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1. A foglalkoztatási paktumokról 

 

A területi foglalkoztatási paktum a helyi munkaerőpiac összes fontos szereplője által kötött 
foglalkoztatás/politikai megállapodás, a térségi szereplők szerződésben rögzített összefogása.  

Fő céljai: 

–  a magasabb gazdasági aktivitás, a munkahely-teremtés, a humánerőforrás-fejlesztés lehetőségeinek 
feltérképezése 

– a helyi erőforrások összehangolása, a helyi szereplők közötti egyeztetés, az együttműködés kereteinek 
megteremtése 

– közös értékrend, stratégia és cselekvési terv kidolgozása és megvalósítása.  

Az EU-ban „best practice” eszközként elfogadott területi foglalkoztatási paktum (Territorial Employment Pact, 
TEP) keretében létrejövő foglalkoztatási megállapodás a térségi szereplők szerződésben rögzített összefogása 
annak érdekében, hogy feltérképezzék a térségükben, régiójukban a munkahely-teremtés, a humánerőforrás-
fejlesztés lehetőségeit, összehangolják a helyi erőforrásokat, közös stratégiát, cselekvési tervet dolgozzanak ki 
és valósítsanak meg a foglalkoztatás elősegítése érdekében. A paktumok résztvevői köre országról országra, 
partnerségről partnerségre változik. Közös jellemzőjük, hogy az állami, önkormányzati, civil, oktatási és 
vállalkozói szféra képviselői egyaránt részt vesznek a partnerségekben. A helyi munkaerő-piaci szolgálat 
részvétele is alapvető fontosságú.  

A területi foglalkoztatási paktumok szakmapolitikai támogatása régóta kiemelt szerepet kap az Európai 
Foglalkoztatási Stratégiában, és pénzügyileg az Európai Szociális Alapból, de a továbblépéshez szükséges a 
Foglalkoztatási Irányvonalak és a Közösségi Stratégiai Irányvonalak helyi sajátosságainak megerősítése, a 
tagállamok ösztönzése arra, hogy megfelelő körülményeket, feltételeket teremtsenek a helyi foglalkoztatási 
partnerséghez, továbbá a helyi szereplők támogatása az információk, tudások, módszertani eszközök és jó 
példák terjesztésében, valamint megfelelő hálózat kiépítése a teljesítménymérésre és értékelésre alkalmazott 
azonos  módszerek elterjesztésére. 

A paktumok legfőbb szereplői: 

• Az önkormányzatok érintettsége kettős: Egyrészt a helyi térségi politika felelősségi körébe tartozik a 
foglalkoztatás és a munkanélküliség kezelése, a munkahelyteremtés kérdése. Másrészt a megfelelő 
humánerőforrás megléte, fejlettsége és felhasználása a helyi gazdaság működésének egyik fontos 
feltétele, amelyben az önkormányzatok is érdekeltek. Ellátási felelősségük van területükön, érdekeltek 
abban, hogy a gazdaságfejlesztés, a különböző befektetések, a helyi vállalkozások tevékenysége a 
humánerőforrás oldaláról megalapozottak legyenek. 

• A foglalkoztatási partnerségben a helyi gazdaságnak kiemelkedően fontos szerepe van, mivel a térség 
foglalkoztatási helyzetét, csak a helyi munkáltatókkal és a vállalkozásokkal (illetve az őket képviselő 
kamarákkal, munkaadói szövetségekkel) együttműködve lehet megoldani. A helyi vállalatok, vállalkozók 
akkor fogják támogatni a partnerségi együttműködést, ha a paktum hozzájárul a munkaerő igényeik 
kielégítéséhez, illetve kedvező humán infrastruktúrát biztosít a gazdaságfejlesztési céljaik 
megvalósításához. A vállalkozó szektor, különösen a nagyvállalatok részvétele paktumokra jellemző 
leghangsúlyosabb gyengeségek közé tartozik, melynek oka a részvételi szándék hiánya mellett az egyes 
térségek alacsony vállalkozásszáma. Az igazgatási és önkormányzati, vállalkozásfejlesztési szervezetek, 
valamint a civil szféra bevonása esetében nagyobb sikereket lehetett tapasztalni. A vállalkozások 
részvételi motivációját elsősorban az információhoz való hozzájutás szolgáltatta, például a munkaerő-
piaci helyzetre, a munkaügyi központ által kapható támogatásokat, a pályázati lehetőségekre 
vonatkozóan. 

• A Kormányhivatal legfontosabb feladata a munkanélküliség kezelése, csökkentése, illetve a gazdaság 
segítése a megfelelő humánerőforrás biztosítása terén. Ehhez a munkaügyi szervezet szövetségeseket 
keres, s találhat ebben a partnerségben.  
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• A szociális partnerek (munkaadói és munkavállalói szervezetek) az érdekképviseleti tevékenységük 
hatókörét és hatékonyságát fokozhatják ebben a partnerségben.  

• A civil szervezetek kapcsolataikat, elismertségüket erősíthetik a paktum segítségével, és 
megjeleníthetik sajátos, de egyben társadalmilag nagyon fontos érdekeiket. Közülük kerülhetnek ki 
azok a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek, akik az álláskeresők felkészítésében is fontos szerepet 
tölthetnek be (tréning, motiválás, pszichoszociális támogatás, mentorálás). 

• A képzőintézmények a partnerségben közvetlenül érzékelhetik a megrendelői oldal (cégek, munkaügyi 
központ,) szükségleteit, és erre reagálni tudnak. Képzéseket dolgozhatnak ki és valósíthatnak meg a 
vállalkozások igényeinek megfelelően. 

Magyarországon az első foglalkoztatási paktum 2002-ben jött létre Kemenesalján. 2010-ig közel 80, zömében 
kistérségi szinten működő paktum jött létre ROP és TÁMOP támogatással, valamint kisebb számban egyéb 
forrásokból (pl. határmenti programok támogatásával). A paktumok elvégezték a térségi foglalkoztatási 
helyzetelemzéseket, megalkották stratégiájukat, akcióterveiket, létrehozták a paktumot működtető szervezeti 
struktúrát (menedzsment, fórum, irányító csoport), növekedett a bevont partnerek partnerségi aktivitása 
(képzők, civilek, munkaügyi központ, vállalkozások, önkormányzatok, szociális partnerek, kamarák). A közösen 
kidolgozott fejlesztési elképzelések megvalósításához viszont sem a ROP 3.2.1. sem a TÁMOP 1.4.4. forrásai 
nem adtak lehetőséget és a menedzsment finanszírozás is csak átmenetileg volt biztosítva az OFA által. A 
paktumok munkaerő-piaci programjainak támogatása érdekében 2012-ben elindult TÁMOP 1.4.5. konstrukció 
már olyan időszakban érkezett, amikor a paktumok nagy része aktivitását vesztette. Ennek eredményeként a 
rendelkezésre álló forrás lekötése sem sikerült, viszont 16 db sikeres projekt megvalósult, amelyek 
tapasztalatai megalapozták a TOP paktumos konstrukciók megalkotását. 

Mit hozott a paktum Magyarországon? 

10 év alatt kipróbálhattuk a paktum rendszer valamennyi fontos elemét (de egy programban még soha!) 

• Partnerségépítés, szervezetfejlesztés (szektorokon átívelő területi partnerség, Irányító Csoport, 
Foglalkoztatási Fórum, menedzsment szervezet, szervezeti dokumentumok) 

• Stratégiaalkotás, programozás 

• Program megvalósítás komplex munkaerő-piaci projektek révén 

• Paktumok szakmai támogatása, országos koordináció 

Az elmúlt 10-15 év bizonyította, hogy a foglalkoztatási paktumok Magyarországon is életképesek, ugyanakkor 
mindeddig a paktumok alapvetően pályázati források felhasználásával működtek és működtetik a paktum 
menedzsmentjét, szolgáltatásait. A pályázati rendszer annyiban sikeresnek bizonyult, hogy felhívta a figyelmet 
erre a foglalkoztatáspolitikai intézményre, a forráshoz jutás lehetőségével megalapozta annak- elsősorban 
mennyiségi - növekedését, elterjedését.  

Ugyanakkor az eddig alkalmazott, következetes tartalmi szakpolitikai irányítást és értékelést nélkülöző 
pályázati forráselosztás nagyon sok bizonytalanságot is hordozott, hiszen a pályázatok ciklikusan, egy 
meghatározott időre szólóan, a finanszírozási futamidő alatt biztosították a paktumok működését. 
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A projektek lejártával pedig, a közvetlen támogatás megszűntével, a hazai paktumok működtetésének legfőbb 
akadályává a folyamatos finanszírozás hiánya vált. Ez azt a veszélyt rejti magában, hogy a jól beváló 
foglalkoztatási együttműködéseket sikeresen felépítő, azokat eredményesen működtető és azok intézményét 
jól ismerő szakemberek nem tudnak folyamatosan a paktum szolgálatában állni.  

Ennek következtében, a pályázati finanszírozás nélküli időszakokban nehézkesebben haladt, illetve gyakran 
egyáltalán nem is folyt szakmai munka, szünetelt az információcsere és ennek következményeként a tagok 
érdeklődése, aktivitása csökkent, a paktum egész intézménye szétesett. 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2005-2006 körül létrejött paktumok is ezt az utat járták be. ROP 3.2.1. 
támogatással jöttek létre, és közülük a ROP projektet követő időszakban a kunmadarasi paktum az OFA 
„Foglalkoztatási paktumok továbbműködésének és a foglalkoztatási stratégiák megvalósításának támogatása 
FP/2007-7249” és a tiszazugi paktum az OFA „Minősített foglalkoztatási paktumok működésének támogatása 
FP/2008-8249” programjából kapott támogatást az alapvető paktum funkciók működtetéséhez.  

Ezt követően a paktumok aktivitása megszűnt. A 2015-ben megvalósult OFA kutatás során a négy paktumból 
csak a jánoshidai volt elérhető, akik a paktum megszűnéséről számoltak be. 

- Tiszazug Térség Foglalkoztatási Paktuma (Kunszentmárton Kistérség Többcélú Társulása) 
- Tiszabő, Tiszabura, Tiszaroff Foglalkoztatási Paktuma (Tiszaroff Községi Önkormányzat) 
- Jánoshida – Alattyán – Jásztelek Mikrotérségi Foglalkoztatási Paktum (Jánoshida Község 

Önkormányzata) 
- Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet Foglalkoztatási Stratégiája (Kunmadaras és Térsége 

Vállalkozási Övezet Fejlesztő, Beruházó és Szolgáltató Közhasznú Társaság) 

A TOP-os paktum konstrukciók indítása előtt nem volt egyértelmű, nemzeti szintű, szakpolitikai és intézményi 
szempontból végiggondolt célja és rendszerbe épített feladatköre a foglalkoztatási paktumoknak. Ennek 
megléte pedig a foglalkoztatás-, gazdaság- valamint területfejlesztés tekintetében kulcsfontosságú térségi 
szereplővé emelhetné őket, ténylegesen értékelhetővé és nyomon követhetővé téve tevékenységük 
eredményességét, a térségi és nemzeti szintű célokhoz való hozzájárulásukat.  

Tudatos fejlesztéssel a jövőben a kormányzati gazdaság- és foglalkoztatáspolitika végrehajtásának sikerességét 
nagyban segíthetnék a paktumok. Ehhez viszont a 10 éve hiányzó szervezeti struktúra megteremtésére, illetve 
a kormányzati célokkal és a helyi igényekkel összehangolt programokra van szükség.  

A TOP paktumos konstrukció újdonságai: 

1. összekapcsolja a gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztést, azaz a kereslet és a kínálat fejlesztését 

2. a munkaügyi rendszerben alkalmazott hagyományos kínálati megközelítés helyett a vállalkozások 
munkaerőigényeire alapoz, keresletvezérelt programként működik 

3. a létrejövő és megújuló paktumoknak nemcsak a létrehozásra, szervezeti keretek kialakítására, 
partnerség építésre, stratégiák kidolgozására lesz lehetőségük a projektekben, hanem komplex 
munkaerő-piaci programok valósulhatnak meg (képzéssel, egyéni szolgáltatásokkal, bértámogatással 
stb.) munkanélküliek bevonásával 

4. létrehozza a megyei paktumok intézményét, és tudatos fejlesztést céloz meg 

5. a paktumoknak az OFA által kidolgozott minimum minőségi sztenderdeknek kell megfelelniük 
(partnerségi, szolgáltatási, működési) 
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2. A paktumok fenntarthatóságának kulcselemei  

 

BELSŐ 

Elkötelezettség a paktum és a közös célok iránt 

o A paktum lényegének felismerése és ennek megfelelő működtetése, irányítása.  
o A Paktum menedzsmentjének és az Irányító Csoportjának elhivatottsága, tapasztalata. A Paktum 

partnerség-szemlélete, partnerség-tudata, ennek rögzítése egy együttműködési megállapodásban. 
o A siker legfontosabb oka a megvalósítók elhivatottsága, közösségért érzett felelőssége. 
o Mindenki hivatástudatból dolgozik a paktumban és nem személyes érdekek miatt.  
o Közös foglalkoztatási stratégia, közös érdekek megtalálása. 
o Az egyes partnerek elkötelezett, támogató hozzáállása, a közös gondolkodás, a közös érdekek 

megfogalmazása. 
 

A kölcsönös bizalom megteremtése  

o Bizalom a partnerek között. 
o Az egymás közötti bizalom építése, különös tekintettel a vállalkozókra és az önkormányzatokra. 
o A hatékony együttműködés, kölcsönös bizalom, pozitív példák. 
o A paktum partnerei is elhiggyék, hogy a paktum segíteni tud a problémáik megoldásában. 
 

Kapcsolatok kiépítése 

o Személyes kapcsolat kiépítése és fenntartása az aktív partnerekkel, a paktumiroda részéről.  
o Jó belső partneri viszony az Irányító Csoport tagjai között. 
o A jó személyes kapcsolatok a paktumon belül. 
o Informális emberi kapcsolatok is fejlődnek a paktum keretében. 
o Kapcsolati tőke. 
o A paktumtagok igyekeznek mindenféle formális kötöttséget mellőzni a hétköznapi gyakorlatban. 
o Partnerség a paktumok között. A módszeres munka és a régió/ország paktumainak összefogása . 
o Kapcsolatszervezés, hálózat-építés, tapasztalatcsere stb. A közös problémák felvetése, a feladatok közös 

egyeztetése, a tapasztalat- és információcsere meghatványozhatja a sikert. 
 
Aktív menedzsment 
o Paktum menedzser személye, mennyire fogadják el és mennyire proaktív  
o Szükséges legalább egy főállású paktum menedzser 
o Tapasztalattal rendelkező, aktív paktum menedzsment. 
o Stabil munkaszervezet és pénzügyi forrás a paktum működtetéséhez.  
 

Belső kommunikáció és tanulás 

o A hiteles információhoz jutás az elsődleges.  
o A kommunikáció zavartalansága a paktumon belül a szereplőkkel.  
o Hasznos volt, hogy a pályázat során kitapasztalták a hibákat, ezeket a tapasztalatokat később az 

önkormányzatok saját pályázatainál nagyon jól tudtak hasznosítani.  
o Az egymás közötti tapasztalatcserén keresztül sokkal többet lehet tanulni. 
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Aktív partnerek 

o Az aktivitás szerepe: nagyon fontos, hogy minden fél komolyan vegye a feladatát. 
o Helyi szereplők aktivitása. Motiválni tudják a többieket, akik még nem látják a paktumnak a lényegét. 
o Együttműködés a foglalkoztatási projektek megvalósításában. 
 

Konkrét célok, feladatok, és érdekérvényesítési lehetőségek felmutatása 

o Ha önszántából valaki azt látja, hogy neki ebből hosszú távon előnye fog származni.  
o Amikor van forrás és hozzárendelt feladat, működik az együttműködés. 
o Erős multiplikációs hatás, egy siker erősen kihat az egész térségre. 
 

KÜLSŐ 

A helyi partnerségi kultúra jelenléte 

o A térség szellemisége erősíti az együttműködési hajlandóságot és azt a sikeresség irányába tolja. 
o Aktív partnerség, nyilvánosság. 
o Bizalmi kapcsolat, a menedzsment és a vállalkozói kör, valamint a munkavállalói kör egyes csoportjai 

között. 
 

