogatása. Szükséges közös vállalatfejlesztési (beszállítói) projektek 

kidolgozása (technológiai innovációs fejlesztések és menedzsment rendszerek (pl. 

informatikai, folyamat menedzsment, termelés minőségbiztosítása, logisztikai menedzsment, 

beszerzés közös fejlesztése, beruházások), együttműködések szervezése. 

A vállalkozásfejlesztést és ennek részeként a befektetés-ösztönzést az intézményrendszernek 

támogatni kell a helyi adminisztrációs ügyek intézésének segítésével, az „egy ablakos”, 

befektető centrikus ügyintézés alkalmazásával és a vállalkozásbarát önkormányzati 

szolgáltatási program kidolgozásával. A paktum terület befektetés-ösztönzését szolgáló 

kommunikációs, térség-marketing tevékenységeinek megvalósítása is segíti ezeket a 

szolgáltatásokat. Az önkormányzatok befektetés-szervezési kedvezményeiket, 

szolgáltatásaikat javasolt helyi szabályozásban rögzíteni.  

A vállalkozások letelepedését, illetve megerősödését ösztönözni kell a kistelepüléseken, hogy 

bővüljenek a lakosság helyben való foglalkoztatásának lehetőségei. A vállalkozások 

letelepedéséhez szükséges infrastrukturális feltételek igény szerinti fejlesztése szükséges. 

A gazdaság igényeivel összhangban lévő felsőfokú- és szakképzési rendszer működtetése, 

duális képzés bevezetése, a paktum területen élő diákok paktum területen való 

elhelyezkedésének ösztönzése (pl. ösztöndíjjal, gyakorlati hellyel, egyéb támogatásokkal). A 

majdan létrejövő paktum szervezetnek kell biztosítania a helyi vállalati igényekhez 

kapcsolódó képzési kínálatot, illetve férőhelyeket, megfelelő számú gyakorlati helyeket, 

valamint pályaorientációs eszközökkel ösztönöznie kell a diákok szakmaválasztását. A 

képzési kínálatnak figyelemmel kell lenni a napi vállalati szintű igényekre, azaz a diákokat, 

nem csak egy, hanem életük során több szakma elsajátítására kell felkészíteni. 

A képzési programokat nem formális felnőttképzéseknek (felzárkóztató, szinten tartó, 

műveltség-, és megtartó képesség növelő) is ki kell egészíteniük.  

A magas minőségű munkaerő biztosítása és a folyamatos foglalkoztathatóságuk érdekében 

szükséges a munkavállalók egészségi állapotának fejlesztése. Ennek keretében komplex 

programok megvalósítása: egészséges életmód elterjesztése, sportolás-mozgás ösztönzése, 

aktív szabadidős programok, rendezvények szervezése és korszerű táplálkozási ismeretek 

(dietetikai programok) oktatása és elterjesztése, közösségfejlesztési tevékenységek 

megvalósítása, egészségi, illetve a mentális állapot javítása. 

További beruházási programok megvalósítsa szükséges: demonstrációs, oktatási, 

szemléletformálási látványüzem-beruházások gyógynövények termesztésével kapcsolatos 

beruházások, illetve szemléletformáló oktatások, képzések korszerű gyógykezelések és 

rehabilitációhoz kapcsolódó szolgáltatás-fejlesztések, ezen belül, gyógyvizekhez kapcsolódó 

termék-szolgáltatás fejlesztések és kutatás-fejlesztési programok az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztése és kapcsolódó eszközbeszerzések. Az egészséges életmód, illetve a 

közösségszervezés szempontjából fontos, hogy a szabadidősport célú infrastruktúrák 

megújuljanak a településeken, illetve biztosítsák a nagyobb energiaigényű létesítmények (pl. 

uszodák) korszerűsítését és működtetését. 

A térségnek figyelembe véve a globalizációs változásokat és a regionális trendeket, tovább 

kell fejlesztenie gazdasági és üzleti környezetét a hagyományos iparágakra, valamint a 

mostanra kialakult tudás- és kompetencia-rendszerekre alapozva. A térségnek versenyképes 

gazdasági és munkaerő-piaci környezetet szükséges biztosítani a már működő vállalkozások 
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további fejlődéséhez, emellett vonzóvá kell válnia új, elsősorban járműipari és gépipari 

befektetők, illetve kapcsolódó beszállítók számára. Mindez megteremtheti az itt levő cégek 

fejlődését, illetve további, magas hozzáadott értékű termékeket előállító gyárak betelepülését 

is. 

A térségi iparfejlesztési program alapját egyrészt a helyi adottságok és erőforrások 

összehangolása, másrészt a térségben működő nagyvállalatok, beszállítók, szolgáltató 

szereplők, közép- és felsőfokú oktatási intézmények térségszintű együttműködése, valamint a 

közös érdekképviselet és lobbi biztosítja. 

Ez csak akkor érhető el a térségben, illetve a már meg lévő, nemzetközileg is versenyképes 

termékek és szolgáltatások köre akkor bővíthető, a termékkör versenyképessége akkor 

erősíthető, ha a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek eredményként javul a 

termékek/szolgáltatások minősége, illetve új termékek és szolgáltatások, versenyképes 

technológiák jönnek létre. Emellett fontos, hogy a termékeket előállító vállalkozások 

működése, menedzsment-teljesítménye javuljon, a tőkeellátottságuk növekedjen, ami egyúttal 

a vállalkozás versenyképességének növekedését is segíti.  

Ugyancsak fontos, hogy a vállalkozásoknál foglalkoztatott munkaerő felkészültsége és tudása 

gyarapszik, ezáltal megteremtődnek az egyre nagyobb hozzáadott értéket előállítani képes 

üzleti tevékenységek humán alapjai is.  

A térség gazdasága szempontjából az is fontos, hogy a kedvező hatások túlcsordulását 

lehetővé tevő és közjószágok közösségi kormányzásának minősége javul, a lokális és a 

térségen túlmutató együttműködések intenzitása növekszik. Ehhez egy olyan termelési kultúra 

és modern technológiai környezet kialakítását, fenntartását kell megvalósítani, ami épít az 

interregionális és nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére, valamint a térségi vállalkozások 

fejlesztésével, bevonásával képessé válik a beszállítói értéktermelési láncokban történő hazai 

részarány növelésére.  

Mindennek elengedhetetlen feltétele a műszaki szellemi bázis (K+F+I, szakképzés és 

felsőfokú képzés) megerősítése a térségben. Emellett fontos a gazdaságot támogató 

infrastruktúra (közlekedési hálózat) fejlesztése a térségben. 

Az ipari fejlődési potenciált tehát a paktum területen működő ipari vállalatok termék- és 

termelésbővítése, illetve fejlesztése, valamint a hozzájuk kapcsolódó beszállító vállalkozások 

kapacitásbővítése és új termékek gyártása jelenti. 

A paktum terület esetében fontos a helyben működő vállalkozások és a környékbeli szereplők 

számára versenyképes működési környezet megteremtése. Ennek megfelelően fontos lenne a 

járási határokon átnyúló gazdasági-ipari növekedési központ kialakítása, a K+F és innovációs 

tevékenység fejlesztése a könnyűipar újraélesztéséhez kapcsolódóan, valamint a KKV szektor 

fejlesztése, továbbá a Kormány céljaihoz kapcsolódóan az önfoglalkoztatóvá válás 

támogatására is kiemelt figyelmet kellene fordítani a térségi fejlesztési programokban. 
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Forrás: CSMKH Foglalkoztatási Főosztály 

11..22..33  SSWWOOTT  aannaallíízziiss  

4. táblázat: SWOT-elemzés 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

18. ábra: jellemző foglalkozások 2016. első félévében a bejelentett állások között 
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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.  

• 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 

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 

• 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 
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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 

• A térségben van hagyománya 

foglalkoztatási 

együttműködésnek (paktum) 

 

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. 

LEHETŐSÉGEK 

Demográfiai viszonyok: 

• a belföldi elvándorlás és külföldi 

munkalehetőségek helyi 

ellensúlyozása: helyben történő 

lakhatás, képzés, munkához jutás 

támogatása; 

• a befelé irányuló 

népességmozgások kihasználása, 

ösztönzése; 

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 
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• 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; 

• 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 

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; 

• 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; 
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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 

11..33  AA  ttáámmooggaattáássii  kkéérreelleemm  iinnddookkoollttssáággaa  

11..33..11  AA  sszzaakktteerrüülleett  eelleemmzzééssee  

Az Európa 2020 stratégia, Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája az 

elmúlt évtizedek legsúlyosabb globális pénzügyi és gazdasági válságának káros hatásainak 

enyhítését, valamint Európa versenyképességének fejlesztését célozta meg a 2010-2020-as 

időszakra. Céljait három prioritás mentén határozta meg: 

 

1. Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása. 

2. Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és 

versenyképesebb gazdaság. 

3. Befogadó növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió 

jellemezte gazdaság kialakításának ösztönzése. 

A 2020-ig tartó időszakra kidolgozott stratégia egyik kiemelt célja a 20-64 éves népesség 

foglalkoztatási rátájának 75 százalékra emelése, többek között a fiatal, az idősebb, illetve az 

alacsony képzettségű munkavállalók nagyobb mértékű foglalkoztatása révén. 

 

Az Európai Unióban jelenleg az aktív népesség 10%-a munkanélküli, megközelítően 23 

millió ember. A gazdaság növekedése, versenyképessége és a jóléti rendszer fenntarthatósága 

érdekében több munkahelyre van szükség és több embernek kell munkát vállalnia. 

 

Az európai gazdaság növekedése jóval alacsonyabb volt, mint fő gazdasági partnereié, 

nagyrészt az üzleti struktúrákban fennálló különbségeknek, a K+F-re és innovációra fordított 

beruházások alacsony szintjének, az információs és kommunikációs technológiák (IKT) 
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elégtelen mértékű alkalmazásának, a piacra jutás korlátjainak és a viszonylag merev üzleti 

környezetnek köszönhető. 

 

Az elnehezedő gazdasági környezet mellett a népesség elöregedése is egyre jelentősebb 

problémát jelent. A negyvenes évek végén és az ötvenes évek elején született generáció 

nyugdíjba vonulása miatt az EU aktív népessége 2013-2014-től kezdve csökkenő tendenciát 

mutat. A 60 évesnél idősebb emberek száma az elmúlt években kétszer olyan gyorsan – 

évente mintegy kétmillió fővel – növekedett. A gazdaságilag aktív népesség alacsony aránya 

és az egyre több nyugdíjba vonuló munkavállaló még jobban megterheli az európai jóléti 

rendszert. 

 

Az Európa 2020 célkitűzéseihez igazodva kidolgozott foglalkoztatási stratégia célja a 

munkahelyek számának és a foglalkoztatás színvonalának növelése az Európai Unióban. 

Ennek érdekében az EU a meglévő uniós eszközök mellett (mint például az európai egységes 

piac, az uniós költségvetés és az EU külkapcsolati politikája) elindította „Új készségek és 

munkahelyek menetrendje” elnevezésű kezdeményezését a munkaerőpiacok modernizálására. 

A kezdeményezéssel az Európai Bizottság elősegíti, hogy az Európai Unió 2020-ra elérje 

foglalkoztatási célkitűzését, azaz, hogy a munkaképes korú lakosság (20–64 éves) 75%-ának 

legyen munkahelye. 

 

A kezdeményezésben kidolgozott intézkedések hozzájárulnak a munkaerő-piaci reformok 

felgyorsulásához a flexibilitás és a biztonság javítása érdekében, hatásukra a munkavállalók 

meg tudják szerezni azokat a készségeket, amelyekre a jelen és a jövő munkahelyein 

szükségük lehet, elősegítik a munkahelyek minőségének és a munkahelyteremtés 

körülményeit, valamint hozzásegítik a munkaadókat a jobb munkakörülmények 

biztosításához. 

 

Az Európa 2020 stratégia célkitűzései mentén minden egyes EU tagállam nemzeti célokat 

határoz meg, figyelembe véve az egyes országok különböző helyzetét és a helyi viszonyokat. 

A hazai szakpolitikai foglalkoztatási stratégia célja a 2014-2020 közötti uniós programozási 

időszak foglalkoztatáspolitikai és képzési intézkedéseinek megalapozása a fejlesztési 

szükségletek felmérésével, valamint a munkaerő-kínálatra fókuszáló szakpolitikai javaslatok 

megfogalmazásával.  

Elsősorban a foglalkoztatáspolitika munkaerő-kínálatra fókuszáló beavatkozásait vizsgálja: 

áttekintést ad a magyarországi munkaerő-piaci helyzetről, bemutatja a munkaerő-piaci 

folyamatokat befolyásoló demográfiai változásokat és a gazdasági környezet alakulását, ezek 

alapján azonosítja a főbb munkaerő-piaci kihívásokat, valamint bemutatja a munkaerő-piacot 

befolyásoló hosszabb távú trendeket, előrejelzéseket, külső környezetet és a demográfiai 

aspektusokat. 

A magyar Kormány az uniós célkitűzésekkel összhangban a foglalkoztatás bővítését tűzte ki 

stratégiai célul: 2020-ra a 20-64 éves népesség körében 75%-os foglalkoztatási ráta elérése. A 

munkaerő mobilizálásával, a nyugdíjkorhatár fokozatos emelésével és a korai nyugdíjazási 

formákhoz való hozzáférés korlátozása elősegíti a munkával töltött időszak 

meghosszabbodását, a munkaerő munkaerő-piacon tartását. Mindemellett a szociális 

ellátórendszer átalakításával, az új közfoglalkoztatási program elindításával, illetve az új 

adórendszer foglalkoztatás-barát módon történt átalakításával is munkára ösztönöz. 

 

Középtávon egy modern, versenyképes, rugalmas hazai munkaerő-piac kialakítása a cél, 

ennek érdekében jelentős munkahelyteremtés valósul meg az elsődleges munkaerő-piacon, 

ehhez megfelelően képzett versenyképes munkaerő áll rendelkezésre, a munkanélküliek és 
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inaktívak elhelyezkedését pedig hatékony és személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások 

segítik. A leghátrányosabb helyzetűek számára átmeneti foglalkoztatási lehetőségeket kíván 

nyújtani, támogatja a munkaerő-piaci szereplőket a változásokhoz való rugalmasan 

alkalmazkodáshoz, valamint elősegíti, hogy a foglalkoztatási formák és képzési utak 

figyelembe vegyék az egyéni élethelyzeteket. 

 

A fentieknek megfelelően hazai foglalkoztatáspolitikai stratégia prioritásai a 2014-2020 

közötti időszakban a következők: 

• Munkaerő-piaci belépés segítése: a legfőbb prioritás a munkaerő-piaci belépés 

elősegítése, elsősorban a hátrányos helyzetű munkanélküliekre és inaktívakra 

fókuszálva. Ennek keretében olyan kezdeményezések kerülnek megvalósításra, 

melyek aktív munkaerő-piaci eszközös révén hozzájárulnak foglalkoztathatóságukhoz 

• az ezeket megvalósító Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetének és munkaerő-

piaci szolgáltatásainak fejlesztése. 

• A fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja: a fiatalok munkaerő-piaci 

integrációjának segítését az Ifjúsági Garancia bevezetésével (pl. aktív munkaerő-piaci 

eszközök és munkaerő-piaci szolgáltatások a fiatalok számára, gyakornoki programok, 

fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása, non-profit szervezetek fiatalok 

foglalkoztatását segítő programjai, stb.) 

• Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szakképzés és felnőttképzés 

támogatásával és fejlesztésével: ennek érdekében a duális képzés elterjesztésének 

támogatása, a szakképzés minőségének javítása, felnőttképzési programok támogatása 

kiemelten az alacsony iskolai végzettségűek és közfoglalkoztatottak 

foglalkoztathatóságának javítása érdekében 

•  a felnőttképzés intézményrendszerének fejlesztése 

• A munkavállalók és vállalkozások munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének 

fejlesztése a munkaerő-piaci szereplők alkalmazkodóképességének javításával, a 

munkahelyi rugalmasság ösztönzésére, a kisgyermekek rugalmas, napközbeni 

ellátásának fejlesztésére, stb. 

• A szociális gazdaság és nonprofit foglalkoztatási programok támogatása: fókuszálva a 

szociális gazdaság fejlesztése keretében a társadalmi vállalkozások fejlesztésére, 

illetve tranzitfoglalkoztatási programok támogatására. 

 

A gazdaságban és a társadalomban lezajlott folyamatok következtében az elmúlt években 

jelentősen megváltozott a népesség gazdasági aktivitása. A népesség öregedése és a korai 

nyugdíjazás lehetőségeinek megteremtődése pedig az inaktívak állományát szélesítette ki, 

növelve ezzel az aktív lakosságra háruló terheket. 

 

A Magyarországon zajló demográfiai tendencia egyre aggasztóbb méretű. A népesség 

elöregedését és fogyását támasztja alá a 2011. évi népszámlálás eredménye is. A népesség 

száma már 10 millió alá süllyedt, amely a született gyermekek számának mérséklődésének és 

a várható élettartam növekedésének következménye. A nemzetközi vándorlás 2001 és 2011 

közötti pozitív egyenlege mindössze a fogyás egyharmadát tudta ellensúlyozni, középtávon 

pedig várhatóan nem befolyásolja érdemben a demográfiai folyamatokat. 

 

A munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma 145 ezerrel esett vissza a két utolsó 

népszámlálás között, míg a 20-64 éves korcsoporthoz tartozók száma 70 ezerrel mérséklődött. 

Mindemellett az aktív korú lakosságra nehezedő eltartási teher is nőtt. Egyértelmű, hogy 

mindezt csak a magasabb aktivitási és foglalkoztatási szint, illetve javuló termelékenység 

ellensúlyozhatja. 
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A 2008-ban kirobbant gazdasági világválság következtében Magyarország 2009-ben 

rendkívül mély válságot élt át: a külső és belső piacok jelentősen beszűkültek, a fogyasztás és 

kibocsátás erőteljesen csökkent. Csak 2010 közepétől kezdett újból növekedni a gazdaság és 

az év második felében érte el a növekedés a válság előtti szintet. A válság előtti években 

Magyarországot kivéve minden uniós tagállamban csökkent a munkanélküliség, ezzel 

szemben a válság utáni időszakban mindenhol egyaránt romló tendencia volt megfigyelhető. 

 

A 2008-as világválságot követően Magyarországon is emelkedett a munkanélküliség, amely - 

az európai tendenciához hasonlóan - elsősorban a fiatal korosztályt sújtotta. Hazánkban a 

munkanélküliség főként az alacsony végzettségűek körében jelentős, akiket még inkább érint 

az amúgy is jelentős problémát képviselő tartós munkanélküliség. 

 

A gazdasági fejlődésnek jelentős fellendülést csak a hazai magas inaktivitás csökkentése 

biztosíthat. Bár az elmúlt időszakban fejlődés figyelhető meg, ennek ellenére a magyarországi 

foglalkoztatás szintje az egyik legalacsonyabb az Unióban. Ebben jelentős szerepe van a 

fiatalok és az 55 éven felüliek foglalkoztatási helyzetének: a 15-24 év közötti fiatalok 

foglalkoztatása jelentős elmaradást mutatott az uniós átlaghoz viszonyítva. Bár az 55 éven 

felüli népesség foglalkoztatottsága emelkedett a célzott beavatkozások következtében, az 

uniós átlaghoz mért különbség ugyanakkor továbbra is jelentős. Mindezek mellett iskolai 

végzettségi szintenként is igen nagyok a különbségek a foglalkoztatottságban.  

 

Az alacsony végzettségűek foglalkoztatási aránya alacsonyabb, mint az EU-ban, míg a 20-64 

éves diplomások hazai foglalkoztatási szintje már jóval kisebb elmaradást mutat az uniós 

átlagtól. A 30 éven aluli fiatalok aktivitási aránya csökkent, miközben növekedett az idősebb 

korosztályok aktivitása, mert a fiatalok később lépnek be a munkaerő-piacra a tanulmányi 

idejük meghosszabbodása miatt, míg a nyugdíjkorhatár emelkedése miatt az 55-59 éves nők 

és a 60 éven felüli férfiak egyre nagyobb része van még jelen aktívan a munkaerő-piacon. 

 

A Csongrádi és Szentesi járások, valamint Mindszent városának demográfiai adottságai, a 

születéskor várható alacsony élettartam melletti öregedés és a romló korösszetétel nem 

kedvező, amint arra utaltunk már többször is. A helyzetet tovább rontja az újonnan fellépő 

strukturális jellegű munkaerőhiány. 

11..33..22  AA  ttáámmooggaattáássii  kkéérreelleemm  sszzüükkssééggeessssééggéétt  aallááttáámmaasszzttóó  pprroobblléémmaa  bbeemmuuttaattáássaa  

A projekt a Csongrádi és Szentesi járásban, valamint a hódmezővásárhelyi járáshoz tartozó 

Mindszent város területén (paktum terület) valósul meg, amely mintegy 69 ezer ember 

otthona, akiknek 71,27%- a területi járásszékhelyek, azaz Csongrád és Szentes városok 

lakója.  

 

A paktum területen egyre nagyobb problémát okoz a vállalkozások számára megfelelő 

minőségű és mennyiségű munkaerő megtalálása, amely már veszélyezteti a napi működést és 

a fejlesztések sikerességét. Jól összehangolt, közös lépéseket szükséges tenni a meghatározó 

kormányzati, önkormányzati, gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési, és gazdasági 

érdekképviseleti szereplők összefogásával. Jelen projekt a vállalkozások munkaerő igényeire 

reagáló szolgáltatások, programok megvalósítását célozza meg, amelyek révén hátrányos 

helyzetű munkanélküliek foglalkoztatása, képzése, mentorálása történik az üres álláshelyek 

betöltését fókuszba állítva. 

 

Alapvető problémák és megoldási lehetőségek a paktum területen: 
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• A szolgáltató és termelő szektorban is súlyos gondot jelent a szakemberhiány, 

amelynek egyik legfőbb oka a szakmai/technikai/gyakorlati képességek hiánya. Ezen 

problémák orvoslása során megnő a tréningek és fejlesztések jelentősége, amelyekre 

jelen projekt is reagál: hiszen helyi igényére alapozott képzések valósulnak meg. 

• Az építőiparra is jellemző a szakemberhiány, esetükben megoldási lehetőség rejlik az 

50 év felettiek és az inaktív középkorúak továbbképzésében. 

• A munkahelyek koncentrálódnak a járásszékhelyekre 

 

Az elmúlt évek során elért gazdasági növekedés eredményeképpen elmondható, hogy 

Magyarország gazdasága elérte a válság előtti szintet. A 2014. évi masszív beruházás 

növekedés, a külkereskedelmi forgalom megnövekedése jelentősen hozzájárult a gazdaság 

megszilárdulásához, és a kiegyensúlyozottabb növekedési folyamat, a pozitív trend a 

tényadatok alapján, hosszú távon is fenntarthatóvá vált. 

 

A gazdaság megerősödésével párhuzamosan a hazai foglalkoztatás korábbi években 

megindult bővülése 2014-ben gyorsuló ütemben folytatódott, a több mint 200 ezer fős 

növekedésnek köszönhetően meghaladta a 4 millió főt. Ezen munkaerő-piaci folyamatok 

alakulására jelentős hatást gyakoroltak az aktivitást ösztönző kormányzati jövedelmek: 2014-

ben tovább folytatódott az aktivitási ráta emelkedése, ami a 15-74-es korosztályban csaknem 

elérte az 59%-ot.  

 

Az aktivitás növekedése a foglalkoztatás bővülése, illetve a munkanélküliség csökkenése 

mellett következett be. Elsősorban a feldolgozóiparnak és a szolgáltató ágazatoknak 

köszönhető, hogy a foglalkoztatottak száma 5,3%-kal növekedett 2014-ben, 54,1%-os 

foglalkoztatást eredményezve. Ehhez a feldolgozóiparon belül a járműgyártás és a hozzá 

kapcsolódó ágazatok, illetve legnagyobb foglalkoztatóként az élelmiszeripar hozzájárulása 

volt a legjelentősebb. A járműgyártás javuló foglalkoztatásának hátterében az új kapacitások 

elindulása és a meglévők felfutása mellett a beszállítók betelepülése állt. 

 

A közszférában foglalkoztatottak száma is nőtt 2014-ben, amit kétharmad részben a 

közfoglalkoztatás bővülése magyaráz. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a 

közfoglalkoztatás átlagosan több mint 180 ezer álláskereső átmeneti foglalkoztatását tette 

lehetővé, ezen belül a 2014/2015. évi téli képzési programokba 2014 végéig 26 ezer fő került 

bevonásra.  

A munkavállalói képességek fenntartását és fejlesztését elősegítő képzési programok célja a 

résztvevők elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének támogatása. A Kormány 

célja, hogy 2018-ig fokozatosan megteremtse a teljes foglalkoztatottságot, a munkát végezni 

képes és dolgozni akaró polgárok részére ellátás helyett értékteremtő munkalehetőséget 

biztosítson. A célkitűzés megvalósítása érdekében 2016-ban további több tízezer fő 

bevonására kerül sor a közfoglalkoztatásba. 

 

A gazdaság és foglalkoztatottság növekedésével párhuzamosan azonban egyre inkább 

érzékelhető bizonyos régiókban és szakmákban a munkaerőhiány, amely magában rejti a 

veszélyt, hogy a további gazdasági növekedés gátja épp a szakképzett munkaerő hiánya lesz. 

Miközben már másfél éve stabilan félmillió munkanélkülit és állami közfoglalkoztatottat 

tartanak nyilván Magyarországon, a munkáltatók egyre nagyobb része komoly 

munkaerőhiánnyal szembesül: nemcsak a szakképzett munkaerőből van hiány, egyre több a 

betöltetlen, szakképesítést nem igénylő üres álláshely is.  
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A Csongrád Megyei Kormányhivatalnál megjelenő tartósan betöltetlen állásoknál javarészt 

elvárás a szakképzettség, de hónapról hónapra jelentős nagyságrendben jelentenek be 

munkaerőigényt a szakképzettséget nem igénylő álláshelyek betöltésére is. 

 

A munkaerőhiány kapcsán fontos megjegyezni, hogy egyre csökken a magyar munkaképes 

korú (15-67 éves) népesség, ami szintén súlyosbítja a helyzetet. Ennek oka egyrészről a 

természetes fogyás, illetve az utóbbi években mind nagyobb arányt öltő elvándorlás.  

 

A regisztrált munkanélküliek jelentős többsége képzetlen munkaerő, vagyis nehezen 

foglalkoztatható. Körülbelül 42 százalékuk maximum az általános iskolát járta ki, míg 28 

százalékuk szakiskolát, szakmunkásképzőt végzett, ám érettségivel nem rendelkezik. 

Nagyjából egynegyedüknek érettségi a legmagasabb végzettsége, míg 6 százalék körül van a 

diplomások aránya. 

