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1. Bevezető 

 
A foglalkoztatási paktum létrehozásának a célja, hogy növekedjen a térség munkaadói és 
munkavállalói munkaerő-piaci szükségleteit kielégítő szolgáltatások hatékonysága. Ennek érdekében 
olyan együttműködési formát és megoldásokat kell kidolgozni, amik révén az értékátadási folyamat 
(probléma-megoldás, erőforrás, lehetőség biztosítása, információ és tudás átadása stb.) hatékonysága 
növekedhet.  
 
A paktum és az általa nyújtott szolgáltatások újítása, hogy a kialakításukban és a működtetésükben az 
azt igénybe vevők (legyenek azok akár munkaadók, akár leendő munkavállalók) az állami 
szolgáltatásokhoz képest aktívabban vehetnek részt is, így a munkaerőpiac helyi sajátosságait jobban 
figyelembe tudják venni. Ez növeli a foglalkoztatási paktum együttműködések rugalmasságát és növeli 
hatékonyságát. Míg a csak állami szolgáltatásokat országos érvényességgel és elsődlegesen az állami, 
illetve az állam által képviselt választói érdekek mentén szabályozzák, amit a Kormányhivatalok 
felelőssége teljes körűen betartani, addig a paktumok lazább szervezeti keretek között, a helyi 
szereplők, és a helyi sajátosságok által meghatározott eljárásrend szerint, rugalmasabban tudnak 
megoldani. Mivel a paktum részesei a Kormányhivatalok is, így ez akkor is tudja az állami célokat is 
segíteni, ha a fentiek miatt attól függetlenül, az mellett működik.  
 
A jelen kézikönyv célja az, hogy kézzelfogható, operatív szakmai és szervezeti javaslatokat fogalmazzon 
meg a Paktum menedzsmentje számára, amik felhasználásával a szervezetfejlesztés, majd annak 
működtetése is sikeres lesz. 
 
A nyugat-európai, és az eddigi magyarországi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a területi 
foglalkoztatási paktumok sikeres működésének egyik fő alapfeltétele a megfelelő szervezeti háttér 
biztosítása. Ilyen tekintetben a paktum szervezetével szembeni elvárások nem különböznek egy for-
profit cégétől, hiszen ezen szolgáltatásokat is a piaci cégek és a piacon magukat érvényesülni akaró 
magánszemélyek a fő célcsoportjai.  
 
A paktum abban az esetben működik hatékonyan, ha az irányítási feladatait jól felkészült szakemberek 
végzik. Ennek érdekében nagy hangsúlyt kell helyezni a menedzsment felállítására és a szakmai 
megvalósítókkal együtt, a képzésükre. Fontos, hogy megfelelő képzettségű és tapasztalatú 
munkatársak dolgozzanak a paktum irodában és az irodát támogató szakmai és 
projektmenedzsmentben is, hiszen nagyon szerteágazó feladatokat kell ellátni, és segíteni, koordinálni 
kell a helyi paktumok munkáját is. 
 
A hatékony működés azonban emellett megfelelően felépített szervezetet és működési rendet is 
igényel. A paktum szervezet kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a Paktum Iroda vezetőjének önálló 
szakmai mozgásteret kell adni - a vezetői beszámoltatás mellett. A sztenderdeknek megfelelő 
szolgáltatási és infrastrukturális feltételeknek is meg kell felelni. A TOP program megvalósításában a 
megyei önkormányzat kulcspartnere a Kormányhivatal, amely biztosítja a munkaerő-piaci eszközöket, 
szolgáltatásokat, támogatásokat a célcsoport, és a foglalkoztatók részére. Emiatt a 
projektmenedzsmentre és szakmai menedzsmentre közös tervet kell kidolgozniuk. 
 
A paktum iroda tevékenysége, mint szolgáltatás a (térségi) gazdaság működésének része, a szolgáltató 
és az igénybe vevő között jogviszony jön létre, ezért szabályozni kell a szolgáltatásnyújtás különböző 
követelményeit, feltételeit.  
 