A helyi politika támogató hozzáállása 

o Kedvező politikai környezet.  
o A helyi politika pozitív hozzáállása mellett a gazdasági szereplőket nem kell külön megszólítani 
 

A helyi szereplők összefogása 

o Többszereplős összefogás. Önállóan sokszor nem tudnának pályázni a különböző kiírásokra, csak 
összefogással. 

o A gazdasági környezet megváltozása a piac szereplőinek nyitottabbá válását eredményezte 
o Támogatottság, nagyobb érdeklődés.  
o Jó kapcsolat a különböző aktív civil szervezetekkel. 
 

Foglalkoztatás-, gazdaság-, területfejlesztési támogatás 

o A foglalkoztatás és a térség erősebb felkarolása 
o A különböző szakmai konferenciák elérhető távolságban vannak. 
 

Pályázati támogatás 

o A paktumok kormányzati oldalról történő támogatottsága. 
o A meglévő pályázati források (bár ez már csak időlegesen áll fenn).  
o A pályázati kiírások, hogy milyen lehetőségek adódnak az együttműködésre. Ezek a paktum tagoktól 

függetlenül jönnek, vagy élnek vele vagy nem.  
o A siker külső tényezője lehet a paktumok további támogatása. 
o Megfelelő pályázati és támogatási források megjelenése. Nem a működtetés-finanszírozás a legfontosabb, 

hanem az előrevivő pályázati lehetőségek. 
o A külső szereplők (pl. EU) által nyújtott finanszírozási lehetőségek 
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A Munkaügyi Központ/Kormányhivatal támogatása 

o Infrastruktúra 
o Információs rendszer 
o Támogatási rendszer 
 

Paktumok összefogása 

o Más paktumokkal és szakértőkkel való jó kapcsolat, tapasztalatcsere 
o Foglalkoztatási paktumokat összefogó országos platform 
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3. Sikerkritériumok 

 
 Partnerség 

 Partnerség-szemlélet, partnerség-tudat 
Sokak számára evidenciának tűnhet, mégis ezzel kell kezdeni: alapfeltétel az a tudat, szemléletmód, amelyben 

az adott személy vagy szervezet értelemszerűen és természetesen partnernek fogadja el azokat a társ-

szervezeteket, akik részesei lehetnek a közös foglalkoztatási, területfejlesztési cél megoldásában. Az ehhez 

tartozó fontosabb elemek: 

 A partnerségi kultúra átfogó jelenléte, elfogadottsága, érvényesülése 
 A hatékonyan működő partnerséghez szükséges készségek megléte, esetleges hiányának leküzdése 

közös akciókkal, tréningekkel, fejlesztéssel 
 A partnerek közötti kulturális különbségek megértésére és elfogadására 
 A siker legfontosabb oka a megvalósítók elhivatottsága, közösségért érzett felelőssége.  
 Az önkéntesség sokat segít a partnerségen. 
 Elsősorban a közösségi érdek, és nem az önérdek képviselete a partnerségben. 

 
 A partnerség szükségességének tudata 
Csak akkor van esély a partnerségre, együttműködési megállapodásra, ha minden érintett fél meg van 

győződve arról, hogy szükséges a partnerség, mindenkinek jó és egyedüli jó megoldás, ami szükséges és 

hasznos mindenkinek. 

 Egyetértés a partnerség és a megállapodás szükségességéről 
 Közös érdekek kihangsúlyozása 
 A résztvevők fontosnak és szükségesnek tartsák a partnerséget 
 A potenciális partnerek támogató hozzáállása: a helyi társadalmi gazdasági szféra kulcsfontosságú 

szervezetei (önkormányzat, Kormányhivatal, gazdasági és szociális érdekképviseletek, oktatási 
intézmények, civil szervezetek) felismerik a partnerség, a paktum fontosságát, és megadják a 
szervezéshez, működtetéshez szükséges támogatást. 
 

 Kölcsönös tisztelet és bizalom 
A partnerség szelleme nem egyeztethető össze hierarchikus alá- és fölérendeltségi pozíciók 

kihangsúlyozásával. Csak akkor alakulhat ki a partnerség, ha abban egyenrangúak a felek, bizalommal vannak 

egymás iránt (egyébként nem lehet közös akciókat szervezni), kölcsönösen tisztelik egymást, egymás szakmai-

szervezeti kompetenciáit. 

 Személyes kapcsolatok 
A paktum maga lehet intézményes együttműködés, de feltételezi és igényli az érintett felek személyes 

közreműködését és ebből adódóan kapcsolatát. A kapcsolatok személyessége feltétele és megvalósítója a 

kölcsönös tiszteletnek és bizalomnak is. 

 Az egyetértés rögzítése egy megállapodásban 
A partnerség egy formális vagy formalizált kapcsolat, ezért következetesen ki kell dolgozni a kötelezettségeket, 

kötelességeket minden partner számára. Nem kell hivatalos szerződés, de az érdekelt felek között szükség van 

egy formalizált megállapodásra. 
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Partnerek, résztvevők 

 A releváns szereplők részvétele, bevonása 
 Minden lehetséges partner bevonása (állami szektor, helyi és megyei önkormányzat, közintézmények, 

civil szervezetek, üzleti szektor, állampolgárok, önkéntesek) 
 Ezen belül a partnerség tagjai tudatosan is szervezhetők: fontos a jól megfontolt partner-kiválasztás, 

azért, hogy az adott munkaerőpiac, illetve adott paktum-stratégia minden releváns szereplője (ide értve 
különösen az oktatás és a gazdaság szereplőit) bekapcsolódjon a partnerségbe. Ennek további fontos 
összetevője 

 az egyes partnerek szerepének és a kölcsönös kötelezettségeknek a tisztázása 
 A helyi politikák kialakításához és megvalósításához feltétlen szükséges intézmények (pl. képző 

intézmények, érdekképviseletek, kamarák) távolmaradása vagy passzivitása nehezen pótolható 
hátrányokat okozhat.  
 

 Elkötelezett, támogató hozzáállás 
 A potenciális partnerek támogató hozzáállása: a helyi társadalmi gazdasági szféra kulcsfontosságú 

szervezeteinek effektív, szakmai és anyagi támogatása feltétlen szükséges a paktum hosszabb távú 
fennmaradásához. A támogatás egyúttal az elkötelezettség megnyilvánulása, ezért is fontos eleme a 
paktumnak. 

 A paktumok működése erősen személyfüggő. Ott, ahol az önkormányzati, munkaügyi, vállalati vezetők 
– akik komoly súlyt képviselnek a térségben – a partnerség mellé állnak, ott sikeres együttműködés 
valósulhat meg. Ahol ezek a személyek – vagy pozícióikból eredően, vagy szakmai felkészültségük, 
aktivitásuk gyengesége miatt – nem válnak a partnerségek főszereplőivé, ott a paktumok nem tudnak a 
térségben meghatározó szerepet kivívni maguknak. 

 Elkötelezettség és stabilitás. Legyen egy viszonylag stabil, állandó szervezeti tagság és azokon belüli 
személyes képviselet, akik elkötelezett támogatói a paktumnak, tudják, hogy mit vállaltak és azt teljesítik 
is. 

 A Partnerség címszó alatt megfogalmazottak minden partnerre külön-külön is érvényesek és 
biztosítottak kell, hogy legyenek, ide értve azt is, ha a partnerség szervezeti vagy személyi (képviseleti) 
összetételében változás következik be. Az összes partner, az új tagok is a régiekkel azonosan kell, hogy 
értsék és értelmezzék a partnerség lényegét, és fogadják el azt gondolkodási és cselekvési keretként. 

 A partnerektől a paktum ügyének szóló elkötelezettséget kell várnunk, amelyből muszáj (lenne) kizárni 
a politikai felhangokat, célokat, mert az olyan feszültségeket indukálhat, ami belülről szétbomlaszthatja 
az együttműködést 
 

 Erőforrásokkal hozzájárulás a paktum céljainak megvalósításához 
Az előzőekben már említettük, itt külön is kiemeljük: a partnerség olyan ügy, amely csak elkötelezett 

támogatókkal vihető sikerre, de ez feltételezi azt, hogy a résztvevők saját erőforrásaikkal ténylegesen is 

támogassák a paktumot. 

 A partnerség sikerének alapfeltétele a közös teherviselés és a források koordinációja. 
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Érdek-egyeztetés, konszenzus 

 Érdekek nyílt megfogalmazása 
 A kulcsfontosságú értékek és érdekek meghatározása világos és nyílt folyamat keretében: Az átláthatóság 

és felelősségre vonhatóság az alapvető követelményei a partnerségi megállapodás sikeres 
alkalmazásának. Az idő múlásával a résztvevő partnerek megváltoztathatják (és meg is fogják változtatni) 
a prioritásokat, ezért már a kezdetektől fontos meghatározni, hogy mi a közös alap, és ehhez 
ragaszkodni kell a partnerség fennállásának egész ideje alatt (ha ez lehetséges). Lényeges, hogy az összes 
partnert be kell vonni a prioritások újra meghatározásába. 

 Ha a partnerek nem osztják meg az értékeiket és az érdeklődésüket, ha a partnerség tagjai nem 
törekednek arra, hogy megállapítsák a vitapontokat és megoldják a belső ellentéteket, ha maradnak 
rejtett motivációk, amelyeket nem ismer a többi partner, akkor fennmarad a bizalmatlanság, nem lesz 
őszinte és hátsó gondolatok nélküli a párbeszéd és együttműködés. Ez megnehezíti a megegyezéseket 
a partnerségek célját illetően, és akadályozza azok megvalósítását. 

 A nyíltság ebből adódó alapvető feltétel: a résztvevőket rá kell venni – még ha ez esetenként nem is 
könnyű – a  problémáik nyílt megjelenítésére 
 

 Közös gondolkodás, a közös érdekek megfogalmazása 
 A partnerség résztvevői között alakuljon ki a közös gondolkodás, és ennek eredményeként a partnerek 

közösen találják meg és képviseljék a közös értékeket 
 A partnerek eltérő érdekekkel, kultúrával és munkamorállal lépnek be a közös térbe: ezt figyelembe kell 

venni, tiszteletben kell tartani, és ezek bázisán, ezek fedőernyőjeként kell kialakítani a közös értékeket 
és érdekeket: közösen formált értékrend és szemléletmód  
 

 Konszenzusos jövőkép 
 Kezdetben a partnerség minden részvevőjének megvan az egyéni álláspontja a partnerséget illetően.  

Ha a partnerség már a kezdetekkor jól meg van tervezve, már az elején meghatározzák a közös víziót, a 
prioritásokat és az elvárt végeredményeket. Az együttműködés azt feltételezi, hogy a felek 
meghatározott értékeket képviselnek, és a kitűzött célok elérése érdekében lemondanak a rövid távú 
egyéni előnyökről a későbbi nagyobb közös haszonért (fenntartható hosszú távú eredmények). 

 Közös, konszenzusos jövőkép és stratégia meghatározása szükséges ahhoz, hogy tartósan fenntartsa a 
partnerséget, az együttműködés szükségességének tudatát 

 Ne legyenek inkonzisztens célok: csak olyan célokat fogalmazzunk meg, amelyek összhangban állnak a 
paktumok szellemével, a partnerséggel és a helyi adottságokkal, lehetőségekkel. (Ha a paktumot olyan 
célokra, olyan partnerekkel hozták létre, amelyik pl. csak a pályázat formális feltételeit veszi figyelembe, 
egyébként nem felelnek meg a valódi partnerségi szellemnek és elvárásoknak, nem lesz tartósan 
működőképes.) 
 

 A konszenzusos jövőképnek előfeltétele a közös döntéshozatal 
 Közös döntéshozatal a konszenzus elérésének céljából. Fontos, hogy minden partner be legyen vonva, 

hogy minden érdekelt félnek meglegyen a lehetősége véleményt nyilvánítani. Emiatt törekedni kell a 
konszenzusos döntéshozatalra 

 A stratégiai partnerek, az adott feladat, projekt szempontjából kulcs-kompetenciákkal rendelkezők 
intenzív/ebb/ bevonása 

 Együttműködés a különböző státuszú, a hozzáértő és hozzá nem értő partnerek között. 
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 Érlelés 
 Időt kell hagyni a partnerség fel/kiépítésére A partnerség kiépítése hosszú időbe telik. Általában 

könnyebb új partnerséget kialakítani olyanokkal, akikről már a korábbiakból is van tapasztalatunk, 
információnk, kapcsolatunk. Meg kell érlelni a személyes kapcsolatokat, ki kell fejleszteni a kapcsolati 
kultúrát: ez időigényes, adott esetben költségekkel jár (pl. tréningek, közösségteremtő rendezvények), 
de ez szükséges befektetés, amely már rövidtávon is megtérül a partnerek közötti kapcsolatokban.  

 

Stratégia-készítés 

 A stratégiai célok megfogalmazása 
 Feltétel a koncepcionális és közös gondolkodás 
 A gazdasági és foglalkoztatási, képzési szempontok ütközése 
 A stratégia fókuszálása a legfontosabb célokra 
 Adaptálás, a helyi feltételekre konkretizálás 

 
 Tervszerűség 
 A partnerség céljainak és a faladatoknak a pontos meghatározására, reális időtervvel  
 Minden partner számára világos legyen feladata és projektben betöltött szerepe 

 
 Megvalósíthatóság 
 A stratégia lebontása azzal konzisztens akcióprogramokra (határidő, költségvetés, felelős) 
 Az akcióprogramok folyamatos és állandó felülvizsgálata, aktualizálása azok realitása 

(megvalósíthatóság, finanszírozhatósága, ütemezhetősége stb.) alapján 
 

Együttműködés 

 Együttműködési készség 
 Az együttműködési készségek és képességek kialakítása, fejlesztése 
 Legyen természetes partnerségben dolgozni. A partnerségben való munkálkodásnak megvan a saját 

nehézsége és kihívása: információ megosztás, közös folyamatokban való részvétel, a hierarchikus 
viszonyok elmosódása. Időt vesz igénybe, hogy megismerjük a partnerséghez kapcsolt módszereket, és 
hatékonyan használjuk azokat.  

 A partnerségi együttműködés öröme. Ha kialakul egy együttműködő partneri/partnerségi kör, amelynek 
tagjai viszik magukkal, képviselik, átadják a partnerség szemléletét, akkor eredményes lesz. Ha csak 
kötelező feladatnak tekintik, akkor nem lesz belőle semmi. 

 Az együttműködési készségek és képességek fenntartása a bevonás, közös munka és közös eredmények, 
közös érdekérvényesítés, azok kommunikálása segítségével. (Nehéz folyamatosan fenntartani a 
partnerek és a célközönség figyelmét. Ehhez folyamatos kommunikáció, eredményes projektek és 
személyes kapcsolatok szükségesek.) 

 A siker alapja az a motiváció, hogy akarjuk, és jól akarjuk csinálni.  
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 Közös munkamódszerek  
 Közös kultúra, közös munkamódszerek kidolgozása az eltérő szervezeti kultúrájú partnerekkel 
 A versenyképes munkamódszerek és a rugalmasság kiépítése. Minden szervezetnek megvan a maga 

egyéni kultúrája, kialakultak sajátos értékei és gyakorlatai. A szervezeti tradíciók a rutinok, eljárások 
állandó átdolgozása során alakulnak ki. Ha két vagy több szervezet úgy dönt, hogy együttműködik, akkor 
saját rutinjaikat fel kell adniuk, és közöseket kell kialakítaniuk, amelyhez nagyfokú türelemre és 
rugalmasságra van szükség 
 

 Közös munkaprogramokat, akcióterveket kidolgozni 
 Az induló partnerségnek nagyobb esélye van a sikerre, ha a részvevő szervek közös munkaprogram 

szerint dolgoznak. Ezért érdemes még a partnerségi projekt megkezdése előtt a közös értékekben 
megállapodni. A megfelelő előkészítés egy jól definiált partnerségi együttműködéshez vezet, ami 
elősegíti a partnerség építésének sikerét 

 Partnerek közötti erős megállapodás a jövőbeni célokról, jövőképről és az „üzletet” elősegítő 
eredmények meghatározása 
 

 Közös/kölcsönös érdekérvényesítés 
 Részvétel, aktivitás (mindenki ad, és kap is) 
 A sikert a megvalósult, hosszú távú eredményeket hozó projektek hozzák meg.  
 Ha a paktum bizonyítottan kedvezőbb lehetőséget kínál, mint az egyedüli megoldások, akkor vonzó lesz 

a részvevőknek. (Az individuális lehetőségek többnyire nagyobb befektetés – nem csak pénzügyi – révén 
hozzák meg a sikert, mint a kollektív összefogás.) 
 