 

Árnyalja a helyzetet, hogy az arányok természetesen nem teljesen ugyanolyanok az ország 

különböző régióiban. A KSH létszámadataiból kiderül, hogy az ország bizonyos térségeiben, 

például a Dél-Alföldön nem csak arányaiban, de létszámában is alacsonyabb az álláskeresők 

száma, így még nehezebb a munkaerő-toborzás.  

 

A keleti országrészben épp fordított a helyzet: sok az álláskereső, viszont jóval kevesebb az 

álláshely, mint mondjuk Közép-Magyarországon, ahol közel ugyanannyi munkanélküli van. 

A mutatók szerint a legtöbb közfoglalkoztatott épp ott van, ahol a legnagyobb a 

munkanélküliség, tehát az ország leghátrányosabb helyzetű területein. Észak-Alföld régióban 

például a szabad munkaerő 40-45 százalékát a közmunka köti le, míg Észak-Magyarországon 

ez az arány az 55 százalékhoz közelít. 

 

A munkanélküliek és a közmunkások munkaerő-piaci státusza nagyon hasonló, de 

közfoglalkoztatottként elhelyezkedni sokkal egyszerűbb megoldás, mint az elsődleges 

munkapiacon állást találni, a közmunkások bére ráadásul nem sokkal alacsonyabb, mint a 

nettó minimálbér. Ez a jelenség lehet az egyik fő oka annak, hogy nehéz elindítani a 

közfoglalkoztatottakat az elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedés irányába, aminek 

következtében a közfoglalkoztatási programok csak részben tudják elérni a munkaerő 

elsődleges piacra való visszailleszkedésének célkitűzését. 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az újonnan létrejövő és, vagy 

már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) lehetőséget kapnak 

olyan képzési és foglalkoztatási programok megvalósítására, amelyek közvetlen és célzott 

segítséget nyújthatnak a hátrányos helyzetű álláskeresők vagy inaktívak munkaerő-piacra 

történő visszajuttatásához, illetve munkába állásához az elsődleges munkaerő-piacon. A 

foglalkoztatási paktumok helyi szinten képesek hatékony és eredményes lépéseket tenni az 

adott térség gazdaságának fellendítése és foglalkoztatási szintjének fejlesztése érdekében.  

 

A foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési tevékenység alapja a megyei partnerség kialakítása, 

fejlesztése és összefogása, amely révén a paktum partnerség tagjai közös érdek mentén 

lehetőségeik kiaknázásával képesek fejlesztési céljaikat hatékonyan megvalósítani. A 

partnerség a helyi intézmények és szervezetek legszélesebb körének - a megyében lévő 

vállalkozások, képzők, megyei önkormányzatok, civil szervezetek, kamarák, egyéb, releváns 

szervezetek - bevonásával működik. 
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A foglalkoztatási paktumok a koordinált szakmai végrehajtás révén hozzájárulnak a nemzeti 

foglalkoztatáspolitikai célok eléréséhez, a paktumok és kapcsolódó foglalkoztatási projektek 

generálását, előkészítését, továbbá a szociális gazdaságban megvalósuló kezdeményezések 

stratégiai partnerségi támogatását. Mindemellett újabb lehetőségek nyílnak a partnerség 

keretében a közfoglalkoztatás, a szociális gazdaság és az elsődleges munkaerő-piac közötti 

átmenetek sikeres menedzselésére is. 

 

A lokális munkaerő-piaci problémák megoldását az önkormányzatok, a munkaügyi szervezet, 

a helyi vállalkozások és a foglalkoztatási küldetésű nonprofit szervezetek 

együttműködésében, megerősített intézményi keretek között célszerű végrehajtani. 

 

A helyi partnerség összefogása, koordinálása hiányában a munkahely teremtési akciók nem 

képesek elérni céljukat. Nagyon fontos lenne, hogy a vállalati igények és a foglalkoztatás 

fejlesztők, valamint a forrást biztosítók között legyen még hatékonyabb párbeszéd, és közös 

álláspont kialakításával fogalmazzák meg a térségi teendőket. A foglalkoztatási paktumok 

tevékenysége során a vállalkozók kérésére és közreműködésével folyik az igények felmérése 

arról, hogy hol, milyen szakmákban, milyen képzettségű szakemberekre lenne igény, erősítve 

ezzel a paktumok közvetítő szerepét a képzőintézmények felé. Ugyanakkor a paktum arra is 

jó, hogy felmérje: a vállalkozásoknak milyen elképzeléseik vannak a beruházás-ösztönzésre, a 

foglalkoztatottság növelésére. 

 

Napjainkban kiemelkedő fontosságú cél az önfoglalkoztatás és a vállalkozásindítás 

támogatása, illetve az ezeket megnehezítő akadályok (szakmai és üzleti készségek, 

mentorálási lehetőség hiánya, támogatási forrásokhoz való nehézkes hozzáférés) 

felszámolása. A vállalkozást és önfoglalkoztatást ösztönző támogatásoknak azokba a 

csoportokba kell irányulnia, melyek a legnagyobb foglalkoztatási potenciált rejtik magukban: 

tehát a szakképzett munkanélküliek, nők és fiatalok irányába. 

 

A paktumok kiemelten fontos eszközökké válhatnak a hazai szociális gazdaság fejlesztésében 

is, ugyanis olyan stratégiai keretet biztosítanak egy adott térség foglalkoztatási szereplői 

számára, amelyben valódi, személyes kapcsolatokon alapuló, élő együttműködéseket 

alakíthatnak ki átlátható közelségben lévő profitorientált, önkormányzati és non-profit 

szervezetek. Ezek a földrajzi közelségben jelen lévő partnerségek nagyon fontos stratégiai 

partnerekké válhatnak, amely alapot teremt a bizalomra építő, fenntarthatóan működő 

szociális gazdaságban zajló foglalkoztatási lehetőségek számára.  

Mindezek okán a paktumok nem egyszerűen foglalkoztatási potenciált bővítő eszközöknek, 

hanem kifejezetten a sérülékeny, kevesebb lehetőséggel bíró társadalmi csoportok számára 

foglalkoztatási lehetőségeket biztosító hatékony eszközöknek tekinthetőek. 

 

A foglalkoztatási paktumokat az különbözteti meg az egyéb, például területfejlesztési, 

partnerségektől, hogy ez az összefogás a munkanélküliség csökkentését, a foglalkoztatási 

színvonal emelését közvetlenül kell, hogy szolgálja. A partnerség nyitott minden szereplő 

számára. A nyitottság önkéntességet is jelez, de jelenti az együttműködés keretében folyó 

munka nyilvánosságát is. A partnerséghez bármikor csatlakozhat az, aki elfogadja annak 

alapvető céljait. A paktumban folyó nyilvánossági követelményt a partnerség szervezeti 

keretei is szolgálják, például a foglalkoztatási fórumokon keresztül. A partnerségen belüli 

nyitottság a partnerek fogékonyságát is jelenti egymás érdekei vonatkozásában. A paktum 

azáltal hoz új minőséget a helyi együttműködésben, hogy a szereplők tevékenységei 

összeadódnak, egymást erősítik. A foglalkoztatási partnerségben tehát minden szereplő 

fontos, véleményét, javaslatait be kell építeni a közös munkába. 
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A paktum logika és módszertan közvetlen alkalmazása révén az egyes projektek tervezése az 

önkormányzati- és vállalkozói szektor szereplőinek egyidejű bevonásával valósul meg, 

magában hordozva a komplexitás és a valós fenntarthatóság esélyét. Az együttműködés 

keretében az érintett szereplők valós elkötelezettsége és konszenzusa nyilvánul meg, 

amelynek révén, kormányzati szinten átlátható, a helyi szereplőkre épített, és a központi 

gazdaságpolitikával hatékonyan összehangolható folyamatok valósulnak meg az ország 

valamennyi megyéjében. 

11..33..33  SSzzaakkmmaappoolliittiikkaaii,,  jjooggii  hhááttttéérr  

A projekt kidolgozása során figyelembe vettük a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt, az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló a 2003. évi CXXV. törvényt és a felnőttképzésről 

szóló 2013. évi LXXVII. törvényt is. Ezen kívül a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, 

valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható 

támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendeletet, a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, 

valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM 

rendeletet és a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó 

uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 255/2014. (X. 10.) Korm. 

rendeletet és a 272/2014-es Kormány rendelet. 

 

Az európai és az ehhez kapcsolódó tagállami foglalkoztatás növelése érdekében az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkében rendelkezik a tagállamok 

támogatásainak céljáról, módjáról, azok összeegyeztethetőségéről a belső piaccal. Ennek 

értelmében megengedhetők azon térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott 

támogatások, ahol az alacsony az életszínvonal vagy jelentős alulfoglalkoztatottság miatt 

szükséges a beavatkozás.  

 

Az Európai Bizottság 651/2014/EU rendelete a Szerződés 109. cikkével összhangban 

kinyilvánítja, hogy bizonyos feltételekkel az egyes támogatási kategóriák mentesíthetők a 

bejelentési kötelezettség hatálya alól: a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k) nyújtott 

támogatás, a kutatás-fejlesztés javára nyújtott támogatás, a környezetvédelem javára nyújtott 

támogatás, a foglalkoztatási és képzési támogatás, stb.  

 

Ennek értelmében az érvényes a szabályozás alapján mentesül az állam a bejelentési 

kötelezettség alól a hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez nyújtott támogatás, a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatás és a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek 

ellentételezéséhez nyújtott támogatás esetén is. 

 

A hazai törvények közül az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló törvény rendelkezik a foglalkoztatás elősegítésének, a 

munkanélküliség megelőzésének, illetve ennek hátrányos következményeinek enyhítéséről, 

amelyben a Kormány, a helyi önkormányzatok, továbbá a munkaadók és a munkavállalók 

együttműködésére alapoz. A törvény értelmében az állami foglalkoztatási szerv a 

munkahelykeresést, a munkához, valamint a megfelelő munkaerőhöz jutást, továbbá a 

munkahely megtartást munkaerő-piaci szolgáltatásokkal is elősegíti. 
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11..33..44  AA  ttáámmooggaattáássii  kkéérreelleemm  ccéélljjaaiinnaakk  kkaappccssoollóóddáássaa  aa  SSzzéécchheennyyii  22002200  ccéélljjaaiihhoozz  

A Széchenyi 2020 mögött álló Európa 2020 fekteti le az Európai Unió stratégiai szempontjait 

a következő programozási periódusra nézve, amely egy a gyors, fenntartható és inkluzív 

növekedést célzó stratégia. Jelen projekt céljai illeszkednek a Széchenyi 2020 fejlesztési és 

stratégiai céljaihoz. 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a 

területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Fejlesztései között 

helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló 

fejlesztések is. 

 

Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK) rögzített 

átfogó és hosszú távú fejlesztési irányai alapján a Partnerségi Megállapodás (PM) kijelöli a 

2014–2020-as időszak öt fő nemzeti fejlesztési prioritását.  

 

Az ötödik nemzeti fejlesztési prioritás, a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi 

fejlesztések megvalósítása. E nemzeti prioritás a helyi adottságokra és erőforrásokra építve, 

célul fogalmazza meg a térségi versenyképesség és a foglalkoztatás növelését, hozzájárulva a 

teljes foglalkoztatottságra és munkaalapú társadalomra vonatkozó nemzeti célokhoz. E 

nemzeti célkitűzés fontos üzenete a munkavállaló lakosság helyben boldogulásának 

biztosítása, a leszakadó térségek, köztük a leszakadó vidéki térségek fejlesztése, társadalmi-

gazdasági potenciáljuk kibontakoztatása, a népesség megtartása, a társadalmi együttműködés 

erősítése. E prioritás megvalósításának legfontosabb biztosítékát a területi operatív programok 

jelentik. 

 

A TOP beavatkozási logikájának lényege, hogy térség- és programalapú, a különböző 

fejlesztési elemeket egymással összekapcsoló, egymásra építő fejlesztéseket valósítson meg. 

A helyi gazdaságfejlesztés esetében ez alatt a vállalkozásfejlesztést, a mobilitást és a 

foglalkoztatás támogatásának együttes, összehangolt támogatását értjük, mely térségi 

igényfelmérésre és tervezésre alapozódik. 

 

22  AA  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSII  KKÉÉRREELLEEMM  CCÉÉLLJJAAII  ÉÉSS  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGGEE  

22..11  AA  ttáámmooggaattáássii  kkéérreelleemm  ccéélljjaaiinnaakk  mmeegghhaattáárroozzáássaa  

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja és a hozzájuk 

kapcsolódó beavatkozási irányok több, az Európa 2020 Stratégia alapján meghatározott uniós 

tematikus célkitűzés elérését támogatják, ezáltal hozzájárulnak az EU2020 célkitűzések 

teljesüléséhez, kiemelten a fenntartható és a befogadó növekedéshez kapcsolódó stratégiai 

célokhoz. 

 

A 2014-2020-as EU-s ciklusban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

keretein belül külön konstrukció támogatja a paktumokat közel 100 mrd Ft-os forrással. Az 

ország jelentős részében egyre nagyobb problémát jelent a vállalkozások számára megfelelő 

minőségű és mennyiségű munkaerő megtalálása, amely már veszélyezteti a napi működést és 

a fejlesztések sikerességét. Ennek enyhítése érdekében összehangolt lépéseket szükséges tenni 

a meghatározó kormányzati, önkormányzati, gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési, valamint 

gazdasági érdekképviseleti szereplők összefogásával, amelynek révén a megyei KKV-k is 
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kézzelfogható segítséget kapnának fejlesztéseik véghezvitelében, és a munkaerőigények 

kielégítésében. 

 

Átfogó célok 

 

Jelen projekt keretében Csongrád Városi Önkormányzatának vezetésével, a Csongrádi járásra, 

a Szentesi járásra és a hódmezővásárhelyi járás közigazgatási területén elhelyezkedő 

Mindszent városra kiterjedően működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek 

hozzájuthatnak azon forrásokhoz, melyek segítségével - a kialakított stratégia mentén - 

képzési és foglalkoztatási programjukat megvalósíthatják. 

 

A megvalósított fejlesztések kapcsolódnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célokhoz, a 

területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez és a foglalkoztatási 

szint emeléséhez. 

 

A helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési program keretében a foglalkoztatás 

támogatásának, a vállalkozásfejlesztés és a gazdasági fellendülés együttes, összehangolt 

támogatása valósul meg, mely térségi együttműködésre, igényfelmérésre és tervezésre 

alapozódik. A munkaerő-kereslet és kínálat összehangolásával, a vállalkozások munkaerő-

igényére alapozott, célzott toborzás és kiválasztás eredményeképpen hatékonyabb 

foglalkoztatás-ösztönzés valósul meg, melyet az újonnan alkalmazott munkavállalók 

foglalkoztatásához kapcsolódó átmeneti bér- és járuléktámogatási lehetőségének is 

támogatnak. Ennek eredményeképpen jelentősen megnövekedik a munkavállalói mobilitás és 

a hátrányos helyzetű, munkanélküli és inaktív emberek munkaerőpiacra történő 

visszatérésének esélye.  
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A program során a célzott képzési programok a konkrét helyi vállalkozói igényekre épülve, az 

önkormányzatok, helyi foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködésére 

alapozva segítik elő a megfelelő képzettségű munkaerő biztosítását, ezáltal a térségi 

foglalkoztatási viszonyok javítását. 

 

A csongrádi és szentesi járásban, valamint Mindszent városra kiterjedően létrejövő paktum 

keretében, programszerű és integrált, a paktum területre kiterjedő, a releváns gazdasági 

ágazatokat felölelő gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés, széleskörű 

partnerség támogatása és a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó program 

valósul meg. 

 

A támogatási kérelem átfogó céljai megerősítésre és kiegészítésre kerültek a 2018. március 

29-én létrejött Csongrád-Szentes Térségi Foglalkoztatási Együttműködés szakmai 

programjának alapdokumentumában, a „Foglalkoztatási Stratégiában”. A csongrádi-szentesi 

térség releváns, jelenleg érvényben lévő középtávú tervezési dokumentumaival, Integrált 

Településfejlesztési Stratégiáival összhangban a népességcsökkenés mértékének és 

ütemének csökkentése is átfogó célként került deklarálásra. 

 

Specifikus célok: 

A projekt közvetlen célja Csongrád és Szentes járások, valamint Mindszent város 

foglalkoztatási paktumának kialakítása, a menedzsment szervezet kialakítása, a képzési és 

foglalkoztatási programjainak támogatása továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek 

megvalósításával való bővítése, az álláskeresők képzése, munkához jutásuk előkészítése. 

Ennek érdekében fontos a figyelemfelkeltés a minél szélesebb nyilvánosság bevonása, az 

információáramlás javítása. 

• a 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 vállalkozások igényeiből kiindulva a megkezdett paktum területi gazdaságerősítő 

programok továbbfejlesztése 

• partnerség-építés, az információáramlás javítása 

• honlap kialakítása a partnerség erősítésére és a projektekben résztvevők közötti 

kommunikáció megkönnyítésére, valamint foglalkoztatási/munkáltatói fórumok 

működtetésére 

• 2 fős paktum iroda működtetése a vállalkozók igényeinek kiszolgálása érdekében 

(munkaerőigények bejelentése, pályázati, hitel lehetőségekről tájékoztatás, 

vállalkozásfejlesztési tanácsadás stb.) 

• térségi munkaerő-piaci szolgáltatási iroda létrehozása 

 

A Foglalkoztatási Stratégia immár a teljes paktum-közösség közösen elfogadott specifikus 

célkitűzéseit nevesíti, melyek megvalósításán együttesen munkálkodnak. A partnerség 

tudatosan törekedett 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: 

19. ábra: A Csongrád Megyei Foglalkoztatási Stratégia specifikus céljai 
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Forrás: Foglalkoztatási Stratégia (Csongrád-Szentes Térségi Foglalkoztatási Együttműködés) 

 

A bemutatott célkitűzések egységesen érvényesek a Csongrád megyében létrehozásra kerülő 

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

együttműködések a saját megvalósítási területükre vonatkozóan, a helyi sajátosságoknak 

megfelelően gondoskodnak a megyei specifikus célok érvényesüléséről. 

22..22  AA  ffeejjlleesszzttéésseekk  ccééllccssooppoorrttjjaaii,,  aazz  éérriinntteetttteekk  kköörree,,  aa  ffeejjlleesszzttéésseekk  hhaattáásstteerrüülleettee  

A TOP-5.1.2-15 program munkaerő-piaci tevékenységeibe a Csongrádi és Szentesi 

járásokban, valamint Mindszent városában munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos 

helyzetű személyek és inaktívak vonhatók be (paktum területen belüli lakcímmel 

rendelkezők). A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek: 

 

• az alacsony iskolai végzettségű személyek, 
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• 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, 

• közfoglalkoztatottak. 

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának bevonásával részletes 

statisztikai adatgyűjtés indul a paktum területen regisztrált hátrányos helyzetű álláskeresőkről, 

továbbá feltérképezzük a fogyatékkal élők körét, és inaktív személyekről, szakmai 

végzettségükről, kompetenciáikról, akik aztán célzott toborzási, és képzési programok révén 

bevonhatók a projekt munkaerő-piaci tevékenységeibe. 

 

A projekt beavatkozási területének közvetlen célcsoportjai a korábbi években történt 

széleskörű felmérések alapján: 

 

a) A mélyszegénységben élők és a romák: ebbe a körbe azon veszélyeztetett csoportokba 

tartozók sorolhatók, mint például a nagycsaládok, egyszülős családok, idősek, fogyatékkal 

élők, a tartós munkanélküliek, a pályakezdő és az idősebb munkanélküliek, valamint a 

munkanélküli családban élő fiatalok. Ezen csoportokra jellemző a magasabb 

munkanélküliségi ráta, nagyobb arányban maradnak ki az oktatási rendszerből, sújthatja őket 

a pénzügyi kirekesztődés, és hiányosak az életvezetési ismereteik is. 

 

b) A különböző társadalmi csoportokba tartozó fiatalkorúak: elsősorban a 2017-es és 2018-as, 

2019-es évben a munkaerő piacra kerülő végzős diákok, hallgatók, továbbá a fiatal 

álláskeresők (30 év alatti pályakezdő álláskeresők). 

 

c) Nők: elsősorban a kisgyermeket nevelő anyák, akik a munkaerőpiacra való 

visszatérésükkor szembesülhetnek a hátrányos helyzetbe való kerülésükkel, továbbá a 

családon belüli bántalmazással érintett, védelemre szoruló nők. 

 

d) Idősek: egyrészről az 50 feletti munkavállalók és álláskeresők, másrészről az időskorúak 

közül azok, akik képesek és motiváltak abban, hogy aktív szerepet vállaljanak a munkaerő-

piacon, hogy tudásukat hasznosítsák, illetve munkavégzésük során megismerjék és használják 

a 21. század hétköznapi eszközeit. 

 

e) Fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek: az érintett személyek mellett az 

ellátást végző családtagok is, elsősorban alternatív formájú munkavégzés kapcsán, mint pl. a 

távmunka, részidős munka, akadálymentes munka, stb. 

 

f) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, akik kiszorultak a nyílt 

munkaerőpiacról, kompetenciafejlesztésre szorulnak, illetve képzésekben való részvételük 

indokolt a versenyszférában történő elhelyezkedésük érdekében. 

 

g) Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek: 
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• a legalább 6 hónapja álláskeresőként nyilvántartottak; 

• a legalább 3 hónapja álláskeresőként nyilvántartott olyan személyek, akiknek a 

foglalkoztatási szerv ezen idő alatt nem tudott megfelelő állásajánlatot kínálni; 

• az elavult szakképesítéssel rendelkezők (szakképesítését a programba vonást 

megelőzően legalább 15 évvel szerezte és legalább 5 éve nem dolgozott az adott 

szakképesítést igénylő munkakörben) 

• álláskeresési ellátásukat már kimerített álláskeresők 

 

A projekt közvetett célcsoportjait két nagy részre oszthatjuk: 

• az első kategóriába a fenti csoportba tartozó érintettek családtagjai, illetve a velük 

szoros anyagi viszonyban lévő személyek, akik azáltal, hogy a közvetlen célcsoport 

tagjai rendezett anyagi körülmények közé kerülnek, szintén felszabadulhatnak az 

anyagi terhek alól. Továbbá ide sorolhatjuk a közvetlen célcsoport tagjaival érintkező 

helyi közösségeket is, akik a preferált csoport tagjait érintő életminőség-javulással 

párhuzamosan erősíthetik a helyi identitás és a helyhez való kötődés érzését a 

közösség tagjaiban; 

 

• a másik csoportba a földrajzi értelemben vett nagyobb távolságban élők, elsősorban a 

megye illetve a paktum terület vonzáskörzete területén élők sorolhatók (akik akár 

hasonló problémákkal küzdenek, mint a megcélzott csoport tagjai), akik a projektben 

realizált eredményeket jó gyakorlatokként adaptálhatják a saját térségükben, illetve 

közösségükben, gazdasági érdekcsoportokban. 

 

A projekt érintettjei szintén két nagy kategóriába sorolhatók: 

 

• A projektben aktív szerepet játszó kettő konzorciumi partner – Csongrád Városi 

Önkormányzat, Csongrád Megyei Kormányhivatal tekintettel arra, hogy az 

összefogásuk és a projektben vállalt szerepük hosszas előkészítő és egyeztető munka 

eredménye azzal a céllal, hogy hozzásegítsék a paktum terület térségét a munka-

erőpiaci helyzet javulásához. 

 

• A tervek elkészítésében, valamint a projekt eredményeinek fenntartásában (azaz 

együttműködések, közösségek életben tartása, foglalkoztatottak tovább való 

alkalmazása, stb.) több munkáltató, önkormányzat, civil szervezet és helyi 

szerveződés vesz részt, a teljesség igénye nélkül: Szentes Város Önkormányzata, 

Derekegyháza Község Önkormányzata, Szegvár Község Önkormányzata, Horváth 

Légtechnika Kft., Mars Hungary, Roba Tisza Kft., Diana Alapítványi Képzőintézet, 

Szegvári TKKI, Hungerit Árpád Agrár zrt., Dél Kertész TÉSZ, Vestfrost Zrt., Legrand 

Zrt., Szentesi Üdülőközpont Nonprofit kft., Gulyás hús Kft., Grow Group Palánta Kft. 

 

A tervek szerint a projekt megvalósítási szakaszának egyik első komoly lépése a stratégia 

megalkotása, amelyre ráépül a projekt teljes megvalósítási időszaka, továbbá az eredmények 

hatékony fenntartása is. A stratégia kidolgozásában fontos szerepet szánunk a célcsoportok 

képviselőin túl az érintett szervezeteknek is, aktívan be kívánjuk őket vonni a célok és 

tevékenységek meghatározásába, mivel a konzorciumi tagok mellett ezen szervezetek átfogó 

képet alkotnak a tevékenységi körük okán a projekt által érintett célcsoportok helyzetére 

vonatkozóan. Az ezt megelőző időszakban is történt, illetve történik egyeztetés a fontosabb 

szervezetekkel, de a stratégia kidolgozása során rendszeres ülések és szakmai viták fognak 

zajlani. 
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A tervezett fejlesztés tevékenységeit összefoglalva a következő elvárásaink fogalmazódnak 

meg a projekttel kapcsolatban: 

 

• a korábbi részekben bemutatottak szerint a paktum terület egyik fő problémáját a 

magas elvándorlási hajlandóság okozza, főként a fiatalabb és szakmailag képzett 

csoportok körében, ezért a projekt egyik fő célja a tendencia gyengítése, illetve 

visszafordítása; 

• a további gondot az átlagosan alacsony munkanélküliség mellett a tartósan inaktív 

csoportok léte jelenti, főként az alacsonyabb képzettségi szinttel rendelkezők és nem 

megfelelően motivált személyek magas száma miatt; ennek a helyzetnek az enyhítése 

a projekt másik fő feladata: olyan konstrukciók kidolgozása és alkalmazása, mely 

révén minél több érintett személy újonnan vagy újra megtalálja a helyét a 

munkaerőpiacon 

22..33  AAzz  eelléérreennddőő  ccééllookkhhoozz  sszzüükkssééggeess  tteevvéékkeennyyssééggeekk  bbeemmuuttaattáássaa  

A projektben résztvevő konzorciumi tagok és főbb szerepeik: 

 

A konzorcium vezetője Csongrád Városi Önkormányzat. Feladata többek között 

foglalkoztatási paktum létrehozása, munkaerő-piaci szolgáltatások és a széles körű 

nyilvánosság biztosítása. Létrehozza, majd működteti a paktum irodát, elkészíti a paktum 

dokumentumokat, egyéb szakértői és munkaerő-piaci szolgáltatásokban vesz részt. 

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal, mint kötelezően bevonandó partner vesz részt a 

projektben. Feladata a célcsoportot érintő támogatások, valamint egyéb szakmai 

szolgáltatások biztosítása. 

 

A térségi munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításában, valamint a helyi termék- vagy 

szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységben még nem ismert 

partnerek vesznek majd részt. 