A kézikönyv elkészítésének célja ezért a hatékony és eredményes operatív működtetés megtervezése 
és a működés során megszervezésre, amely egyben a későbbi fenntarthatóság egyik záloga is. 
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A kézikönyvben rögzítésre kerülnek az alábbiak: 
 

 a kézikönyv alkalmazási területe, hatálya  

 a partnerségi elvek és érvényesülésük a paktum munkájában 

 a kézikönyv beépülésének, megismerésének szabályozása (a kézikönyvben rögzítettekkel 
összhangban a szolgáltatás részeként javaslattétel a megyei önkormányzati hivatal SZMSZ-
ének módosítására a paktum iroda szervezeti beillesztése érdekében) 

 a főbb szervezeti egységek és ezek együttműködésének bemutatása: úgymint az operatív 
működtetés színtere (Paktum Iroda), az Irányító Csoport és a paktum partnerség, továbbá a 
konzorciumi együttműködés 

 a paktumon belül zajló folyamatok/szolgáltatások definiálása, tartalmi elemeinek leírása, 
dokumentálási rend (kiemelten az ernyőszervezeti, megyei koordinációs feladatok ellátása) 

 kommunikációs csatornák és módszerek 

 paktum sztenderdek érvényesülésének bemutatása, akcióterv a hiányosságok megoldására 

 EFQM alapú minőségfejlesztés, célok és kapcsolódó indikátorok, ezek nyomon követése 
(monitoring rendszer kialakítása figyelembe véve az NGM által meghatározott eljárásrendet és 
módszertani útmutatót) 

 fenntarthatósági terv 
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2. A kézikönyv operatív összefoglalója 

2.1. A kézikönyv alkalmazási területe, hatálya  

A kézikönyv jelen összegzésének a célja, hogy operatív eszközként segítse a Foglalkoztatási Paktum 
hatékony és kereslet-vezérelt működését és az annak kialakításához szükséges, szervezetfejlesztési 
lépéseket. Ennek megfelelően nem törekszik teljességre, az összefüggések bemutatására. A jelen 
összefoglaló önállóan is használható, a napi működés során elővehető és segédanyagként forgatható 
dokumentum-rész kíván lenni.  
 
A kézikönyv feladata a fentieken túl a Paktum rendszerének, céljainak, tevékenységeinek és annak 
összefüggéseinek is megfelelő részletességgel való bemutatása, ezzel is biztosítva a megfelelő szintű 
transzparenciát, és elősegítve a partnerek közötti bizalom megerősítését.  Ezt a kézikönyv a 3-as 
fejezettől kezdődő, részletes összefüggéseket is bemutató elemekben teszi meg. 
 
A kézikönyv szolgálja a paktum konzorciumi tagjai, az Irányító Csoport, a paktum szervezet, a paktum 
iroda, a projektmenedzsment és a szakmai menedzsment összehangolt és magas szakmai színvonalú 
működését.  
 
Ennek keretében támogatást nyújt az alábbiakban: 

- meghatározza a paktumban zajló partneri szolgáltatások szakmai sztenderdjeit, tartalmát, és 
kialakítja azok folyamatát; 

- megadja a főbb szervezeti egységek felépítése rendjét és bemutatja ezek együttműködésének 
menetét; 

- definiálja a paktumon belül zajló folyamatokat/szolgáltatásokat, megadja a tartalmi elemeinek 
leírását, a dokumentálási rendet; 

- javaslatot tesz a kommunikációs csatornákra és az alkalmazandó módszerekre 
- bemutatja a paktum sztenderdek érvényesülését, akciótervet fogalma meg a hiányosságok 

megoldására 
- EFQM alapú minőségfejlesztés, célok és kapcsolódó indikátorok, ezek nyomon követése 

(monitoring rendszer kialakítása figyelembe véve az NGM által meghatározott eljárásrendet és 
módszertani útmutatót) 

- kidolgoz javaslatot a fenntarthatósági tervre. 
 

A kézikönyv alkalmazásának területi hatálya a megyei paktum területe.   
 
A megyei projekten kívül a helyi paktumok működéséhez is ajánlott a kézikönyv használata annak 
érdekében, hogy egységes megyei paktum rendszer jöjjön létre. A koordináció elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a megyén belüli paktumok céljai és tevékenységei támogassák, erősítsék a közös célt – a minél 
magasabb fokú foglalkoztatottság és azon belül a minél magasabb bérszínvonal elérését. Ehhez 
elengedhetetlen, hogy a megyei paktumokban és paktumokkal dolgozó munkatársak, szakemberek 
„egy nyelvet” beszéljenek, amit jelentősen elősegíthet a közösen elfogadott módszertani anyagok 
használata.  
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2.2. A Foglalkoztatási Paktum szervezete és működése 

2.2.1. A főbb szervezeti egységek bemutatása és ezek együttműködési rendje 

A helyi foglalkoztatási együttműködések a térségi foglalkoztatáspolitika fontos eszközei, segítségükkel 

keretek teremthetők a munkaerő-piaci szereplők hatékony együttműködéséhez. A foglalkoztatási 

együttműködés (paktum) a térségi szereplők szerződésben rögzített összefogása. A paktum 

egyértelműen „kereslet-vezérelt program”, amiben a bevont önkormányzatok, illetve az 

együttműködésbe bevont cégek, vállalkozások, szervezetek megfogalmazzák a munkaerő-kereslet 

iránti igényeiket, a kormányhivatalok pedig igyekeznek kielégíteni ezeket az igényeket, biztosítani a 

munkaerő-kínálatot. Ebben vannak a szereplők segítségére a munkaerőpiaci szakemberek, társadalmi 

szervezetek, illetve a képzőintézmények vezetői, akikkel a paktumban a többi szereplő együtt 

gondolkodik és dolgozok a térség foglalkoztatási problémáinak megoldásán. 