 Egyensúly 
 A partneri erőforrások és szakértelem egyenlőtlenségének kiegyensúlyozása azzal, hogy minden 

partner más és más kompetenciákkal, lehetőségekkel rendelkezik, amelyekkel hozzá tud járulni a 
partnerség eredményességéhez 

 Ne egy személy vagy partner kezében legyen a hatalom és/vagy az irányítási folyamat 
 Ha a közös érdekek mögött az egyéni (üzleti) érdekek húzódnak meg, azt nagyon hamar átlátják a 

többiek, és ennek megfelelően viszonyulnak majd magához a Paktumhoz, az együttműködéshez is 
 A kockázat, felelősség és haszon arányos, kiegyensúlyozott megosztása. 
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Vezetés 

 A vezető 
 Aktív, együttműködő, legitimitással rendelkező, elismert, elfogadott, bírja a meghatározó 

szakmai/intézményi körök szimpátiáját 
 Participatív vezetés: Az egyén vagy egyének tisztelete a vezetőség részéről. Nagyszámú partner 

koordinálása nem csak tehetséget követel, de a vezetőnek nagyfokú tapintatra,  
 kompromisszumkészségre is szüksége van, oly módon, hogy közben ne feledkezzen meg a partnerség 

alapvető céljairól. Legyen együttműködés a vezető és a partnerek, tagok között 
 A menedzsment és a partnerek közötti összhang, konszenzus  
 Elfogadott, jelentős szakmai presztizzsel rendelkező vezető. (Pl. azt látjuk, hogy civil szervezetként 

kevéssé tudja hallatni hangját a paktum menedzsment szervezete, mintha egy jelentős állami vagy 
önkormányzati szervezetként, testületként tenné ugyanezt.)  
 

 A menedzsment szervezet (paktum iroda) 
 Felkészült: A helyi szereplők tudására, közreműködésére is szükség van, de az érdemi vezetéshez és 

szervezéshez, koordinációhoz „professzionális” menedzsment kompetenciákkal kell rendelkezni. Ennek 
fontos részét képezik a paktum-szakmai, módszertani ismeretek is 

 Proaktív, kezdeményező. A paktum csak akkor lesz virulens, ha van olyan szereplője, aki képes 
felpörgetni. Ha aktív a menedzsment, ha van egy aktív mag, amelyik képes éltetni, működtetni a 
paktumot, akkor aktivizálhatók a tagok is. 

 Független a partnerség egyes tagjainak szervezetétől, szervezeti feladataitól és érdekeitől. 
 Hatékony szervezeti menedzsment. A partnerségen belüli közös és egyéni erőfeszítéseket koordinálni 

kell. Hogy ezt meg lehessen tenni, szükség van egy megfelelő projekt irodára, amely képes arra, hogy 
segítse a partnerség menedzsmentjének munkáját, hogy a partnerek időben jussanak információhoz, 
hogy kapcsolatot tartsanak a külső szereplőkkel a partnerség nevében 

 Kidolgozott szervezeti dokumentumok. Precíz és alaposan kidolgozott rendszer a menedzsment 
szervezet kompetenciáiról és kötelességeiről, a stratégiai partnerek mélyebb bevonása és jogilag 
meghatározott kapcsolat közöttük (pontos ügyrend, felelősségek, kompetenciák) 

 Információs rendszer, folyamatos monitoring, beszámolók, értékelés 
 

Kommunikáció 

 Jó kommunikáció, akár külső szakember segítségével. A szervezeti sajátosságokból következik, hogy minden 
szervezet meghatározott módon közvetíti az információkat. A kezdetekkor a szervezetek általában még 
nehezen értik meg egymást, nem képesek a hatékony kommunikációra. Az idő előrehaladtával azonban – 
mikorra elindul a partnerségi projekt és annak megvalósítása – nagyon fontos a jó kommunikációs 
kapcsolatot kiépítése 

 Közös, egyeztetett, intenzív kommunikációs stratégia kell, megfelelő eszközökkel és végrehajtókkal 
 PR a sikerek közvetítésére, az együttműködési készség, paktum-kultúra fenntartására 
 Nyilvánosság, honlap, hírlevél a partnereknek 
 A folyamatos belső kapcsolatépítés mellett ugyancsak fontos a külső, kifelé irányuló kommunikáció: sajtó, 

társadalmi kapcsolatok  
 

Biztonság, fenntarthatóság 

 A partnerség fenntartása és támogatása, a menedzsment, valamint a projektek finanszírozása  
 Anyagi függetlenség, a szükséges és elégséges erőforrások biztosítására (tudás, információ, idő, anyagi 

forrás) 
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4. Sikeres foglalkoztatási paktumok bemutatása 

 

4.1. Zalaszentgróti Kistérségi Foglalkoztatási Paktum   

 

Létrehozás: 

A paktum 2004. április 16-án alakult az akkori Munkaügyi Központ és a térségi Kistérségi Társulás 

kezdeményezésére. Kb. 62 szervezet írta alá 2004-ben a paktum-együttműködést: az akkori kistérséghez 

tartozó 24 önkormányzat, vállalkozások, civil szervezetek, Regionális Fejlesztési Tanács, a Megyei 

Önkormányzat. Ez a kör azóta alapjaiban nem változott; néhány esetben fordult elő, hogy megszűnt a 

vállalkozás vagy a szervezet, de a tagok összetétele, aránya nem változott. A paktumban nem a vállalkozások 

domináltak, hanem inkább azok a szervezetek, akik a vállalkozásokat támogatják, pl. Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány, Kamarák stb. A zalaszentgróti térségben eleve kevés a vállalkozás, és nem is igazán tőkeerősek, 

zömében kényszervállalkozások, kis- és mikro-vállalkozások. A paktumnak ma is az önkormányzatok adják a 

legfőbb bázisát.   

Működési modell, sikerkritériumok: 

A térségben a szektorok közötti együttműködésnek több, mint 20 éves hagyománya van, és ez a legfőbb záloga 

a fenntarthatóságnak is. A kezdeményező a valamikori Kistérségi Társulás volt. Aztán létrejött a paktum, majd 

a Zala Termálvölgye Egyesület. Ezek rendszeresen találkoznak és együttműködnek.  A feladat mindig oda 

tevődik át, ahol megvan a megfelelő forrás és személyi feltétel. A paktum most leginkább a közfoglalkoztatás 

és a szociális gazdaság területén tud eredményeket elérni. 

A másik kulcselem a személyi állandóság! Bárhogy is változtak az elmúlt 20 évben a feladatok, a munkakörök, 

bármilyen szerepben voltak, ezt az ügyet, hogy a foglalkoztatás területén kell tenni a kulcs személyek 

folyamatosan képviselték. Ezért tudott tovább élni a paktum támogatásokon túl is.  

Fontos, hogy a gyakorlati munka során nem csak a foglalkoztatási paktum tagjaival dolgoznak. Amikor 

meghirdetnek egy programot, nem az a cél, hogy csak a foglalkoztatási paktum tagjai jöjjenek el, hanem 

segítsék a térségi vállalkozások munkáját. A cél mindig az volt, hogy a létrehozott együttműködést életben 

tartsák, akkor is, amikor ezt kívülről nem támogatták. 

 Az elért sikerek alapja a rendszeres párbeszéd és találkozások, a kapcsolatok ápolása. Élő közösségek 

működnek, és a szervezetek támaszkodhatnak egymásra. A szervezetek között stabil és szoros az 

együttműködés. A civil szervezetek ki is segítik egymást. Így tudták átvészelni a nehéz időszakokat. Mindig volt 

egy helyi partner, aki továbbvitte a folyamatokat. 

Célok, tevékenységek, eredmények: 

Az alapvető cél nem is a közvetlen munkahelyteremtés volt. Inkább az, hogy információval, együttműködéssel 

segítsék azokat a szereplőket, akik valamilyen módon hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez. Ezt többé-

kevésbé tudták is teljesíteni. Pl. olyan előadásokat szerveztek, ami a munkaerő felvételével kapcsolatos 

szabályokat, pénzügyi, jogi kérdéseket mutatta be. A Munkaügyi Központ akkori vezetője felismerte, hogy ez 

egy alkalom lehet arra, hogy a paktum segítségével tájékoztassa a térségi vállalkozókat azokról a változásokról, 

amit ő a saját rendszerén belül nehézkesen tudott volna megoldani – legfeljebb kiküld egy Munkaügyi 

Központos meghívót, de az nem olyan hatékony. Egy időszakban ez a fajta tevékenység gyakori volt, évente 

minimum kétszer.  
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A paktum eredeti céljai időközben némileg átalakultak. Az idővel változó célokat elsősorban mindig a helyi 

igények befolyásolták. Hamar felismerték, hogy Zalaszentgróton és térségében jelentősen nő a tartós 

munkanélküliek száma. Arra is rájöttek, hogy ha nincs egy szervezet, vagy az önkormányzat legalább, amely 

ezzel a réteggel foglalkozik, akkor senki nem lesz. Ezért 2009-ben, amikor a közfoglalkoztatás elkezdődött, 

akkor kellett készíteni egy közfoglalkoztatási tervet. Az elvárás az volt, hogy szedjék össze, egy-egy 

önkormányzatnál hány munkanélküli van, és mit dolgoznak. A kistérségben sorozatosan egyeztetéseket 

tartottak, hogy hogyan lehet úgy elkészíteni, hogy értelme is legyen. Az akkori Munkaügyi Központ megyei 

vezetése ezt a tervet átvette tőlük és mintaként mutatta a többi térségnek.  

Tudták, hogy nem lesz vállalkozó, aki ezeket a hátrányos helyzetű munkavállalókat felveszi, amikor más 

álláskereső is van. Ezért 2009-től mindig voltak projektjeik a hátrányos helyzetűekre. Általában persze 

többnyire a meghirdetett közmunka programok, plusz, ha volt lehetőség, egyéb pályázatokon is részt vettek 

(pl. Hazatérők Phare CBC projekt, PAKK szociális vállalkozási központ létrehozása Pakodon ETE programból, 

TÁMOP 145 projekt munkaadók bevonásával HH-s álláskeresők foglalkoztatásával). 

Hangsúlyos célcsoport volt 2004-ben a fiatalok. A „Hazatérők” projektet a paktum egyik aktív szervezete, a 

Celodin Alapítvány pályázta meg, és a projekt mind a 8 partnere, ahova a fiatalokat elhelyezték, a paktum tagja. 

Annak a pályázatnak a pályázói köre csak önkormányzat és civil szervezet lehetett, vállalkozás nem. Akkoriban 

nagyon hangsúlyos terület volt a fiatalok köre. Hogy most már annyira nem, annak az az oka, hogy abból kinőtt 

egy civil szervezet, amely teljes mértékben felvállalta ezt a feladatot és a Zalai Hazatérők Egyesülete azóta 

valósított meg olyan programot, amellyel a fiatalok foglalkoztatását, vagy a fiatalok munkaerő-piaci felkészítését 

vállalták. De ezt úgy tudta vállalni, hogy valamely projekt elemként, tehát akkor behívta partnernek a 

foglalkoztatási paktumot. Tehát ez a szervezet azóta kinőtte magát, folyamatosan van önálló projektjük, nem 

is kevés, elkészítették az ifjúsági stratégiájukat, amelynek hangsúlyos eleme a fiatalok foglalkoztatása. De ez is 

projekt-függő, pályázat nélkül ez is nehézkes. Az, hogy mikor mi a hangsúlyos, attól is függ, milyen lehetőséget 

tudtak megragadni. A munkaerő-piaci szolgáltatásokat magas színvonalon végzik, de sajnos ebben a térségben 

a szolgáltatásokat pénzért nem tudják értékesíteni.  

Hangsúlyos célcsoportok a kezdetek óta a munkanélküliek. Ezen belül a hátrányos helyzetűek, vagy a tartós 

munkanélküliek. Nagyobb eredményeket lehet elérni a nem tartós munkanélküliekkel, őket könnyebb 

elhelyezni, de a tartós munkanélkülieket sem szabad elengedni, de velük nagy a munka. Hangsúlyos terület, 

amit mindenképpen meg akartak valósítani: a hátrányos helyzetűek ne maradjanak sokáig munkanélküliek, 

amíg nem tudnak munkát találni, vagy képzésben, vagy közfoglalkoztatásban a kötelékben maradjanak. Fontos 

terület még maga a partneri viszony, hogy ne irányított viszony legyen, hanem egyenrangú.  

Egy másik hangsúlyos terület a helyi terméket előállítók. Őket fel kellett készíteni arra, hogy termékeikkel meg 

tudjanak jelenni a piacon, önálló vállalkozássá váljanak. De ebből is kinőtt az a szervezet, amely innen indult, de 

már önállóan viszi az ügyet, a Zala Termálvölgye Egyesület. Velük is nagyon szoros az együttműködés. Pl. az 

Egyesületnek most van egy pályázata, amelynek az volt a célja, hogy a termelőket segítse, tájékoztassa, 

információval ellássa és megbízta a Foglalkoztató ZalA-KAR Nonprofit Kft-t, mint ezen a területen a legtöbbet 

tudót, meg legszélesebb kapcsolatrendszerrel rendelkezőt, hogy lebonyolítsa.  
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A paktumnak inkább kelesztő jellegű funkciója van. A paktum egy-egy ilyen ügy elejét sokat segíti, de ha 

létrejönnek az önálló működés feltételei, akkor természetesen útjára engedi, de szoros együttműködésben 

marad. Ez minden innen kinőtt szervezetre elmondható. Legfontosabb cél az információátadás és a térség 

szereplőinek együttműködése, a közös gondolkodás, a közös stratégiai és operatív célok megjelölése. Mivel a 

szervezetekben nem sok személyi változás történt, így volt biztosítható a folyamatos és szoros együttműködés.   

A vállalkozók a legnehezebben megszólítható szektor. Még egyenként, személyes kapcsolatokon keresztül is. 

Egyébként a térségben jellemzően mikro- és kisvállalkozások vannak, amelyek a napi túlélésért küzdenek. Ha 

invitálják őket, akkor többnyire nem érnek rá, de ha a helyükbe mennek, akkor örülnek nekünk. 

A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának megőrzése, visszaszerzése az a terület, ahol a legnagyobb 

eredményeket elérték. Egyrészről pályázatokból – a TÁMOP 145-ben 24 munkahelyet hoztak létre 

időszakosan, és ebből a programból a programba bevont 50 ember 80-90%-a az elsődleges munkaerő-piacon 

maradt pedig hátrányos helyzetűek voltak.   

Menedzsment: 

A ZalA-KAR Kistérségi Társulás annak idején célzottan hozta létre a Nonprofit kft-t. azzal, hogy a menedzsment 

szervezet a foglalkoztatást segítő nonprofit kft. legyen. Amikor a paktum megalakult, automatikusan adódott, 

hogy ez a nonprofit kft. vegye át a menedzsment feladatokat. A paktumot pályázat nélkül hozták létre, 2004-

ben nem volt pályázat. Már működtek, amikor megjelent az első paktum pályázat! Azt a ZalA-KAR nyújtotta be, 

mint önkormányzati társulás. 2007-ben a társulásnak többcélú feladatokat kellett a jogszabályok szerint 

felvállalnia, és hogy tisztítsa a feladatait, ne mosódjanak össze a feladatok, egy feladatátadási határozattal 

átadta a nonprofit kft-nek a menedzsmentfeladatokat, de fenntartotta magának, hogy azt mindenkor 

figyelemmel kíséri. A nonprofit kft-nek nem csak a paktum menedzsment lett a feladata, hanem minden 

foglalkoztatáshoz kötődő pályázat, támogatás, alvállalkozói munka is. Így volt áthidalható, hogy amikor vége 

lett a pályázatnak, akkor nem szűnt meg a menedzsment, hanem életben maradt, hiszen más feladatai voltak. 