 

A Konzorciumvezető, Csongrád Városi Önkormányzatának tevékenységei: 

 

3.1.2 Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

 

A. Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. főtevékenység) 

kapcsolódóan: 

 

a) Foglalkoztatási paktum létrehozása, valamint foglalkoztatási helyzetelemzés elkészítése 

A foglalkoztatási paktum létrehozása (az adott területi szinten jelenlévő, foglalkoztatás 

területén releváns szereplők megkeresése és bevonása a foglalkoztatási megállapodásba 

(paktumszervezet), tagok közötti együttműködési megállapodás aláírása), valamint a paktum, 

megállapodás területi szintjére vonatkozó, részletes – valamennyi releváns gazdasági ágazatra 

és szezonális munkaerő-keresletre kitérő - foglalkoztatási helyzetelemzés készítése, melynek 

része - indikátorokkal, kutatásokkal, elemzésekkel, és/vagy szakértői véleményekkel 

alátámasztott - közös helyzetfeltárás, problémaelemzés a térség munkaerő-piacának 

jellemzőiről, a foglalkoztatás nehézségeiről, a kritikus pontokról és a beavatkozási 

elképzelésekről. 
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Célszerű a térségi munkaerőpiac releváns szereplői közül azokat meghívni az előkészítésbe, 

akiknek felkészültsége, szakmai tekintélye, a helyi társadalomban betöltött szerepe képessé 

teszik őket arra, hogy területükön mozgósító erővel rendelkezzenek, képesek társaikat 

megszólítani, illetve szerepük a munkaerőpiac adott szegmensén meghatározó. A 

foglalkoztatási paktum tevékenységének megújítását a jelenlegi szervezeti dokumentumokban 

foglalt működési szabályok figyelembevételével és egy előkészítő workshop sorozat 

megszervezésével kell elindítani. A partnerségen keresztül új munkakapcsolatok alakulhatnak 

ki a helyi társadalom különböző szereplői között, amelyek más területeken is eredményekhez 

vezethetnek.  

 

A foglalkoztatási partnerség legszélesebb szervezeti megoldása a foglalkoztatási fórum, ezért 

az együttműködési megállapodásban foglalkozni kell annak legfontosabb feladataival, 

összehívásának gyakoriságával, a paktum Irányító Csoportjának összetételével és feladataival, 

hatáskörével, valamint a paktum a menedzsment-szervezete felállításával, a paktumiroda 

létrehozásával.  

 

A menedzsment szervezetet mindenképpen célszerű olyanokra bízni, akik különböző 

projektek, humán- és/vagy vállalkozásfejlesztési programok lebonyolításában már megfelelő 

tapasztalatokkal, referenciákkal rendelkeznek, személyi és tárgyi kapacitásuk, pénzügyi 

kondíciók és annak stabilitása megfelelő. Az új helyi foglalkoztatási partnerség 

létrehozásának első közvetlen eredménye lehet egy komoly helyzetelemzés (és a majd azon 

alapuló foglalkoztatási stratégia) kidolgozása, amely figyelembe veszi a gazdasági, valamint a 

térségfejlesztési szempontokat, a főbb gazdasági ágazatokra és szezonális munkaerő-

keresletre kitérő, indikátorokkal, kutatásokkal, elemzésekkel, és véleményekkel alátámasztott 

dokumentum a térség munkaerő-piacának jellemzőiről, a foglalkoztatás nehézségeiről, a 

kritikus pontokról és a beavatkozási elképzelésekről, lehetőségeiről. 

 

b) részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása 

A paktum, megállapodás területi szintjére vonatkozó, a résztvevők által konszenzusos 

módszerrel elfogadott, a helyzetfeltárásból logikusan következő, térségi gazdaságfejlesztési 

célokhoz szorosan kötődő, foglalkoztatást és munkanélküliség elleni küzdelmet fókuszba 

állító, az állami, illetve az illetékes kormányhivatal munkaügyi politikájával összhangban álló 

lokális és átfogó programjaival szinergiában álló, részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv 

kidolgozása, beleértve kutatásokat, felméréseket, adatbázisokat, ágazati trendeket figyelő 

elemző és előrejelző rendszer felépítését, negyedéves vagy féléves paktum területi gazdasági 

és foglalkoztatási gyorsjelentések készítését: 

A megújított foglalkoztatási partnerség elkészített gazdasági és foglalkoztatási 

helyzetelemezésére alapulóan, abból logikusan következően kidolgozásra kerülhet egy közös 

(a térségi gazdaságfejlesztési célokhoz szorosan kötődő, foglalkoztatást és munkanélküliség 

elleni küzdelmet fókuszba állító, az állami, illetve az illetékes kormányhivatal munkaügyi 

politikájával összhangban álló lokális és átfogó programjaival szinergiában álló) paktum 

stratégia, a megalapozó szakmai műhelymunkák megszervezésével, valamint a nyilvánosság 

bevonásával. Ennek a legitimitását azzal lehet biztosítani, ha a résztvevők konszenzusos 

módszerrel elfogadják annak tartalmát, mivel a stratégia tartalmazza azokat a kitörési 

pontokat, amelyeket a paktum résztvevői közös célnak tekintenek, és amelyek 

megvalósításának segítése a paktum menedzsment szervezet feladata lesz. 

 

A kidolgozásra kerülő gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási stratégiát illeszteni kell az 

Európai Uniós, nemzeti szintű és a megyei szakpolitikai dokumentumokhoz, valamint a 

megyei paktum keretében készülő foglalkoztatási stratégiához. Ennek érdekében mind a 
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helyzetelemzési, mind a stratégiaalkotási folyamatot a megyei önkormányzattal szoros 

együttműködésben kell végrehajtani. A stratégia a gazdaságfejlesztésre és a foglalkoztatás 

növelésére irányul és tartalmazza a helyzetelemzésen alapuló átfogó és specifikus célokat, 

prioritásokat, intézkedéseket; a fejlesztésekhez szükséges lehetséges források felmérését, 

javaslat tevő forrástérképet; a monitoring és értékelési rendszerét, folyamatát, a horizontális 

(esélyegyenlőségi és fenntarthatósági) szempontok figyelembevételével.  

 

A részletes foglalkoztatási stratégia és a kapcsolódó Akcióterv kidolgozása (beleértve 

kutatásokat, felméréseket, adatbázisokat, ágazati trendeket figyelő elemző és előrejelző 

rendszer felépítését, negyedéves vagy féléves paktum területi gazdasági és foglalkoztatási 

gyorsjelentések készítését) során a közösség tagjainak egyet kell érteniük abban, hogy mik 

azok az értékek, célok és fejlesztési irányok, amelyekre a jövőt építik. A stratégia-alkotás 

fontos lépéseként a jövőképet is meg kell határozni. a fejlesztési célok meghatározása 

érdekében fel kell vázolni azt a jövőben elérni kívánt állapotot, mely a közösség értékrendjét 

tükrözi és számításba veszi a realitásokat.  

 

A jövőkép egy olyan vízió, amely az elképzelések szerint a paktum terület térségének 

munkaerőpiacára jellemző lesz 5-10 év múlva (a terminust el kell dönteni). A jövőkép célja, 

hogy lelkesítse a közösség tagjait, mindenki számára világossá tegye az erőfeszítések 

értelmét, megakadályozza, hogy a fejlesztések vaktában, akár egymásnak ellentmondva 

valósuljanak meg. A stratégia kidolgozásával együtt a gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési 

akciótervet is el kell készíteni: 

 

Az elkészítendő akcióterv az elfogadott megállapodásra, a stratégiára alapuló ütemtervvel, 

humánerőforrás-tervvel, valamint költségvetéssel rendelkező intézkedéssorozat, amely 

tartalmazza a végrehajtandó projekteket is. A projekt tekintetében és a felhívásban foglaltak 

szerint több éves időtartamra javasolt kidolgozni (2018-2021), de folyamatos monitoring és az 

időközi értékelések végzése is szükséges. A stratégia megvalósítását sikeres foglalkoztatási 

akciótervek sorozatával lehet elérni, a következő 3 éves akcióterve 2018-20-as időszakra 

készülhet majd.  

 

A célok és a stratégiai programok megfogalmazásánál ügyelni kell arra, hogy egyszerre ne 

akarjunk mindent megváltoztatni és olyan területeken tervezünk fejlesztéseket, ahol a paktum 

partnerség sikeresen fel tud lépni, mindig igyekezni kell a partnerség és a célcsoportok, 

kiemelten a helyi/térségi vállalkozások számára legfontosabb területekre koncentrálni a 

végrehajtás során is. 

d) munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzése 

A keresletvezérelt szemlélettel összhangban a paktum partnerség megalapozása, előzetes 

vállalati munkaerő- és képzési igényfelmérés, munkaerő-tartalék felmérése. A foglalkoztatók 

feltérképezése és a képzési igényeik azonosítása érdekében részletes igényfelmérés valósul 

meg. Azonosítjuk a munkaerőigényt, a munkakörök betöltéséhez szükséges végzettségeket, 

kompetenciákat, illetve a foglalkoztató megadja a kínálati csomagját. Ez alapján történik a 

célcsoport toborzása. 2017-2019 években évi 1-1 igényfelmérés történik. 

 

e) paktumiroda működtetése, maximum 1 fő főállású partnerségi koordinátorral és szakmai 

vezetővel. A paktum iroda elhelyezésénél törekedni kell a szolgáltatásokat igénybevevő 

számára könnyen megközelíthető helyszínt választani. Esetünkben a helyszín a 

konzorciumvezető önkormányzat épületében lesz kialakítva. A fizikai elhelyezése mellett a 

megfelelő szakmai felkészültségű munkatársak felvételével, az iroda szolgáltatási körének 

igények szerinti kialakításával lehet biztosítani, hogy az iroda szolgáltatásai elérhetőek 



 

 

 
54 

legyenek, és a vállalkozások, képzőintézmények, egyéb partnerek, az álláskeresők számára is 

érezhető, látható, hasznos szolgáltatást nyújtsanak. 

 

A paktum iroda tervezett szolgáltatásai: 

• Tanácsadó, kapcsolattartó személy és információs pont biztosítása a szükséges 

kompetenciákkal és tapasztalattal a vállalatokkal és a KKV-kkel való napi szintű 

együttműködés fenntartása, a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének 

nyomon követése, az információk begyűjtése és átadása, információs bázis 

naprakészen tartása érdekében a térségben. 

• Komplex adatbázis kezelő folyamatos működtetése a munkaerő toborzó 

tevékenységhez való kapcsolódás és annak elősegítése érdekében (kereslet és kínálat 

párosítása). 

• Munkáltatók tájékoztatása, munkaerőigényük felvétele. 

• Folyamatos vállalati kapcsolattartás, igények, felmerült problémák összegyűjtése és 

továbbítása a megfelelő paktum partnerek számára. 

• Álláslehetőségek feltárása, bemutatása álláskeresők számára. 

• A Csongrád Megyei Kormányhivatal szolgáltatásairól, az álláskeresési támogatásokról 

tájékoztató, foglalkozást segítő támogatásokról tájékoztató nyújtása munkáltatók 

részére 

• Képzési ajánlatok bemutatása. 

• Gyakornoki program lehetőségek bemutatás, szervezése. 

• A paktum terület gazdasága számára kiemelten fontos szakmák népszerűsítése a 

Kamarával és a Szakképzési Centrumokkal együttműködve. 

• EU-s pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás vállalkozások számára. 

• Partnerségi kapcsolatok erősítése (pl. vállalkozások és képzők kapcsolatának 

erősítése) 

 

A menedzsment szervezet és paktumiroda működéséhez kapcsolódó monitoring, 

minőségbiztosítás folyamat támogatása, területi összehangolása a paktum iroda hatékony 

működése és a tevékenységek, folyamatok megfelelő ellátása érdekében. 

 

Megfelelő monitoring rendszert kell kialakítani, amely lehetővé teszi az indikátorok nyomon 

követését. A tevékenység során megtörténik a paktum folyamatok minőségbiztosítása, és 

szakmai támogatása, továbbá a megyei paktummal való folyamatos szakmai egyeztetés. 

 

f) a paktumok fenntartható működésére is garanciákat nyújtó paktumot alapító 

együttműködési megállapodás aláírása 

A megállapodás aláírását a támogatási szerződés hatályba lépését követő 6. hónap végéig 

kötelező megtenni. A partnerség építési folyamat során azonosítani kell az egyes 

partnerszervezetek érdekeit, lehetséges szerepét, vállalásait, és elkészíteni a rendezvények 

során a paktumot megalapító megállapodást. 

 

g) foglalkoztatási partnerség (paktum) működési tapasztalatainak összegyűjtése, illetve 

megosztása 

A paktum menedzsment tervezi részvételét a létrehozás alatt álló országos paktum 

platformban, és folyamatosan együttműködik a Kormányhivatallal is a szakmai tapasztalatok 

megosztása, terjesztése érdekében. A helyi-megyei paktumok koordinációs tevékenysége 

keretében megvalósul a helyi, MJV és megyei paktumok folyamatos együttműködése és az 

összegyűjtött tapasztalatok cseréje, megosztása. 
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h) A partnerségi bevonással végrehajtott projekt folyamat részletes dokumentációja 

Partneri egyeztetések jelenléti ívei, fotók, emlékeztetők készítése. A projekt dokumentáció 

már a projekt előkészítési szakaszában megtartott partnerségi megalapozó rendezvények 

részleteit, felvetett témáit és az egyeztetések eredményeit is tartalmazzák, amely 

tevékenységet egészen a projekt fizikai zárásáig kötelező jelleggel el kell végezni. 

 

i) projektzárási feltétel minősítés megszerzése a sztenderdek alapján 

A paktum projekt felépítése a közzétett sztenderdek alapján történik, figyelembe vesszük az 

abban fogalmazott elvárásokat. A minősítési eljárást a paktum iroda munkatársai 

menedzselik, és készítik elő az ehhez szükséges dokumentációt már a projekt megvalósítása 

során folyamatosan. 

 

j) Figyelemfelkeltés 

A minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az 

együttműködési hálózatban érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében. 

Fontos, hogy bizalmi légkör és a párbeszéd alakuljon ki a régi és az új szereplők között, 

valamint erősödjön az együttműködés kultúrája. Így biztos megalapozottan kerül kidolgozásra 

a paktum ügyrendje (szervezeti- és működési szabályai), az éves munkaterv és a paktum 

költségvetése. Fontos, hogy a paktumban résztvevő szervezetek harmonikusan, egymást 

segítve, megfelelő együttműködéssel és hatékonyan végezzék feladataikat, a paktum sikerét 

folyamatosan szem előtt tartva és TOP 5.1.2 projekt esetében a sztenderdek előírásait szem 

előtt tartva a projektzárási feltétel minősítés megszerzése érdekében. 

 

A csongrádi foglalkoztatási partnerség korábbi működési tapasztalatainak összegyűjtése, 

illetve megosztása nem csak a hagyományos módszerekkel történik, hanem a 

figyelemfelkeltés és a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt 

tudatosítására az együttműködési hálózatban érintett partnerek, valamint a szélesebb 

nyilvánosság körében egy korszerű honlap fejlesztés is elindul a kapcsoló kereslet-kínálati és 

partnerségi portállal, valamint a közösségi média releváns elemeik felhasználásával.  

 

A tervezett portál a legfrissebb foglalkoztatási hírek és munkaerőpiaci támogatások mellett 

online módon elérhetővé teszi a munkaadók és a munkavállalók szempontjából fontos 

szolgáltatásokat, a diákmunkával, munkatapasztalat szerzéssel, önfoglalkoztatóvá válással 

kapcsolatos tudnivalókat.  

Az álláskeresőknek elektronikusan elérhetővé teszi a partnerség szolgáltatásait és a képzési 

információkat, a pályakezdők gyakornoki lehetőségeit, a kompetencia fejlesztő 

felkészítéseken, toborzásokon, teszteléseken és az ehhez kacsolódó tanácsadásokon való 

részvétel feltételeit. 

 

k) Megvalósíthatósági Tanulmány 

Az Irányító Hatóság által kiadott egységes útmutató alapján elkészített, jelen Felhívás 

mellékleteként közzétett és a támogatási kérelemhez benyújtott megvalósíthatósági tanulmány 

(MT) a projektek benyújtásának feltétele, mely széleskörű gazdasági és társadalmi 

partnerséggel, a helyi szereplők kötelező bevonásával készül és be kell nyújtani a támogatási 

kérelem mellékleteként. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével az Önkormányzat 

külső vállalkozót bízott meg. A tanulmány 2016. augusztus 26-ig készül el a helyi szereplők 

bevonásával. 

 

l) Paktumok tevékenységének összehangolása 
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A megyei és a helyi, valamint a megyei jogú város által létrehozott 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.  

Igényfelmérések mind az előkészítési, mind a megvalósítási szakaszban készülnek. 

 

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 

 

A. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. 

főtevékenység) kapcsolódóan: 

 

j) az oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása, az egész életen 

át tartó tanulás terjesztése. Törekedni szeretnénk a vállalatok képzési igényeinek kielégítésére, 

és olyan képzések előkészítésére és megvalósítására, amelyek elvégzését követően az 

álláskeresők munkába állhatnak a projekt keretében. Vállalati igényfelmérést követően, cégek 

igényeire szabott egyedi felnőttképzési programok (B vagy D típusú) fejlesztése valósul meg, 

majd ezek engedélyeztetése. A folyamat során a cégek bevonását biztosító DACUM módszert 

használunk. A DACUM (Development A CUrriculuM) módszert eredetileg az USA-ban és 

Kanadában fejlesztették ki a munkaügyi programok irányításához. Európába 1969-be jutott el. 

A Holland Főiskola alkalmazta. Magyarországon 1989-ben a Világbanki Program 

megvalósítása során, kanadai szakértők segítségével terjedt el. A csoport által, a 

brainstorming és a konszenzus technikák alkalmazásával, olyan táblázat készítése, mely 

strukturáltan összefoglalja a fejleszteni kívánt területeket és a fejlesztés tervezett 

tevékenységeit. A megjelölt területekhez faladatokat kapcsol, azokat prioritásuk szerint 

rendezi.  

 

Az engedélyeztetést követően gondoskodni kell, hogy a képzések felkerüljenek a 

Kormányhivatal képzési listájára, mert csak ebben az esetben lehet támogatott képzést 

indítani. A képzések megvalósításában az érintett vállalkozások gyakorlati képzésbe való 

bevonása a cél. 

 

o) A projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és a kommunikáció a szélesebb 

nyilvánosság felé 

A cél a paktum területi munkalehetőségek, vállalkozások megismertetése, a gazdaság 

fejlődése, a paktum terület élhetőségének, lehetőségeinek bemutatása, népszerűsítése. Ezáltal 

a képzett munkaerő vonzása a paktum területre. Ezen kívül fontos feladata a kampánynak, 

hogy a jelenleg a paktum területen élő munkaerőt megtartsuk. Ennek értelmében két irányban 

fejtené ki a kampány a hatékonyságát, vagyis a külső marketingkommunikáció mellett egy 

belső meggyőző kampány is futna párhuzamosan. 

 

A kampány során a paktum területi lakosság elérése is fontos feladat. Elsősorban tehát a helyi 

médiumokat használva valósítjuk meg, folyamatosan jelenlét mellett az interaktív kampányt. 

Azon célszemélyek megszólítása a feladat, akik a paktum terület gazdasági életének szereplői 

szerint óhajtott munkaerők lehetnek. Ehhez meg kell ismerni a megbízók igényeit, valamint a 

megjelölt célterületeken élő kijelölt célcsoportokat. Minden esetben a nagyobb lefedettséggel 

rendelkező médiumokat vesszük igénybe. 

 

Az üzenetekben a cégek által ismertetett igények, a paktum terület települései kínálta 

fejlesztések, lehetőségek, és a megjelölt célcsoportok problémáinak egyeztetése során 

felszínre került problémák megoldásainak megfogalmazása a feladat. A várható 
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lehetőségeket, a paktum terület településeire költözés előnyeit, a pozícionálás során 

megállapított kedvező tulajdonságok bemutatásával kell megfogalmazni. Az üzenetek 

továbbításánál feltétlenül be kell vonni a véleményvezéreket, vagyis azokat a meggyőző 

szereplőket, akik közreműködésével hatékonyabb lehet a kommunikáció. 

 

A célcsoportok által beazonosítható szereplők mellett a cégek, valamint a paktum terület 

vezetőire számítunk. 

 

A cél a paktum terület lakossága körében népszerűsíteni a növekedés üzenetét. Az ideérkező 

munkavállalók és családjaik befogadásának előnyeit, annak pozitív hatását az egyén életére. A 

helyi cégekben rejlő potenciál bemutatása, a vállalkozásokról kialakult pozitív kép 

bemutatása, az imázs erősítése. 

 

Elsősorban a helyi médiumokat használva valósítjuk meg, folyamatosan jelenlét mellett a 

kampányt. Az üzenetekben a cégek által ismertetett eredmények, célok bemutatása, a paktum 

terület fejlesztési vízióinak a bemutatása, ezáltal a lakosság problémáinak, igényeinek a 

biztosabb megoldása a feladat. A paktum terület jövőjének, a növekedésnek köszönhető 

fejlődéseinek a bemutatását fogalmazzák meg ezek az üzenetek. Fontos, hogy ezek mellé az 

üzenetek mellé is hiteles közlőket győzzünk meg! 

 

A tevékenység keretében a 12 db negyedéves helyi paktum partnerségi ülés, 3 db 

toborzórendezvény, valamint 3 db pályaválasztási nap szervezése is megtörténik. 

 

p) honlap kialakítása (nem azonos a kötelező nyilvánosság keretében elkészítendő paktum 

aloldallal) 

 

A minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az 

együttműködési hálózatban érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében egy 

korszerű honlap fejlesztés is elindul a kapcsoló kereslet-kínálati és partnerségi portállal, 

valamint a közösségi média releváns elemeik felhasználásával.  

 

A tervezett portál a legfrissebb foglalkoztatási (közvetlenül a vállalkozásoktól, vállalkozói 

szövetségektől, Kormányhivataltól beszerzett, sajtófigyelés során összegyűjtött) hírek és 

munkaerő-piaci támogatások mellett online módon elérhetővé teszi a munkaadók és a 

munkavállalók szempontjából fontos szolgáltatásokat, a diákmunkával, munkatapasztalat 

szerzéssel, önfoglalkoztatóvá válással kapcsolatos tudnivalókat.  

 

Az álláskeresőknek elektronikusan elérhetővé teszi a partnerség szolgáltatásait és a képzési 

információkat, a pályakezdők gyakornoki lehetőségeit, a kompetencia-fejlesztő 

felkészítéseken, toborzásokon, teszteléseken és az ehhez kacsolódó tanácsadásokon való 

részvétel feltételeit. 

 

t) kapcsolat gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési projektekkel, forráskoordináció segítése 

A kormányzati programmegvalósulások hatékonyságának növelése, e támogatások hatásainak 

erősítése a munkaerő-piacon. Az OP programok munkaerő-igényeinek támogatása a TOP és 

GINOP fejlesztések munkaerő-igényeinek szem előtt tartásával: a TOP fejlesztések várhatóan 

később lesznek időszerűek és emellett alacsonyabb munkaerő-igényűek is, viszont a GINOP 

fejlesztésekre már tekintettel kell lenni a 2018. évi tevékenységek tervezésekor. 
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A pályázókkal, nyertesekkel való folyamatos kapcsolat kiemelt feladata lesz a paktum 

irodának a megvalósítás során is. Az EFOP projektekkel való kapcsolódási pontok (a helyi 

partnerség keretében szervezett forráskoordináció során folyamatosan nyomon követjük a 

járás területén megvalósuló EFOP projekteket, és kihasználjuk a szinergiákat: 

 

I. prioritási tengely: Együttműködő társadalom / 1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási 

tengely) Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel 

előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében (9.i) / 1.A célkitűzés: A 

munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való belépésének 

növelése / 1.1 intézkedés: A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci 

eszközökben való részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése ÉS 1.2 

A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek 

kibontakoztatása 

 

III. prioritási tengely: Gyarapodó tudástőke / 2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (3. prioritási 

tengely)A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és 

hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a 

hátrányos helyzetű csoportok számára (10.ii) / 3.C célkitűzés: A felsőfokúnak megfelelő 

szintű oktatásban való részvétel növelése, TOVÁBBÁ 3.D célkitűzés: A munkaerő-piaci 

kompetenciák szintjének emelése a felsőoktatási hallgatók körében / 3.4 A felsőfokúnak 

megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása ÉS 3.5. A 

munkaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási rendszerben. 

 

3.1.4 Önállóan nem támogatható, választható, kiegészítő tevékenységek 

 

C. Befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek – 3. 

kiegészítő tevékenység: 

 

A paktum résztvevői részéről a tervezett befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek 

között szerepel a paktum terület adottságainak, értékeinek erősítése mellett a gazdaság 

élénkítésén és a paktum területről egy pozitívabb kép kialakítása érdekében a 

munkahelyteremtés elősegítése, a befektetői és beruházási aktivitás ösztönzése; a turizmus, az 

idegenforgalmi hálózat és kínálat további fejlesztése; a természeti értékek, műemlékek, 

műemlék jellegű épületek megóvása.  

 

Fontos feladat az önkormányzatok és a befektetők közötti kapcsolat minőségének folyamatos 

javítása, „szolgáltatás-orientált” szemléletű intézményrendszer biztosítása, a vállalkozások 

támogatása, a helyi, a hazai és a külföldi tőke bevonása, letelepítése, átgondolt befektetés 

ösztönzési stratégia mentén valósulhat meg, amely a meglévő, jellemző adottságok erősítése 

mellett előre vetíti a gazdasági megújulást is. A paktum területén lévő cégek egyre 

súlyosbodó munkaerőhiánya miatt a tevékenység legfontosabb célja nem a külső befektetések 

vonzása, hanem a paktum terület munkaerővonzó képességének növelése, amely szükséges a 

meglévő vállalatok működéséhez, fejlesztéséhez.  

 

Ennek érdekében a tevékenység keretében munkaerő-vonzási célú befektetés-ösztönzési 

stratégia és akcióterv készül el. A befektetés ösztönzési stratégia megvalósítása, nyomon 

követése, folyamatos felülvizsgálata, illetve az elért eredmények visszacsatolása a paktum 

terület stratégiai tervezési folyamatába fontos a településfejlesztési koordinációt és 

adminisztrációt végző szervezeti egységek és az önkormányzatok befektetés ösztönzéssel 

foglalkozó szakemberei szempontjából is. 



 

 

 
59 

 

B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, 

foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) kapcsolódóan 

 

b) a célcsoportot érintő egyéb munkaerőpiaci tevékenységek, melyeket a megyei 

kormányhivatalon kívüli, egyéb szervezetek is elláthatnak: 

Egyes munkaerő-piaci szolgáltatásokat a projekt célcsoportja részére a később bevont 

szervezetek végeznek majd. 