 

A gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési 

együttműködési program megvalósítása és 

fenntartása érdekében az alábbi szervezetek 

felállítása, működtetése szükséges: 

A. Foglalkoztatási Paktum Fórum 

(Paktum Szervezet); 

 

B. Irányító Csoport;  

 

C. Stratégiai partnerek 

 

D. Paktumiroda  

 

E. Projektmenedzsment   

   

 
A Paktum tagjai stratégiát alkotnak, s ennek mentén különböző helyi komplex programokat, 
projekteket valósítanak meg. Ezek a projektek lehetnek többek között a munkanélküli és inaktív helyi 
lakosság munkaerőpiacra belépését, foglalkoztathatóságuk növelését és vállalkozóvá válásukat segítő 
megyei és helyi projektek, figyelembe véve az adott térség munkaerő-piaci sajátosságait. Olyan 
projektek kidolgozása is a paktum célja, melyek elősegítik az adott térségbe visszatérni vagy ott 
letelepülni és munkát vállalni szándékozó munkaerő foglalkoztathatóságát.  
 
A foglalkoztatási paktum a lehető legszélesebb együttműködésre épít, amely a gyakorlatban egy adott 

térség munkaerő-piaci, területfejlesztési és egyéb szereplőinek bevonását jelenti. A paktum-partnerek 

formálisan azok a szereplők, akik a paktum céljaival egyetértenek, azok megvalósulását a 

keretszerződés aláírásával is támogatják. Tartalmi szempontból paktum-partnereknek azok 

tekinthetők, akik a paktum munkájában – a létrehozott szervezeti kereteknek megfelelően -, 

döntéseiben részt vesznek, aktívan dolgoznak, esetleg finanszírozóként is megjelennek. 
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A foglalkoztatási paktum egy nyitott együttműködési, partnerségi forma. Ez azt jelenti, hogy egy 
szervezet bármikor csatlakozhat a helyi partnerséghez, amennyiben annak céljaival egyetért, és reális 
esély van az érdemi közreműködésre. A partnerségi együttműködés újabb támogatói Támogató 
nyilatkozat aláírásával és annak a Paktum Irányító Csoportja általi befogadásával csatlakozhatnak.  
 

Alapítói/tagjai 

A térségi és helyi szintű szereplők, úgymint: 

A fórum, a paktumok legfontosabb szereplői a sztenderdek alapján: 
 a Csongrád Megyei Önkormányzat 
 a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi szervezeti egységei és Járási Hivatalai 
 A megyei jogú város(ok) önkormányzatai   
 A megyei munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek  
 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara delegáltja 
 Megyei Agrárkamara 
 Munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetek  
 helyi foglalkoztatási paktumok képviseletei 
 Jelentősebb foglalkoztatók, lehetőség szerint több vállalkozói kategóriából, ideális esetben a 

munkaadói kört méretük és jellegük szerint reprezentáló arányokban 
 a vállalkozók további szövetségei (VOSZ, iparszövetség, gyáriparosok, stb.) 
 Jelentősebb szakképző intézmények, felnőtt- és egyéb képzők, felsőoktatási intézmények, 

kutatóhelyek 
 Területfejlesztési és innovációs ügynökségek, gazdaságfejlesztési szervezetek (pl. HVK) 
 a szociális partnerek 
 A megyei civil és non-profit szféra, szociális szövetkezetek, kisebbségi önkormányzatok 

képviselői 
 Megyei HACS-ok képviselője 

 
Az önkormányzatok, ezen belül a megyei önkormányzat érintettsége többszintű. Egyrészt a megyei 
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 helyi foglalkoztatás közüggyé vált, s a politika látókörébe került, az 
önkormányzatok közszolgáltatási feladatai csökkentek, emiatt is előtérbe kerül a helyi gazdaság- és 
foglalkoztatásfejlesztési koordinációs feladatuk. (Érdemes ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy vannak 
szakértők, akik szerint ez az említett érintettség gyakran csak formális, a felelősség áttételes, aminek 
következtében a megyei önkormányzat aktivitása, részvétele érdekében ezt mindig pontosan és 
hangsúlyosan kell megjeleníteni.) 
 