Annak idején ezt jól kitalálták. Az is szerencse, hogy a cég vezetője a kezdetektől bent van, ő volt a paktum 

egyik kitalálója, nem kellett betanítani, a kezdetektől itt van – ugyan más-más minőségben. A paktum úgy tud 

tovább működni rendesen, ha van legalább egy állandó ember, aki folyamatosan tud dolgozni.  
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4.2.  Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum   

 

Létrehozás: 

 

A gödöllői paktum kezdeményezője a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Kft. volt. A szervezet 2006 

óta foglalkozik munkaerő-piaci reintegrációs programokkal. Ezek egyik alapfeltétele, tapasztalataik szerint, a 

széles körű együttműködés.  A szervezet látóterébe 2008 – 2009 környékén kerültek a paktumok, akkor 

ismerték meg működésüket. 2010 februárjától a TÁMOP 1.4.4 pályázat segítségével kezdtek el dolgozni. 

 

A paktumot a kezdeményező GAK NPKFT mellett a következő szervezetek hozták létre:  

 Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása 

 Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának elődje, a Regionális Munkaügyi Központ 

 Szent István Egyetem 

 Tízpróba Magyarország Kft. (a Decathlon üzletek cége, a csömöri üzlet vezetőjének 

kezdeményezésére). 

 

A kezdeményező szervezetekhez több mint 50 szervezet csatlakozott, így hozták létre 2010 szeptember 22-én 

a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktumot.  

 

Működési modell, sikerkritériumok: 

A paktum projekt keretében a következőket végezték: 

 toborzás 

 stratégiai tervezési folyamat kezdeményezése 

 kutatás a munkaerőpiac helyzetéről, munkavállalói és munkaadói kérdőívekkel 

 helyzetfelmérés, majd kistérségi foglalkoztatási stratégia kidolgozása.  

 

A csatlakozók köre multiszektorális: kisebb és nagyobb piaci cégek, képzőintézmények, szociális intézmények, 

12 önkormányzat, médiapartnerek és helyi civil szervezetek egyaránt csatlakoztak. Az irányító csoportban 

valamennyi területről vannak tagok, képviselők. Az elejétől lehetett látni: a multinacionális cégek, 

nagyvállalatok nem érdekeltek (a sikeres TEVA felnőttképzési projekten kívül nem sikerült megnyerni őket). Ez 

a mai napig nagy kihívást jelent, hiszen nyilvánvaló, hogy az ő bevonásukkal sokkal jobb eredmények lennének 

elérhetőek.  A paktum azért tekinthető egy nagyon jó kezdeményezésnek, mert civileket, cégeket, kistérségi 

szereplőket hozott össze, és ezek az együttműködések máig élnek. Hogy a paktum pályázat után is létezik ez a 

hálózat, az annak köszönhető, hogy a szereplők saját erőforrásaikat is beleteszik a közös munkába. A személyes 

elköteleződések erősek. Függetlenül attól, hogy milyen címke van rajtuk, az emberek fontosnak tartják a közös 

munkát. Az ICS üléseket aktívan megtartják, és a különböző szereplők között folyamatos az információáramlás. 

A paktum projektjének lezárása után is folyamatosan működött. 2011 májusa óta, amióta a projekt lezárult, 

bár nincsenek kiegészítő és kifejezetten erre a célra fordítható forrásaik, a közös munkát nem hagyták abba. A 

legnagyobb értéke a paktumnak ez a kialakult és élő együttműködés.  

A paktum intenzíven kezdett el működni, több munkacsoport jött létre:  

 Esély munkacsoport, máig aktív kapcsolatban áll humán segítő intézményekkel 

 Pályaorientációs munkacsoport 

 Vállalkozásfejlesztési munkacsoport, amelynek egyes programjai máig működnek. 
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A fentiek mentén a jellemző tevékenységek voltak: 

 helyi adottságokhoz alkalmazkodó szakképzési fejlesztések 

 vállalkozói fórum, üzleti reggelik stb. eseményei. Ennek kapcsán merül fel rendre az a kérdés is, hogyan 

tudnak az önkormányzatok vállalkozásbarátabbnak lenni, amely kérdés folyamatosan élő. 

 

Célok, tevékenységek, eredmények: 

A paktum kezdeményezésekor felmerült egy a térségben jellemző, alapvető probléma a helyi képzések 

kapcsán. A TEVA részéről igény volt vegyésztechnikusokra, laboránsokra. A piaci cég, a helyi szakközépiskola 

(Madách) és a Munkaügyi Központ együttműködésével sikerült elindítani egy laboráns képzést. A munkaügyi 

központnak volt egy éves képzésre fordítható kerete, a TISZK bevonásával az iskolában elindították az egy éves 

felnőttképzést, amihez a cég szerelte fel az iskolai laboratóriumokat. Ezt követően iskolarendszerű képzésben 

sikerült vegyésztechnikus képzést indítani, amelynek már 3. évfolyama indult idén, folyamatosan évente 

meghirdetik.  Az eredmények személyfüggőségére utal ugyanakkor, hogy a TEVA gödöllői HR vezetője elment 

a cégtől, azóta nem is működött tovább hasonló eredményességgel a paktum kapcsolata a szervezettel.  

 

De van egy másik sikeres példa is. A Gödöllői COOP áruház vezérigazgató asszonya aktív tagja a paktumnak. A 

térségben több bolti eladós OKJ-s képzés is megvalósult, ám ezzel a cég nem volt elégedett. Nem azt, nem úgy 

és nem olyan mértékben tanították, amire a cégnek szüksége lett volna leendő munkavállalói esetében. Miután 

jelezték ezt a problémát, a Madách iskola elindított egy képzést, amihez gyakorló helyet a COOP biztosít.  

 

Ezen kívül is van sok kisebb-nagyobb eredménye a paktumnak. Ezekben közös, hogy nagyon fontos alapot 

biztosítanak a személyes kapcsolatok, amelyet sok esetben a paktum teremtett meg a szereplők között. Indult 

például közös projekt a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft (új nevén Zöld Híd) ás megváltozott 

munkaképességűekkel foglalkozó szervezet együttműködésével. A térségben igen sok pályázat nyert, például 3 

innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató projekt is. Ez mind a paktumbeli együttműködések 

eredménye, és nagyon fontos a szereplők közötti tudásátadás, tapasztalatcsere és az információáramlás. 

 

Az üzleti reggeliken túl voltak még munkáltatói fórumok, amik szintén sikeresek voltak. Ezek során is 

nyilvánvalóvá vált, hogy milyen nagy szükség van a vállalkozásokat, cégeket, munkáltató szervezeteket 

érintően a friss információk áramlására. Érdeklődőek voltak mind a fejlesztési források, pályázatok, mind a 

változó jogszabályi környezetet érintő témák kapcsán. A fő kérdések, amikre választ várnak részben a  

 Hol tudnak spórolni? 

 Mit hogyan kell csinálni? 

 

Tehát nem csak a pályázati lehetőségek és támogatások érdeklik őket, bár azok nyilván nagyon, hanem minden 

más, ami a működésüket meghatározza, érinti, szabályozza. Ezek nagyon fontosak számukra. Emellett talán 

néha elvész az egyik fő cél, a gazdaságélénkítés és összehangolás kérdése, de ez is fontos. Hogy felismerjék: 

ne indítsanak „egymással szemben” vállalkozásokat, hogy amiben lehet, működjenek együtt.  Ez egy fontos 

funkciója és eredménye lehet egy jól működő paktumnak. Tapasztalataik szerint, ha az általuk megvalósított 

térségi szintnél feljebb kerül a paktum (pl. megye), akkor sokkal formálisabb, formalizáltabb lesz. Gödöllő 

esetében például a munkaügyi kirendeltség két járást fedett le, és még talán ez is túl nagy a személyes 

kapcsolatokra alapozott, élő paktum kapcsán. A gödöllői paktum inkább a gödöllői járást mozgósítja, az aszódit 

már kevésbé éri el. Így a céljaikat is kevésbé tudja figyelembe venni.  
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Legfőbb eredmények: 

 képzésfejlesztések 

 megváltozott munkaképességű emberek elhelyezkedése, illetve a velük kapcsolatos 

szemléletformálás 

 ugyanezek az eredmények kisgyermekes szülők kapcsán 

 pályaorientációs modell: az iskolai programok fontosak voltak, de a fogadó iskoláknak nem volt 

kapacitásuk, idejük lehetőséget adni ezeknek a programoknak a megvalósítására, nem voltak 

motiváltak az együttműködésre, ezért ezeket nem folytatták tovább 

 

Akadályok: 

 Általános a kapacitáshiány 

 A nagyvállalatok bevonása nem igazán sikerült 

 Személyi feltételek változása esetén leállhat az együttműködés, mint az történt a TEVA HR-esének 

távozása után. Ezek a kapcsolatok nagyon erősen személyfüggőek, nem funkcionálisak. 

 Ezek miatt a változások miatt a paktum további partnereit folyamatosan keresni kell, újakkal pótolni 

az esetleges kiesőket, új kapcsolatokat építeni. 

 

Éppen az érdekképviselet terén nem sikerült lépéseket tenni. A teljes tagság nem volt aktív, de így is élő maradt 

a paktum, a leírt célok mentén. Azt mondhatjuk, hogy az aktív tagok saját céljaik mentén mozogtak, és 

számukra nagyon fontosak voltak a paktum által kínált információk, kommunikációs lehetőségek, 

egyeztetések. Ugyanakkor nagyon meghatározó a forrásokhoz való hozzáférések lehetősége, például a 2020-

ig tartó uniós fejlesztési ciklus fejlesztési pénzeihez való korlátozottság miatt rengeteg vállalkozás nyitott 

telephelyet Nógrádban. Ez nem tekinthető egy túlságosan kedvező tendenciának, de érthető lépés. Ennek 

kapcsán is át kell gondolni, hogy Pest megye, de a gödöllői térség más, jobb helyzetű, mint sok területe az 

országnak. Ennek ellenére, miközben a kirendeltségen regisztrálók helyzete ugyan könnyebbnek látszik, mint 

másutt, mégsem igazán tud a kirendeltség nekik megfelelő lehetőségeket kínálni. Hiányoznak a speciális 

képzések például. A General Electric kifejezetten igényelne ilyeneket, a nagyon pontosan megfogalmazott 

elvárásaiknak megfelelő felkészítést, de ezek most hiányoznak. Így a nagy cégeknek kevés dolgot tudnak kínálni 

a paktumban. 

Menedzsment: 

A gödöllői paktumban a GAK látja el a menedzsment funkciókat. A projekt idején volt erre egy munkatárs, de 

mivel később már nem volt erre forrás (mivel a Közép-Magyaországi régió nem konvergencia régió a TÁMOP 

1.4.5. programban és az új TOP programban sem tudtak részt venni), a jelenlegi menedzser egyéb feladatai 

mellett, díjazás nélkül végzi a munkát.  Szükség lenne a megfelelő munkavégzéshez és a látható feladatok 

ellátására legalább egy folyamatosan biztosított félállás, bár a feladatok mennyisége miatt egy teljes 

munkaidős munkakör is kitölthető a feladatokkal.  

 

Amire a már leírtakon túl szükség lenne a paktum hatékony működése érdekében: 

 kutatások, felmérések, igényfeltárások készítése 

 honlap működtetése 

 rendezvények, események szervezése 

 kapcsolatok építése 

 

Ahhoz hogy a paktum működjön, kell hogy legyen egy motor.  
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4.3. Fejér Megyei Paktum   

 

Létrehozás: 

 

A 2007 után újjáalakult Paktumot Székesfehérváron, Gazdaság Házában 2012. december 21-én hozta létre, a 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK), mint konzorciumvezető, és három partnere, a Fehérvári 

Civil Központ Nonprofit Kft., a Fejér Megyei Roma Reintegrációs, Információs és Tanácsadó Egyesület és 

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat. A konzorciumi partnereken kívül, a Paktumhoz együttműködéssel 

csatlakoztak a következő szervezetek: 

DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Acélalapítvány 
Székesfehérvár ói Csemete Alapítvány 
Manpower Kft. 
Albastart Felsőoktatási Nonprofit Kft. 
OKTO-PLUSZ Bt. 
FAKTOR Tanműhelyek Kft. 
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakiskola 
JOB SERVICE Kft. 
Tréning Stúdió Kft. 
Prisma-Tanoda Kft. 
M-Prospect Kft. 
ALBASAFE Kft. 
JSI Profil Kft. 
 

Működési modell, sikerkritériumok: 

 

A döntések előkészítése a Paktum tagok közül a pályázati konzorciumban résztvevő szervezetek vezetőinek és 

szakmai koordinátorainak rendszeres gyakorisággal megtartott munkacsoport ülésein történt. Itt a 

konzorciumi tagok vezetői általában egymással egyetértve meghozták a döntést, illetve néhány esetben 

további felmérésre, tájékozódásra előkészítő munkára volt ehhez szükség. A jövőben is elfogadható ez a 

megoldás, bár nagyobb horderejű ügyekben a paktum tagok teljességének részvételére lenne szükség a 

döntéshozatal előkésztésében, s az itt megszületett javaslatokat az Irányító Csoport (ICS) ülésén hagynák jóvá. 

Az első paktum során a munkaügyi központ nem vett részt intenzíven a paktum megállapodás kidolgozásában, 

a megyei önkormányzat dolgozta ki és a paktumgyűléseken ismertették. A jövőben mindenféleképpen közösen 

kell a döntéseket meghozni vagy legalább a döntéselőkészítést megtenni, amelyben minden értettnek részt 

kell venni feltétlenül. 

 

Célok, tevékenységek, eredmények: 

A Paktum jogelődje, a Fejér Paktum Fejér megye déli részére koncentrált. Az M7 autópálya észak-keleti – dél-

nyugati irányban kettészeli a térséget, ennek mentén határolódott el egymástól a fejlett észak-nyugati és az 

elmaradott dél-keleti rész. A gazdasági-pénzügyi válság hátrányos hatását erőteljesebben érzékelték a fejlett 

térségek. A nyugat-európai országok a válság hatására elsősorban importjukat fogták vissza. Így a fejlettebb 

megyei területeken működő gazdasági társaságok visszaesése látványosabb volt, mint a kevésbé fejletteké. 

Szükségessé vált most már az egész megye területén súlyos gondokat okozó munkanélküliséggel való 

foglalkozás, illetve erőteljesebb hangsúlyt kapott megyeszerte az új munkahelyek teremtése, az ezek 

betöltéséhez szükséges képzések, átképzések, beindítása.  

Ezért a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezette foglalkoztatási megállapodás Fejér megye teljes 

területének munkaerő-piaci szereplőit kívánja bevonni, a gondok enyhítését célzó tevékenységébe. 
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Az eredeti paktum célja az lett volna, hogy a foglalkoztatás bővítése megtörténjen a megyében. Megyei 

munkahelyteremtés, foglalkoztatásbővítés. A vállalkozásoknak legyen olyan lehetőségük, források, amivel 

előre gondolkodhatnak, bővítsék a létszámokat, beruházásokban gondolkodjanak. Ez utóbbiak nem valósultak 

meg sikeresen. Nem csak a munkavállalók képzését, a munkaerőhiányt csökkentő eszközt kellene bevetni, 

hanem más térség is van a megyében, ahol viszont muszáj a bővítés, a beruházások ösztönzése. Vannak 

olyanok, akiket egy kicsit humán szolgáltatásokkal fel lehet készíteni arra, hogy ismét visszakerüljön a 

munkaerőpiacra.  