• Ennek keretében elvégzik majd a toborzási és kiválasztási feladatokat, kompetencia-

fejlesztést és mentorálást nyújtanak a bevont tagoknak, illetve egyéni fejlesztési tervet 

dolgoznak ki számukra. A foglalkoztatókkal együttműködve történik meg a 

munkavállalók kiválasztása, az elvárt kompetenciák fejlesztése, és az utókövetés is. 

• Elvégzik továbbá a munkaerő-piaci projektrészhez kapcsolódó szakértői költségek 

(pszichológus a kiválasztás segítésére: az ügyfelek pszichológus támogatását is 

igénybe vehetik a program keretein belül, ahol személyes elakadásaik megoldásában 

kaphatnak segítséget); munkajogi szakértői szolgáltatás igénybevétele, valamint 

szupervízió valósul meg a szakmai megvalósítók részére. 

 

A szupervízió célja a szakmai megvalósítók mentális védelme, szakmai kompetenciájuk 

fejlesztése, a kooperáció és a hatékonyság fejlesztése, elősegíti az intervenciós lehetőségek 

tudatosítását, és támogatja a kollégák hatékony együttműködését, kommunikációját, egymás 

és a vezetők között egyaránt. A szupervízió egy nagyon hatékony személyiségfejlesztő 

módszer, célja a hivatásbeli személyiség kompetencia fejlesztése. A szupervízió keretében 

esetmegbeszélés történik, tehát mindig egy konkrét esetből, az esethozó által hozott konkrét 

szituációból indul ki a megbeszélés.) 

 

A célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások kapcsán megbízási jogviszonyt 

kell létesíteni legalább 1 fő toborzási, kiválasztási, szolgáltatási, mentor munkatárs, 1 fő 

foglalkoztatási információs munkatárs, 1 fő tréner (egyéni fejlesztési tervek készítése, 

(kompetenciafejlesztési tréningek lebonyolítása, illetve megbízási jogviszonnyal alkalmazott 

további speciális trénerek. 

 

A projektben minimum 307 főt kell munkaerő-piaci szolgáltatásban részesíteni! 

 

A szolgáltatási folyamat 
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A felállításra kerülő paktumiroda koordinációjával közre tud működni a megyei 

Kormányhivatal azon továbbadott feladataiban, amelyek a célcsoport toborzása, a projektbe 

bevont személyek kiválasztása; álláskeresők humánfejlesztése a képzéseken és a 

foglalkoztatásban való sikeres részvétel érdekében tervezett a projektben. 
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A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja szakmai, módszertani segítségnyújtással 

hozzájárulni a foglalkoztatási helyzet javításához, a gazdasági élet résztvevői közötti 

együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási 

tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtéséhez. 

 

A foglalkoztatási paktum keretében a helyi munkaerő-piaci igényekhez igazodó tanácsadási 

és tréning tevékenység szervezése és finanszírozása, a foglalkoztatási paktum keretében 

működő szakmai egyeztetések és a vállalati igények felmérése során felmerülő igények és 

szükségletek alapján célszerű további, az igényekre reagáló tréningek és tanácsadások 

bevezetése. A tréningek (a vállalkozási alap- és emelt szintű tanácsadás kivételével) rövid, 

jellemzően 1 - 2 napos időtartamúak lennének, lehet köztük motivációs, álláskeresési, tanulási 

stb. tréning az aktuális igényeknek megfeleltetve. 

 

Tervezett módszertan a kompetenciák azonosítására, amely eredményei az egyéni fejlesztési 

tervekhez is használható: „Kulcs-Kép” módszer: 

 

A „Kulcs-Kép” módszer a munkába állási esélyek javítását, a megfelelő munka megtalálását 

célozza meg. Tíz olyan kulcskompetenciával foglalkozik, amelyek mind a munkavállalók, 

mind a munkaadók számára meghatározóak: 

 

• felelősségvállalás 

• konfliktuskezelés, kritikai kompetencia 

• teljesítőképesség 

• kommunikációs képesség 

• stresszkezelés 

• alkalmazkodóképesség, változások kezelése (reziliencia) 

• kreativitás 

• tanulási képesség 

• folyamatátlátó képesség 

• együttműködési képesség 

 

A programban résztvevők megismerik e kulcskompetenciák pontos jelentését és munkaerő-

piaci jelentőségüket, emellett részletes visszajelzést kapnak a saját kulcskompetenciáikra 

vonatkozóan. A módszer gyakorlatorientált, cselekvés alapú; a kulcskompetenciák 

megfigyelése strukturált szempontrendszer alapján történik, e dokumentáció alapozza meg a 

személyes kulcskompetenciákra vonatkozó értékelést. A programban résztvevőknek adott 

személyes, szóbeli értékelés konzultációs lehetőséget is biztosít, míg az írásbeli értékelés jól 

használható a későbbi álláskeresés során, az önéletrajz részeként. 

 

„Kulcs-Kép” program – munkaerő-piaci kulcskompetenciák felmérése 

Célcsoport: Munkaerő-piaci (re)integrációs, illetve pályaorientációs folyamatban résztvevő 

személyek (munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek; pályakezdő fiatalok; 

pályamódosításra készülő munkavállalók) 

Cél: A munkaerőpiacon kulcsfontosságú kompetenciák tudatosítása, beazonosítása és 

értelmezése; a kulcskompetenciáinak objektív értékeléséről szóló portfólió megszerzése, 

amely az álláskeresés során célirányosan használható. 

 

3.1.3 Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

 

a) gyermekellátási szolgáltatások helyzetének bemutatása  
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Tekintettel a folyamatosan csökkenő gyermekszülési hajlandóságra, valamint az első szülés 

időpontjának kitolódására és az ezekből az okokból származtatható 6 év alatti gyermek-

populáció folyamatos csökkenésére, a paktum területen belül mindenhol megoldott a 

munkavállalók gyermekelhelyezése, sőt kapacitáskihasználtságban még sok potenciál 

rejtőzik, ugyanis a paktum területen belül az óvodák átlagos kihasználtsága 76%-os, a 

bölcsődéké 84%-os. Például Árpádhalmon új bölcsőde épül, Szegváron pedig bővítik a 

jelenlegit, tehát a kihasználtsági arány a teljes paktumterületre vonatkozóan még kevesebb 

lesz, hacsak nem nő meg azok száma, akik a projekt segítségével munkát találnak és 6 év 

alatti gyermekeiket is el kell helyezni a meglévő oktatási intézményekben. Ebben az esetben 

megnő a kapacitáskihasználtság százalékos aránya. 

 

Természetesen vannak települések, ahol már nem üzemel bölcsőde, óvoda, iskola, de annyira 

közel vannak egymáshoz a paktum terület települései, hogy egyáltalán nem okoz gondot 

másik településre áthordani a munkavállalók gyermekeit akár bölcsődébe, akár óvodába, akár 

iskolába. Összességében elmondható tehát, hogy ha teljesülnek az indikátorok és az újonnan 

munkába állók illeszkednek a paktum területi átlagba, abban az esetben sem kell 

szembenéznie a projektnek azzal a problémával, hogy azért nem tudnak valakit a 

munkaerőpiacra (re)integrálni, mert a munkavállaló nem tudja elhelyezni bölcsődés vagy 

óvodás korú gyermekét. 

 

b) Nyilvánosság biztosítása 

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása. A projekt megvalósulása során a főpályázó a 

projekt teljes megvalósítási szakaszában szolgáltat információkat: közzé teszi az elkészült 

sajtótájékoztatókat. 

 

Egyéb tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása: 

• emlékeztető tábla elhelyezése a projekt helyszínén 

• sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 

• Információs anyagok, kiadványok készítése pl. fotódokumentáció készítése, 

esettanulmányok készítése. 

• az elektronikus pályázói felületen a térképi információk feltöltése a projekthez 

kapcsolódó tartalommal 

• Elektronikus hírlevelek kiküldése paktum tagoknak 

• Személyes, folyamatos kapcsolattartás és együttműködés. 

 

c) Projektmenedzsment  

A konzorciumi partnerek által végzett átfogó projektmenedzsment gondoskodik a TSZ 

szerinti megvalósításáról, koordinálja a partnerek munkáját, elkészíti és benyújtja a kifizetési 

kérelmeket, monitorozza az előrehaladást. A projektmenedzsment fő feladata a Támogatói 

Szerződésben rögzített tevékenységek irányítása és összehangolása, annak érdekében, hogy a 

projekt elérje célját. 

 

Legfontosabb feladatai közé tartozik:  

• A projekt és a projektben résztvevők átfogó koordinálása, motiválása, munkájának 

irányítása.  

• Kockázatkezelés és minőségbiztosítás, a projekt előrehaladásának ellenőrzése és 

irányítása. 

• A monitoring adatok alapján a közreműködő szervezet és az irányító hatóság 

tájékoztatása a projekt pillanatnyi állapotáról és előrehaladásáról. 
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A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása egy fő pénzügyi vezető kerül alkalmazásra 

közalkalmazotti jogviszony keretében, akinek munkaideje projektben legalább heti 10 óra 

lesz. A pénzügyi vezető szakirányú felsőfokú végzettséggel és több, mint 5 éves releváns 

szakmai, és legalább 3 éves projekttapasztalattal rendelkezik. A pénzügyi vezető a pénzügyi 

terület felelőse.  

 

Feladatai:  

• A projekt költségvetésének állandó nyomon követése.  

• Az egyes kifizetések nyilvántartása, és ezek alapján a projekt időszakos kifizetési 

kérelmeinek elkészítése.  

• Közreműködés a projekt előrehaladási jelentések, változás bejelentési kérelmek, 

szerződésmódosítási kérelmek összeállításában, különös tekintettek a változások 

pénzügyi vonatkozásaira, felelős a projekt kontrollingért. 

 

Egyéb tevékenységek: 

Közbeszerzések: Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek külső 

tanácsadó megbízásával. 

 

A 2. konzorciumi partner, Csongrád Megyei Kormányhivatal tevékenységei: 

 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

 

B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, 

foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) kapcsolódóan: 

 

a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó alábbi tevékenységek, 

melyek kizárólag a megyei kormányhivatalok megvalósításával, azok szakmai szabályozása 

szerinti mértékben és időtartamban támogathatók. 

 

Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása: 

 képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt) 

 a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása 

 a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása 

 a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó 

ápolásának/gondozásának támogatása 

A program keretében az álláskereső személyeknek, adott üres álláshely betöltését fókuszba 

állító, célzott képzése és/vagy foglalkoztatása valósulhat meg, azzal, hogy álláskeresők 

munkaerőpiaci képzése csak az adott térségben meglévő, vagy feltárt munkaerő igényekhez 

mérten támogatható. 

 

Elhelyezkedést segítő támogatások: 

 bértámogatás nyújtása 

 munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása 

 a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása 

 mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit 

megkönnyítő, ideiglenes támogatás). 

 

A célcsoport min. 6, max. 12 hónapos, folyamatos, támogatott, vagy nem támogatott 

foglalkoztatása, vagy önfoglalkoztatás támogatása az NGM által kidolgozott módszertani 

útmutató alapján. 
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A célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követő legalább a támogatott 

időszak felével megegyező ideig folyamatosan szükséges biztosítani a bértámogatást igénybe 

vevő munkáltatónál, majd a támogatást követő 6 hónap végén monitorozni. 

 

A foglalkoztatás ösztönzését szolgáló támogatások odaítélésénél előnyben kell részesíteni a 

TOP ERFA forrásból támogatott üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások, valamint a 

gyermekellátási szolgáltatások fejlesztések humánerőforrás igényeit kiszolgáló kérelmeket. 

 

A program keretében a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat szervezeti egységei bértámogatást azon álláskeresők elhelyezkedése 

érdekében nyújthatnak, akik 

 

• legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik vagy 

• 25 életévét nem töltötte be vagy 

• 50. életévét betöltötte vagy 

• a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként nyilván tartja vagy 

• saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy 

• 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, 

illetőleg terhességi, gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási 

díjban részesült, vagy 

• nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres 

fizetett alkalmazásban. 

 

A bértámogatás kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezetében és 32-33. 

cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Azon programba vont hátrányos helyzetű vagy 

inaktív személyek foglalkoztatásának elősegítéséhez, akik a bértámogatás szempontjából nem 

hátrányos helyzetűek, de minimis jogcímen lehet a projekt keretében támogatást nyújtani (pl. 

FHT-sek, és az MT-ben definiált tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett célcsoport). 

 

Munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások: 

 a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség 

támogatása 

 a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása 

 a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának 

/gondozásának támogatása 

 önfoglalkoztatóvá válás támogatása (maximum 6 havi, a minimálbér összegével 

megegyező mértékű támogatás), 

22..44  KKöötteelleezzőő  vváállllaalláássookk,,  mmoonniittoorriinngg  mmuuttaattóókk  

5. táblázat: monitoring mutatók 

Kapcsolódó 

cél 

Monitoring 

mutató 

megnevezése 

Mérték-

egység 

Kiindulási 

érték 

Célérték 

(kumulált) 
Céldátum 

Adatforrás 

megnevezése 

Kimenete: 

Hátrányos A foglalkoztatási Fő 0 50 2018-10-31 Munkaerő-
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helyzetű 

álláskeresők 

munkaerő-piaci 

integrálása 

paktumok 

keretében 

munkaerő-piaci 

programokban 

résztvevők száma 

230 

307 

2019-09-30 

2021-01-31 

piaci 

szolgáltatás 

igénybevételét 

igazoló hiteles 

dokumentum, 

hiteles 

dokumentumo

k alapján 

készített 

kimutatás, 

adatbázis. 

Eredménye: 

Hátrányos 

helyzetű 

emberek 

munkába állása 

A foglalkoztatási 

paktumok 

keretében álláshoz 

jutók száma 

Fő 0 

1 

126 

168 

2018-10-31 

2019-09-30 

2021-01-31 

Foglalkoztatási 

megállapodás 

dokumentációj

a, 

Munkaszerződ

és, 

önfoglalkoztat

ást igazoló 

okmány 

A 

foglalkoztatási 

szint növelése 

A foglalkoztatási 

paktumok 

keretében álláshoz 

jutók közül a 

támogatás után hat 

hónappal állással 

rendelkezők 

száma 

Fő 0 

1 

12 

44 

2018-10-31 

2019-09-30 

2021-01-31 

Foglalkoztatási 

megállapodás 

dokumentációj

a, 

Munkaszerződ

és, 

önfoglalkoztat

ást igazoló 

okmány 
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6. táblázat: a Csongrád-Szentesi Térségi Foglalkoztatási Együttműködés mérföldkövei 

Mérföldkő 

sorszáma 

Mérföldkő 

elérésének 

tervezett 

dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

1 2018.04.01 

A paktum partnerség megalapozása - a társadalmi és gazdasági partnerek 

tájékoztatása és az érintettek bevonása, figyelemfelkeltés. Munkaerő- és 

képzési, valamint vállalkozásfejlesztési igények felmérése, foglalkoztató 

vállalatok és egyéb szervezetek bevonása. Paktumiroda felállítása és 

működtetése. Projektmenedzsment szervezet megalakulása. 

Szándéknyilatkozat a foglalkoztatási paktumban való részvételről. 

2 2018.04.30 

Részletes foglalkoztatási stratégia és akcióterv megalkotása és elfogadása. 

Paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása. MT lezárása. 

Reális ütemtervű munkaprogram és projekttervek kidolgozása.  

A Támogató döntésben meghatározott, a 2. mérföldkő végéig teljesítendő 

feltételek megvalósítása. 

3 2018.10.31 

A megvalósítás során szükséges és tervezett közbeszerzési eljárások 

előkészítése és lebonyolítása mindkét konzorciumi partner tekintetében. 

Kötelező nyilvánosság I. részteljesítése. 

Marketing és kommunikációs és befektetés ösztönzési tevékenységek 

megkezdése. 

Munkaerő - piaci szolgáltatások megkezdése. Képzések megkezdése. 

Foglalkoztatás megkezdése: 

• PO25 indikátor teljesítése - 50 fő 

• PR25 indikátor teljesítése - 1 fő 

• PR26 indikátor teljesítése - 1 fő 

Monitoring és értékelés (Projekt audit)  megkezdése, monitoring terv és 

eljárásrend elkészítése. 

4 2019.03.31 

Munkaerőpiaci programok megvalósításának időarányos teljesítése. 

Marketing és kommunikációs feladatok időarányos teljesítése. 

Monitoring jelentések és értékelések elkészítése. 

5 2019.09.30 

Munkaerőpiaci programok megvalósítása: 

• PO25 indikátor teljesítése – 180 fő 

• PR25 indikátor teljesítése - 126 fő 

• PR26 indikátor teljesítése - 12 fő 

(A munkaerőpiaci program minimum 50%-ának teljesítése.) 

6 2020.03.31 

Munkaerőpiaci programok megvalósításának időarányos teljesítése. 

Marketing és kommunikációs feladatok időarányos teljesítése. 

Monitoring jelentések és értékelések elkészítése. 

7 2020.09.30 
Munkaerőpiaci programok megvalósításának időarányos teljesítése. 

Marketing és kommunikációs feladatok időarányos teljesítése. 
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33  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSII  KKÉÉRREELLEEMM  MMEEGGVVAALLÓÓSSÍÍTTÁÁSSÁÁNNAAKK  SSZZEERRVVEEZZEETTII  KKEERREETTEEII  

33..11  AA  TTáámmooggaattáásstt  iiggéénnyyllőő  ééss  ppaarrttnneerreeiinneekk  bbeemmuuttaattáássaa  

33..11..11  AA  TTáámmooggaattáásstt  iiggéénnyyllőő  bbeemmuuttaattáássaa  

Csongrád város a térség gazdasági, közlekedési, kulturális és oktatási csomópontja, járási 

székhely. A város vezetési feladatait a vonatkozó jogszabályokban rögzített feltételek szerint 

a közgyűlés látja el, melynek képviselője a polgármester és az alpolgármester. A 

polgármesteri hivatal, mint a döntéshozó szervezet végrehajtó szerve működik. A hivatal 

egységes, feladatait irodákra tagozódva látja el az alábbiak szerint: 

 

• Polgármester: Bedő Tamás 

• Alpolgármester: Cseri Gábor 

 

• Jegyző: Dr. Juhász László 

 

Jegyzői iroda: 

 

• Irodavezető, aljegyző: Dr. Kádár Judit 

 

Tevékenysége: szervezési, ügyviteli, munkaügyi, gondnoksági, anyakönyvi, népesség-

nyilvántartási, lakástámogatási, szabálysértési, ipari, kereskedelmi, állategészségügyi, 

növényvédelmi, hagyatéki, egyéb igazgatási, ügyféltájékoztatás, közterület-felügyelet. 

 

Belső tagozódása:  

 – Titkárság 

 – Közigazgatási ügyek 

 – Ellátó feladatok 

 – Személyügyi előadó 

 – Közterület-felügyelet 

 

Gazdálkodási Iroda: 

 

• Irodavezető: Kruppa István 

 

Tevékenysége: költségvetési gazdálkodási, adóztatási feladatok 

 

Belső tagozódása:  

 – Költségvetési gazdálkodás 

Monitoring jelentések és értékelések elkészítése. 

Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek megvalósulása. 

8 2021.01.31. 

A minősítés megszerzése a sztenderdek alapján. A paktum működési 

tapasztalatainak összegyűjtése és megosztása. Kötelező nyilvánosság II. 

részteljesítése. PO25 indikátor teljesítése (307 fő), PR25 indikátor 

teljesítése (168 fő), PR26 indikátor teljesítése (44 fő) 

Projekt fizikai befejezése, paktum minősítési eljárás befejezése 
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 – Adózási feladatok 

 

Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda: 

 

• Irodavezető: Dr. Mezey Szimonetta 

 

Tevékenysége: vagyon- és lakásgazdálkodási feladatok, nyilvántartási, beruházási-, felújítási- 

és karbantartási feladatok, kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése, bejelentés-köteles 

tevékenységgel kapcsolatos eljárás, telepengedélyek kiadása, közbeszerzési feladatok ellátása 

 

Mérnöki Csoport: 

 

• Csoportvezető: Tárkányi Ferenc 

 

Szociális és Egészségügyi Iroda: 

 

• Irodavezető: Uzsoki Zsuzsanna 

 

Tevékenysége: felnőtt szociális ellátások, önkormányzati gyermekvédelmi és, gyermekjóléti 

ellátások 

 

Belső tagozódása: 

 – Szociális, segélyezési feladatok 

 – Egészségügyi referensi feladatok 

 

Kulturális Iroda: 

 

• Feladatokat ellátja: Horváth-Varga Margit 

 

A város vezetése komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy a helység ne csupán gazdasági, 

hanem társadalmi és szociális szempontból is támogató, ösztönző módon lépjen fel. Több erre 

vonatkozó programot indított el illetve elősegít ennek kapcsán. 

 

A település – többek között arra való tekintettel, hogy tudatában van a járási szintű központi 

szerepének – több térségi együttműködésben is aktív szerepet vállal. 

 

A bevont személyek főállásban (heti 40 óra) és munkaviszonnyal vagy ezzel egyenértékű 

egyéb jogviszonnyal kerülnek foglalkoztatásra, akik közül egy irodavezető-paktum-

koordinátor, egy további fő pedig a koordinációs feladatokat ellátó menedzsment tagjai 

lesznek. 

 

33..11..22  AA  mmeeggvvaallóóssííttáássbbaann  rréésszztt  vveevvőő  ppaarrttnneerreekk,,  kkoonnzzoorrcciiuummii  ttaaggookk  bbeemmuuttaattáássaa    

Csongrád Megyei Kormányhivatal 

 

A projekt megvalósításáért a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a felelős. A 

szervezeti egység vezetője Budai László főosztályvezető. A Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztálya Csongrád megyére kiterjedő illetékességgel rendelkezik. 
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Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal feladat- és hatáskörét a 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet határozza meg. Ez alapján a Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztályának a projekt megvalósításához kapcsolódó feladat és határkörei a 

következők: 

• a) szakmailag irányítja és ellenőrzi az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási 

hivatal tevékenységét, ennek keretében közreműködik az állami foglalkoztatási szerv 

hatáskörében eljáró járási hivatal ez irányú feladatait ellátó kormánytisztviselőinek 

szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti az állami 

foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal ez irányú hatósági és 

szolgáltató tevékenységét, 

• b) működteti az álláskeresők ellátási rendszerét, az álláskeresők részére saját 

hatáskörben nyújtott támogatások rendszerét és gondoskodik az állami foglalkoztatási 

szerv hatáskörében eljáró járási hivatal támogatási rendszere szakmai működtetéséről, 

• c) felelős a szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért és használatáért, 

• d) ellátja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi 

feladatokat, 

• e) állami foglalkoztatási szervként ellátandó feladatai eredményességének elősegítése 

érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi 

nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, 

ennek keretében szakmailag irányítja és koordinálja az állami foglalkoztatási szerv 

hatáskörében eljáró járási hivatal – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló törvényből adódó – feladatai végrehajtását, 

• f) illetékességi területén ellátja a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, 

• g) az álláskeresési ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások tekintetében 

méltányossági jogkört gyakorol, 

• h) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, 

• i) gondoskodik a munkaerőpiaci szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről, 

valamint koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási 

hivatalok munkaerőpiaci szolgáltatási tevékenységét, munkaerő-piaci szolgáltatásokat 

szervez és működteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét, 

• j) ellátja azokat a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket 

nem az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal lát el. 

 

Humán és szervezeti kapacitásának a bemutatása: 

A projekt megvalósításában a Foglalkoztatási Főosztály szervezetén belül két osztály a 

Közfoglalkoztatási Osztály, és a Munkaerőpiaci Osztály működik közre.  

33..22  AA  mmeeggvvaallóóssííttááss  ééss  aa  ffeennnnttaarrttááss  sszzeerrvveezzeettee  

Csongrád Városi Önkormányzatnál megbízott pályázati koordinátor koordinálja a Terület-és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló fejlesztéseket. A 

fejlesztések a paktum terület településeinek Területfejlesztési koncepcióiban rögzített 

fejlesztési elképzelések TOP forrásból történő megvalósítását jelentik. 

 

A pályázati koordinátor feladata a paktum terület egészének jövőjére kiható, társadalmi-

gazdasági és környezetalakítási tevékenység koordinálása, melynek célja a lakosság 

életszínvonalának ellátási és környezeti viszonyának javítása, a fenntartható településfejlődés 

biztosítása. Településfejlesztés területén kiemelt feladata a településfejlesztési koncepció az 

integrált településfejlesztési stratégia kialakítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
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telepítési tanulmányterveinek kidolgozása és ezek alapján a kiemelt szintű projektek 

fejlesztése. Jogszabály alapján ellátja a fejlesztési tervek társadalmi partnerségi egyeztetésével 

és elfogadásával kapcsolatos feladatokat.  

 

Közreműködik a paktum terület fejlesztési programjainak előkészítésében, ellátja a 2014–

2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet végrehajtásából származó 

feladatokat. 

A konzorcium szervezetének az alábbi feladatokat látja el a projekt során, illetve a következő 

feladatokért vállal felelősséget: 

• a 2.3. fejezetben részletesen bemutatott szakmai feladatok a két konzorciumi tag saját 

hatáskörben valósítja meg, ezért ettől jelen fejezetben eltekintünk; 

• a projektmenedzsment ellátásáért a főpályázó felelős (kiemelve a projekt 

előrehaladásához szükséges dokumentumok elkészítését, mint az időközi beszámolók, 

kifizetési igénylések, esetenként szükséges változás-bejelentések, valamint a szintén 

esetleges közbeszerzési és beszerzési dokumentáció kezelése). 

• mind a két konzorciumi tag feladata ezen túl (a konzorciumon belüli együttműködés, 

folyamatos kapcsolattartás mellett) a projekt külső szakértőivel, a projektbe bevont 

munkáltatókkal, valamint a kkv-kat tömörítő érdekképviseleti szervezetekre, mint a 

KISOSZ, GYOSZ), az érintett szakmai szervezetekkel, mint a Nemzetgazdasági 

Minisztérium Munkaerőpiacért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága és Csongrád 

Megyei Önkormányzat, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Továbbá 

figyelembe kívánja venni a térségben működő szakmai szervezetek véleményét is. 