  

A) A Foglalkoztatási Paktum Fórum (Paktum Szervezet) 
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Az állami munkaügyi szervezeti feladatokat is ellátó Kormányhivatal a hazai munkaerőpiac 
legfontosabb szervezete, teljes körű térségi lefedettséggel, részben hatósági jogkörrel, részben 
szolgáltató szereppel felruházva. Alapvető küldetése a munkanélküliség csökkentése, a 
munkanélküliek ellátása és támogatások, illetve szolgáltatások segítségével az elhelyezkedés 
elősegítése, egyben a vállalkozások munkaerő igényének kielégítése, amihez a Paktum révén 
szövetségeseket szerez a térségben a munkanélküliség csökkentésére, és az utóbbi időben már egyre 
hangsúlyosabban a munkaerőhiány kezelésére. Emellett az állami támogatási szabályok alá eső 
támogatásokat a kormányhivatal nyújtja a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezések 
szerint. Az állami támogatásokkal kapcsolatos vizsgálatot a kormányhivatal jogosult végezni és 
nyilvántartani. A célcsoportok közé tartozó álláskereső személyek képzési- és foglalkoztatási 
támogatási is az állami támogatási szabályok szerint kerül megítélésre, melyről a kormányhivatal dönt. 
Ennek megfelelően fontos, elsődleges feladatai közé tartozik a képzésben történő részvétel 
támogatása, elhelyezkedést segítő támogatások nyújtása, munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása. A 
Kormányhivataloknak az illetékességi területükbe tartozó megyén belül össze kell hangolni a 
különböző munkaerő-piaci programok működését (mivel rálátnak valamennyi GINOP/TOP 
foglalkoztatási programra). Emellett fontos szerepük lesz a megyei paktumok közötti országos 
koordinációban is.  
 
A helyi partnerség fontos szereplői a munkáltatók. A foglalkoztatási partnerségben a szerepük a helyi 
gazdaság munkaerő igényei megjelenítése, illetve a gazdaságfejlesztési céljaik megvalósításához 
kedvező humán infrastruktúra biztosítása. A partnerségi együttműködésben a munkáltatók, a 
vállalkozások igényeit prioritásként kell kezelni, mivel a foglalkoztatás bővítését, vagy szinten tartását 
nélkülük nem lehet megvalósítani. Fontos, hogy az együttműködésbe a helyi vállalkozói réteg 
meghatározó személyeit vonjuk be. A kiválasztás során a vállalkozás tőkeerejét és jelentős 
foglalkoztató képességét a térséget reprezentáló módon kell érvényesíteni, de sokszor a személy és 
annak elkötelezettsége is fontos, aki véleményével hatni tud társaira és szervező képességével 
mozgósítani tudja a többi vállalkozót. Jót tesz az együttműködésnek, ha a gazdaság több területe 
képviselteti magát, de a térség gazdaságának meghatározó, húzó ágazatai megjelenítése fontos.  
 
A képzőintézmények kihagyhatatlan szereplői a paktumoknak, mert a térségi humánerőforrás 
fejlesztésben meghatározó szerepet játszanak. Részvételük az együttműködésben nagyon fontos, mert 
ezen keresztül érhető el a képzési rendszer kibocsátásnak a munkaerőpiaci igényekhez közelítése 
(ideális esetben illesztése). Ez szükséges a rugalmas, a kereslethez igazodó, a foglalkoztatást a 
megfelelő felkészültségű munkaerőkínálattal való bővítéséhez.  Fontos, hogy az iskolarendszerű és a 
munkaerő-piaci képzők egyaránt partnerei legyenek a foglalkoztatási partnerségnek. A térségben 
meglévő felsőoktatási intézmények bevonása ugyancsak indokolt. Főleg az ezen intézményeknél 
meglévő tudományos kapacitás felhasználása segítheti a közös munka szakmai megalapozását. A 
paktum projektben zajló képzési programok megvalósítói felnőttképzést folytató szervezetek lesznek. 
A központosított, éves képzési listán és NSZFH-s döntéshozáson alapuló kormányhivatali képzési 
rendszerben a pályázati felhívás által is ösztönzött egyedi, munkáltatói igényekre reagáló (az ő 
részvételükkel is zajló) képzések engedélyeztetése, megvalósítása előtt számos bürokratikus akadály 
áll. A megyei paktum partnerség összefogásával, törekedni kell, hogy a felhívás által adott lehetőség 
valóban meg tudjon valósulni, hiszen e szolgálja leginkább a munkáltatók és a náluk dolgozni kívánó 
álláskeresők érdekeit, hogy minél inkább gyakorlatorientált, a munkakörök betöltését megalapozó 
képzési programok valósuljanak meg a paktum keretében. 
 