A jövőben a paktumot hasonló módon kellene menedzselni, mint ahogy a munkaügyi központ a TÁMOP-os 

programokat. „Kiajánlják” az embereket és pénzt rendelnek hozzá. Ez lehet humánszolgáltatás, képzés, 

bértámogatás, munkatapasztalat szerzés, tehát egy csomó aktív eszköz. A pénz hasznos és célszerű 

felhasználását így lehetne biztosítani nagyon szigorú ellenőrzés mellett. Talán még azt is meg kellene tenni 

ennek a paktumnak, hogy felméri, milyen munkaerőre van szükség és abból indul ki. A cégeknek akkor meg 

lehetne mondani, hogy van ember, ehhez kell forrást adni, először kiképezzék őket, vagy pedig vegyék fel a 

cégek és a munka mellett képezzék ki és kapnak egy átmeneti bértámogatást.  

A kamara szerint a jövőben a következőkre kellene koncentrálni a paktumban: 

 rendszeresen végzett munkaerő-piaci felmérések, elemzések, prognózisok végzése, az információk 

terjesztése; 

 a szakképző intézmények és a gazdálkodó szervezetek folyamatosan végzendő párbeszédéhez 

platform megteremtése; 

 a kismamák, a hátrányos helyzetűek és a megváltozott munkaképességűek munkaerőpiacra való 

visszavezetésében közreműködés; 

 helyi termékek kidolgozásában, népszerűsítésében részvétel; 

 munkaerő-piaci adatbázishoz naprakész információk gyűjtése, megadása; 

 a munkaerő-piaci szereplők részvételével időszakos és közérdeklődésre számot tartó rendezvények 

megszervezése, esetenként lebonyolítása; 

 munkahely teremtési céllal gazdaságilag hasznos innovatív projektek tervezése, pályázati források 

keresése, pályamunkák elkészítésének segítése, közreműködés a sikeres projektek eredményes 

megvalósításában; 

 ismeretterjesztés céljából színvonalas, naprakész honlap működtetése, hírlevelek készítése és 

terjesztése, szakmai kiadványok elkészítésében közreműködés. 
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Tevékenységek: 

Piacképes képzések és tréningek; személyiségfejlesztés; szakmai tanácsadások; jó gyakorlatok terjesztése – 

átvétele; hatékony, gyakorlat-orientált műhelymunkák; vállalkozók és szakképző intézmények párbeszédének 

koordinálása; szoros kapcsolattartás és információ csere a munkaerőpiac szereplőivel; foglalkoztatást 

elősegítő pályázatokon való részvétel, illetve ilyen pályázatokon a különböző szereplők részvételének 

összehangolása. A megyei fejlesztési és képzési bizottságokkal együttműködve a hiányszakmák eltűntetése, az 

egyes térségekből rugalmas, hatékony, célzott és innováció-orientált képzéseknek köszönhetően. 

A Paktum, működési térségére kiterjedően helyi, specifikus, mikro projekteket generálva, a támogatott nagy 

projektekkel összhangban hatékonyabban tudná segíteni a helyi munkaerő-piaci szereplők közül a 

munkakeresőket és a munkaerőt felvenni szándékozókat. Egyes helyi célokhoz igazodóan maga a Paktum is 

képes lenne hatékonyan foglalkoztatni munkaerőt. Nem elképzelhetetlen, hogy egy-egy projekt esetében a 

Paktum segít a munkanélküliek felkészítésében, képzésében, átképzésében azért, hogy az általa generált 

projekt végrehajtásában az adott személy teljes értékű munkavállalóként tudjon közreműködni. A projektek 

által létrejött szervezetek, tevékenységek idővel gazdaságilag megerősödve, a Paktumtól függetlenül, 

piacképesen tudnának működni, a teremtett munkahelyeket megtartva, illetve továbbiakat létrehozva. 

Az eredeti paktum talán azért nem volt annyira sikeres, mert néha nagyon elaprózta magát, túl sok mindent 

akart azonnal megvalósítani. Nem volt kellő módon megalapozott döntés, nem biztos, hogy jó dolog volt a 

partnerek kiválasztása. Viszont ha a paktum létrehozna, valósítana meg saját kis projektet mondjuk térségben, 

vagy járásban, az működhet. Nem 8-10 projektet persze, hanem egyet-kettőt. Látszateredményeknek, 

látszatmegoldásoknak nincs helye.  

Az oktatás terén is szorosabban kellene együttműködni (szakképzés és felnőttképzés). A kormány elfogadta a 

szakképzési stratégiát, át fog alakulni a szakképzés. A megyei paktum saját projektjében foglalkozhat képzéssel, 

illetve bértámogatással, vagy a kettő kombinációjával. A többi területet pedig hagyja meg a partnereknek az 

egyes kompetenciák szerint.  Az egyes partnereknek pedig kötelező tájékoztatást kellene adnia saját 

alaptevékenységéről a paktumban.  

Menedzsment: 

2015 elején egyelőre csak a Paktum Irányító Csoportja alakult meg, ők látják el a feladatok irányítását. Legyen 

a paktumnak önálló szervezete saját vezetővel, munkatársakkal, infrastruktúrával, külön költségvetéssel, és ezt 

segítő közvetlen- és közvetett pályázati forrással. Ha valaki önálló munkakörben csak ezzel foglalkozik, mondjuk 

a menedzsment, akkor sokkal eredményesebb és hatékonyabb munkát tud végezni, mint akár a megyei 

önkormányzat, akár a munkaügyi központ. Ezt csak önállóan, hatáskörrel, önálló jogkörökkel, 

menedzsmentvezető, pénzügyes és néhány megvalósító együttműködnének. Akár működhetne úgy is, hogy 

önálló szervezetet létrehozni, ehhez viszont jogszabály kell.  A projektszemléletben és a projektvégrehajtásban 

a munkaügyi központoknak nagy gyakorlata van. 
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4.4. ReGenerál – magyar – szerb foglalkoztatási paktum  

 

Létrehozás: 

 

A paktumot 2010. végén a Móra Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. koordinálásával 

és irányításával hozták létre a mórahalmi kistérségben bevonva a dél-szerbiai, bácskai, bánáti régiót is, hiszen 

ez egy határon átnyúló foglalkoztatási paktum. Egy TÁMOP-os 1.4.4-es intézkedésre pályáztak, mint 

főpályázók. Konzorciumi partnereink voltak: Szegedről az Innov Hungaricum Kft., a Munkaügyi Központ 

Mórahalmi Kirendeltsége, Mórahalom Városi Önkormányzata és a Móra Prizma Termelő és Értékesítő 

Szövetkezet. A foglalkoztatási projekt eredményeként 25 szervezet írta alá ezt a foglalkoztatási megállapodást. 

Elsősorban itt a kistérségben működő helyi önkormányzatok, a határ túloldalán lévő önkormányzatok közül is, 

kis- és középvállalkozások is, munkaügyi központ kirendeltsége írták még alá. Illetve miután kitörési pontként 

határozták meg a térségben a képzések és az oktatás fontosságát, bevonták a Móra Ferenc Általános 

Művelődési Központot, mint lehetséges képzőintézményt.  

A mórahalmiaknak nagyon fontos a határon túli kapcsolat, hiszen egy országhatár, mesterséges határ 

elválasztja őket, de gazdasági, kulturális, vállalkozási szempontból tulajdonképpen mindkét ország képviselői 

tudnak tenni, ki kevésbé, ki pedig jobban a lehetőségekhez képest, ismerve a másik oldalon az 

önkormányzatiság határait. Nagyon fontos, hogy gazdasági, kulturális szempontból egyként kezeljék ezt a két 

mikrorégiót, ezen belül is a kis- és középvállalkozásokat. Az együttműködésben a jobb példákat át tudjuk adni 

a vélhetőleg majd az EU-hoz csatlakozó másik országnak is és középvállalkozásainak. Elsődleges kiindulás volt 

a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése. Ezen kívül még elsődleges, hogy feltárják azokat az erősségeket 

mindkét oldalon, amik a kis- és középvállalkozások fejlesztésében prioritást élveznek és ennek az 

együttműködésnek ez is egy nagyon lényeges eleme. 

 A Móra Partner Kft. volt a paktum kezdeményezője. Szoros kapcsolatban áll a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal munkaügyi központ mórahalmi kirendeltségével. Ezen kívül, mint önkormányzati tulajdonú 

elsősorban önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit közhasznú kft, ezért az önkormányzattal is jó a 

kapcsolat, illetve az önkormányzat által létrehozott egyéb közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű 

társaságokkal is.  Több alapítvánnyal, egyesülettel, akár rendezvények alkalmával együtt dolgoznak. Mivel a 

Kft. gyermek és szociális intézményeket működtet és tart fent szinte a település teljes lakosságával 

kapcsolatban vannak.  

Mórahalmon az ipari parkban igyekeznek kedvezményes helyi adókkal bevonzani a vállalkozásokat, ez a másik 

nagy szegmens, amiben az önkormányzat nagy partnere volt a menedzsment szervezetnek.  Az önkormányzat 

is élénken dolgozik azon, hogy egyre több befektető legyen. Most már több mint 35-40 befektető van az ipari 

parkban, évről évre nő a számuk.  

Mikor meglátták a TÁMOP 144 paktum kiírást, egy jó együttműködés volt már. A településen sok alulról jövő 

kezdeményezés  van, sok ember tagja nem csak egy, hanem akár két civil szervezetnek is, ez nagyon jó alapot 

nyújtott.  A Móra Partner Kft-nek már volt ezelőtt is határon átnyúló kapcsolata, aktív a testvértelepüléssel is 

az együttműködés. Megalapozták számos vajdasági magyar itteni munkavállalását is. 

A pályázati időszakban voltak a legaktívabbak. Igyekeztek olyan témákat találni mind a fórumokra, mind a 

workshopokra, amik aktívan érintik a szerb és a magyar oldalt is. Elsősorban a szerb partnerek igényeire 

reflektáltak, akik nagyon lelkesek és hálásak voltak ezért. A programok nagyon sikeresek voltak és jelezte is a 

résztvevők száma, illetve az ő aktvitásuk. Közös projektekben is gondolkoztak.   

Az egyszerű cégek képviselete szintjén is megfogalmazódtak olyan igények, amikre tudtak reagálni (pl. 

előadások igény szerint). 
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Működési modell, sikerkritériumok: 

 

Kulcsszereplők az önkormányzat és a munkaügyi központ és menedzsmentszervezet. A turisztikai célú 

fejlesztésekkel kapcsolatban létrejött nonprofit közhasznú kft. is örült a részvételi lehetőségnek, hiszen náluk 

a gyógyturizmus nagyon élénk a két ország között is, ez kitörési pont.  

A kulcsszereplőkön kívül volt az Innov Hungarikum Kft., ők projekt lebonyolításban aktívak. Sok olyan projekt 

került megfogalmazásra és kidolgozásra, azokat ők készítették együttműködve a mórahalmi városi 

önkormányzattal, amikből pl. a kerékpáros fejlesztés meg is valósult. Tehát több olyan projektötletet állítottak 

elő, a foglalkoztatási paktum produktumaként, amik utána megvalósításra is kerültek, amik nem kifejezetten 

mórahalmi, hanem kistérségi projektek.  

A szerb oldali kis- és középvállalkozásokat a magyarországi piaci információk érdekelték, valamint tájékoztatást 

nyújtottak, hogy a szerbiai munkavállalóknak milyen térségbeli elhelyezkedési lehetőségeik vannak. A kkv-kat 

nehéz volt elérni, az önkormányzatok szívesen jöttek és aktívak voltak a rendezvényeken is.  

Belépő szervezetek fő motivációja: A határ túloldalán lévő partnerek a tudás, pályázati tapasztalat miatt. Az 

ittenieknél a szerb-magyar kapcsolatnál jött a gyógyfürdő, a turizmus részéről, nekik az a céljuk, hogy minél 

több látogató legyen. Képzéseknél meghívták a helyi képzőintézményt is. A munkaügyi központ mérte, hogy 

mik azok a képzések, amire igény lenne.  A munkaügyi központ nagyon lelkes volt, velük nagyon jó volt 

együttműködni. 

25 főt vontak be. Ez pályázati indikátor is volt, ez nagyon nagy szám. Ebből aktív az a 4-5 szervezet, akik 

egyébként is aktívak. Mindig kell egy alap mozgató csoportnak lenni, mert mind a 25-en nem aktívak. 

Csatlakoztak azóta már hozzánk kisvállalkozások. Csatlakozott egy helyi pékség, egy szárított gyümölcs 

csomagoló üzem.  Ennek oka az volt, hogy a Kft. segítségével talált munkaerőt. Ha ehhez a programhoz 

csatlakozik és nincs ennek a partnerségnek tagdíja, akkor csatlakoztak, mert ezáltal előnyhöz jutottak. A fürdő 

is aláírta második körben. Az első partneri körben elsősorban önkormányzatok voltak, a vállalkozásokat nem 

sikerült bevonni, csak a második körben. 

 

Célok, tevékenységek, eredmények: 

Kiemelt figyelem a kkv szektor bevonására a határ innenső és túlsó oldalán is volt, illetve mint mindenhol, a 

munkanélküliségi ráta csökkenése. Valójában az volt a cél, hogy tárják fel a kitörési pontokat és azokat az 

együttműködéseket, amivel mi előrébb tudnak jutni.   Mindkét oldalon nagyon erős a mezőgazdasági kultúra, 

erős a mezőgazdasági termelési potenciál, ami mellé olyan kis és középvállalkozásokat kell rendelni, ami egy 

magasabb hozzáadott értékkel tudja ezt a terméket a piacra dobni. A másik dolog pedig a termálvíz, annak 

felhasználása, és ez a turisztikai ágazatra ráfűzve. 

Még mindig elsődleges feladat az, hogy a saját környezetükben úgy alakítsák az infrastruktúrát, hogy 

vállalkozások jöjjenek, hogy jól érezzék magukat. Azoknak a kamaráknak is valamilyen szinten képviseltetni kell 

magát, nálunk ennek azért van most már kultúrája akár a mezőgazdaság oldaláról, akár a kis- és 

középvállalkozások oldaláról, akik ezt a munkát szerintem tudnák segíteni. 
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Olyan jó rendezvényeket szerveztek, és talán a pályázatban vállaltakon túl erősítették a határmentiséget. A 

közös gyökerek is erősödtek, ezt nem lehet mérni ugyan, de ebben is sokat fejlődtek. Idegenforgalom, 

gyógyturizmus terén a vendégéjszakák növekedése, vagy a fürdő kihasználtsága is mutatják, hogy a paktum 

ezekre kihatással volt.  A nyelvi képzés is a paktum eredménye. Minden képzésükbe beépítik a szerb nyelvet, 

büszkék rá. A menedzsment szervezet is elment szerb nyelvű képzésre. Sikerült-e az igények után menni: ezen 

pályázaton kívül is feltalálják magukat, nyilvánvaló, hogy a pályázat egyfajta kötöttséget ad, de minden 

pályázatnál megvan az mellékcsapás, amin a továbbiakban együtt lehet gondolkodni, együtt lehet működni. 

A TÁMOP 145 projekt során a célcsoportoknál akiket meghatároztak, nehéz volt kihozni azt amire igény van, 

mivel szűk volt a célcsoporti kör szigorú feltételekkel. A mentorálásnak nagyon fontos szerepe van, naponta 

elmenni, naponta meghallgatni őket, végig kellett követni őket és szintre kellett őket hozni és egy OKJ-s vizsgát 

letenni. Egy OKJ-s vizsgának része egy nyelvi modul. De vannak olyan emberek, akik teljesen máshonnan 

indulnak, nekik ez nagyon nehéz, ezt a tudást megszerezni, a vizsgára tanulás óriási dolog, ellenőriztük a 

tanulásukat folyamatosan. Addig a foglalkoztatott partnerek is aktívak, amíg támogatott foglalkoztatási bérről 

van szó. Nyilván azután, mikor már a saját foglalkoztatási költségükről van szó, akkor már ez nem jó, hova tegye 

át, akkor már ez nyomás, hogy megfeleljenek. Forprofit szektorban voltak fő foglalkoztatottak, boltokban, 

kisvállalkozásoknál helyezkedtek el, az emberek beváltak a cégeknél. 