 

Az egyes konzorciumi tagok esetében tervezett személyi háttér a következő:  

 

Csongrád Városi Önkormányzat 

 

A város 2 fős csoportot alakít, akik az alábbi tevékenységek ellátásáért felelősek: 

• projekt szakmai előkészítése (beleértve a pályázat benyújtását is), 

• konzorciumvezetői és konzorciumi tagi szintű projektmenedzsment egészen a projekt 

fenntartási időszakának végéig (konzorciumi tagokhoz rendelt projekt asszisztensek és 

pénzügyi asszisztensek is segítik a munkát a projektmenedzser és pénzügyi vezető 

irányításával) 

• szükséges közbeszerzések és beszerzési eljárások irányítása (konzorciumi szinten), 

• a konzorciumi tagok számára belső képzések szervezésének koordinálása, 

• a 2.3. fejezetben felsorolt szakmai feladatok koordinálása, 

• konzorciumi szintű marketing tevékenység ellátása, irányítása: munkaerő-vonzási célú 

marketing és partnerségi rendezvények szervezése (negyedéves megyei paktum 

partnerségi ülések, toborzórendezvények, pályaválasztási napok) 

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal 

 

A projekt működtetése során igénybe vesszük a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

infrastruktúráját. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, továbbá a 

járási hivatalok foglalkoztatási osztályai és munkaerő-piaci pontjai 2 helyszínen biztosítják a 

teljes infrastruktúrával ellátott ügyfélfogadásra alkalmas, célszerűen berendezett 

irodahelyiségeket, a program megvalósításához szükséges kommunikációs és informatikai 

szoftvereket. A feltételek a projekt megvalósítási és fenntartási időtartama alatt rendelkezésre 

állnak. 
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Az egyes szerepkörökhöz rendelt felelősségi szint és feladatkörök a következők: 

 

1. Paktum Irányító Csoport: Megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező személyek alkotják, 

akik megszabják a projekt teljes és az egyes konzorciumi tagok számára rendelte feladatok 

szakmai irányait, ellenőrzik a pénzügyi és szakmai teljesítést, közreműködnek a jelentősebb 

szerződések megkötési folyamatában. Az irányító csoportot a paktumiroda, a munkaerő-piaci 

iroda munkatársai, valamint külső szakértők és a paktum partnerséget reprezentáló stratégiai 

partnerek szakmai képviselői alkotják. 

 

2. Paktumiroda: 2 fős paktum iroda működtetése a vállalkozók igényeinek kiszolgálása 

érdekében. A paktumiroda felelősségi és jogköre az SZKK felé terjed, de a projekt teljes 

egészére kihatással van, kapcsolódik a többi szakmai csoport munkájához, illetve saját 

hatáskörben szakmai koordináló szereppel is bír. 

 

3. Munkaerő-piaci szolgáltatási iroda: 2 fős szakmai csoport, amely végrehajtja a 

tevékenységi körébe tartozó feladatokat. Elvégzi az álláskeresőkkel kapcsolatos 

szolgáltatásokat, foglalkoztatókkal, Kormányhivatallal való kapcsolattartást. Feladatainak 

hatása és mozgástere kiterjed a projekt szakmai részének egészére. 

 

4. Projektmenedzsment és adminisztráció: Csongrád Város és a Kormányhivatal látja el 2 

fővel a projekt menedzsmenti teendőit. 

 

5. Paktum partnerek: a szakmai munkában, az egyeztetéseken való részvételük és a döntés-

előkészítő folyamatba való bekapcsolása történik meg, tagként belépnek a foglalkoztatási 

paktumba (sztenderdeknek megfelelő számban és összetételben). 

 

6. Külső szakértők és szakmai partnerek: a szakértők és szakmai partnerek mind a két 

döntéshozói és végrehajtói csapat számára eseti vagy folyamatos szakmai támogatást 

nyújtanak. 

 

A projekt megvalósítási és fenntartási időszakában a következő monitoring és kontrolling-

feladatokat fogja ellátni a menedzsment szervezet: 

 

• rendszeres (havi, illetve szervezetek között negyedéves) projekt-előrehaladási ülések 

szervezése, 

• a saját szervezeten belül, illetve a konzorciumi tagok számára szakmai és pénzügyi 

előrehaladási jelentések készítése, illetve tőlük jelentések bekérése, igazodva a 

projektben meghatározott mérföldkövekhez, valamint az adott szakmai tevékenység 

ütemezéséhez, 

• változáskezelés: a tervektől eltérő ütem, szakmai tartalom, pénzügyi módosítások 

rögzítése és a közreműködő szervezet felé bejelentéstétel, 

• a vis maior esetek (pl. konzorciumi tag cseréje, projekt szakmai tartalmának 

módosulása jogszabályi változások miatt) kezelése, 

• projekt előrehaladási jelentések és időközi kifizetési igénylések készítése, kezelése, az 

ellenőrzési folyamatban való részvétel, a befolyó támogatási összegek kezelése, 

• az előrehaladáshoz kapcsolódóan a projektben vállalt indikátorok részidős 

teljesülésének és a kötelező eredménytermékek realizálódásának ellenőrzése és a 

folyamat irányítása, 
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• a projekt szakmai, adminisztratív és pénzügyi zárásának irányítása, a szükséges 

dokumentumok, eredmények begyűjtése, a kötelező és vállalt mutatók teljesülésének 

igazolása, a zárás folyamatának koordinálása, 

• a projekt eredményei fenntartásának menedzselése, a továbbfoglalkoztatási időszakok 

nyomon követése, a munkahelyek hosszú távú megtartásához a munkáltatók számára 

további szakmai támogatás biztosítása (pl. további források felkutatásával). 

 

A projekt során bevonásra kerülnek támogatásban nem részesülő együttműködő partnerek, 

akik közül a legfontosabbak: 

 

• Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Szakképzésért Felelős 

Államtitkársága 

• Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

• Csongrád Megyei Önkormányzat 

 

Az első kettő esetében az együttműködés módszertana kidolgozás alatt áll, várhatóan a 

stratégiaalkotás időszakában véglegesedik, amely meghatározza a viszonyrendszert és a 

kapcsolattartás módját is. A Csongrád Megyei Önkormányzat esetében szoros 

együttműködésre kerül sor tekintettel arra, hogy a megye is foglalkoztatási paktum projekt 

megvalósítását tervezi, így a közös célok megvalósítása érdekében indokolt és szükségszerű a 

szoros és folyamatos kapcsolat. 

 

Az együttműködés formája a következő: 

• negyedévente projektmegbeszélések tartása a menedzsment és a szakmai 

megvalósítók képviselőivel, amely arra szolgál, hogy a szakmai előrehaladás mindkét 

projektben bemutatásra kerüljön, továbbá a foglalkoztatással, a célcsoportok 

bevonásával és ellátásával kapcsolatosan felmerülő szakmai nehézségek közös 

megoldása biztosított legyen 

• Csongrád Megyei Kormányhivatal esetében a szakmai feladatok kapcsán igény szerint 

rendszeres információáramlás biztosítása tekintettel arra, hogy a projektek 

célcsoportja, valamint a bevonásra tervezett munkáltatói kör azonos, így indokolt a 

lehatárolások miatt megosztani egymással a tervezett és folyamatban lévő feladatok 

eredményeit. 

44  AA  SSZZAAKKMMAAII  ÉÉSS  PPÉÉNNZZÜÜGGYYII  MMEEGGVVAALLÓÓSSÍÍTTÁÁSS  RRÉÉSSZZLLEETTEESS  ÜÜTTEEMMEEZZÉÉSSEE    

44..11  AA  tteerrvveezzeetttt  ffeejjlleesszzttééss  bbeemmuuttaattáássaa    

44..11..11  AA  mmeeggvvaallóóssuullááss  hheellyysszzíínnee  

A megvalósítás fő helyszíne a leendő paktumiroda, melynek feladata a projekt szakmai 

irányítása. Az iroda a Csongrádi Polgármesteri Hivatal épületében kap helyet. Az 

adminisztratív teendőket a két konzorciumi partner közösen vállalja, Csongrád Városi 

Önkormányzat koordinálásával. 

44..11..22  AAzz  eellőőkkéésszzííttéésshheezz  ééss  aa  mmeeggvvaallóóssííttáásshhoozz  kkaappccssoollóóddóó  ffeellaaddaattookk  mmeegghhaattáárroozzáássaa  

Előkészítési szakasz tevékenységei: 
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• Projekt koncepció kialakítása: a projekt céljainak, tevékenységeinek, területi 

hatályának meghatározása a konzorciumi tagokkal közösen 

• Költségvetési tervezés: a projekt tervezett tevékenységeihez tartozó költségek 

meghatározása, csoportosítása, rögzítése 

• Igényfelmérés: a paktum terület munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő-

igényének, képzési igények felmérése 

• Kérdőíves igényfelmérés a vállalkozók körében: a paktum területen működő 

vállalkozások munkaerő-igényének, foglalkoztatási problémáinak feltárása 

• Megvalósíthatósági Tanulmány: a támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó, 

részletes, a projektet megalapozó dokumentum elkészítése - A konzorciumvezető 

Csongrád Város Önkormányzata szolgáltatásvásárlással gondoskodott az előkészítés 

időszaka alatt esedékes egyes szakértői feladatok ellátásáról, ide értve a beszerzési 

eljárások lefolytatására irányuló szolgáltatásokat is. 

• Konzorciumi partnerség építés: Csongrád Városi Önkormányzat és a Csongrád 

Megyei Kormányhivatal között kötendő konzorciumi együttműködésének 

előkészítése, tárgyalások lefolytatása 

• Támogatási kérelem összeállítása és benyújtása 

• Paktum partnerség építés: a paktum partnerségbe bevonandó helyi, releváns 

szervezetek összegyűjtése, felkeresése, összefogása: 



 

 

 
74 

7. táblázat: projektfejlesztés során megvalósított partnerségi események összefoglalása 

Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Helyszíne Célja Résztvevők 

1. Partnerségi 

műhelymunka 

2018. 3. 7. 

9:30 

Csongrád Megyei 

Kormányhivatal 

Szentesi Járási Hivatala 

(6601 Szentes, Kossuth 

tér 6.) 

A projekt szakmai előkészítését végző szervezet 

ismerteti a projekt jelenlegi állását a 

résztvevőknek, majd bemutatja a megyei 

foglalkoztatási paktumok rendszerét és az 

elkövetkező hónapok során a CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által 

ellátandó feladatokat. 

- Csongrád Városi 

Önkormányzat 

- Csongrád Megyei 

Kormányhivatal Szentesi 

Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály 

- szolgáltató partner 

2. Partnerségi 

műhelymunka 

2018. 3. 7. 

11:30 

Csongrád Megyei 

Kormányhivatal 

Csongrádi Járási 

Hivatala 

(6640 Csongrád, Justh 

Gyula utca 2/b) 

A projekt szakmai előkészítését végző szervezet 

ismerteti a projekt jelenlegi állását a 

résztvevőknek, majd bemutatja a megyei 

foglalkoztatási paktumok rendszerét és az 

elkövetkező hónapok során a CSMKH Szentesi 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által 

ellátandó feladatokat. 

- Csongrád Városi 

Önkormányzat 

- Csongrád Megyei 

Kormányhivatal 

Csongrádi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály 

- szolgáltató partner 

3. Partnerségi 

műhelymunka 

2018. 3. 7. 

14:00 

Csongrád Megyei 

Önkormányzat 

(6720 Szeged, Tisza 

Lajos krt. 2-4.) 

A projekt szakmai előkészítését végző szervezet 

bemutatja a projekt jelenlegi állását a CSMÖ 

képviselőinek. A projektgazda, szakmai 

előkészítő és a megyei ernyőszervezet tagjai a 

háromoldalú egyeztetésen kidolgozzák a helyi és 

a megyei foglalkoztatási paktum együttműködési 

lehetőségeit a szinergia biztosítása érdekében. 

- Csongrád Városi 

Önkormányzat 

- Csongrád Megyei 

Önkormányzat 

- szolgáltató partner 

4. Helyi 

Foglalkoztatási 

Paktum 

megbeszélés 

2018. 3. 13. 

9:00 

Felgyő Polgármester 

Hivatal 

(6645 Felgyő, 

Széchenyi út 1.) 

Kétoldalú megbeszélés a konzorciumvezető és a 

helyi paktum működési területén jelenlévő 

önkormányzat képviselői között a projekt 

stratégiai és operatív megvalósításáról. 

- Csongrád Városi 

Önkormányzat 

- Felgyő Községi 

Önkormányzat 
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Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Helyszíne Célja Résztvevők 

5. Helyi 

Foglalkoztatási 

Paktum 

megbeszélés 

2018. 3. 13. 

13:00 

Tömörkény 

Polgármesteri Hivatal 

( 6646 Tömörkény, 

Ifjúság u. 8.) 

Kétoldalú megbeszélés a konzorciumvezető és a 

helyi paktum működési területén jelenlévő 

önkormányzat képviselői között a projekt 

stratégiai és operatív megvalósításáról. 

- Csongrád Városi 

Önkormányzat 

- Tömörkényi 

Önkormányzat 

6. Helyi 

Foglalkoztatási 

Paktum 

megbeszélés 

2018. 3. 14. 

10:00 

Nagymagócs 

Polgármesteri Hivatal 

(6622 Nagymagócs, 

Szentesi út 42.) 

Kétoldalú megbeszélés a konzorciumvezető és a 

helyi paktum működési területén jelenlévő 

önkormányzat képviselői között a projekt 

stratégiai és operatív megvalósításáról. 

- Csongrád Városi 

Önkormányzat 

- Nagymagócsi 

Önkormányzat 

7. Helyi 

Foglalkoztatási 

Paktum 

megbeszélés 

2018. 3. 19. 

10:00 

Szentesi Polgármesteri 

Hivatal 

(6600 Szentes, Kossuth 

tér 6.) 

Kétoldalú megbeszélés a konzorciumi tagok 

között a projekt stratégiai és operatív 

megvalósításáról. 

- Csongrád Városi 

Önkormányzat 

- Szentes Városi 

Önkormányzat 
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Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Helyszíne Célja Résztvevők 

8. A projekt 

hivatalos nyitó 

rendezvénye és 

első open 

space 

workshopja 

2018. 3. 22. 

12:15 

Csongrádi 

Polgármesteri Hivatal 

Galéria Nagyterme 

(6640 Csongrád, 

Kossuth tér 7.) 

"A foglalkoztatási paktum, mint innovatív eszköz 

lehetőségei a Csongrádi és Szentesi járások 

munkaerőpiacán" című rendezvény keretén belül 

a bevont szakértők open space módszerrel 

keresték a választ az alábbi kérdésekre: 

 - Melyek a munkaadók valós igényei? Melyek a 

valós problémák ágazati szinten? 

 - Hogyan látjuk a munkavállalói célcsoportot a 

járásban? A különböző életkor, végzettség, 

képzettség, lakóhely és motiváció ismeretében hol 

szükséges beavatkozni és hogyan? 

 - Hogyan kezelhetőek a szezonalitásból adódó 

kihívások? 

 - Milyen a képzési, szakképzési helyzet, min 

lehetne változtatni? 

 - Mit tehetnek az egyes szereplők az összefogás 

keretében? Kinek mi lehet a szerepe? 

 - Hogyan alakítsuk ki a hatékony 

együttműködést? Hogyan működjön a 

paktumszervezet? 

A helyi paktum működési 

területén jelenlévő 

önkormányzatok, 

kormányhivatalok 

képviselői, továbbá a 

térség gazdasági 

szereplői. 

9. Helyi 

Foglalkoztatási 

Paktum 

megbeszélés 

2018. 4. 10. 

9:00 

Larodo Kft. Telephelye 

(6640 Csongrád, Rév 

István utca 6.) 

A projekt konzorciumvezetőjének és a térségben 

jelenlévő gazdasági szervezet kétoldalú 

egyeztetése. A megbeszélés elsődleges célja a 

helyi paktum megvalósítási területén működő 

munkáltató igényeinek szóbeli felmérése, 

valamint tájékoztatás a paktum által nyújtott 

lehetőségekről. 

- Csongrád Városi 

Önkormányzat 

- Larodo Kft. 
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Ssz. Rendezvény 

megnevezése 

Rendezvény 

időpontja 

Helyszíne Célja Résztvevők 

10. Helyi 

Foglalkoztatási 

Paktum 

megbeszélés 

2018. 4. 17. 

9:00 

Aeroprodukt Zrt. 

Telephelye 

(6640 Csongrád, 

Szegedi út 1.) 

A projekt konzorciumvezetőjének és a térségben 

jelenlévő gazdasági szervezet kétoldalú 

egyeztetése. A megbeszélés elsődleges célja a 

helyi paktum megvalósítási területén működő 

munkáltató igényeinek szóbeli felmérése, 

valamint tájékoztatás a paktum által nyújtott 

lehetőségekről. 

- Csongrád Városi 

Önkormányzat 

- Aeroprodukt Zrt. 
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Megvalósítási szakasz tevékenységei 

 

Paktumszervezet létrehozása 

A konzorciumvezető Csongrád Város Önkormányzata saját munkavállalói révén látta el a 

foglalkoztatási együttműködés létrehozásával kapcsolatos szervezési és koordinációs 

feladatokat. 

• A részt vevő munkatársak tájékoztatást nyújtottak a programban való részvételi 

lehetőségekről gondoskodtak a potenciális partnerek megkereséseiről és csatlakozásra 

való felkéréséről. 

• Az együttműködés potenciális partneri körének tájékoztatása, részvételre való 

felkérése, szándéknyilatkozatok tartalmi elmeinek előkészítése és egyeztetése, továbbá 

a szándéknyilatkozatok begyűjtése és nyilvántartása. 

• Az Együttműködési Megállapodás tervezetének előkészítéséhez azonosításra kerültek 

a Paktum alapításában részt vevő szervezetek, amihez a helyzetelemzés és a 

lefolytatott partnerségi folyamat szolgált alapul. Az együttműködési megállapodás 

tartalmazza a tagok által közösen vállalt feladatokat és az együttműködés céljait. 

• A Foglalkoztatási Együttműködés hosszú távú működésének szabályozása érdekében a 

tagszervezetek létrehozták az Együttműködés ügyrendjét. 

 

Foglalkoztatási stratégia elkészítése 

A konzorciumvezető Csongrád Város Önkormányzata szolgáltatásvásárlással gondoskodik a 

projekt keretében létrejövő helyi foglalkoztatási együttműködés (paktum) foglalkoztatási 

stratégiai dokumentumának előkészítéséről a TOP-5.1.2-15 kódszámú felhívás előírásainak 

megfelelően, az együttműködésben résztvevő partnerek bevonásával. 

 

Foglalkoztatási Akcióterv elkészítése 

 

A stratégia kidolgozását követően a foglalkoztatási akciótervet is el kell készíteni. Az 

elkészítendő akcióterv az elfogadott megállapodásra, a stratégiára alapuló ütemtervvel, 

humánerőforrás-tervvel, valamint költségvetéssel rendelkező intézkedéssorozat, amely 

tartalmazza a végrehajtandó projekteket is:  

• A stratégiai célrendszer megvalósítását szolgáló projekttervek kidolgozása (3 db), ezek 

szakmai tartalmának pontos meghatározása: a végrehajtásban együttműködő 

partnerek, felelősségi viszonyok, határidők, és a finanszírozással összefüggő kérdések. 

 

A stratégia időtávjának megfelelő időszakra kerül kidolgozásra, az együttműködés 

feladattervét külön dokumentum (munkaprogram) tartalmazza:  

• A foglalkoztatási paktum stratégiájának/akciótervének megvalósítására reális 

ütemtervű munkaprogramot kell kidolgozni, összhangban az országos 

foglalkoztatáspolitika, a térségi gazdaságfejlesztés és társadalompolitika 

szempontjaival. 

 

Paktumszervezet működtetése 

A konzorciumvezető Csongrád Város Önkormányzata saját munkavállalói révén 

folyamatosan biztosítja a szükséges projektmenedzsment tevékenységek ellátását, továbbá 
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szakmai megvalósítók személyi hátterét a projekt megvalósítása során. 

Projektmenedzsment feladatok ellátása: a projektmenedzsment humán erőforrás állománya, és 

a feladataik a felhívás műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások pontjában előírtak 

alapján kerültek betervezésre és meghatározásra. A projektmenedzsmenttel szembeni 

elvárásoknak megfelelnek a kiválasztott személyek. 

Szakmai megvalósítók: partnerségi (Paktum) koordinátor 

Szakmai megvalósítók gondoskodnak a paktumszervezetnek az előkészítés során definiált 

feladatainak végrehajtásáról, illetve koordinálásáról. A feladatok elemi részletezettséggel az 

Akcióterv részét képező paktumszervezeti projekttervekben jelennek meg. 

 

Marketing, kommunikációs szolgáltatások 

A konzorciumi tagok szolgáltatásvásárlással gondoskodnak a projektrészükhöz kapcsolódó, 

kötelező nyilvánosság biztosításán felüli, a kifejezetten a paktumszervezet programjának 

végrehajtásához szükséges marketing és kommunikációs szolgáltatások ellátásáról. 

A tevékenység első lépéseként szükséges megtervezni a szervezet közös kommunikációját és 

marketing feladatait 2018-2021 közötti időszakra, a szolgáltatási terv egyes elemei a 

következők: 

 

• Foglalkoztatási paktum arculati elemeinek grafikai tervezése 

• Üzleti/befektetési célú honlap fejlesztése (paktum honlap) 

• Paktum marketing rendezvények szervezése és ellátása 

• Média megjelenések 

• Paktum menedzsment/irányító csoport rendezvényei 

• Egyéb partnerségi és szakmai rendezvénye 

• Kiadványok 

Befektetés ösztönzés 

 

A konzorciumvezető Csongrád Város Önkormányzata szolgáltatásvásárlással gondoskodik a 

támogatási felhívás 3.1.4. C.3. szerinti kiegészítő tevékenységek térségi megvalósításáról az 

alábbiak szerint: 

Befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek. 

A tevékenység részletes műszaki-szakmai tartalma a paktumszervezet működése során, 

elsősorban a részt vevő vállalati partnerek bevonásával kerül meghatározásra. 

A tevékenység elemei: 

• helyi termékek (szolgáltatások) azonosítása, termékjellemzők felmérése primer 
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és szekunder adatgyűjtéssel, valamint elektronikus kataszter kialakítása; 

• termék-(szolgáltatás) fejlesztési és továbbfejlesztési tervek készítése; 

• befektetés-ösztönzési célok meghatározása, azonosítása időtervvel 

• a releváns gazdasági ágazatokhoz kapcsolódó piacszerzési stratégia, 

szolgáltatási terv kidolgozása. 

 

Foglalkoztatási együttműködési programhoz kapcsolódó egyéb szakértői szolgáltatások 

A foglalkoztatási együttműködési program végrehajtása során, illetve a paktumszervezet 

működtetésével kapcsolatban felmerülő, speciális szakértelmet igénylő feladatok ellátásáról a 

konzorciumvezető Csongrád Város Önkormányzata szolgáltatásvásárlással gondoskodik. 

Folyamatos szakmai támogatás keretében az alábbi tevékenységek ellátására kerül sor: 

• Közvetlen szakmai segítségnyújtás a paktumszervezet feladatellátásához: 

- Együttműködők és releváns érdeklődők számára hálózatosodást segítő találkozók 

(Előkészítés, szervezés, moderáció, összefoglalók elkészítése) szervezése; 

- Az együttműködési program tevékenységeinek minőségbiztosítása projekthez 

kapcsolódó jelentések, beszámolók, kommunikációs tevékenységek megfelelőségi 

vizsgálata; 

- Felkészítés az akkreditációra: a szakmai együttműködés tartalmának kialakítása a 

paktum hosszú távú fenntartható működése érdekében 

• Az együttműködési program végrehajtása során releváns szakmai felkészítés, 

konzultáció az alábbi szakterületeken: 

- vállalkozásfejlesztés,  

- HR tevékenység, 

- pályaorientáció, 

- munkajog, adózás, pályázati finanszírozás, 

- hátrányos helyzetűek foglalkoztatása. 

Az előző pontban felsorolt területekkel összefüggő ingyenes tájékoztatók a vállalkozások és 

egyéb partner szervezetek számára. A szolgáltatás folyamatos online és személyes 

rendelkezésre állás mellett valósul meg, továbbá magában foglalja a kapcsolódó tematikus 

kiadványok elkészítésének és rendezvények megtartásának feladatait. 
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Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság ellátása. 

A nyilvánosság biztosítását a felhívásban és a kapcsolódó dokumentumokban előírtak alapján 

fogjuk elvégezni. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei a maximálisan 

elszámolható százalékos korlát alatt került a pályázatunkban betervezésre. A kötelezően előírt 

nyilvánosság biztosítása keretében betervezett feladatokat a „Széchenyi 2020 

Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 

2020”“ dokumentumban előírtak szerint készítjük el. A tervezésnél figyelembe vettük a 

„Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” 

dokumentumban előírtakat, a kommunikációs csomagok egyes tevékenységei legfeljebb a 

táblázatban jelölt elszámolható költségek milyen mértékéig számolhatók el. Részletesen lásd a 

5. pontban 

 

Hatékonyságvizsgálat és szupervízió - folyamatos monitoring és értékelési tevékenység 

A konzorciumvezető Csongrád Város Önkormányzata szolgáltatásvásárlással gondoskodik a 

projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szakértői feladatok ellátásáról, melyek között 

szerepel a monitoring és értékelési tevékenység ellátására irányuló hatékonyságvizsgálat és 

szupervízió elnevezésű szolgáltatás. 

A monitoring és értékelési tevékenységek a foglalkoztatási paktum megvalósulási 

folyamatának helyzetéről, a paktum céljainak elérését szolgáló beavatkozások és intézkedések 

hatásáról szolgáltatnak adatokat. A nyomon követési és értékelési tevékenységeket a 

foglakoztatási együttműködések keretében meghatározott intézkedések végrehajtása előtt, 

alatt és után is szükséges elvégezni. 

A jól meghatározott, folyamatos monitoring és értékelési tevékenység javítja a tervezési 

folyamat és az intézkedések végrehajtásának hatékonyságát, elősegíti az erőforrások optimális 

felhasználását, illetve tapasztalatokat biztosít a jövőbeli tervezéshez és a stratégia keretében 

meghatározott intézkedések értékeléséhez. 

A monitoring tevékenység a projekt előre haladásának vizsgálata folyamatos adatgyűjtés 

alapján. Lényege a fejlesztési programok végrehajtása során annak figyelemmel kísérése, 

hogy a beavatkozások nyomán létrejönnek-e a tervezett outputok, illetve, hogy a program 

végrehajtása valóban az elvárt eredményekhez vezet-e. 

Az értékelés magában foglalja a beavatkozásoknak az eredmények, a hatások és a kielégíteni 

kívánt szükségletek alapján történő megítélését is. Az értékelés megalapozza a döntéshozatalt, 

javítja az eredményességet, a hasznosságot és a hatékonyságot, továbbá hozzájárul az 

átláthatósághoz, a tanuláshoz és az elszámoltathatósághoz. 

A szolgáltatás tartalma: 

• Monitoring és értékelési tevékenység ellátása a helyi paktumszervezet számára. 

• A szolgáltatás keretében gondoskodni kell monitoring eljárásrend 
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kidolgozásáról is. 

• Gondoskodni kell a szükséges beavatkozások azonosításáról, intézkedési terv 

készítéséről és végrehajtásának nyomon követéséről. 