A megyei paktumok tagjai a szociális partnerek, a munkaadók és munkavállalók érdekképviseleti szervei 
is. Aktív részvételük azért is szükséges, mert egyrészt egyébként is ezek a szervezetek képviselik a 
foglalkoztatás két oldalát, ami a paktum alapvető célja és működési közege, másrészt makro szinten is 
a társadalmi párbeszéd főszereplői a szociális partnerek, a foglalkoztatási paktumokban pedig 
lényegében hasonló zajlik, csak lokális színtereken. Természetesen a szociális partnerek helyi 
képviselőit kellene aktivizálni (bár nem mindegyik érdekképviselet rendelkezik helyi szintű 
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képviselettel).  
 
A civil/nonprofit szektor intézményei hazánkban is – hasonlóan az európai országokhoz – komoly 
munkahelyteremtő potenciált hordoznak, különösen a szociális és foglalkoztatási szolgáltatások 
területén. A civil szervezetek szerepe és részvétele a foglakoztatási partnerségben a helyi szociális és 
munkaerő-piaci szükségletek általuk történő rugalmas kielégítése és a társadalmi szempontjából is 
fontos. 
 
A paktum támogatói körébe célszerű bevonni a magasabb szintű szervezeteket is. A megyei gazdasági 
kamarák, a Szegedi Tudományegyetem és kapcsolódó K+F szervezetek, vállalkozások, az OFA Nonprofit 
Kft. erkölcsileg, szakmailag, de pályázataik révén pénzügyileg is támogathatják a helyi 
kezdeményezéseket. Az országgyűlési képviselők, a helyi és országos közélet szereplői tanácsaikkal, 
kapcsolataikkal, lobbi tevékenységükkel hozzájárulhatnak a paktumok sikeréhez és bizonyos pályázati 
források megszerzéséhez.  
 
A fentiekkel összhangban, a releváns szervezetek bevonásával a Paktum Szervezet 2016. október 10-én 
jött létre 22 csatlakozó szervezettel: 

Tagszervezet típusa Tagszervezet megnevezése 

1. Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi 
szervezeti egységei: 

Csongrád Megyei Kormányhivatal 

2. Megyei Önkormányzatok: Csongrád Megyei Önkormányzat 

3. Megyei Kereskedelmi és Iparkamarák: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

4. Az adott megyében lévő MJV-ok 
önkormányzatai: 
  

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

5. A megyei munkaadói és munkavállalói 
érdekképviseletek: 
  
  
  
  

Archenerg Klaszter 

Építő KITT Klaszter 

Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú 
Egyesülete 

Dél-alföldi LIGA Szakszervezetek 

Horizont Rehabilitációs Alapítvány 

Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter 

6. Jelentősebb szakképző intézmények, felnőtt- 
és egyéb képzők, felsőoktatási intézmények, 
kutatóhelyek: 
  
  

Szegedi Szakképzési Centrum  
Szegedi Tudományegyetem 

Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 

7.  Munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó 
nonprofit szervezetek: 

Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért 

SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület 

8. Megyén belül működő foglalkoztatási 
paktumok képviselői: 
  
  

Mórahalom - Kistelek helyi paktum 
konzorciumvezetője 

Csongrád-Szentes helyi paktum konzorciumvezetője 

Makói helyi paktum konzorciumvezetője 

9. Megyei HACS-ok képviselői: Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület 

10. Foglalkoztatók: 
  

Makói Gyógyfürdő Zrt. 

HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. 

A szervezetek csatlakozása folyamatban: 

OFA - Országos Foglalkoztatási Közhasznú NKft.  
ELI-HU Nonprofit Kft. 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Csongrád megyei 
Igazgatóság 
Domi Épületgépészet Kft. 
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A Paktum Fórum feladatai 

A Paktum Fórum, mint a Paktum legfelső vezető döntéshozó szerve az alábbi feladatokat látja el: 

 tagjai számára tájékoztatást nyújt a foglalkoztatást érintő országos, megyei és helyi 
folyamatokról, szabályozásokról, a megyei Foglalkoztatási Stratégiáról, a nemzetközi és 
országos szakmai folyamatokról; 

 biztosítja a megyei munkaerő-piaci szereplők közötti információáramlást és a vélemények 
cseréjét; 