A paktum legfontosabb hozadéka: a projektötletek, a fürdőfejlesztés például. Aztán még a nyelvi képzés. A 

gyógymasszőr képzést is érdemes továbbvinni, hiszen a gyógyszolgáltatásokra továbbra is nagy igény van. Az 

oktatás, képzés továbbra is fontos. Lovasterápia is beindult, ezt is értékelték, van rá igény.  Személyesen sok 

emberi kapcsolatot adott a paktum, illetve a kollégák lelkesedése is fontos volt, ahogy szervezték ezeket a 

programokat. Kellő nyitottságot hozott, egyfajta nyitottság nem csak az ország, hanem a határon át élő 

magyarok felé is. Ezt is megtanulták ebből a programból. A Móra Partner kft.-nek azt hozta a paktum, hogy 

elmondhatják, már valóban kapcsolatban vannak helyi vállalkozásokkal, ez mostanára ért meg.    

Van egy réteg, akik a képzettségi hiányuk miatt nem tudnak elhelyezkedni. Azok a jó szakmunkások, vagy 

jobban képzett emberek, akik a program elején bekerültek közmunkába, őket hamarosan a vállalkozási szektor 

felszívta. Az építőipari vállalkozások a jó szakmunkásokat, európai szinten képzett szakmunkásokat felszívják. 

Saját vállalkozáson belül a saját embereik továbbképzéseit biztosítják a vállalkozások.   

A paktum is segített nagyban, hogy a közelben sikerült egy határátkelőt létrehozni, Bácsszőlős, Királyhalom, 

Ásotthalom, Mórahalom határátkelő. Kibővítették a nyitva tartást, 6 órától este 10-ig van nyitva, ez autós 

forgalom. Ebben annyi a probléma a nyári időszakban, hogy jelentős forgalom a röszkei határról átkerül ide, 

és ugyanolyan két órás várakozás lesz majd. A cél nem ez lenne, hanem a napi kapcsolat.  

A legfontosabb, amit az eredeti célokból sikerült megvalósítani a partnerségek elmélyülése, azt a fajta 

együttgondolkodást, ami évek óta hat. Emellett a vállalkozók is megismerték egymást, azóta ebből barátságok 

születtek, egymásnak adnak át különféle tudást. Ez a normális, hogy a vállalkozók jöttek egymáshoz, részt 

vettek workshopokon, megismerték egymást, mint embert. Ez a paktumnak, és az együttműködésnek 

hihetetlen nagy hozadéka.  

Partnerség előnyei napi szinten: Kézzelfogható eredmény egyrészt a munkavállalói oldalról, hogy olyan 

munkavállalók, célcsoportok idekerültek, akik eddig igazából nem találtak maguknak munkát. Másik hozadéka, 

hogy azok a prioritások, amik meghatározásra kerültek a továbbiakban, vagy konklúziónak lehet mondani a 

paktum tekintetében, azok valamilyen szinte a túloldalon is termőtalajra hullottak.  

Például Óbecsehely a termálfürdő-fejlesztésen elkezdett komolyan gondolkozni, erre vállalkozások tudnak 

majd épülni. Van egy olyan iroda, ami a vállalkozásoknak az ottani viszonyok között segít.  

Magyarkanizsán továbbgondolkodva a község területén különféle programokat fejlesztettek az 

együttgondolkodás hatására. Ezt nehéz mérni, de valahol ott volt a háttérben.  
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Nagyobb akadály, hogy Szerbia pedig nem EU-ország. Ezek óhatatlanul is mindig előjönnek a vállalkozásoknál 

szabályozási kérdések, jogszabályi környezetek. A fejlődés akkor lenne egészséges, normális, ha ez a két 

mikrorégió együtt tud fejlődni. Ennek viszont van egy borzasztó nagy gátja, ami nem az országhatár, hanem, 

hogy nem azonos jogharmonizáció érvényesül a két ország területén. Az áru mozgatásától kezdve egy csomó 

más kérdésre kihat. 

 Hogy látják az érintettek, mi volt a legnagyobb hozadék: A legfontosabb hozadéka, hogy olyan 

kapcsolatrendszer, párbeszéd alakult ki, amire ekkora körben azért nem volt példa. Ez összehozta a 

településeket, vagy a körülöttük lévő vállalkozásokat, különféle szervezeteket. A munkaügyi központnál is 

másfajta párbeszéd indult el például, nyitottabb lett. Más szemmel néz az önkormányzat is a munkaügyi 

központra, valamint a munkaügyi központ is az önkormányzatokra. Bizalom alakult ki azokban, akik ezzel a 

paktummal kapcsolatba kerültek. Lehet, sőt érdemes együtt gondolkodni és ha ennek van lehetősége, akkor 

együtt lehet ezt tágítani, tovább bővíteni. 

Menedzsment: 

 

A Móra Partner kft. a menedzsment szervezet.  A  paktumos felelős munkatárs évek óta a cégnél van, fontos a 

személyi állandóság.   A Kft. erőssége a menedzsmentben a szervezőkészség, az adminisztrációs készség és az, 

hogy hatalmas empatikus készséggel rendelkeznek. Ez fontos a munkavállalói oldala felé, különféle társadalmi 

régetekkel kell szót érteni. Van a vállalkozó, a munkaügyi központ, a tartós munkanélküliek, az önkormányzat, 

mindenkinek más a szerepköre, más a habitusa, más a feladata. Az a legnagyobb erősség, hogy ezeket a 

különféle csoportokat képesek voltak egy mederben tartani.  

A paktum szervezésénél az alapján dőlt el, hogy ez a szervezet fogja a menedzsmentet vinni, hogy eleve a Móra 

Partnernek a tevékenysége elsősorban hátrányos helyzetűekkel foglalkozik, tehát egyértelmű volt. A megfelelő 

személyek is megvannak ebben a menedzsmentben, akik képesek ezt. A vajdasági oldalon is inkább a Móra 

Partner, aki mozgatja a partnereket. 
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4.5. REKORD hálózat  

 

 

 

Létrehozás: 

A „REKORD” Regionális foglalkoztatási együttműködés létrehozása és hálózati koordináció kialakítása Nyugat-
Dunántúlon” elnevezésű, TÁMOP-1.4.4.-08/1-2009-0019 azonosító számú projekt megvalósítása 2010. 
február 1-jével kezdődött meg. A pályázati konzorciumban a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (konzorciumvezető), a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, 
a BFH Európa Kft. (paktum menedzsment szervezet), a Zalai Falvakért Egyesület és a ZalA-KAR Térségi Társulás 
vett részt. 2010. november 4-én létrejött a REKORD hálózat 13 térségi foglalkoztatási paktum és 48 egyéb 
szervezet részvételével. A projekt célja a Nyugat-dunántúli régió releváns szereplői között létrehozott 
foglalkoztatáspolitikai együttműködés keretében a régióban feltárt munkaerő-piaci problémák kezelése, közös 
megoldások keresése a partnerek gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseinek, erőforrásainak 
összehangolása és a foglalkoztatást elősegítő programok közös megvalósítása. Nem regionális szintű 
foglalkoztatási paktumot működtettek, hanem a foglalkoztatási paktumok regionális hálózatát.   

A hálózati szolgáltatásokat, a paktumok szakmai koordinációját 2014. elejétől az OFA által kiadott 
referencialevéllel rendelkező, nemzetközi hálózatokban (OECD LEED Forum, REVES) is aktív LEED Nonprofit 
Kft. nyújtotta részben EU-s projektek keretében, részben a Vas Megyei Kormányhivatallal kötött hatósági 
szerződés alapján. A megyei paktumok elindulásával a REKORD hálózat tapasztalatai továbbélnek, de a 
regionális hálózat megszűnt, és elkezdődött egy országos hálózat építése a létrejövő TOP-os paktumok 
bevonásával. Ennek legfontosabb eredményei az egyedülálló 6 napos paktum menedzsment képzés elindítása 
(kb. 70 kiképzett szakemberrel eddig), valamint az első képzési csoport által kezdeményezett „Nem vagyunk 
egyedül!” Országos Paktum Platform létrehozása, amely jelenleg Facebook csoport formájában működik, és 
oszt meg tapasztalatokat. 

 

A hálózat működési területei: 

 Regionális befektetés ösztönzés, munkahelyteremtés menedzselése 
 Regionális Foglalkoztatási Akadémia (REKORD Akadémia): paktum menedzsmentek fejlesztése, 

továbbképzések, műhelyek 
 Régiókon belüli, országos és nemzetközi kapcsolati hálózatok menedzsmentje, tapasztalatcsere 

programok szervezése, jó példák gyűjtése és terjesztése 
 Információáramlás biztosítása a helyi paktumok és a regionális paktum partnerszervezetei között, paktum 

platform portál, hírlevelek működtetése 
 Paktumok érdekképviselete híd szerep a helyi paktumok és az országos szint között (szakmapolitikai 

struktúra megteremtése érdekében, menedzsment és programfinanszírozás elérése) 
 Regionális foglalkoztatási stratégia készítése, projektgenerálás, a megvalósítás koordinálása 
 Paktumok minőségbiztosítása, monitoringja, értékelése 
 Módszertani fejlesztések (útmutatók, segédletek stb.) 
 Foglalkoztatási témájú kutatások, publikációk készítése 
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Főbb eredmények: 

- 61 tagból álló hálózat létrehozása és működtetése 
- Partnerségi rendezvények szervezése 
- Elkészült a régió munkaerő-piaci helyzetelemzése és foglalkoztatási stratégiája 
- A REKORD partnerségi alapú helyi gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési modell kidolgozása 
- Szakmai javaslatok megfogalmazása a Széchenyi Tervhez és a munkaerő-piaci támogatási rendszer 

reformjához 
- 11 db kulcsprojekt megfogalmazása és kidolgozása: 

Partnerségi kulcs szolgáltatások megalapozása: 
- Térségi pályaorientáció  
- Duális szakképzési rendszer feltételeinek megteremtése   
- Közlekedési szövetségek  
- Vállalkozási tanácsadás   
- Térségi közfoglalkoztatás-szervezés   
 
Támogató programok: 
- Zöld gazdaság munkahely-teremtési lehetőségei és üzleti modelljei   
- Helyi termékek munkahely-teremtési lehetőségei és üzleti modelljei   
- REKORD Akadémia és Műhelyek   
- Befektető- és vállalkozóbarát önkormányzatok képzési és tanácsadási program   
- Integrált  munkaerő-piaci információs rendszer   
- Kiemelt regionális munkahelyteremtő beruházásokat támogató projekt (pl. Audi, GM) 

- Élénk hazai (minisztérium, FH, munkaügyi központok, más térségi paktumok) és nemzetközi 
érdeklődés és elismerés (ESZA esettanulmány gyűjteménybe került az AEIDL által, COP találkozón való 
részvétel, OECD LEED Forum tagság, horvát ESZA felkészülési programban való részvétel) a 
kezdeményezés iránt. 

 

Program megvalósítás a TÁMOP 145-ben: 

A REKORD hálózat legnagyobb sikere a 2012-2014 között 6 térségben (Nyugat-Dunántúli Régió, Kőszeg-Felső-

répcementi, Vasi Hegyháti, Zalaszentgróti, Keszthelyi és Hévízi, Nagykanizsai kistérségek) a helyi paktum 

menedzsment szervezetekkel közösen megvalósított komplex munkaerő-piaci projektek véghezvitele volt.  

Ezekben összesen 21 vállalkozás, 4 önkormányzat, 7 civil szervezet partneri bevonásával összesen 147 új 

munkahely létrehozását készítette elő a hálózat.  
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Humán szolgáltatások (önismereti, személyiségfejlesztési tréning, beilleszkedési coaching, szakmai és betanító 

képzések, duális felnőttképzés is!) nyújtását követően a munkahelyeket hátrányos helyzetű munkavállalók 

töltötték be, és segítették foglalkoztatóikat üzleti céljaik megvalósításában, vagy magasabb szintű 

közszolgáltatások nyújtásában (6 hónap támogatott időszak, és 6 hónap kötelező továbbfoglalkoztatás).  

A 6 projektben 300 m Ft támogatás felhasználása történt meg önerő igénybevétel nélkül! Ezen sikerek is 

hozzájárultak a TOP 5.1-es intézkedés országos szintű megfogalmazásához.  

Menedzsment szervezet: 

A LEED Helyi Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. 
december 17-én alakult. 

Tevékenységi körök 

 a helyi gazdaságfejlesztés, 
 a fenntarthatóság, 
 és a szektorok közötti partnerségek fejlesztése köré fókuszálnak. 

Meggyőződésük, hogy a piaci működések és a profitorientált gazdasági tevékenységek magukban nem 
elégségesek. Számukra a felelős működés, a hatékony helyi társadalmi fejlesztési folyamatok elősegítése a cél. 

Hisznek abban, hogy: 

 versengő működések helyett kooperáljanak, 
 gyors profitra törekvés helyett bizalmon alapuló kapcsolatrendszereket építsenek, 
 az élhető közegek feláldozása helyett fenntartható stratégiákat dolgozzanak ki. 

Az eddigi tanácsadó, fejlesztő munkáik során megfogalmazódott alapelvek, megkerülhetetlen alapértékek: 

 A helyi együttműködések jelentik a biztos alapot 
 A helyi fejlesztés, a helyi erőforrások felelős használata, a helyi munkalehetőségek megteremtése a 

cél az együttműködésen és valós kapcsolatokon alapuló foglalkoztatási paktumok segítségével 
 A környezeti és társadalmi szempontok és értékek figyelembe vétele ugyanolyan fontos számukra, 

mint a pénzügyi haszon 
 A sikeres együttműködések és a gazdaságfejlesztés alapja az erkölcsi értékekre épülő, kölcsönös 

tiszteleten alapuló partnerség 
 Támogatják a piaci bevételek elérésére irányuló tevékenységet is végző szociális vállalkozások 

együttműködését a szociális gazdaság fejlesztése érdekében 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT  

„A LEED Nonprofit Kft. küldetése a társadalmi felelősségvállalás tudatosítása a forprofit vállalkozások, szociális 
vállalkozások és a közszféra közötti partnerségi kapcsolatok kialakításával és fejlesztésével. Tevékenységeinket 
a fenntartható fejlődés elvei szerint végezzük és partnereinket is erre ösztönözzük.” 
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4.6. Berlini paktum üzenetei 

 

A 2000 óta működő berlini paktum példáján egy kiváló megoldás látható a foglalkoztatási paktumok 

bevonására fejlesztési programok megvalósításában (programfinanszírozás). Ebben a szerepben a paktumok 

(amelyek az integrált megközelítés alkalmazva nem csak foglalkoztatási, hanem gazdasági és foglalkoztatási 

paktumok!) nem egy projektet hajtanak végre, hanem szakmai menedzsment szervezetként elvégzi a 

projektgenerálást, segíti a pályázókat a pályázatok elkészítésében, támogatja a megvalósításban. A paktum 

vezető testületének döntési joga is van a projektek kiválasztásánál (ezt városi szinten végzik, de mindegyik 

programban indikatív forrás kerete van a 12 kerületi paktumnak). A pályázatok technikai lebonyolítása, 

elszámolása a hivatalos EU-s intézményrendszeren keresztül történik, de szoros kapcsolatban van a szakmai 

megvalósítást segítő paktum szervezet és az EU-s közreműködő szervezet (pl. problémás ügyek kezelésében, 

végrehajtási tapasztalatok egyeztetésében).  

A paktumok Berlin mind a 12 kerületében működnek, a városi szintű átfogó menedzsmentet az ABG Arbeit in 

Berlin GmbH végzi 4 munkatárssal, és minden kerületben van kijelölt paktum koordinátor (nem főállású, 

általában EU-s ügyekért felelős munkatárs, és a paktumra fordított idő a helyi politika hozzáállásától is függ). 