• A térségi paktumszervezet monitoring információs rendszerének kialakítása: 

Folyamatos elsődleges és másodlagos adatgyűjtés elvégzése szükséges a térség területén 

működő paktumok (megyei-helyi paktum együttműködve funkcionál a projekt 

hatásterületén!) tevékenységeinek eredményességéről és hatékonyságáról. Ennek megfelelően 

jól működő információs rendszer kialakítása, ami épít az érintett paktumszervezetek 

adatszolgáltatásaira, a közhiteles nyilvántartások adataira, a kormányzati szervek hivatalos 

gazdasági és foglalkoztatási statisztikáira és a célcsoportok körében folytatott kvalitatív 

elemzések eredményeire. 

Konkrét feladatok: 

• A monitoring tevékenység során gyűjtött információk rendszerzése és a TOP-

5.1.2-15 azonosító számú támogatási konstrukció, valamint a szempontjai 

alapján történő feldolgozása; 

• A konzorciumvezető által meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelő, legalább féléves rendszerességű monitoring jelentés készítése a 

foglalkoztatási együttműködés tervezési dokumentumaiban meghatározott 

célok teljesüléséről; 

• A projekt megvalósítási időszakában kötelezően végrehajtandó értékelések: 

• közbenső értékelések: legalább a támogatási szerződésben foglalt 

mérföldköveket megelőzően; 

• ex post értékelés: legkésőbb a projekt megvalósulásának támogatási 

szerződésben foglalt időpontjáig; 

• Szükség esetén javaslattétel a beavatkozásra, figyelemmel a paktum szervezet 

működési rendjére, a támogatási szerződésben foglaltakra és a vonatkozó 

jogszabályi előírásokra; 

• A konzorciumvezető által visszaigazolt beavatkozási javaslatokra intézkedési 

terv készítése és a végrehajtás felügyelete; 

1.1. Munkaerőpiaci programok megvalósítása 

Az elődleges a konzorciumi tag Csongrád Megyei Kormányhivatal által megvalósítandó B. 

Főtevékenység: „Munkaerő-piaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához 

kapcsolódó programrész” (2. főtevékenység) támogatható tevékenységeinek megvalósítása. 

 

1.1.1. Egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások 
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Célcsoport számára egyéb munkaerő-piaci tevékenységek biztosítása a CsMKH saját 

szakembereivel, illetve szolgáltatásvásárlással történik. A szolgáltatások támogatják az 

álláskeresőket a megfelelő munkahely megtalálásában, képzések kiválasztásában, illetve 

felkészíti őket a képzési és a foglalkoztatási programokban való részvételre. 

A tevékenységek ellátására munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtására vonatkozó hatályos 

jogszabályokkal összhangban kerül sor: 

• a szolgáltatási tevékenység és díjának megtérítése; 

• a projektbe bevont személyek kiválasztása; álláskeresők humánfejlesztése a 

képzéseken és a foglalkoztatásban való sikeres részvétel érdekében; 

• munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a projekt célcsoportja részére, ezen belül 

például munkaerő-piaci információk átadása, helyi információs pontok létesítése és 

működtetése, pályaorientációs tanácsadás, tevékenység, motivációt elősegítő tréning, 

személyiségfejlesztés, mentorálás, önfoglalkoztatásra való felkészítés, HR-klub 

működtetése, a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet biztosítása);  

• munkavállalókkal, munkahelyi beilleszkedésükkel kapcsolatos tanácsadások 

(munkahelyi mentor) támogatása. A tevékenység olyan eszközöket foglal magában, 

amelyek támogatják a célcsoport önállóságát és munkahelyi környezethez való 

alkalmazkodását azáltal, hogy a segítők elkísérik a munkavállalót a szociális és 

adminisztratív ügyeik intézésére, valamint megkönnyítik a munkaadóval folytatott 

kommunikációt és konfliktuskezelést. 

1.1.2. Foglalkoztatást elősegítő képzések 

A képzések tervezése és megvalósítása a munkaadók beazonosított munkaerőigényére épül. A 

cél a munkaerő-piaci kereslet által vezérelt képzési programok megvalósítása. A 

Kormányhivatal ezért olyan képzési listát állít össze, mely az igényeknek megfelelően 

tartalmaz akkreditált szakképzést és betanító jellegű képzéseket, illetve ahol lehet, a duális 

felnőttképzést valósít meg, a leendő munkaadó bevonásával. A képzéseken résztvevők 

keresetpótló juttatásban részesülnek, illetve egy részük utazási költségek támogatásában is 

részesül. 

Támogatási formák: 

• A célcsoport egyéni és csoportos képzéseken való részvételének költségeinek térítése 

• Képzéshez kapcsolódó helyi és helyközi utazás, szállás és étkezés költségeinek térítése 

• A képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és annak járulékainak biztosítása 

• A képzés ideje alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának, 

illetve gondozásának költségeinek térítése 
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1.1.3. Támogatott foglalkoztatás 

A foglalkoztatás ösztönzése érdekében támogatott foglalkoztatásra kerül sor a program 

keretében, oly módon, hogy az álláskeresők és a munkaadók előzetesen, illetve a megvalósítás 

alatt végzett igényfelméréseken megadott egyedi igényeit kielégítse. A program keretében az 

önfoglalkoztatottá válás is támogatásra kerül, melynek keretében a vállalkozás első félévében 

részesülnek támogatásban a kezdő vállalkozók. 

Támogatási formák: 

• Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás: 

„Legfeljebb 8+4 vagy 12+12 havi, 70%-os intenzitású támogatás” 

- 8+4 hónap: hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásához 

- 12+12 hónap a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetében 

• Bérköltség-támogatás („de minimis”) 

- „Legfeljebb 8+4 havi, 100%-os intenzitású támogatás” 

• Munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz (célcsoporthoz) kapcsolódó juttatások 

A szolgáltatást igénybe vevő személy részére a lakóhelye/tartózkodási helye és a szolgáltatás 

igénybevételének helyszíne közötti, tömegközlekedési eszközzel történő utazás költsége 

téríthető meg részben vagy egészben. 

44..11..33  AA  ffeejjlleesszzttééss  hhaattáássaaiinnaakk  eelleemmzzééssee  

a., Társadalmi és gazdasági hatások, esélyegyenlőség 

 

Területi Operatív Programban támogatásra kerülők nagy része a helyi munkaerő-piac és a 

humán tőke fejlesztésén keresztül kíván gazdasági növekedést generálni. A TOP 5.1.2 

projektben a paktumban meghatározó partnerek konzorciumi bevonásával a térségben élő 

hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak humán fejlesztése és foglalkoztatása valósul 

meg, ezáltal a projektbe bevonásra kerülő célcsoport tagok értékteremtő munkát tudnak 

végezni. A paktum partneri együttműködés célja, hogy a köz- és magánszféra szereplői között 

szervezett intenzív párbeszéd révén ösztönözze a foglalkoztatást az adott térségben, ezáltal 

pedig feltárja és ösztönözze a lehetséges foglalkoztatási lehetőségeket, új munkahelyeket, 

beazonosítsa azok követelmény rendszerét, valamint elősegítse képzéssel, tanácsadással a 

munkavállalók elhelyezkedését.  

 

A fejlesztési projektbe bevont vállalkozások ki tudják elégíteni fejlesztéseik szakember 

igényüket, így minőségi munkakörülményeket biztosítanak az alkalmazottak számára és 

példát nyújtanak más térségi foglalkoztatók számára is. A projektben közreműködő 

vállalkozások gazdasági fejlődésének az egyik alapfeltétele javulhat a megfelelő 

felkészültségű munkaerő rendelkezésre bocsátásával és foglalkoztatásával, hiszen a 

humánerőforrás hiányával küzdenek évek óta. 

 

A hatások kiváltása érdekében partnerségi együttműködéssel készül egy gazdaságfejlesztési- 

és szolgáltatási stratégia az ahhoz kapcsolódó 3 éves Akciótervvel és közös projekttervekkel, 
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az önfoglalkoztató kezdő vállalkozások segítése, illetve megerősítése érdekében tanácsadási, 

és képzési program kerül kialakításra, valamint további, képzési, tanácsadási programok 

indulnak a változó munkaerő-piaci körülményekhez való alkalmazkodás érdekében 

álláskeresők és inaktívak számára.  

 

A beavatkozások kiegészíthetők további a foglalkoztatást ösztönző pénzügyi támogatásokkal, 

illetve a további TOP és GINOP projektek munkaerő igényének kiszolgálásával vagy indokolt 

esetben egy térség, vagy település foglalkoztatásában meghatározó, de strukturális, 

menedzsment problémákkal küszködő vállalkozások szervezeti modernizációjának 

ösztönzésével (pl. a könnyűiparban). 

 

Közvetett és közvetlen hatások: 

 

1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac: A projekt megvalósításának köszönhetően az elnyert 

támogatás (pályázott összeg: bruttó 474.000.000,- Ft) segítségével a célcsoportból: 

307 fő vesz részt a foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban, 

168 fő jut a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz, 

44 fő rendelkezik állással a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a 

támogatás után hat hónappal. 

 

2. Munkakörülmények: A képzésnek, tanácsadásoknak és mentorálásnak köszönhetően 

felkészült munkavállalókat kerülhetnek alkalmazásra a célterület vállalkozásai által, akik 

képesek lesznek a számukra biztosított korszerű munkakörnyezetben is ellátni a tőlük várt 

feladatokat. 

 

3. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme: A paktum projekt 

megvalósítása során szoros együttműködést alakít ki a konzorcium a fiatal hátrányos helyzetű 

munkaerő-piaci csoportok és az azok foglalkoztatását elősegítő társadalmi szervezetekkel. A 

program megvalósítása során szakmai véleményük beépítésre kerül. A programban 

résztvevők között lesznek hátrányos helyzetű álláskereső fiatalok is, akiknek sikerei példaként 

multiplikátorként működnek az adott csoport gazdasági helyzetére nézve. 

 

4. Esélyegyenlőség: A projektben a tervezéskor az esélyegyenlőségi célkitűzések szem előtt 

tartásával, a partnerség létrehozatalában és működtetésében az esélyegyenlőségi vállalások 

teljesítésével a projekt hozzájárul az esélyegyenlőség javulásához. A projekt a támogatott 

képzési és foglalkoztatási komponensek esetében is figyelembe veszi ezeket a szempontokat 

és nem kirekesztő egy társadalmi csoporttal szemben sem. A B. főtevékenység indítása előtti 

előkészítési szakaszban meghatározzuk, hogy a képzés ideje alatt a célcsoport milyen 

mértékben igényli a képzések ideje alatt gyerekfelügyeletet, vagy más hozzátartozó 

ápolását/gondozását. Jelenleg ez a költség nem szerepel a költségvetés tervezetekben, de az 

előkészítés során pontosított igények alapján a TSZ kötést követően átcsoportosítással 

szeretnénk kezelni ezt. 

 

5. Területi kiegyenlítődés: A paktum hatásterületén működő vállalkozások széles körében 

lesznek elérhető képzések és támogatott foglalkoztatás, ezek elérhetővé válnak az aprófalvas 

területek lakók számára is, a kialakított korszerű IT rendszernek köszönhetően pedig csökken 

az utazások száma a projekten belül. 
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6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme: A programba bevont 

családosok napi beosztása figyelembevételre kerül a képzések időpontjának kitűzésekor, hogy 

ne jelentsen problémát a gyereknevelés mellett a programban való részvétel. 

 

Az esélyegyenlőségi vállalások teljesítése: 

 

Az esélyegyenlőségi vállalások teljesítése a Főpályázó felelőssége, ennek keretében Csongrád 

Városi Önkormányzat vállalja, hogy a projekt megvalósítása során és a projekt fenntartási 

időszakában alkalmazni fog 1 fő esélyegyenlőségi munkatársat, valamint a projekt nyilvános 

rendezvényein, kommunikációjában és viselkedésében az esélytudatosságot fejezi ki, nem 

közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.  

 

Csongrád Városi Önkormányzat elkészítette a helyi esélyegyenlőségi programját, az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31 §. (6) 

bekezdésének megfelelő Helyi Esélyegyenlőségi Programját és az ahhoz kapcsolódó 

intézkedési tervét, melynek céljait a projekt tervezésekor is figyelembe veszi és ezt elvárja a 

paktum együttműködésbe bevont településektől is a későbbiekben. 

b., Fenntartható gazdasági működés és környezeti fenntarthatóság 

Fontos szempont, hogy tervezett TOP 5.1.2 projekt középpontjában ugyan a sikeres 

munkaerő-piaci elhelyezkedés elősegítése és a vállalkozások munkaerő igényének kielégítése 

áll a paktum partnerség tevékenységével, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a környezeti 

szempontokat, a táji adottságokat és a hagyományok messzemenő figyelembe vételét sem. 

Remélhetőleg a konzorciumi partnerként bevont szervezet jelenléte a projektben, bizalmat 

kelt a térség lakóiban, foglalkoztatóiban, egyben lehetőséget biztosít arra, hogy olyan 

szereplők is részt vegyenek a megvalósításban, akik képesek a térség társadalmi, gazdasági, 

környezeti megújulásához hozzájárulni. Csongrád Városi Önkormányzat konzorciumi 

partnereként bevonásra kerülő Csongrád Megyei Kormányhivatal, mint kötelezően bevonandó 

partner vesz részt a projektben, feladata a célcsoportot érintő támogatások, valamint egyéb 

szakmai szolgáltatások biztosítása. 

 

Közvetett és közvetlen hatások: 

 

• Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás: Egy ilyen jellegű és méretű projekt 

dokumentálása nagy mennyiségű papírfelhasználással jár. A projekt újrahasznosított 

papír használatának előnybe részesítésével és az adminisztráció nagy részének IT 

rendszerben történő végzésével kívánja csökkenteni a hulladékképződést és a 

hulladék-hasznosítást. Közvetlenül a programban résztvevők környezeti 

tudatosságának javításával csökkenthető a hulladéktermelés a csongrádi és szentesi 

járásban. 

• Környezeti kockázatok megjelenése: A projekt előkészítése során hangsúlyt kapott a 

környezeti kockázatok felmérése, és bekövetkezésük minimalizálásához a partnerek a 

Főpályázótól szakmai segítséget vehetnek igénybe a Polgármesteri Hivatal 

szakembereitől. 

• Mobilitás, energia-felhasználás: A projekten belül a képzések kihelyezettek, és a 

képzési helyszínek kiválasztásakor, valamint a projektiroda és a paktumiroda 

kialakításakor és felszerelésekor figyelembe vételre kerül az energia-felhasználás 

csökkentés lehetséges módjai. 

 

A környezeti fenntarthatósági vállalások teljesítése: 
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A környezeti fenntarthatósági vállalások teljesítése a Főpályázó felelőssége, ennek keretében 

Csongrád Városi Önkormányzat vállalja, hogy környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, 

irodaszerek, szolgáltatások beszerzésénél, valamint környezetvédelmi, vagy fenntarthatósági 

megbízottat jelöl ki a projekt megvalósítása és a fenntartási időszak során. A projekt 

rendezvényei helyszíneinek kiválasztásakor is környezetbarát tömegközlekedési 

(elérhetőségi) szempontok érvényesülnek. 

44..11..44  KKööllttssééggvveettééssii  tteerrvv  

Pénzügyi terv 

A konzorciumvezető és a konzorciumi tagok is alanyai az ÁFÁ-nak. Az ÁFA levonási joga: 

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, 

támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire 

vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) 

összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó) 

Tehát bruttó módon számoljuk el a projekt költségvetését. 

A konzorciumvezető és a konzorciumi tag nem folytat vállalkozási tevékenységet. 

A vizsgált időtáv (referenciaidőszak) azon évek száma, amelyek tekintetében a pénzügyi 

elemzés előrejelzéseket tartalmaz. Jelen projekt esetében a Felhívás 3.3.2. alfejezetei alapján a 

projekt megvalósítására a támogatási szerződés megkötését követően legfeljebb 60 hónap áll 

rendelkezésre, amelyet a Felhívás 3.6. fejezete alapján 5 éves fenntartási időszak követ. Ezek 

alapján jelen projektünk esetében a megvalósítási időszak 2018.04.01-2021.01.31-ig tart (34 

hónap), valamint a pályázati felhívás által előírt 5 éves fenntartási időszakot figyelembe véve 

a megvalósítási idő és az 5 éves fenntartási időtáv a referencia időszak. 

 

A referencia időszak kezdő időpontja: 2018.04.01. 

A projekt megvalósítás tervezett befejező dátuma 2021.01.31. 

A projekt fenntartási időszakának kezdő időpontja 2021.02.01., befejező időpontja pedig 

2026.01.31. 

 

A működtetésre előzetes működési költségvetés készült, melyet jelen pont tartalmaz. A 

projektet folyamatosan a projektgazda tartja fent. Az amortizáció a fenntartó projektgazdánál 

kerül majd elszámolásra. 

 

A fejlesztéshez el nem számolható költségek nem relevánsak, csak elszámolható költséget 

tartalmaz a projekt költségvetése.  

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a projekt bekerülési tevékenységeit és azok bekerülési 

díjait. 

 

8. táblázat: Pénzügyi terv
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I. szint 
Költség-

kategória 
II. szint Költségtípus 

Egyedi 
költség-

minimum 
(%) 

Egyedi 
költség-

maximum 
(%) 

Csongrád Város 
Önkormányzata 

CSMKH Összesen % 

Projektelőkészítés költségei 0,00% 6,0% 18 736 031 Ft 0 Ft 18 736 031 Ft 3,95% 

  

Előzetes tanulmányok, 
helyzetelemzés költsége (MT, 
szakértői háttéranyagok).  

0,00% 5,0% 14 083 030 Ft   14 083 030 Ft 2,97% 

  Közbeszerzés költsége 0,00% 1,0% 4 653 001 Ft   4 653 001 Ft 0,98% 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek 0,00% 2,0% 2 350 000 Ft 4 473 805 Ft 6 823 805 Ft 1,44% 

  Eszközbeszerzés költségei 0,00% 2,0% 2 200 000 Ft 4 029 305 Ft 6 229 305 Ft 1,31% 

  
Immateriális javak beszerzésének 
költsége 

0,00% 2,0% 150 000 Ft 444 500 Ft 594 500 Ft 0,13% 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
szolgáltatások költségei 

0,00% 8,0% 22 533 968 Ft 9 367 952 Ft 31 901 920 Ft 6,73% 

  Képzéshez kapcsolódó költségek 0,00% -         

  

Egyéb szakértői szolgáltatások  
(Foglalkoztatási stratégia 
elkészítése, Paktum 
munkaprogram és projekttervek 
kidolgozása, Hatékonyságvizsgálat 
és szupervizió, egyéb tanácsadás 
(pl. munkajog és állandó paktum 
tanácsadás, partnerségi 
rendezvények) 

0,00% - 15 023 499 Ft 6 044 597 Ft 21 068 096 Ft 4,44% 

  

Marketing, kommunikációs 
szolgáltatások költségei (honlap is) 

0,00% 1,0% 2 369 999 Ft 2 383 355 Ft 4 753 354 Ft 1,00% 
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I. szint 
Költség-

kategória 
II. szint Költségtípus 

Egyedi 
költség-

minimum 
(%) 

Egyedi 
költség-

maximum 
(%) 

Csongrád Város 
Önkormányzata 

CSMKH Összesen % 

  

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó bérleti díj (catering, 
terembérlet is) 

0,00% - 900 000 Ft 940 000 Ft 1 840 000 Ft 0,39% 

  Befektetés-ösztönzés 0,00% - 4 240 470 Ft   4 240 470 Ft 0,89% 

Szakmai megvalósításban közreműködő 
munkatársak költségei 

15,00% 35,0% 22 784 950 Ft 40 014 562 Ft 62 799 512 Ft 13,25% 

  

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi jellegű 
ráfordítás (1. főtevékenység 
bérköltsége, nem a KH),  
Lehetséges tevékenységek: 1) 
paktum iroda működtetése 1 fővel, 
2) működési tapasztalatok 
összegyűjtése, megosztása 3) 
partnerségi projekt folyamat 
dokumentálása 4) projektzáráshoz 
minősítés megszerzése 5) 
figyelemfelkeltés 6) szakmai 
háttérszervezeti szerep 7) 
ernyőszervezeti szerep, paktumok 
szakmai támogatása 8) 
kormányzati intézkedések segítése  

0,00% 5,0% 21 834 720 Ft   21 834 720 Ft 4,61% 

  

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi jellegű 
ráfordítás (2. főtevékenység), 
tevékenységek: a célcsoportokkal 
és a foglalkoztatókkal kapcsolatos 
adminisztratív, pénzügyi, 
képzésszervezési feladatok 
elvégzése 30 hónapon keresztül). 

2,50% 20,0%   39 043 480 Ft 39 043 480 Ft 8,24% 
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I. szint 
Költség-

kategória 
II. szint Költségtípus 

Egyedi 
költség-

minimum 
(%) 

Egyedi 
költség-

maximum 
(%) 

Csongrád Város 
Önkormányzata 

CSMKH Összesen % 

  

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó útiköltség, kiküldetési 
költség 

0,00% - 950 230 Ft 971 082 Ft 1 921 312 Ft 0,41% 

Célcsoport támogatásának költségei 70,00% -   340 669 800 Ft 340 669 800 Ft 71,87% 

  
Célcsoport személyi jellegű 
ráfordításai 

50,00% - 

  320 184 800 Ft 320 184 800 Ft 67,55% 

  Célcsoport lakhatási- és útiköltsége   17 160 000 Ft 17 160 000 Ft 3,62% 

  Célcsoport képzési költségei   3 325 000 Ft 3 325 000 Ft 0,70% 

  

Célcsoport által igénybe vett 
munkaerő-piaci szolgáltatások 
költségei amennyiben  

2,50% 20,0%   0 Ft 0 Ft 0,00% 

Projektmenedzsment költség 0,00% 2,5% 7 450 400 Ft 2 890 523 Ft 10 340 923 Ft 2,18% 

  
Projektmenedzsment személyi 
jellegű ráfordítása 

0,00% 2,5% 1 850 400 Ft 2 352 348 Ft 4 202 748 Ft 0,89% 

  

Projektmenedzsmenthez 
kapcsolódó útiköltség, kiküldetési 
költség 

0,00% 0,5%     0 Ft 0,00% 

  

Projektmenedzsmenthez 
igénybevett szakértői szolgáltatás 
díja 

0,00% 2,5% 5 200 000 Ft   5 200 000 Ft 1,10% 

  
Egyéb projektmenedzsment 
költség 

0,00% 0,5% 400 000 Ft 538 175 Ft 938 175 Ft 0,20% 

Általános (rezsi) költség 0,00% 1,0% 1 810 000 Ft 918 000 Ft 2 728 000 Ft 0,58% 

  Egyéb általános (rezsi) költség 0,00% 1,0% 1 810 000 Ft 918 000 Ft 2 728 000 Ft 0,58% 

  

Összesen: 
75 665 349 

Ft 
398 334 642 473 999 991 100,00% 

 
   

15,96% 84,04% 
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9. táblázat: Költségek megoszlása mérföldkövenként: 

Mérföldkő 

sorszáma: 

Mérföldkő 

elérésének 

tervezett 

dátuma: 

A mérföldkő eléréséig 

felhasználni tervezett 

támogatás összege: 

Mérföldkő 

elérésekor 

elszámolni kívánt 

összeg: 

Mérföldkő teljesítése alatt felmerült költségek 

CSVÖ CSMKH 

1. 2018.04.01 16 039 654 Ft 16 039 654 Ft 15 788 314 Ft 251 340 Ft 

2. 2018.04.30 21 970 966 Ft 5 931 312 Ft 5 805 642 Ft 125 670 Ft 

3. 2018.10.31 81 124 696 Ft 59 153 730 Ft 13 411 354 Ft 45 742 376 Ft 

4. 2019.03.31 155 726 873 Ft 74 602 177 Ft 8 402 590 Ft 66 199 587 Ft 

5. 2019.09.30 238 054 771 Ft 82 327 898 Ft 5 605 899 Ft 76 721 999 Ft 

6. 2020.03.31 326 211 034 Ft 88 156 263 Ft 9 255 232 Ft 78 901 031 Ft 

7. 2020.09.30 413 351 068 Ft 87 140 034 Ft 10 138 869 Ft 77 001 165 Ft 

8. 2021.01.31 473 999 991 Ft 60 648 923 Ft 7 257 449 Ft 53 391 474 Ft 

Összesen: 473 999 991 Ft 75 665 349 Ft 398 334 642 Ft 
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A konzorcium által igényelt támogatás mértéke 100 %, összege pedig 473 999 991 Ft. 

Az előkészítés és a tervezés során a projekt megvalósításához önerő nem merül fel, nem 

szükséges. 

Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem haladja 

meg a projekt összes elszámolható költségének 5 %-át: 

18 736 031 / 473 999 991 Ft = 3,95 % 

 

A projektmenedzsment költségek együttesen nem haladják meg a projekt összes elszámolható 

költségének 2,5 %-át: 

10 340 923 Ft / 473 999 991  Ft = 2,18 % 

 

Az Általános, rezsi költségek együttesen nem haladják meg a projekt összes elszámolható 

költségének 1%-át: 

2 728 000 Ft / 473 999 991 Ft = 0,58 % 

 

Közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége nem haladja meg a projekt összes 

elszámolható költségének 1%-át: 

4 653 001 Ft / 473 999 991 Ft = 0,98 % 

 

A projekt költségvetése az előzetesen bekért árajánlatok által kerültek betervezésre. A 

költségvetés tervezésénél figyelembe vettük az Értéket a pénzért elvet, és a pályázati felhívás, 

egyéb pályázati dokumentumok, jogszabályok előírásait. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a 

költségvetés, reális, piaci árakon alapul. 

 

44..11..55  KKoocckkáázzaatteelleemmzzééss  

 

a. Pénzügyi kockázatok elemzése 

 

Kockázat 
megnevezése  

Erőssége (kis - 
közepes - nagy)  

Bekövetkezés 
valószínűsége 
(alacsony – 
közepes - nagy)  

Kezelés módja  

A projekt 
finanszírozásában 
tervezett 
kifizetések 
megérkezésének 
elhúzódása  

Közepes  Alacsony  

A támogatási 
szerződés 
megkötése után 
lehívható lesz a 
támogatási előleg, 
amely gyors 
igénylésével 
csökkenthető a 
likviditási probléma 
kockázata, 
továbbá a kifizetési 
igénylések 
benyújtása olyan 
ütemterv szerint 
készült el, amely 
révén biztosítható 
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a konzorcium 
tagjainak a projekt 
előrehaladása. A 
kockázat 
minősítése során a 
vonatkozó 
jogszabályban a 
kifizetésekre szóló 
rögzített 
határidőket vettük 
alapul, valamint a 
pénzáramlás 
tervezésekor is ezt 
vettük figyelembe.  