 Az Irányító Csoportot évente beszámoltatja az előző időszakban megvalósult foglalkoztatási 
programokról; 

 áttekinti és értékeli a Irányító Csoport által indított vagy segített képzések, egyéb munkaerő-
piaci szolgáltatások nyújtását, a képzett célcsoportok elhelyezkedési mutatóit és a 
bértámogatások nyújtását; 

 javaslatokat fogalmaz meg a következő időszakra vonatkozó Munkaterv összeállításához; 
 részt vesz a helyi szervezetek és a lakosság tájékoztatásában a Paktumban folyó 

tevékenységről, eredményekről; 
 dönt új tagok felvételéről, az Irányító Fórum vezetőjéről és tagjairól; 
 elfogadja a Paktum Iroda éves beszámolóját, és dönt a következő év tervezett költségvetéséről. 
 

 

Összehívása, működése 

A Paktum Fórumot az Irányító Csoport elnöke hívja össze egy évben 4, a projekt időszaka alatt összesen 

12 alkalommal. A meghívást az ülést megelőzően 8 nappal írásban kell kezdeményezni. 

Határozatképes, ha ülésén 50%+1 tag jelen van.  
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Tagjai:     
Az Irányító Csoport tagjainak száma: maximum 5 szervezet, de a döntésképesség érdekében páratlan 
számú tagságot kell fenntartani.  
 
A javasolt tagok: 

 Csongrád Megyei Önkormányzat 
 Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 
 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara delegáltja 

 

Az Irányító Csoport feladatai 

A paktumban foglaltak végrehajtásáért az Irányító Csoport a felelős. Az Irányító Csoport feladatai: 

 elfogadja a foglalkoztatási paktum éves munkaprogramját, 
 koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között, 
 beszámol a foglalkoztatáspolitikai fórumokon az egyes programok teljesítéséről, valamint a 

következő időszak elképzeléséiről, 
 folyamatosan ellenőrzi a végrehajtás ütemét és értékeli, a megvalósítást a Foglalkoztatási 

Stratégiát, a Paktum Akciótervét, a Paktum Működési és Monitoring Kézikönyvét, az elkészült 
gazdasági gyorsjelentéseket, munkaprogramot és projektterveket, valamint a paktum irodán 
keresztül irányítja az éves tervek megvalósítását. 

 a beérkezett támogató nyilatkozatok alapján dönt a megyei paktumszervezethez való 
csatlakozások befogadásáról; 

 segíti a térségi partnerségi kapcsolatokat. 
 

Összehívása, működése 

Az Irányító Csoport tagjai  

Az irányító csoport elnöke: a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Az elnököt 

akadályoztatása esetén helyettesíti Dr. Kovács Beáta a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke. 

Az ICS működése, összehívása 

 első alkalommal – a megyei kormányhivatal vezetője hívja össze 
 további alkalommal az Irányító Csoport által megválasztott elnök – adott esetben a megyei 

közgyűlés elnöke 
 Az összehívást 8 nappal az ülést megelőzően, írásos formában kell megtenni 
 Az IH határozatképes, ha azon a tagok legalább fele jelen van 

 

  

B) Az Irányító Csoport 
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A Foglalkoztatási Paktum működése a partnerségre, az ennek fenntartásához szükséges nyitottságra és 

proaktivitásra épül. A Paktum Fórum, az együttműködésbe bevont szervezetek mellett ennek 

érdekében kapcsolatot ápol minden jelentősebb megyei szervezettel, amelyek célja segíti a munkaerő-

piaci célok megvalósulását.  

Az együttműködésbe a Paktum Fórum tagjain kívül ennek érdekében bevonni kívánt szervezetek: 

- Csongrád megye valamennyi közép- és nagyvállalata 

- legalább 10 db, jelentősebb Kisvállalat 

- A foglalkoztatási piacon működő szolgáltató cégek  

- Valamennyi, megyei szinten működő kamara (Agrár, Építész-, Mérnök, Orvos, Ügyvédi, stb.) 

- A megye valamennyi városi jogállású települése, különös tekintettel a járásközpontokra 

- A szociális gazdaság szereplőinek aktív képviselői 

A partnerség működtetése 

- a partnerség alapja az egyenrangú és rendszeres információcsere és kapcsolattartás 

o a partnerségben részt vevők internet alapú platformon osszák meg tudásukat, 

információkat 

o évente egy rendszeres, Csongrád megyei foglalkoztatási konferencián teremtik meg a 

személyes kapcsolatépítés és szakmai tapasztalatcsere lehetőségét 

o a szereplők saját további rendezvényeikre meghívják egymást,  

- a foglalkoztatási szolgáltatások nyújtásában és nyújtott szolgáltatások igénybe vételében 

építkeznek egymásra 

 

 

  

C) Stratégiai partnerek 
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Tagjai (szervezeti kerete) 

A Paktum szakmai koordinációját, operatív működtetését a Megyei Paktumiroda látja el, amelynek 

felállítása és működtetése a megyei önkormányzat feladata.   