Ezt a szervezeti felállást a magyarországi új paktum rendszerre is alkalmazni lehetne a megyei és helyi paktumok 

kapcsolatában (megyei paktum, mint koordináló, szakmai támogató, a helyi paktumok pedig segítik a projektek 

létrejöttét és megvalósítását saját illetékességi területükön).  
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5. Vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások bemutatása a helyi paktumok 

praxisából 

 

Főként a vállalkozások részvételére alapozott, célzott munkaerő-piaci programok hiányában a vállalkozók 

aktivitás a korábban működő foglalkoztatási paktumokban alacsony volt. Az alábbi tipikus szolgáltatásokkal 

próbálták a vállalkozók számára vonzóvá tenni a paktumok: 

-  vállalkozók bevonása érdekében egyedi igényeik feltérképezése 

- a munkahely-teremtést gátló tényezők feltérképezése 

- ingyenes vállalkozási, szakmai és foglalkoztatási tanácsadás a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, 

kezdő vállalkozások, illetve vállalkozóvá válni szándékozók részére 

- pályázatfigyelés, projektgenerálás, vállalkozói, jogi, pénzügyi tanácsadás 

- befektetés-ösztönzési kiadványok 

- HR-klub létrehozása és működtetése 

Az alábbiakban bemutatunk megvalósult szolgáltatásokat a helyi paktumok gyakorlatából: 

5.1. HR Klub 

A Szombathelyi Vállalkozó Központ koordinálásával 2008 decemberében alakult meg a HR klub a helyi nagy- és 

középvállalatok humánerőforrás szakembereinek részvételével. A havi rendszerességgel összegyűlő klub célja a 

helyi foglalkoztatási kérdések, aktualitások megbeszélése az adott téma szakembereivel. A klub segítségével a 

résztvevők közvetlenül juthatnak információkhoz az aktuális gazdasági helyzetről, foglalkoztatási kérdésekről. 

A térség humán-szakemberei pedig a találkozók során aktuális problémákról, rendeletekről, jogszabályi 

változásokkal kapcsolatos kérdésekről, közvetlenül a témák szakembereitől hallhatnak hasznos információkat. 

A találkozókon a cégek megadták aktuális állásajánlataik, amelyek felkerültek a paktum honlapjára. 

5.2. Üzleti reggelik 

Az országban több paktumban alkalmazták az üzleti reggeli sorozatot. Előadásokat, szakmai beszélgetéseket 

szerveztek a vállalkozásokat, piaci szereplőket érintő témákban. Az előadásokat kötetlen beszélgetések 

követték, amely fontos volt a kapcsolatépítés szempontjából is. Eddig már volt NAV-os előadó, HR-esek, 

felnőttképzési lehetőségekről, munkaerő-piaci támogatásokról szóló üzleti reggelik. Ezek a kötetlen 

találkozások is javítják a kapcsolatot a különböző szektorok, területek szereplői között. 

5.3. Vállalatok bevonása a pályaorientációba  

A vállalkozások bevonásának különböző formái valósultak meg a paktumok életében. Megvalósult tréning 

vállalati képviselők számára a pályaorientációban való hatékony részvétel érdekében. Működött a vállalkozói 

érdekképviseletek részvételével is zajló pályaorientációs fórum, amely keretében igyekeztek összehangolni a 

tevékenységeket, szolgáltatásokat, és szakmai segítséget adni a rendszerben közreműködőnek (munkaügyi 

központos és kamarai vezetéssel). Több paktumban szerveztek általános iskolások számára gyárlátogatásokat 

a szakmák megismertetése céljából. A kőszegi paktumban rendszeres felméréseket végeztek az általános 

iskolások körében a továbbtanulási szándékaikról, és információs tevékenységgel, tanácsadással próbálták 

őket ösztönözni a helyi cégek profiljának megfelelő szakmák választására. 

  



  33 
 

5.4. Munkaerőpiaci információk 

A munkaügyi szervezettel együttműködésben a paktumok negyedévente Foglalkoztatási Fórum keretében (sok 

esetében külön munkáltatói fórumokat is szerveztek) tájékoztatták a paktum tagokat a térségi munkaerő-piaci 

helyzetről, problémákról, tendenciákról, a munkaügyi szervezet programjairól, a hivatalos munkaügyi 

statisztikákról. 

5.5. Pályázati információk 

Rendszeres tájékoztatást történt a vállalkozóknak szóló EU-s és hazai pályázatokról, valamint a munkanélküliek 

foglalkoztatás esetén igénybe vehető elérhető munkaügyi támogatásokról hírlevél, személyes tanácsadás 

formájában, vagy a paktumok honlapján. Számos esetben kiderült, hogy a vállalkozásoknak nem volt teljes 

körű információja az igénybe vehető támogatásokról.  

5.6. Vállalkozói igényekre alapozó felnőttképzési programok 

A Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum egyik legfőbb célkitűzése volt, hogy megfelelően felkészült, 
motivált szakembereket biztosítson a gazdasági szereplők számára. Az álláskeresők magas számának ellenére 
a térségben sok vállalat küzdött munkaerőhiánnyal a nem megfelelő képzettségű munkaerő, illetve a szakképzett 
munkaerő hiánya miatt. A munkaerő piaci igények alapján kialakított képzések szervezése során fontosnak 
tartották a munkaadók részvételét már a tervezés és a kivitelezés szakaszában. Ez egyrészt a 
képzőintézménnyel közösen kidolgozott tananyagot és képzési kínálatot, másrészt a gyakornoki helyek 
biztosítását jelenti. Már a paktum előkészítő szakaszában elindult az együttműködés a TEVA Gyógyszergyár 
Zrt., a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Közép-magyarországi Regionális 
Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltsége között és ennek eredményeként 2010 novemberében egy új 
képzés, általános laboránsképzés indult a Gödöllőn 25 fő részvételével, a munkaügyi központ támogatásával. A 
térség számos gyógyszergyára, de leginkább a TEVA Gyógyszergyár Zrt. évek óta vegyésztechnikus 
munkaerőhiánnyal küzdött. A cég már korábban is folytatott tárgyalásokat a Naszály-Galga TISZK 
tagiskolájaként működő Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójával, de források 
hiányában nem tudták elindítani a képzést. Az információ a paktum kapcsolatrendszerének kiépülésével 
eljutott a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségének vezetőjéhez, aki 
felhívta a figyelmet a munkaügyi központ által képzésre fordítható forrásokra. Mivel hiányszakmáról van szó 
és garantált foglalkoztatást eredményez, indokolt a támogatás. A gyakornoki helyek biztosítása és a képzés 
beindítása a térség gyógyszergyárainak együttműködése révén valósulhat meg, mivel a TEVA Gyógyszergyár 
Zrt. nem tudott egyedül kellő számú gyakornokot fogadni. A képzést követően a foglalkoztatáshoz is igénybe 
vehettek a cégek munkaügyi támogatást. A paktum menedzsment közvetítő, koordináló szerepet játszott a 
folyamatban mindaddig, míg a képzés beindult. Ez a projekt jól példázza, hogy a foglalkoztatási paktum hogyan 
tudja segíteni a vállalkozásokat a szakember ellátásban. 

5.7. Duális szakképzés 

A duális képzés adta lehetőségekkel élve a csepregi Uniriv Kft. összefogva a helyi Nádasdy Tamás 
Szakközépiskolával, Vas megyében és az országban is hiányszakmának számító három éves szerszámkészítő 
képzést indított el 2012-ben.  Majd 2013 őszétől a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskolából gépi forgácsoló 
tanulók gyakorlatát is segítették. Az együttműködések a megyében, de talán országos szinten is egyediek, a 
jelentkezők nagy száma pedig azt bizonyítja, hogy a diákok és szüleik megértették az új idők szavát, és óhajtják 
a versenyképes tudást. 

A gyakorlati oktatás az erre a célra kialakított saját tanműhelyben történik, ahol a diákok az alapvető kézi 
forgácsolási eljárásoktól egészen a legmodernebb, programvezérelt szerszámgépek kezeléséig mindent el 
tudnak sajátítani. Komplett gépparkjuk és több éves tapasztalattal rendelkező mestereik jelentik a garanciát a 
naprakész és színvonalas oktatásra.  



  34 
 

Az elméleti képzés (szakrajz, anyagismeret, alapszerelések, munka és balesetvédelem) a szakközépiskolák 
tantermeiben zajlik. A gyakorlat és az elmélet aránya 70-30%, amely egészséges arány ahhoz, hogy a diákok 
szakma orientált képzést kaphassanak. Mivel a szerszámkészítő és gépi forgácsoló is hiányszakmának számít, 
mind az állam, mind pedig a cég kiemelten támogatja az erre a pályára lépő diákok tanulását, amely havi 
szinten elérheti az 50-60ezer forintot is. 

Ezzel a héttérrel a „Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek 
foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi foglalkoztatási paktumban” című, TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-
0010 jelű projektben a csepregi Uniriv Kft. 10 fő hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatását vállalta 
(támogatott partnerként!). 

A toborzási, kiválasztási időszak után, a munkaerő-piaci önismereti-személyiségfejlesztési tréningeket 
követően a cég a kiválasztott álláskeresők részére belső képzést szervezett (5 fő részére 3 hetes belső 
gépbeállító és 2 fő részére 2 hetes operátori képzés megtartása). A képzések programját a cégnél tevékenykedő 
gyakorlati oktatók dolgozták ki, és valósították meg. A képzési időre jutó személyi költségeiket a projektben a 
cég elszámolhatta, így ez is támogatásból valósulhatott meg. A betanító képzést követően kezdődött, és 
sikeresen lezajlott a 6+6 hónapos foglalkoztatás.  

5.8. Vállalkozási tanácsadás 

A paktum koordinációs irodájaként működő Szombathelyi Vállalkozói Központ paktummenedzserei ingyenes 

szakmai és foglalkoztatási tanácsadást nyújtottak helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, kezdő vállalkozások, 

illetve vállalkozóvá válni szándékozók részére a Vállalkozói Központ épületében. A tanácsadások száma 

meghaladta az évi 500 db-ot. A tanácsadások főként vállalkozás indítása, adózás, pályázati lehetőségek, 

forráskeresés, beruházások támogatása, munkavédelem témakörökre terjednek ki. Tanácsadás az alábbi 

formákban történik:  

 online tanácsadás egy-egy tanácsadásnak megfelelő dokumentumok elérhetővé tételével a 
www.paktum.hu internetes oldalon (a 15 éves tapasztalatok alapján összeállított és folyamatosan 
aktualizált anyagok, olyan összetett, több oldalnyi terjedelmet is elérő témákban, melyek több 
vállalkozni szándékozót vagy kezdő vállalkozót érintenek, és nagy információs tartalma miatt 
előnyösebb az írásos forma esetükben). 

 telefonos tanácsadás egy-egy konkrét kérdés feltételével  
 hagyományos, személyes találkozáson alapuló, akár csoportos tanácsadás 
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6. Javaslat a Szolnoki Foglalkoztatási Paktumon belül felállítandó paktum 

inkubátor működésére  

 

6.1. Az inkubátor szolgáltatások indoklása, céljai és tartalma 

 

A TOP 6.8.2. pályázati felhívás „3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek” r) bekezdése lehetővé teszi a 

paktum inkubátor létrehozását, amely szolgáltatásfejlesztést jelent a vállalkozások számára foglalkoztatás 

ösztönző fejlesztéseik érdekében. A felhívás alapján ilyen tevékenység lehet pl. az önkormányzati fenntartású, 

esetleg üzleti parkban működő inkubátorházak humánkapacitásának biztosítása, illetve egyéb vállalkozást 

támogató tevékenységek kiegészítve a TOP ERFA vállalkozásfejlesztési támogatásait.  

A városban az országos átlaghoz képest magasabb a mikrovállalkozások, és alacsonyabb a kis- és 

középvállalkozások száma. Ahhoz, hogy a helyi kis- és középvállalkozások hosszú távú jövője megalapozottá 

váljon, szükség van a helyi vállalkozások fejlesztésére, vezetőik képzésére, illetve a helyi vállalkozói szektor 

megszilárdítására.  

A foglalkoztatási paktum újszerű szemlélettel, a partnerségből származó előnyök kihasználásával a vállalkozói 

igényekből kiinduló keresletvezérelt működésmódot céloz meg. Emiatt kulcskérdés a városban működő 

vállalkozások megnyerése, részükre olyan szolgáltatások nyújtása, amely elősegíti sikeres működésüket, és 

egyben záloga a sikeres paktum projektnek is.  

Az alábbiakban felvázoljuk a Szolnoki Paktum Inkubátor lehetséges szolgáltatási területeit és a szükséges 

fejlesztéseket. Az inkubátor működtetését a Paktum Iroda látja el, de bevonja a paktum szervezetben 

közreműködő további releváns szervezeteket is (pl. Kereskedelmi és Iparkamara, Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány, Ipari Park Kft., Kormányhivatal, civil munkaerő-piaci szolgáltató szervezet, VOSZ). 

Folyamatos vállalkozói kapcsolattartás, képzési- és munkaerő igényfelmérések 

A kereslet-vezérelt projekt egyik célja a városban lévő vállalkozások munkaerőigényének kielégítése álláskeresők 

és inaktívak bevonásával. A cél elérése érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni a vállalkozási igények folyamatos 

felmérésére, emiatt a tevékenységet már a projekt előkészítési szakaszában elkezdte az önkormányzat a 

vállalkozások lekérdezésével. A vállalati kapcsolattartást folyamatossá kell tenni a paktum inkubátoron belül, és 

a vállalkozásokat egyénileg kell segíteni a hivatalos ügyintézésekben, fejlesztéseik megvalósításában. 

A paktum irodának tanácsadó, információs pontként kell működnie a nagyvállalatokkal és a KKV-kkel való 

folyamatos együttműködés fenntartása, a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon 

követése, az információk begyűjtése és átadása, információs bázis naprakészen tartása érdekében. 

A cél, hogy a projektben álláshoz jutók számára minél nagyobb mértékben előzetesen azonosítsák a 

foglalkoztatási területeket (minél konkrétabban, cégekre is lebontva), valamint a munkakörökkel kapcsolatos 

elvárásokat, kapcsolódó bérezési és egyéb részleteket, hiszen ez képezi alapját a toborzási folyamatnak (ehhez 

javasoljuk a 7. fejezetben szereplő adatlap használatát). A sikeres paktum működtetéshez kiemelt jelentősége 

van azoknak az innovatív munkaerő-piaci szolgáltatásoknak is, amelyek többek között lehetővé teszik az 

álláskeresők és inaktívak megszólítását, motiválását, bevonását, a foglalkoztathatóságuk javítását, a 

munkavállalást lehetővé tevő kompetenciák fejlesztését.  
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A hagyományos és on-line toborzási eszközök, kompetenciafejlesztő, önismeretet fejlesztő, önbizalmat építő 

tréningek, motivációs és pályaorientációs foglalkozások alkalmazása is szükséges. Ebben a folyamatban fontos 

a vállalkozások részvétele, hiszen az általuk megadott elvárásokra (képzettség, kompetencia elvárások, 

munkakörök tartalma) építhető fel a teljes toborzási, fejlesztési, képzési folyamat is.  

A vállalkozások és a képzők érdekét is szolgálná, hogy az éves képzési listára, és főként OKJ-s képzésekre 

alapuló jelenlegi képzési rendszert váltsa fel egy rugalmasabb, gyorsabb reagálású, gyakorlatorientált 

képzéseket nyújtó rendszer (a felhívás is ezt ösztönzi). Ehhez szükség van a rövidebb ciklusú, a leendő 

foglalkoztatók bevonását is megcélzó gyakorlatorientált felnőttképzési programok gyors átfutására (igénytől a 

megvalósításig). Ennek egyik előfeltételeként a helyi szereplők azt nevezték meg, hogy ezekről a képzésekről a 

megyei kormányhivatalok dönthessenek, hiszen ők ismerik legjobban a helyi igényeket, és meg tudják ítélni az 

adott képzés szükségességét, valamint lerövidíthető az eljárások időigénye. Mivel a paktum projektek 

célcsoportjai esetében a hatékony képzés az egyik legfontosabb eszköz az elhelyezkedés segítésére, szükséges 

ezen igények figyelembevétele és intézkedések meghozatala. A képzési igények felmérése, és a helyi 

vállalkozásokkal közös gyakorlatorientált képzések kidolgozása a paktum egyik kulcstevékenysége. 

Pályázati és munkaerő-piaci információnyújtás, támogatásokkal kapcsolatos alapszintű tanácsadás 

Rendszeres tájékoztatás nyújtása a vállalkozóknak szóló EU-s és hazai pályázatokról, valamint a munkanélküliek 

foglalkoztatás esetén igénybe vehető elérhető munkaügyi támogatásokról hírlevél, személyes tanácsadás 

formájában, és a paktum honlapján.  Tájékoztatás nyújtása a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 

szolgáltatásairól, az álláskeresési támogatásokról tájékoztató, foglalkozást segítő támogatásokról tájékoztató 

nyújtása munkáltatók részére. 