A projektben 
tervezett 
tevékenységeinek 
esetleges időbeni 
elhúzódása esetén 
nem teljesül a 
pénzügyi ütemterv  

Közepes  Alacsony  

A projekt 
megvalósítása 
során folyamatos 
monitoringot 
biztosítunk, a 
projekt pénzügyi 
és szakmai 
tervezéskor 
tartalékidőszakoka
t építettünk be az 
egyes 
folyamatokba, a 
monitoringnak 
köszönhetően 
pedig időben 
korrigálásra 
kerülhetnek az 
eltérések.  

A TOP 
támogatások 
időben való 
elszámolása és a 
támogató általi 
kiegyenlítése  

Nagy  Alacsony  

A partnerek 
felkészítése az 
elszámolásokra, 
folyamatos 
monitoring 
alkalmazása. 
Tartalék összegek 
felszabadítása 
igény esetén, vagy 
a projekt 
átütemezése  

A konzorciumi 
tagoknál 
jelentkező 
csúszások a 
felmerülő kiadások 
finanszírozásánál.  

Közepes  Alacsony  

A projektszervezet 
folyamatos 
kapcsolatban lesz 
a tagok 
menedzsmentjével
, rendszeres 
találkozókon és 
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folyamatos 
jelentések 
adásával teszik 
közzé a 
tevékenységek és 
a költségek rájuk 
vonatkozó részét, 
így az esetleges 
módosításokra 
időben és 
hatékonyan kerül 
sor (esetlegesen a 
beépített 
tartalékidőszakokb
an).  

A fenntartási 
költség 
rendelkezésre 
állása  

Közepes  Alacsony  

A projekt 
megvalósításához 
olyan partnerség 
került kialakításra, 
amelyben a 
résztvevő 
szervezetek 
kompetensek a 
projekt 
eredményeinek 
fenntartásában és 
forrásaikat 
eszközeiket tudják 
is hasznosítani 
ennek érdekében.  

 

A pénzügyi kockázatok elemzésének (érzékenységvizsgálat) célja annak meghatározása, 

hogyan módosítja a projekt megvalósíthatóságát az egyes költség paramétereinek, illetve az 

ezekre ható főbb tényezőknek a tervezettől való eltérése. A vizsgálat célja a kritikus változók 

és paraméterek kiválasztása.  

 

A projekt pénzügyi és gazdasági megtérülése több olyan tényezőre (inputok, hatótényezők) 

épül, melyek változása jelentősen befolyásolhatja az elvégzett számítások eredményét, de 

mivel a projekt közcélú, nem jövedelemtermelő, a pénzügyi mutatók számítása nem 

végezhető el. 

 

b. Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 

 

Kockázat 

megnevezése  

Erőssége (kis - 

közepes - nagy)  

Bekövetkezés 

valószínűsége (kis – 

közepes - nagy)  

Kezelés módja  

Jogi szempontok: Közepes  Alacsony  

A már működő 

korábbi paktum 

partnerség bevonása 

a döntés 
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előkészítésbe, a 

hatályos működési 

és döntéshozatali 

szabályok 

figyelembe vétele.  

A jogszabályi 

környezet változása  
Közepes  Nagy  

A programban 

résztvevő 

foglalkoztatókat, a 

Kormányhivatal 

működését, továbbá 

a munkakeresők 

elhelyezkedését, 

végül a projekt 

megvalósításának 

intézményi és 

eljárási szabályozási 

környezetét 

érinthetik elsősorban 

jogszabályi 

változások, melyek 

hatással lesznek a 

projekt 

eredményeire:  

- a munkáltatókat 

érintő kedvezőtlen 

változásokat oly 

módon próbáljuk 

kezelni, hogy az 

esetlegesen a 

projektből kilépők 

helyére új 

munkáltatókat 

keresünk;  

- a Kormányhivatal 

jogkörét érintő 

módosítások negatív 

hatásai várhatóan 

központi 

kormányzati szinten 

lesznek kezelve 

tekintettel arra, hogy 

a országos szinten 

több különböző 

foglalkoztatást 

élénkítő projektbe 

kerülte bevonásra;  

- az eljárásrendi 

szabályok 

módosítását 

megfelelően 
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rugalmas 

menedzsment 

szervezettel kezelni 

tudjuk;  

- az álláskeresők 

státuszában és az 

alkalmazásuk 

feltételeiben történő 

változásokra a 

Kormányhivatalok 

megfelelő 

szakértelemmel 

fognak reagálni, 

segítve a projekt 

előrehaladását;  

- a Járás hivatalok 

térségi 

összevonásának 

esetén módosulnak 

az aláírási jogkörök, 

ezt a hivatali 

szabályozásban a 

jogkörök átadásával 

azonnal 

átvezetésével lehet 

kezelni.  

Intézményi 

szempontok: 
Kis  Közepes  

A munkaügyi 

szervezetnél a 

korábbi járások 

esetében 

összevonások 

várhatók, ehhez 

hozzá kell igazítani a 

közvetítési rendszert  

Társadalmi 

szempontok: 

Foglalkoztatói 

előítéletek miatt a 

hátrányosabb 

helyzetű, 

nehezebben 

aktivizálható 

élcsoportok 

kimaradnak a 

projektből  

Közepes  Közepes  

A foglalkoztatók 

számára nyújtott 

szolgáltatásoknál és 

a munkavállalók 

bevonásánál a 

konzorcium 

biztosítja az egyenlő 

bánásmód elvét. A 

toborzás során 

partnerszervezetek 

segítségével minden 

lehetséges 

célcsoporthoz 

eljuttatjuk a 

projekttel 

kapcsolatos 
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információkat, 

illetve elsősorban a 

hátrányos helyzettel 

érintett csoportok 

tagjait fogjuk 

toborozni (a projekt 

szakmai elvárásainak 

megfelelően), 

mégpedig személyre 

vagy mikrocsoportra 

szabott programmal. 

Mivel a projekt 

keretében 

végbemenő 

tevékenység sorozat 

végső soron a 

célcsoportok 

(hátrányos helyzetű 

álláskeresők) 

érdekeit 

(szükségleteit) 

szolgálja, így negatív 

fogadtatásától 

(társadalmi 

ellenállás) nem kell 

tartani. 

 

Szakmai 

szempontok: A 

projektbe bevont 

munkavállalók közül 

túl sokan 

morzsolódnak le, 

amely megnehezíti a 

vállalt indikátorok 

teljesülését.  

Nagy  Alacsony  

Több lépcsős 

kiválasztási folyamat 

alkalmazása, tartalék 

emberek biztosítása 

lemorzsolódás 

esetére, a 

konzorciumi tagok 

folyamatosan 

figyelemmel kísérik 

a megvalósítást.  

Pénzügyi-gazdasági 

fenntarthatósági 

szempontok: A 

továbbfoglalkoztatás

hoz szükséges 

anyagi források nem 

állnak rendelkezésre.  

Nagy  Alacsony  

A foglalkoztatók 

rendelkezésére áll a 

továbbfoglalkoztatás

hoz szükséges 

anyagi fedezet, erről 

jogi nyilatkozatot is 

kell tenniük. A 

fenntartási 

időszakban már 

bevételt is termelnek 

a foglalkoztatottak, 

amelyet a 

továbbfoglalkoztatás



 

 

 
98 

ra lehet fordítani.  

Az abszorpciós 

képesség alacsony 

voltából adódó 

kockázatok: 

likviditási problémák 

párhuzamos 

projektek 

finanszírozási igénye 

miatt  

Kis  Alacsony  

Az önkormányzat és 

a konzorciumi 

partner szervezetek 

párhuzamosan futó 

projektjei esetében is 

rendelkezésre állnak 

likviditási tervek, 

amelyek biztosítják a 

zavartalan 

megvalósítást.  

 

A kockázati tényezők mérsékelése: a fenti táblázatból látható, hogy az azonosított kockázatok 

túlnyomó része az alacsony és a közepes kategóriába sorolható. Az egyes kockázatok 

kezelésének módszere függ egyrészt a kockázat kategóriájától (alacsony, közepes, magas, 

kritikus), valamint annak jellegétől. A kockázatok kezelése során kiemelkedő jelentősége van 

a projektmenedzsment tevékenységének. Az azonosított kockázatok jelentős része a felkészült 

és gyakorlott projektmenedzsment csapat (projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi 

munkatárs, stb.) alkalmazásával eredményesen kezelhető, minimalizálható.  

 

Kiemelt feladatnak tekintjük a kockázatmenedzsment hosszú távú fenntartását, megfelelően 

elkülönítve a pénzügyi jellegű, valamint a megvalósítás és fenntartás vonatkozásában feltárt 

kockázatok kezelését. 

44..11..66  FFeennnnttaarrttááss  

A paktum iroda felállítását követően megkezdőnek a paktum szakmai tevékenységek és a 

célcsoportok bevonása, támogatása érdekében végzett munka. A Projektgazda a paktummal 

kapcsolatos feladatai mellett számos egyéb feladatot is ellát, azonban tevékenységeit össze 

tudja hangolni.  

 

A paktum sikeres működésének érdekében külön szakmai vezetőt és 1 paktum munkatársat 

alkalmaznak, akik a szakmai feladatok ellátásáért, a paktum működtetéséért felelnek. A 

projekt befejezését követően a projektgazda további partnerségi programok megvalósítását 

tervezi a projektben elindított szolgáltatások igénybevételével, további foglalkoztatók 

bevonásával. A projekt fenntartásához szükséges emberi erőforrások rendelkezésre állnak a 

fenntartási időszakban is a projektgazdánál és a partnereknél is.  

A kölcsönös együttműködések révén a pályázó szervezet személyi feltételei kiegészülnek a 

projekt partnerek humán kapacitásaival. Az önkormányzati-kormányzati-civil konzorciumi 

partnerség mintaértékű együttműködést hozhat létre a vállalati szektor igényeinek 

kiszolgálásában. A bevont vállalkozások a felkészített munkaerő segítségével is folyamatosan 

fejlesztenek, stabilabbá válnak piaci pozícióik, és helyi adófizetési képességük is. 

 

Csongrád Városi Önkormányzata a megújított foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködés keretében programszerű és integrált, a paktum egész területére kiterjedően 

gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködést valósít meg fenntartható módon. 

Ennek keretében a célcsoport képzése, foglalkoztatása valósul meg programszerűen.  
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Mivel a foglalkoztatásban és a térségben releváns szereplők bevonásával kerül létrehozásra a 

partnerség így egy körültekintő gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzés 

készülhet, amelyre tud majd építeni a gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési stratégia és az 

annak megvalósítását segítőkoordináció is.  

 

A fenntarthatóságot az is elősegíti, hogy az együttműködő szervezetek összehangolják a 

paktum földrajzi területén elérhető gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, aktív kapcsolatot 

tartanak a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel, 

támogatják a szociális gazdaság fejlődését, kidolgoznak és megvalósítanak, képzési- és 

foglalkoztatási, önfoglalkoztatási programokat. Összekapcsolják a paktum terület fejlesztési 

programjait, és fejlesztési forrás koordinációt valósítanak meg.
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44..22  RRéésszzlleetteess  ccsseelleekkvvééssii  tteerrvv  

44..22..11  AAzz  eellőőkkéésszzííttéésséénneekk  ééss  mmeeggvvaallóóssííttáássáánnaakk  rréésszzlleetteess  ffeellaaddaattaaii  ééss  üütteemmeezzééssee  

 

3. sz. mérföldkő tevékenységei 

10. táblázat: 3. sz. mérföldkő szerinti tevékenységek, feladatok részletes bemutatása 

Időpont/ 

határidő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2018.05.31 

Paktumszervezet 

működtetéséhez 

szükséges 

szolgáltatások 

beszerzése 

Marketing és 

kommunikációs 

szolgáltatások 

beszerzése 

Projektmenedzsm

ent (Csongrád 

Város 

Önkormányzata, 

CSMKH) 

Paktumiroda 
A Paktumiroda a projektmenedzsment szervezet bevonásával beszerzési 

eljárást folytat le. 

2018.05.31 

Paktumszervezet 

működtetéséhez 

szükséges 

szolgáltatások 

beszerzése 

Paktum-program 

végrehajtásához 

szükséges 

szolgáltatások 

beszerzése 

Projektmenedzsm

ent (Csongrád 

Város 

Önkormányzata) 

Paktumiroda 
A Paktumiroda a projektmenedzsment szervezet bevonásával beszerzési 

eljárást folytat le. 
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Időpont/ 

határidő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2018.06.30 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

1. partnerségi 

rendezvény (3.sz. 

projekt) 

Paktumiroda 

Irányító 

Csoport, 

paktum 

résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda összeállítja a 

tervezett napirendi pontokat és az ezekhez kapcsolódó előterjesztéseket, 

különösen: 

- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 

- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 

 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus úton 

küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda feladata. 

A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet vezetni, mely 

tartalmazza az  elhangzott és megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat, 

és különösen: döntéseket. 

2018.06.30 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

Foglalkoztatási 

paktum szervezet 

marketing és 

kommunikációs 

tervének elkészítése 

Paktumiroda szolgáltató 

Kötelező nyilvánosságon felüli, partnerségi rendezvények, munkáltatói 

és munkavállalói tájékoztató rendezvények, továbbá hirdetések, 

kiadványok honlap és egyéb kommunikációs eszközök részletterveinek 

elkészítése. 

2018.06.30 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

Foglalkoztatási 

paktum arculati 

elemeinek grafikai 

tervezése 

Paktumiroda szolgáltató 
Foglalkoztatási paktum arculati elemeinek (pl.: logó, betűtípus, színek, 

stb.) grafikai tervezése és arculati kézikönyv/útmutató elkészítése 

2018.06.30 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

Üzleti/befektetési 

célú honlap 

fejlesztése (paktum 

portál) 

Paktumiroda szolgáltató 
A foglalkoztatási paktum saját honlapjának elkészítése, integrálása 

megyei szintű portálba 

2018.06.30 

Monitoring és 

értékelés (Projekt 

audit) 

Monitoring terv és 

eljárásrend 
Paktumiroda szolgáltató Monitoring és értékelés folyamatainak részletes szabályozása. 
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Időpont/ 

határidő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2018.07.15 

Monitoring és 

értékelés (Projekt 

audit) 

Monitoring jelentés 

2018/I. megyei 

gyorsjelentéshez 

Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével monitoring 

jelentést készít a foglalkoztatási együttműködés tervezési 

dokumentumaiban meghatározott célok teljesüléséről, mely a megyei 

paktumszervezet vezetésével féléves rendszerességgel készülő 

(gazdasági és foglalkoztatási) gyorsjelentésben kerül felhasználásra. 

2018.07.31 Befektetés ösztönzés 

Befektetés 

ösztönzéshez 

kapcsolódó szakértői 

szolgáltatás 

beszerzése 

Paktumiroda 
Projektmenedzs

ment 

A Paktumiroda a projektmenedzsment szervezet bevonásával az alábbi 

beszerzési eljárások lefolytatását végzi el: 

A TOP-5.1.2-15 sz. támogatási felhívásban specifikált, önállóan nem 

támogatható, választható, kiegészítő tevékenységek részeként, mint 

Befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó 

tevékenységek. 

2018.07.31 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

2. partnerségi 

rendezvény (3.sz. 

projekt) 

Paktumiroda 

Irányító 

Csoport, 

paktum 

résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda összeállítja a 

tervezett napirendi pontokat és az ezekhez kapcsolódó előterjesztéseket, 

különösen: 

- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 

- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 

 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus úton 

küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda feladata. 

A Paktumiroda felelős a az eseményről jegyzőkönyvet vezetni, mely 

tartalmazza az  elhangzott és megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat, 

és különösen: döntéseket. 
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Időpont/ 

határidő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2018.08.31 
Közbeszerzési eljárás 

lefolytatása 

Egyéb 

munkaerőpiaci 

szolgáltatások 

nyújtása 

programelem 

megvalósítására 

irányuló 

közbeszerzési eljárás 

CSMKH 
közbeszerzési 

tanácsadó 

Célcsoport számára egyéb munkaerő-piaci tevékenységek szolgáltatás 

vásárlása nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerül beszerzésre. 

2018.09.30 Befektetés ösztönzés 

Szolgáltatási terv 

elkészítése és 

jóváhagyása 

Paktumiroda 

szolgáltatók, 

paktum 

résztvevők 

A szolgáltatási terv egyeztetése a paktum résztvevőkkel (vagy speciális 

munkacsoporttal), melyet a paktumszervezet Irányító Csoportja hagy 

jóvá. 

2018.10.31 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

3. partnerségi 

rendezvény (3. sz. 

projekt) 

Paktumiroda 
Paktum 

résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda összeállítja a 

tervezett napirendi pontokat és az ezekhez kapcsolódó előterjesztéseket, 

különösen: 

- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 

- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 

 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus úton 

küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda feladata. 

A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet vezetni, mely 

tartalmazza az elhangzott és megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat, 

és különösen: döntéseket. 

2018.10.31 

Monitoring és 

értékelés (Projekt 

audit) 

1. sz. közbenső 

monitoring értékelés 
Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével a közbenső 

monitoring értékelést végez a TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 

támogatási szerződésben foglalt mérföldköveket megelőzően. 
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Időpont/ 

határidő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2018.10.31 

Munkaerőpiaci 

programok 

megvalósítása 

Célcsoport számára 

egyéb munkaerőpiaci 

szolgáltatások 

nyújtása 

CSMKH 

szolgáltató, 

CSMKH járási 

hivatalok 

A célcsoport tagjainak bevonására az 1. sz. "Keresletorientált térségi 

humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 

 

Az egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtását a CSMKH Csongrádi, 

Szentesi és Hódmezővásárhelyi járások területén illetékes 

foglalkoztatási osztályok bevonásával, illetve közbeszerzésen 

kiválasztott szolgáltatón keresztül biztosítja. 

PO25 indikátor teljesítése - 50 fő 

2018.10.31 

Munkaerőpiaci 

programok 

megvalósítása 

Foglalkoztatást 

elősegítő képzések 
CSMKH 

CSMKH járási 

hivatalok 

A képzési programelem megvalósítására az 1. sz. "Keresletorientált 

térségi humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor, 

szakképzési centrumok, szakképző iskolák bevonásával. 

2018.10.31 

Munkaerőpiaci 

programok 

megvalósítása 

Támogatott 

foglalkoztatás 
CSMKH 

CSMKH járási 

hivatalok 

A támogatott foglalkoztatásra, továbbá az önfoglalkoztatottá válás 

támogatására az 1. sz. "Keresletorientált térségi humánerőforrás-

fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 

 

A támogatás nyújtását a CSMKH Csongrádi, Szentesi és 

Hódmezővásárhelyi járások területén illetékes foglalkoztatási osztályok 

bevonásával biztosítja. 

 

PR25 indikátor teljesítése - 1 fő 

PR26 indikátor teljesítése - 1 fő 

 

4. sz. mérföldkő tevékenységei 

11. táblázat: 4. sz. mérföldkő szerinti tevékenységek, feladatok részletes bemutatása 

Időpont/ 

határidő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 
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Időpont/ 

határidő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2018.11.30 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

1. munkavállalói 

rendezvény (1. sz. 

projekt) 

CSMKH 
Paktum 

résztvevők 

A projekttervek végrehajtását tematikus rendezvények segítik elő.  

Az 1. sz. projekttervhez kapcsolódóan "Munkavállalói rendezvények" 

tevékenység keretében állásbörzék, pályaválasztási, pályaorientációs, 

illetve toborzó események valósulnak meg. 

2018.11.30 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

1. tematikus 

rendezvény (2. sz. 

projektterv) 

Paktumiroda 
Paktum 

résztvevők 

A projekttervek végrehajtását tematikus rendezvények segítik elő.  

A 2. sz projekttervhez kapcsolódóan befektetés és foglalkoztatás 

ösztönzési tárgyú, illetve hátrányos munkavállalókkal szemben 

érzékenyítő témájú események valósulnak meg. 

2019.01.15 

Monitoring és 

értékelés (Projekt 

audit) 

Monitoring jelentés 

2018/II. megyei 

gyorsjelentéshez 

Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével monitoring 

jelentést készít a foglalkoztatási együttműködés tervezési 

dokumentumaiban meghatározott célok teljesüléséről, mely a megyei 

paktumszervezet vezetésével, féléves rendszerességgel készülő (gazdasági 

és foglalkoztatási) gyorsjelentésben kerül felhasználásra. 
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Időpont/ 

határidő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2019.01.31 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

4. partnerségi 

rendezvény (3. sz. 

projekt) 

Paktumiroda 
Paktum 

résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda összeállítja a 

tervezett napirendi pontokat és az ezekhez kapcsolódó előterjesztéseket, 

különösen: 

- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 

- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 

 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus úton 

küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda feladata. 

A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet vezetni, mely 

tartalmazza az  elhangzott és megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat, és 

különösen: döntéseket. 

2019.03.31 

Monitoring és 

értékelés (Projekt 

audit) 

2. sz. közbenső 

monitoring értékelés 
Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével a közbenső 

monitoring értékelést végez a TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 támogatási 

szerződésben foglalt mérföldköveket megelőzően. 

2019.03.31 

Munkaerőpiaci 

programok 

megvalósítása 

Célcsoport számára 

egyéb munkaerőpiaci 

szolgáltatások 

nyújtása 

CSMKH 

szolgáltató, 

CSMKH 

járási 

hivatalok 

A célcsoport tagjainak bevonására az 1. sz. "Keresletorientált térségi 

humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 

 

Az egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtását a CSMKH Csongrádi, 

Szentesi és Hódmezővásárhelyi járások területén illetékes foglalkoztatási 

osztályok bevonásával, illetve közbeszerzésen kiválasztott szolgáltatón 

keresztül biztosítja. 

2019.03.31 

Munkaerőpiaci 

programok 

megvalósítása 

Foglalkoztatást 

elősegítő képzések 
CSMKH 

szolgáltató, 

CSMKH 

járási 

hivatalok 

A képzési programelem megvalósítására az 1. sz. "Keresletorientált 

térségi humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor, 

szakképzési centrumok, szakképző iskolák bevonásával. 
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Időpont/ 

határidő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2019.03.31 

Munkaerőpiaci 

programok 

megvalósítása 

Támogatott 

foglalkoztatás 
CSMKH 

szolgáltató, 

CSMKH 

járási 

hivatalok 

A támogatott foglalkoztatásra, továbbá az önfoglalkoztatottá válás 

támogatására az 1. sz. "Keresletorientált térségi humánerőforrás-

fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 

 

A támogatás nyújtását a CSMKH Csongrádi, Szentesi és 

Hódmezővásárhelyi járások területén illetékes foglalkoztatási osztályok 

bevonásával biztosítja. 

PR25 indikátor teljesítése (168 fő) 

PR26 indikátor teljesítése (44 fő) 

 

5. sz. mérföldkő tevékenységei 

12. táblázat: 5. sz. mérföldkő szerinti tevékenységek, feladatok részletes bemutatása 

Időpont/hatá

ridő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 
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Időpont/hatá

ridő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2019.04.30 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

5. partnerségi 

rendezvény (3. sz. 

projekt) 

Paktumiroda 
Paktum 

résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda összeállítja a 

tervezett napirendi pontokat és az ezekhez kapcsolódó előterjesztéseket, 

különösen: 

- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 

- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 

 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus úton 

küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda feladata. 

A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet vezetni, mely 

tartalmazza az elhangzott és megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat, és 

különösen: döntéseket. 

2019.05.31 Befektetés ösztönzés Implementáció Paktumiroda szolgáltató 

Jóváhagyott szolgáltatási terv alapján végzett szakértői tevékenység, mely 

magában foglal (minimum): 

- 10 lefolytatott interjút releváns gazdasági szereplőkkel 

- a paktumszervezet által szervezett szakmai rendezvényeken történő 

szakértői/előadói részvételt (min 3 alkalom) 

2019.07.15 

Monitoring és 

értékelés (Projekt 

audit) 

Monitoring jelentés 

2019/I. megyei 

gyorsjelentéshez 

Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével monitoring 

jelentést készít a foglalkoztatási együttműködés tervezési 

dokumentumaiban meghatározott célok teljesüléséről, mely a megyei 

paktumszervezet vezetésével, féléves rendszerességgel készülő (gazdasági 

és foglalkoztatási) gyorsjelentésben kerül felhasználásra. 

2019.07.31 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

5. partnerségi 

rendezvény (3. sz. 

projekt) 

Paktumiroda 
Paktum 

résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda összeállítja a 

tervezett napirendi pontokat és az ezekhez kapcsolódó előterjesztéseket, 

különösen: 

- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 

- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 
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Időpont/hatá

ridő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus úton 

küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda feladata. 

A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet vezetni, mely 

tartalmazza az  elhangzott és megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat, és 

különösen: döntéseket. 

2019.09.30 

Monitoring és 

értékelés (Projekt 

audit) 

3. sz. közbenső 

monitoring értékelés 
Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével a közbenső 

monitoring értékelést végez a TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 támogatási 

szerződésben foglalt mérföldköveket megelőzően. 

2019.09.30 

Munkaerőpiaci 

programok 

megvalósítása 

Célcsoport számára 

egyéb munkaerőpiaci 

szolgáltatások 

nyújtása 

CSMKH 

szolgáltató, 

CSMKH 

járási 

hivatalok 

A célcsoport tagjainak bevonására a 1. sz. "Keresletorientált térségi 

humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 

 

Az egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtását a CSMKH Csongrádi, 

Szentesi és Hódmezővásárhelyi járások területén illetékes foglalkoztatási 

osztályok bevonásával, illetve közbeszerzésen kiválasztott szolgáltatón 

keresztül biztosítja. 

2019.09.30 

Munkaerőpiaci 

programok 

megvalósítása 

Foglalkoztatást 

elősegítő képzések 
CSMKH 

szolgáltató, 

CSMKH 

járási 

hivatalok 

A képzési programelem megvalósítására a 1. sz. "Keresletorientált térségi 

humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor, szakképzési 

centrumok, szakképző iskolák bevonásával. 

2019.09.30 

Munkaerőpiaci 

programok 

megvalósítása 

Támogatott 

foglalkoztatás 
CSMKH 

szolgáltató, 

CSMKH 

járási 

hivatalok 

A támogatott foglalkoztatásra, továbbá az önfoglalkoztatottá válás 

támogatására az 1. sz. "Keresletorientált térségi humánerőforrás-

fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 

 

A támogatás nyújtását a CSMKH Csongrádi, Szentesi és 

Hódmezővásárhelyi járások területén illetékes foglalkoztatási osztályok 

bevonásával biztosítja. 

 

6. sz. mérföldkő tevékenységei 
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13. táblázat: 6. sz. mérföldkő szerinti tevékenységek, feladatok részletes bemutatása 

Időpont/ 

határidő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2019.10.31 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

6. partnerségi 

rendezvény (3. sz. 

projekt) 

Paktumiroda 
Paktum 

résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda összeállítja a 

tervezett napirendi pontokat és az ezekhez kapcsolódó előterjesztéseket, 

különösen: 

- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 

- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 

 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus úton 

küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda feladata. 

A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet vezetni, mely 

tartalmazza az elhangzott és megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat, és 

különösen: döntéseket. 