A megyei paktumiroda 2 fő főállású munkatárssal (1 irodavezető, 1 paktum partnerségi koordinátor) 

fővel működik. A paktum iroda munkatársai főként a partneri kapcsolattartás, vállalkozói 

kapcsolattartás feladatait végzik, információkat gyűjtenek, továbbítanak, elvégzik a paktum portál 

folyamatos aktualizálást, tájékoztatást adnak a vállalkozók számára támogatási és hitel lehetőségekről, 

közvetítik a vállalkozások által feltárt problémákat a releváns szakmai szervezetek és hatóságok felé.  

Tevékenységei / Szolgáltatásai 

Tervezett szolgáltatási feladatok: 

 Tanácsadó, kapcsolattartó személy és információs pont biztosítása a szükséges 
kompetenciákkal és tapasztalattal, a nagyvállalatokkal és a KKV-kel való napi szintű 
együttműködés fenntartása, a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon 
követése, az információk begyűjtése és átadása, információs bázis naprakészen tartása 
érdekében  

 Komplex adatbázis kezelő és interaktív információs webes software kialakítása és folyamatos 
működtetése – a munkaerő toborzó tevékenységhez való kapcsolódás és annak elősegítése 
érdekében (kereslet és kínálat párosítása). 

 Munkáltatók tájékoztatása, munkaerőigényük felvétele. 

 Folyamatos vállalati kapcsolattartás, igények, felmerült problémák összegyűjtése és 
továbbítása a megfelelő paktum partnerek számára. 

 Álláslehetőségek feltárása, bemutatása álláskeresők számára. 

 A Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának szolgáltatásairól, az álláskeresési 
támogatásokról tájékoztató, foglalkozást segítő támogatásokról tájékoztató nyújtása 
munkáltatók részére 

 A megye gazdasága számára kiemelten fontos szakmák népszerűsítése a Kereskedelmi és 
Iparkamarával és a Szakképzési Centrumokkal együttműködve 

 Helyi paktumok szakmai támogatása, a működés összehangolása paktum ernyőszervezeti 
feladatok ellátása 

 A 2014-20-as megyei gazdaságfejlesztési részprogramok megvalósításának segítése, szakmai 
javaslatok megfogalmazása 

 Az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum ülésezésével kapcsolatos szakmai és szervezési 
előkészítés és a lebonyolítás technikai feladatai elvégzése 

 Az Irányító Csoport elnökének irányítása és felügyelete mellett a megyei paktumiroda feladata 
a napirend összeállítása, előterjesztések, szakmai háttéranyagok készítése, meghívók 
előkészítése és kiküldése, a meghívottak részvételre ösztönzése, az ülések hátterének 
biztosítása, jegyzőkönyvvezetés, határozatok nyilvántartása, érintettekkel való közlése 

 Kapcsolattartás a média képviselőivel 

 Az OP-k keretében támogatott projektek munkaerőigényének nyomon követése, rendszeres 
egyeztetés a területfejlesztési osztállyal 
 
 

 

D) A Megyei Paktumiroda 
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A működése rendje 

A Paktumiroda feladatait 8 órás munkarendben, főállású alkalmazottak igénybe vételével látja el.  
 
Az irányítási jogokat az Irányító Csoport, annak részéről az Elnök gyakorolja.  
A munkavállalói felett a munkáltató jogokat a Paktumirodát fenntartó Megyei Közgyűlés Főjegyzője 
gyakorolja.  
 
Működés és beszámolás rendje 

- A Paktumiroda éves munkatervét a Foglalkoztatási Paktum fórum által elfogadott éves 
prioritások mentén az Irányító Csoport hagyja jóvá 

- A Paktumiroda vezetője az Irányító Csoport számára annak minden ülésére két ülés közötti 
előrehaladásról rövid beszámolót tart.  