 Szolnoki Paktum Akadémia működtetése vállalkozások számára 

A kis- és középvállalkozások növekedési esélyeit nagyban befolyásolja a vezetők felkészültsége, a vállalkozások 

stratégiai gondolkodása, innovációra való nyitottsága, a fejlődési lehetőségek felismerésének készsége. Főként 

a mikro- és kisvállalkozásai szembesülnek jelentős nehézségekkel még az alapvető gazdasági információk 

beszerzése során. Fejlesztendőek a vállalatvezetési ismeretek, hiányosak a menedzsment-képességek, s 

hiányzik a marketing-szemlélet is. A VOSZ korábbi helyi kezdeményezésére (vállalkozói akadémia, amely inkább 

szakmai előadásokra épített) is alapozva a paktumban tovább lehet folytatni a vállalkozások felkészítését 

kifejezetten a foglalkoztatási paktum tevékenységeihez kapcsolódóan: 

Egyre nagyobb jelentősége lesz az atipikus, rugalmas foglalkoztatási formáknak is, amelyek a jól képzettek 

számára új lehetőségeket teremthetnek, de jóval magasabb fokú tudatosságot és felkészülést igényelnek a 

munkavállalók és a munkáltatók részéről is. A gyors változások, a folyamatos megújulási kényszer miatt a 

vállalkozásoknak a mostaninál sokkal jelentősebb szerepe lesz a munkavállalóik fejlesztésében, képzésében, ha 

versenyképesek akarnak maradni és megtartani értékeiket.  

Erre szükségük lesz, hiszen a szűkülő munkaerő-piaci kínálat miatt egyre nagyobb verseny lesz a munkaerőért. 

Ebben a versenyben a munkáltatói márka teljes munkavállalói életciklust átfogó rendszerét is működtetniük 

kell a cégeknek. Az elmúlt években változás történt a munkaerőpiacon. Korábban a munkavállalók 

versenyeztek az állásokért, most már inkább a cégek versenyeznek a jelöltekért. A cégek márkává, a 

megajánlott pozíciók eladandó termékké váltak.   Kiemelten fontossá vált, hogy a cégekről, mint 

munkáltatókról mit gondolnak (a szociális média térhódításával még inkább, hiszen a jó,  de a rossz hír is 

gyorsan tud terjedni).   
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A munkáltatói márka alapvetően minden olyan speciális értéket és ajánlatot magába foglal, melyet a cég, mint 

munkaadó közvetít, ígér a meglévő - és jövőbeli munkavállalói felé.  A munkáltatói márkaépítésben a HR, 

marketing és kommunikációs területek együttműködésére van szükség, és alapvető a vezetés, cégtulajdonosok 

stratégiai támogatása.  

A munkáltatói márka (brand) hatékony kommunikációja segít a cégeknek kedvező képet kialakítani saját 

magukról, bevonzani, motiválni, elkötelezetté tenni és megtartani a számukra fontos munkavállalókat, amely 

erősíti a piaci pozíciókat is. 

Az a cég, amely tudatosan gondozza a munkáltatói márkáját a versenytársai előtt jár egy lépéssel.  A tehetséges, 
elkötelezett munkavállalókkal magasabb színvonalú termékeket/szolgáltatásokat lehet előállítani/nyújtani, 
amely elégedettebb ügyfeleket és jobb üzleti eredményeket hoz. 
 
Nem egyedi akciókkal, hanem tudatos, integrált munkáltatói stratégia építésével érdemes haladni, amely 
magában foglalja a munkavállalói életciklus programjának tudatos felépítését (toborzástól a kilépésig) valamint 
a munkáltatói érték ígéretek (EVP: employer value proposition) definiálását is.  
 
A kommunikációban a kisebb munkavállalói létszám miatt a kisvállalkozások esetében nem a nagyszabású 
toborzókampányokon van a hangsúly, hanem inkább a dolgozók elköteleződését, motiválását, fejlődését, 
megtartását célzó programokon és a pozitív vállalati értékek hiteles belső és külső kommunikációján. Mindezek 
sikeres működtetése a vevők bizalmát is építik, és ily módon a munkavállalói élmények mellett a vevői 
élményekre is hatással vannak. 
 
Az Akadémián belül támogatás szükséges nyújtani új, induló vállalkozások elindításához is, amely összhangban a 

paktum stratégiájával a képzett munkaerő városban tartását is segíti. A paktum projekt támogatási eszközeinek 

bevonásával az önfoglalkoztatóvá válás segítése komplex szolgáltatási programként valósulhat meg, amely fő 

elemei: 

- gyakorlatorientált vállalkozói képzés (támogatott képzésként az Akadémia keretei között) 

- tanácsadás és mentorálás 

- beruházás támogatás/hitelezés (ehhez a vállalkozásfejlesztési alapítvány bevonása is szükséges) 

- önfoglalkoztatás átmeneti bértámogatása (minimálbér 6 hónapig a paktum projekt által biztosítva). 

A paktum irodákat a 2014-20-as ciklus végére középtávon alkalmassá kellene tenni arra, hogy alapvető 

vállalkozásfejlesztési, adózási, engedélyezési, adminisztrációs kérdésben is segítséget tudjanak nyújtani a 

betérő vállalkozók, vagy vállalkozni szándékozók számára, illetve magasabb szintű tanácsadási igény esetén 

közvetítsenek a vállalkozók és a vállalkozói központok között. A paktum menedzsment szervezetek fontos 

szerepet tölthetnek be a vállalkozásokat érintő problémák, fejlődést gátló tényezők feltérképezésében, a 

munkahelyek feltárásában, a kistérségi vállalkozók érdekeinek képviseletében.  

A vállalkozásokkal közösen folyamatosan kereshetnék az új vállalkozási lehetőségeket és a meglévő 

vállalkozások továbbfejlesztésének lehetőségeit, és projekteket kezdeményezhetnek. A vállalkozói 

központokkal partnerségben a paktum irodák az európai munkáltatói kultúra, a társadalmi felelősségvállalás 

elterjesztésében is közreműködhetnének képzések szervezésével, jó példák bemutatásával. Fontos feladat 

lenne a hiányszakmák, képzési szükségletek feltárása és ezek kielégítése. A vállalkozások megfelelőbb 

finanszírozása érdekében a paktum partnereknek tájékoztatniuk kell a vállalkozókat a gazdasági és pénzügyi 

szolgáltatásokról, és kezdeményezniük ezek fejlesztését. 
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Együttműködés fejlesztése a helyi vállalkozások és a képzők, civil szervezetek között 

A paktum inkubátor keretében lehetőséget szükséges biztosítani olyan összejövetelekre (paktum fórumok, 

workshopok), amelyek keretében a paktumban résztvevő szervezetek közötti együttműködési lehetőségek 

feltárása történik meg, különösen a vállalkozó-képző valamint a vállalkozó-civil együttműködések területén. A 

rendezvényeken a résztvevő partnerek közös akciókat dolgoznak ki, és fogadnak el, amely illeszkedik egyéni 

szervezeti igényeikhez, valamint a paktum stratégiájához is. Az együttműködések fejlesztése, a közös szemlélet 

elsajátítása a sikeres paktum működés alapfeltétele is. 

6.2. Helyi vállalkozásoknak szóló rendezvény sorozat a „Szolnoki Paktum Akadémia” keretein belül 

A projekt keretein belül a paktum inkubátorhoz kapcsolódóan lehetőség van max. 20 fő részére 8 alkalommal 

zajló rendezvény sorozat megvalósítására. A javaslatunk szerint a rendezvényeket 4x2 napos blokkokban 

valósuljanak meg négy kiemelt téma mentén a projekt első időszakában (pl. negyedévente). 

Rendezvény megnevezése Cél Tervezett tartalom 

Vezetőfejlesztés A vállalkozások vezetőinek 
fejlesztése, modern 
vállalkozásvezetési ismeretek 
elsajátítása 

- Stratégiai gondolkodás 
fejlesztése  
- Coaching típusú vezetés 
- Tehetséges kiválasztása és 
megtartása, fejlesztése 
 

Munkáltatói márkaépítés A munkáltatók ösztönzése a 
tudatos munkáltatói 
márkaépítésre annak 
érdekében, hogy képesek 
legyenek vonzani, megtartani, 
motiválni a számukra szükséges 
munkavállalókat 

- Munkáltatói márka stratégia 
megalkotása, munkáltatói érték 
ígéret megfogalmazása 
- Munkavállalói életút 
fejlesztése 
- A munkáltatói márka külső és 
belső kommunikációja 

Rugalmas, reziliens (rugalmas 
ellenállási képességű) 
vállalkozások  

A vállalkozások ismerjék meg a 
rugalmas foglalkoztatás 
lehetőségeit, magyarországi 
gyakorlatát, jó példáit, 
szerezzenek inspirációt ezek 
bevezetésére a saját 
szervezetüknél 

- A munkaszervezetek 
átalakításának, rugalmassá, 
rezilienssé tételének 
módszerei, jó példái 
- Rugalmas foglalkoztatás 
lehetőségei, gyakorlati 
alkalmazása 

Hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatásának jó példái, 
munkáltatói érzékenyítő 
programok 

A foglalkoztatók felkészítése a 
paktum hátrányos helyzetű 
célcsoportjainak fogadására 

- A célcsoport jellemzői, 
igényei, fogadásukra 
felkészülés a munkáltató 
oldalán 
- Jó példák bemutatása a 
hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatására 
- A hátrányos helyzetű 
munkavállalók motiválása 
- A vállalati mentorálás 
módszertana és lehetőségei, 
együttműködés a külső 
szolgáltatók mentoraival 
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7. Melléklet: Munkaerő- és képzési igényfelmérő adatlap 
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MUNKÁLTATÓI IGÉNYFELMÉRŐ KÉRDŐÍV 

Tisztelt Partnerünk! 

A „TOP-6.8.2-15-SL1-2016-00001 azonosító számú, „Szolnoki Foglalkoztatási Paktum- Együttműködés Szolnok 

gazdaságának fejlesztéséért és a szolnoki munkahelyekért” című projekt keretében szeretnénk felmérni az Önök 

foglalkoztatási terveit, fejlesztési elképzeléseit is. Kérjük, segítse munkánkat az alábbi kérdőív kitöltésével!  

Cég neve:  .....................................................................................................................................................................................  

Cég címe:  .....................................................................................................................................................................................  

Kapcsolattartó: 

 ........................................................................................................................................................................................................  

Tel. / e-mail cím / weboldal: 

 ........................................................................................................................................................................................................  

Tevékenységi kör: 

 ........................................................................................................................................................................................................  

Előző évi átlagos statisztikai létszám: 

 ........................................................................................................................................................................................................  

1. Kérjük, adja meg a cégük jelenlegi foglalkoztatottjainak munkaerő-csoport szerinti összetételét! (Kérjük, adja 
meg, hogy az egyes munkaerő-csoportok létszáma a teljes foglalkoztatotti létszám hány %-át teszi ki!) 

Munkaerő-csoport: % Munkaerő-csoport: % 

Segédmunkás  Betanított munkás  

Szakmunkás  Szellemi tevékenységet végző  

 

2. Önök szerint mi okozza a legnagyobb nehézséget a munkaerő kiválasztásában, felvételében? (Több válasz 
megjelölése lehetséges!) 

☐ Megfelelően motivált munkaerő hiánya 

☐ Általános munkaerő-hiány 

☐ Kellően tapasztalt munkaerő hiánya 

☐ Megfelelően képzett munkaerő hiánya 

☐ Egyéb:  ........................................................................... 

 ............................................................................................. 

3. A következő 3 évben az Önök cégénél terveznek-e fejlesztést, beruházást? 

☐ A jelenlegi tevékenységi körben igen  

☐ Profilbővítést tervezünk 

☐ Nem tervezzük új tevékenység bevezetését 

☐ A jelenlegi tevékenységi körben nem 

☐ Új tevékenység, üzletág bevezetését tervezzük 

Fejlesztés megnevezése:  .................................................................................................................................................  

Ütemezés:  ..........................................................................................................................................................................  
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Milyen atipikus foglalkoztatási formákat alkalmaznak vagy alkalmaznának az Önök cégénél? 

Atipikus foglalkoztatási forma Jelenleg alkalmazott 
A jelenlegieken túl, a jövőben 
alkalmazni kívánt formák 

Részmunkaidős foglalkoztatás   

Bedolgozói jogviszony   

Rugalmas munkaidő   

Távmunka   

Munkaerő-kölcsönzés   

Egyszerűsített és alkalmi 
foglalkoztatás 

  

Diákok foglalkoztatása   

Ösztöndíjas foglalkoztatás   

Megbízási jogviszony   

Közmunka, közhasznú- és közcélú 
munkavégzés 

  

Több munkáltató által létesített 
munkaviszony 

  

Határozott idejű foglalkoztatás   

Osztott munka (jobshare)   

Egyéb:…………………………………………………………………….. 

4. Van-e jelenleg, illetve várhatóan a következő 1 évben lesz-e a vállalkozásának kielégítetlen munkaerő-igénye? 

Amennyiben igen, kérjük, munkakörönként szíveskedjen megadni a munkaerő-igényt, a munkakör megnevezésével, 

létszámával, követelményével, és az egyéb nyújtani kívánt juttatásokkal.  

☐ Igen ☐ Nem 

Munkaerő-igény összefoglaló: 

Munkakör(ök) megnevezése     

Igényelt létszám (fő)     

A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények, elvárások: 

Végzettség / képesítés:     

Szakmai tapasztalatok:     

Készségek, képességek:     

Egyéb ismeretek (számítástech., nyelvtudás, 

jogosítvány stb.): 

    

A foglalkoztatás formája: 

       1) Határozott idejű (-tól,-ig) 

       2) Határozatlan idejű 

       3) Kölcsönzés 

       4) Részmunkaidő 

    

Munkavégzés helye:     

Napi munkaidő:      
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Munkabér:      

Egyéb juttatások:     

Műszakpótlék:      

Rendkívüli munkavégzés, túlóra:     

Étkezési hozzájárulás:     

Utazási költségtérítés:     

Lakhatási hozzájárulás     

Nyelvoktatás     

Letelepedési támogatás     

Jelenléti prémium, egyéb bónuszrendszer:      

Egyéb megjegyzés:     

 

5. Tevékenységük eredményessége szempontjából a jelenlegi és leendő munkavállalók milyen jellegű képzéseit tartja 
fontosnak? (A kipontozott részen, kérjük, jelezze konkrét igényét!) 

☐ Betanító jellegű képzés:  ........................................  

☐ Szakmunkás képzés:  ..............................................  

☐ Nyelvi képzés:  ........................................................  

☐ Számítástechnikai képzés:  .....................................  

☐ Szakmai továbbképzés:  ................................................  

☐ Kompetenciafejlesztő képzés:  ....................................  

☐ Egyéb: ............................................................................... 

 ................................................................................................. 
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6. Szeretne-e részt venni az igényelt munkaerő kiválasztásában és felkészítésében egy, a cég igényeire 
szabott képzési program megvalósításával? 

☐ Nem  ☐ Igen 

Milyen szakmában/tevékenységi területen? 

 ............................................................................................................................................................................................      

Milyen óraszámú képzési programra van szüksége? 

 ............................................................................................................................................................................................  

 

7. Munkaerő-igényüket jellemzően milyen forrásokból elégítik ki, azaz milyen eszközökkel, csatornákon 
keresztül történik az álláskeresők megkeresése? Többet is megjelölhet.  

Forrás:  Forrás:  

Hirdetés útján  Munkaközvetítőkön keresztül  

Pályázatokkal  Munkaerő kölcsönző cégeken keresztül  

Munkaügyi központ segítségével  Külső szolgáltatók (személyzeti tanácsadók) útján  

Informális csatornákon keresztül  Egyéb forrásból, és pedig:  

 

 

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével hozzájárult a felmérés elkészítéséhez! 

 