2019.11.30 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

2. munkavállalói 

rendezvény (1. sz. 

projekt) 

CSMKH 
Paktum 

résztvevők 

A projekttervek végrehajtását tematikus rendezvények segítik elő.  

Az 1. sz. projekttervhez kapcsolódóan "Munkavállalói rendezvények" 

tevékenység keretében állásbörzék, pályaválasztási, pályaorientációs, 

illetve toborzó események valósulnak meg. 

2019.11.30 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

2. tematikus 

rendezvény (2. sz. 

projektterv) 

Paktumiroda 
Paktum 

résztvevők 

A projekttervek végrehajtását tematikus rendezvények segítik elő.  

A 2. sz. projekttervhez kapcsolódóan befektetés és foglalkoztatás 

ösztönzési tárgyú, illetve hátrányos munkavállalókkal szemben 

érzékenyítő témájú események valósulnak meg. 
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Időpont/ 

határidő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2020.01.15 

Monitoring és 

értékelés (Projekt 

audit) 

Monitoring jelentés 

2019/II. megyei 

gyorsjelentéshez 

Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével monitoring 

jelentést készít a foglalkoztatási együttműködés tervezési 

dokumentumaiban meghatározott célok teljesüléséről, mely a megyei 

paktumszervezet vezetésével, féléves rendszerességgel készülő (gazdasági 

és foglalkoztatási) gyorsjelentésben kerül felhasználásra. 

2020.01.31 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

7. partnerségi 

rendezvény (3. sz. 

projekt) 

Paktumiroda 
Paktum 

résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda összeállítja a 

tervezett napirendi pontokat és az ezekhez kapcsolódó előterjesztéseket, 

különösen: 

- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 

- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 

 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus úton 

küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda feladata. 

A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet vezetni, mely 

tartalmazza az elhangzott és megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat, és 

különösen: döntéseket. 

2020.03.31 

Monitoring és 

értékelés (Projekt 

audit) 

4. sz. közbenső 

monitoring értékelés 
Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével a közbenső 

monitoring értékelést végez a TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 támogatási 

szerződésben foglalt mérföldköveket megelőzően. 

2020.03.31 

Munkaerőpiaci 

programok 

megvalósítása 

Célcsoport számára 

egyéb munkaerőpiaci 

szolgáltatások 

nyújtása 

CSMKH 

szolgáltató, 

CSMKH 

járási 

hivatalok 

A célcsoport tagjainak bevonására a 1. sz. "Keresletorientált térségi 

humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 

 

Az egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtását a CSMKH Csongrádi, 

Szentesi és Hódmezővásárhelyi járások területén illetékes foglalkoztatási 

osztályok bevonásával, illetve közbeszerzésen kiválasztott szolgáltatón 

keresztül biztosítja. 
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Időpont/ 

határidő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2020.03.31 

Munkaerőpiaci 

programok 

megvalósítása 

Foglalkoztatást 

elősegítő képzések 
CSMKH 

szolgáltató, 

CSMKH 

járási 

hivatalok 

A képzési programelem megvalósítására a 1. sz. "Keresletorientált térségi 

humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor, szakképzési 

centrumok, szakképző iskolák bevonásával. 

2020.03.31 

Munkaerőpiaci 

programok 

megvalósítása 

Támogatott 

foglalkoztatás 
CSMKH 

szolgáltató, 

CSMKH 

járási 

hivatalok 

A támogatott foglalkoztatásra, továbbá az önfoglalkoztatottá válás 

támogatására az 1. sz. "Keresletorientált térségi humánerőforrás-

fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 

 

A támogatás nyújtását a CSMKH Csongrádi, Szentesi és 

Hódmezővásárhelyi járások területén illetékes foglalkoztatási osztályok 

bevonásával biztosítja. 

 

7. sz. mérföldkő tevékenységei 

14. táblázat: 7. sz. mérföldkő szerinti tevékenységek, feladatok részletes bemutatása 

Időpont/hatá

ridő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 
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Időpont/hatá

ridő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2020.04.30 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

8. partnerségi 

rendezvény (3.sz. 

projekt) 

Paktumiroda 
Paktum 

résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda összeállítja a 

tervezett napirendi pontokat és az ezekhez kapcsolódó előterjesztéseket, 

különösen: 

- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 

- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 

 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus úton 

küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda feladata. 

A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet vezetni, mely 

tartalmazza az elhangzott és megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat, és 

különösen: döntéseket. 

2020.07.15 

Monitoring és 

értékelés (Projekt 

audit) 

Monitoring jelentés 

2020/I. megyei 

gyorsjelentéshez 

Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével monitoring 

jelentést készít a foglalkoztatási együttműködés tervezési 

dokumentumaiban meghatározott célok teljesüléséről, mely a megyei 

paktumszervezet vezetésével, féléves rendszerességgel készülő (gazdasági 

és foglalkoztatási) gyorsjelentésben kerül felhasználásra. 
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Időpont/hatá

ridő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2020.07.31 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

9. partnerségi 

rendezvény (3. sz. 

projekt) 

Paktumiroda 
Paktum 

résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda összeállítja a 

tervezett napirendi pontokat és az ezekhez kapcsolódó előterjesztéseket, 

különösen: 

- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 

- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 

 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus úton 

küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda feladata. 

A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet vezetni, mely 

tartalmazza az  elhangzott és megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat, és 

különösen: döntéseket. 

2020.09.30 

Monitoring és 

értékelés (Projekt 

audit) 

5. sz. közbenső 

monitoring értékelés 
Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével a közbenső 

monitoring értékelést végez a TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 támogatási 

szerződésben foglalt mérföldköveket megelőzően. 

2020.09.30 

Munkaerőpiaci 

programok 

megvalósítása 

Célcsoport számára 

egyéb munkaerőpiaci 

szolgáltatások 

nyújtása 

CSMKH 

szolgáltató, 

CSMKH járási 

hivatalok 

A célcsoport tagjainak bevonására a 1. sz. "Keresletorientált térségi 

humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 

 

Az egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtását a CSMKH Csongrádi, 

Szentesi és Hódmezővásárhelyi járások területén illetékes foglalkoztatási 

osztályok bevonásával, illetve közbeszerzésen kiválasztott szolgáltatón 

keresztül biztosítja. 
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Időpont/hatá

ridő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2020.09.30 

Munkaerőpiaci 

programok 

megvalósítása 

Foglalkoztatást 

elősegítő képzések 
CSMKH 

szolgáltató, 

CSMKH járási 

hivatalok 

A képzési programelem megvalósítására a 1. sz. "Keresletorientált térségi 

humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor, szakképzési 

centrumok, szakképző iskolák bevonásával. 

2020.09.30 

Munkaerőpiaci 

programok 

megvalósítása 

Támogatott 

foglalkoztatás 
CSMKH 

szolgáltató, 

CSMKH járási 

hivatalok 

A támogatott foglalkoztatásra, továbbá az önfoglalkoztatottá válás 

támogatására az 1. sz. "Keresletorientált térségi humánerőforrás-

fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 

 

A támogatás nyújtását a CSMKH Csongrádi, Szentesi és 

Hódmezővásárhelyi járások területén illetékes foglalkoztatási osztályok 

bevonásával biztosítja. 

 

8. sz. mérföldkő tevékenységei 

15. táblázat: 8. sz. mérföldkő szerinti tevékenységek, feladatok részletes bemutatása 

Időpont/hatá

ridő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 
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Időpont/hatá

ridő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2020.10.31 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

10. partnerségi 

rendezvény (3. sz. 

projekt) 

Paktumiroda 
Paktum 

résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda összeállítja a 

tervezett napirendi pontokat és az ezekhez kapcsolódó előterjesztéseket, 

különösen: 

- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 

- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 

 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus úton 

küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda feladata. 

A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet vezetni, mely 

tartalmazza az  elhangzott és megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat, és 

különösen: döntéseket. 

2020.11.30 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

3. munkavállalói 

rendezvény (1. sz. 

projekt) 

CSMKH 
Paktum 

résztvevők 

A projekttervek végrehajtását tematikus rendezvények segítik elő.  

Az 1. sz. projekttervhez kapcsolódóan "Munkavállalói rendezvények" 

tevékenység keretében állásbörzék, pályaválasztási, pályaorientációs, 

illetve toborzó események valósulnak meg. 

2020.11.30 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

3. tematikus 

rendezvény (2. sz. 

projektterv) 

Paktumiroda 
Paktum 

résztvevők 

A projekttervek végrehajtását tematikus rendezvények segítik elő.  

A 2. sz. projekttervhez kapcsolódóan befektetés és foglalkoztatás 

ösztönzési tárgyú, illetve hátrányos munkavállalókkal szemben 

érzékenyítő témájú események valósulnak meg. 

2020.12.31 
Marketing és 

kommunikációs 

11. partnerségi 

rendezvény (3. sz. 
Paktumiroda 

Paktum 

résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda összeállítja a 

tervezett napirendi pontokat és az ezekhez kapcsolódó előterjesztéseket, 
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Időpont/hatá

ridő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

tevékenységek projekt) különösen: 

- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 

- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 

 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus úton 

küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda feladata. 

A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet vezetni, mely 

tartalmazza az elhangzott és megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat, és 

különösen: döntéseket. 

2021.01.15 

Monitoring és 

értékelés (Projekt 

audit) 

Monitoring jelentés 

2020/II. 

Gyorsjelentéshez 

Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével monitoring 

jelentést készít a foglalkoztatási együttműködés tervezési 

dokumentumaiban meghatározott célok teljesüléséről, mely a megyei 

paktumszervezet vezetésével, féléves rendszerességgel készülő (gazdasági 

és foglalkoztatási) gyorsjelentésben kerül felhasználásra. 

2021.01.31 

Marketing és 

kommunikációs 

tevékenységek 

12. partnerségi 

rendezvény (3. sz. 

projekt) 

Paktumiroda 
Paktum 

résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda összeállítja a 

tervezett napirendi pontokat és az ezekhez kapcsolódó előterjesztéseket, 

különösen: 

- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 

- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 

 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus úton 

küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda feladata. 

A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet vezetni, mely 

tartalmazza az elhangzott és megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat, és 

különösen: döntéseket. 
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Időpont/hatá

ridő 
Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2021.01.31 

Monitoring és 

értékelés (Projekt 

audit) 

Ex post monitoring 

értékelés 
Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével a közbenső 

monitoring értékelést végez a TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 támogatási 

szerződésben foglalt mérföldköveket megelőzően. 

2021.01.31 

Munkaerőpiaci 

programok 

megvalósítása 

Célcsoport számára 

egyéb munkaerőpiaci 

szolgáltatások 

nyújtása 

CSMKH 

szolgáltató, 

CSMKH járási 

hivatalok 

A célcsoport tagjainak bevonására az 1. sz. "Keresletorientált térségi 

humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 

 

Az egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtását a CSMKH Csongrádi, 

Szentesi és Hódmezővásárhelyi járások területén illetékes foglalkoztatási 

osztályok bevonásával, illetve közbeszerzésen kiválasztott szolgáltatón 

keresztül biztosítja. 

2021.01.31 

Munkaerőpiaci 

programok 

megvalósítása 

Foglalkoztatást 

elősegítő képzések 
CSMKH 

szolgáltató, 

CSMKH járási 

hivatalok 

A képzési programelem megvalósítására az 1. sz. "Keresletorientált 

térségi humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor, 

szakképzési centrumok, szakképző iskolák bevonásával. 

2021.01.31 

Munkaerőpiaci 

programok 

megvalósítása 

Támogatott 

foglalkoztatás 
CSMKH 

szolgáltató, 

CSMKH járási 

hivatalok 

A támogatott foglalkoztatásra, továbbá az önfoglalkoztatottá válás 

támogatására az 1. sz. "Keresletorientált térségi humánerőforrás-

fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 

 

A támogatás nyújtását a CSMKH Csongrádi, Szentesi és 

Hódmezővásárhelyi járások területén illetékes foglalkoztatási osztályok 

bevonásával biztosítja. 

PR25 indikátor teljesítése - 168 fő 

PR26 indikátor teljesítése - 44 fő 
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55  AA  NNYYIILLVVÁÁNNOOSSSSÁÁGG  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSAA,,  KKOOMMMMUUNNIIKKÁÁCCIIÓÓSS  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGG    

55..11  AA  kkoommmmuunniikkáácciióóss  tteevvéékkeennyyssééggeekk  öösssszzeeffooggllaallóó  lleeíírráássaa  

A Csongrád Városi Önkormányzat vezette konzorcium részéről a TOP 5.1.2 konstrukcióba 

benyújtásra kerülő támogatási kérelem keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység 

célja, hogy a támogatási kérelmet és annak eredményeit minél többen megismerjék, hogy a 

kommunikációs eszközök segítségével a támogatást igénylő minél szélesebb körű 

tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a 

megvalósult fejlesztésekről, és arról a tényről, hogy EU támogatásból valósult meg a 

támogatási kérelem. A nyilvánosságot és a kommunikációs biztosító tevékenység további 

célja, hogy segítse elő a projekt átfogó és specifikus céljainak megvalósulását és biztosítsa, 

hogy a projekt előrehaladásáról, eredményeiről a projekt célcsoportja (mint a közvetett és 

mind a közvetlen), a tágabb környezet és a projekt finanszírozásában közreműködő 

szervezetek megfelelő tájékoztatásban részesüljenek. 

 

A projektgazda a fejlesztés során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a célcsoportot 

tájékoztassa arról, hogy a fejlesztés Európai Uniós forrásból valósul meg. A tájékoztatás a 

központi nyilvánossági útmutatónak megfelelően szövegesen és a logó elhelyezésével történik 

minden lehetséges nyomtatott és elektronikus kommunikációs felületen.  

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, a projekt során alkalmazott 

kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: 

nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

 

A projekt megvalósítás időszakában nagy hangsúlyt kap a helyi társadalom tájékoztatása. A 

tájékoztatási tevékenység célja ebben az időszakban a projekt megvalósítás által bekövetkező 

kedvező változások tudatosítása a célcsoportban, illetve a projekt pozitív fogadtatásának 

elősegítése. 

 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról/zárásáról: A sajtótájékoztatót követően a 

regionális média, különösen a régióban megjelenő ingyenes terjesztésű heti vagy havilapok 

elektronikus médiumok részére sajtóközlemény és képanyag kerül kibocsátásra, szükség 

esetén pedig sajtó-hirdetés feladására, sajtótájékoztató szervezésre is sor kerülhet. 

 

Tájékoztatás a kedvezményezett honlapján: A projekt megvalósulása során a főpályázó a 

projekt teljes megvalósítási szakaszában szolgáltat információkat: közzé teszi az elkészült 

sajtótájékoztatókat. 

 

Egyéb tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása: 

• emlékeztető tábla elhelyezése a projekt helyszínén 

• sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 

• Információs anyagok, kiadványok készítése pl. fotódokumentáció készítése, 

esettanulmányok készítése. 

• az elektronikus pályázói felületen a térképi információk feltöltése a projekthez 

kapcsolódó tartalommal 

• Elektronikus hírlevelek kiküldése paktum tagoknak 

• Személyes, folyamatos kapcsolattartás és együttműködés. 
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A tervezet fejlesztés jellegéhez illeszkedően a paktum partnerség összejövetelein, 

rendezvényein ugyancsak élni kell a tájékoztatás lehetőségeivel, ennek lehetséges formái a 

konferenciákon, fórumokon előadások tartása, illetve prospektus, honlap, hírlevél készítése és 

széles körben történő elérhetővé tétele. 

55..22  AA  ccééllccssooppoorrttookk  ééss  aazz  éérriinntteetttteekk  kkoommmmuunniikkáácciióóss  sszzeemmppoonnttúú  eelleemmzzééssee,,  

kkoommmmuunniikkáácciióóss  üüzzeenneetteekk  mmeeggffooggaallmmaazzáássaa  

A megújításra kerülő csongrádi foglalkoztatási paktum érintettjei esetében a kommunikációs 

tevékenység során szükséges a belső és külső kommunikációs tevékenység és ennek 

megfelelően a belső és külső kommunikációs célcsoportok körének szegmentált lehatárolása 

és önálló kezelése. A célcsoportok között lehet átfedés, illetve a belső és külső kommunikáció 

során alkalmazott eszközök is. A belső kommunikáció célcsoportját a projektmenedzsment 

szervezethez tartozók, illetve a projektben aktívan közreműködők jelentik. 

 

A projekttel szoros kapcsolatban állók: az előkészítésben és kivitelezésben aktívan 

közreműködő szervezetek, akik ismerik a projekt hátterét és céljait. A támogatás 

megítélésében, a forrásfelhasználásban, illetve a projekt eredményeinek megvalósításában 

intézményi feladatköréből adódóan jelentős szerepet játszik a Közreműködő Szervezet. A 

projektről elsősorban kötelező beszámolók alapján szükséges az ő tájékoztatásuk. 

 

A projekttel közvetett kapcsolatban állók: az előkészítésben, megvalósításban közreműködő 

szervezetek azon tagjai, akik közvetlenül nem vesznek részt a projektben, de a szervezeti és 

működési háttérben betöltött szerepük alapján stabil környezetet biztosítanak a 

projektmegvalósítás sikeréhez (adminisztratív munkatársak, a paktum terület lakossága, stb.) 

 

A belső célcsoportok kommunikációs igénye elsősorban a projekttel kapcsolatos 

tájékoztatásra, az előrehaladás helyzetére terjed ki. Az érintettség miatt a megfelelő és 

naprakész információkkal ellátott belső célcsoport kiváló közvetítője a projekt céljainak és 

értékeinek. Hatékony kommunikációs formák: időszakos megbeszélések beszámolói, belső 

tájékoztató kiadványok, belső hírlevelek, előrehaladási jelentések. 

 

A külső kommunikációs célcsoport megegyezik a projekt közvetlen célcsoportjával: a 

foglalkoztatási paktum tagjaival és a munkaerő-piacot befolyásolni tudó egyéb együttműködő 

partnerekkel. 

55..33  KKoommmmuunniikkáácciióóss  eesszzkköözzöökk  aazzoonnoossííttáássaa  

A csongrádi és szentesi járási foglalkoztatási paktum célcsoportok tájékoztatására alkalmazott 

kommunikációs módszereket a központilag kiadott tájékoztatási kötelezettségek tárgyú 

útmutatóban foglaltak szerit kell megvalósítani. A konzorciumi partnerek a honlapon 

naprakész és rendszeres tájékoztatást tudnak nyújtani a projekt eseményeiről és eredményeiről 

az arculati elemek betartásával. A kommunikációs tevékenységet támogató külső szolgáltató 

részére szóló megbízás tartalmazhatja a honlap oldalainak grafikai tervét, teljes körű 

elkészítését, a dinamikus tartalomfrissítést a projekt teljes időtartama alatt. Az alábbi tartalmi 

elemeket szükséges megjeleníteni a honlapon a projekthez kapcsolódóan: 

 

• a kedvezményezett neve 

• a projekt címe 
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• a szerződött támogatás összege 

• a támogatás mértéke (%-ban) 

• a projekt tartalmának bemutatása 

• a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés) 

• projekt azonosító száma 

 

Az alábbi kötelező arculati elemek, feltüntetése szükséges a fő honlapon színes verzióban (és 

az esetleges aloldalon is): ún. infoblokk: 

 

• Széchenyi 2020 grafikai elem (a logó kontúrjából készült, kifutó kék ív) 

• Széchenyi 2020 logó 

• EU-logó és az Európai Unió kiírás (nem rövidítve) 

• Magyar kormány logó 

• A támogató alapra vonatkozó utalás 

 

Az ún. infó blokknak mindig kiemelt helyen kell szerepelnie a honlapon, azaz a láthatósági 

területen kell lennie, megnyitáskor, görgetést nem igénylő pozícióban. A tervezett paktum 

projekt során a célcsoportok igényeit figyelembe véve az egyik leghatásosabb kommunikációs 

eszköz vélhetően a személyes, folyamatos kapcsolattartás és együttműködés keretében 

végezhető közvetlen ügyfélszolgálati pontokon végzett munka, a személyes kapcsolattartás, 

egyéni tanácsadás lehet, mivel az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés a 

hátrányos helyzetűek körében nehézkes.  

Ezen a téren is fontos a szemléletváltás ösztönzése például a fokozott médiajelenlét, a 

fenntarthatósági értékek fokozott megjelenítésének lehetőse, a továbbképzések és 

tudásfejlesztések által. Nagy hangsúlyt fektetünk a projekt megvalósítása során a valódi 

partnerség alapfeltételét jelentő kétirányú információáramlást, azaz a tényleges 

kommunikációra. A projekt sikeres megvalósítása és a fenntartási időszakban történő 

továbbműködtetése érdekében szükség van egy intenzív és elektronikus úton is támogatott 

társadalmi szemléletformáló promócióra a vállalkozások és az érintett lakossági bevonása 

érdekében. 

 

A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása keretében a „Széchenyi 2020 

Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 

2020“” dokumentumban előírt kommunikációs csomagok egyes tevékenységei az „Egyéb 

fejlesztés”-eket tartalmazó projektek esetében az alábbi elemeket kell, hogy tartalmazzák: 

 

• Kommunikációs terv készítése, 

• Új weboldal, 

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról, 

• Sajtómegjelenések összegyűjtése, 

• B tábla, 

• C tábla, 

• Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, 

• Több mint 50 fő részvételével megtartott sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó 

rendezvény szervezése, 

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról, 

• Sajtómegjelenések összegyűjtése, 

• TERKEPTER feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal, 

• A beruházás helyszínén „D" típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése. 
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55..44  KKoommmmuunniikkáácciióóss  üütteemmtteerrvv  

Időpont  Feladat  Cél  Célcsoport  Eszköz  Szereplők  

Projekt 

indításkor  

Sajtó-

közlemény 

kiküldése a 

projekt 

indításáról és 

a 

sajtómegjele

nések 

összegyűjtés

e  

Folyamatos 

információ-

biztosítás a 

projektről  

Közvetlen és 

közvetett 

célcsoport  

Nyomtatott 

sajtó  

Konzorciumi 

partnerség, 

valamint a 

paktum 

tagok  

Projekt 

indításkor  

A beruházás 

helyszínén 

„az előírt 

típusú tábla 

elkészítése 

és 

elhelyezése  

Folyamatos 

információ-

biztosítás a 

projektről  

Közvetlen és 

közvetett 

célcsoport  

Emléktábla  

Konzorciumi 

partnerség, 

valamint a 

paktum 

tagok  

2017. 

áprilistól 

folyamatosan  

A projekthez 

kapcsolódó 

tájékoztatás 

folyamatos 

működtetése,  

Folyamatos 

információ-

biztosítás a 

projektről  

Közvetlen és 

közvetett 

célcsoport  

Internetes 

felületek és 

közösségi 

média 

oldalak 

kialakítása  

Konzorciumi 

partnerség, 

valamint a 

paktum 

tagok  

2016. 

szeptembertő

l 

folyamatosan  

A paktum 

rendezvénye

ken 

előadások 

tartása, fotó-

dokumentáci

ó készítése  

Folyamatos 

információ-

biztosítás a 

projektről  

Közvetlen és 

közvetett 

célcsoport  

Meghívók, 

emlékeztetők

, kiadványok  

Konzorciumi 

partnerség, 

valamint a 

paktum 

tagok  

2016. 

szeptemberét

ől havonta  

Elektronikus 

hírlevelek 

kiküldése 

paktum 

tagoknak  

Folyamatos 

információ-

biztosítás a 

projektről  

Közvetlen és 

közvetett 

célcsoport  

Elektronikus 

levél  

Konzorciumi 

partnerség, 

valamint a 

paktum 

tagok  

A projekt 

megkezdését

ől  

Személyes, 

folyamatos 

kapcsolattart

ás és 

együttműköd

és  

Folyamatos 

információ-

biztosítás a 

projektről  

Közvetlen és 

közvetett 

célcsoport  

Személyes 

megbeszélés

ek  

Konzorciumi 

partnerség, 

valamint a 

paktum 

tagok  

A projekt 

zárásakor  

Sajtóközlem

ény 

kiküldése a 

projekt 

zárásáról és a 

sajtómegjele

Folyamatos 

információ-

biztosítás a 

projektről  

Közvetlen és 

közvetett 

célcsoport  

Nyomtatott 

sajtó  

Konzorciumi 

partnerség, 

valamint a 

paktum 

tagok  
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nések 

összegyűjtés

e  

A projekt 

zárásakor  

A kötelező 

feltöltése a 

projekthez 

kapcsolódó 

tartalommal  

Folyamatos 

információ-

biztosítás a 

projektről  

Közvetlen és 

közvetett 

célcsoport  

Információk, 

fotók 

feltöltése az 

elektronikus 

pályázati 

felületre  

Konzorciumi 

partnerség, 

valamint a 

paktum 

tagok  

A projekt 

zárásakor  

A beruházás 

helyszínén 

az előírt 

típusú tábla 

elkészítése 

és 

elhelyezése  

Folyamatos 

információ-

biztosítás a 

projektről  

Közvetlen és 

közvetett 

célcsoport  

Emléktábla  

Konzorciumi 

partnerség, 

valamint a 

paktum 

tagok  

 

FFOORRRRÁÁSSOOKK  

 

A tanulmány elkészítése során felhasznált forrás-dokumentumok felsorolása: 

 

Jelen megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során az alábbi dokumentumokat használtuk 

forrásként és emeltünk át belőlük bekezdéseket, amikor indokoltan és logikusan szükség volt 

erre a megoldásra: 

 

• „CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM)” C. PROJEKT 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA 

• CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013 

• Csongrád Megye Integrált Területi Programja 2.1 2014-2020 

• CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. 

• CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERÜLETI 

HATÁSVIZSGÁLAT 2014 

• A CSONGRÁDI JÁRÁS ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERVE 2015 

• A CSONGRÁDI KISTERSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007 

• A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó 

értékelése  

• (A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövőjét megalapozó kutatás záró 

tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások támogatása OFA/K-5659/8341/50/2009 

Pécs, 2010.) 

• Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített 

tervezet 

• KSH Statisztikai évkönyvek 

• CSMKH rendszeres havi és éves kiadványai 

• TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AZ 

EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-2020 
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• EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ 

EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-2020 

• GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-2020 

• INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) AZ 

EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-2020 

• RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM – 

ÉLELMISZERT ÉS/VAGY ALAPVETŐ ANYAGI TÁMOGATÁST BIZTOSÍTÓ 

OP (RSZTOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-

2020 

• H/13094. számú Országgyűlési Határozati Javaslat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról 

• CCI 2014HU06RDNP001 Magyarország - Vidékfejlesztési program 

• Susanne Kraatz 2016 május havában publikált, az Európa Parlament 

foglalkoztatáspolitikáját ismerető dokumentuma 

• A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása 

(2013 szeptember) 

MMEELLLLÉÉKKLLEETTEEKK    

 