- Éves szinten szakmai és pénzügyi beszámolót készít 
- A Paktum Fórum számára az Irányító Csoport által kért, de legalább vele egyeztetett 

tartalommal beszámolókat készít (éves, szakmai, részterületi) 
- A Paktumiroda vezetője a jóváhagyott éves munkaterv alapján tevékenységét önállóan végzi 
- A Paktumiroda munkatársai jogosultak a Paktum céljai érdekében a Paktum Fórum tagjaival és 

a paktum működése érdekében más szervezetekkel önállóan kapcsolatot tartani 
- A Paktumiroda nem jogosult önálló szakmai és vagy pénzügyi kötelezettségvállalást tenni 

 
A Paktumiroda személyi állományától elvárt feladatkörök 

D1) Paktumiroda vezető 
 
Speciális feladatai: 
 
– a Széchenyi 2020 programjairól, különösen a foglalkoztatási témához kapcsolódó hazai, 

valamint az EU-pályázatokról átfogó információk gyűjtése a megye stratégiai céljainak 
figyelembevételével, 

– a megyei önkormányzat foglalkoztatási paktumhoz kötődő feladataival összefüggő pályázati 
kiírások tanulmányozása, a megpályázandókra való javaslattétel, a pályázatok elkészítésének 
elősegítése, 

– pályázat készítés/pályázatkészítésben való szakmai közreműködés, tanácsadás (kistérségi, 
települési, vagy egyéb szervek részére) 

– megyei szintű elemzések, statisztikai felmérések készítése, adatok összegyűjtése és 
rendszerezése a pályázati tevékenységgel összefüggésben, 

– a megyei önkormányzat által elnyert pályázatok adminisztrációs tevékenységeinek ellátása 
 
 
Általános feladatai: 
 
– feladatait a mindenkor érvényes állami és önkormányzati jogszabályok, határozatok, 

rendelkezések, felettesei utasításának kereti között önállóan látja el, a hatékonyság növelése 
érdekében ésszerűségi kezdeményezési kötelezettséggel, 

– a közgyűlés által elfogadott területfejlesztési, területrendezési, ágazatpolitikai célok elérését 
segíti, elvégzi az ennek érdekében megfogalmazott feladatokat, 

– a kötelező és az önként vállalt megyei önkormányzati feladatok ellátása érdekében a közgyűlés 
és szervei (elnök, alelnökök, bizottságok, tanácsnokok, hivatal) munkáját segíti, 

– kapcsolatot tart és együttműködik a különböző közigazgatási, szakmai, társadalmi 
szervezetekkel, Csongrád megye települési önkormányzataival (polgármesteri hivatalaival) és a 
szomszédos megyék területi önkormányzati hivatalaival, 
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– a települési önkormányzatok tisztségviselőinek, köztisztviselőinek igénye esetén megfelelő 
tájékoztatást nyújt az alapfeladatához tartozó szakmai kérdések tekintetében. A hatékonyabb 
kapcsolat érdekében kezdeményezési kötelezettsége is van, 

– részt vesz az önkormányzati döntések szakmai előkészítésében, a döntések végrehajtásának 
szervezésében, ellenőrzésében, ennek keretében feladatai: 
o a szakterületéhez tartozó előterjesztések előkészítése vagy elkészítése, 
o közreműködik átfogó tartalmú előterjesztések elkészítésében, 
o a szakterületéhez tartozó kérdésekre, interpellációkra előkészíti a választ, 
o részt vesz a testületi határozatok végrehajtásában, a végrehajtás szervezésében és 

ellenőrzésében. 
 
A feladatai teljesítése érdekében: 
 
– folyamatosan tájékozódik feladatait érintő tudományos eredményekről, rendszeresen képezi 

magát, részt vesz szakmai továbbképzéseken, rendezvényeken, az ott szerzett információkat 
közkinccsé teszi, 

– figyelemmel kíséri és tanulmányozza a megjelenő jogszabályokat, meghatározza és jelzi az 
ezekből adódó önkormányzati feladatokat. 

 
D2) Partnerségi koordinátor 

- részt vesz a TOP-5.1.1-15-CS1-2016-00001 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási 
kérelemben és megvalósíthatósági tanulmányban a paktumiroda működtetése kapcsán leírt 
feladatok elvégzésében  

- feladata a Paktum Működési és Monitoring Kézikönyv szerinti feladatok elvégzése (ügyrend, 
munkaterv, költségvetés szerinti feladatok ellátása) 

- feladata negyedévente partnerségi rendezvények szervezése, a folyamatos kapcsolattartás az 
információáramlás és a tapasztalatcsere érdekében 

- feladata a paktum iroda tervezett szolgáltatásainak ellátása: 
o Tanácsadó, kapcsolattartó személy és információs pont biztosítása a szükséges 

kompetenciákkal és tapasztalattal, a nagyvállalatokkal és a KKV-kkel való napi szintű 
együttműködés fenntartása, a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének 
nyomon követése, az információk begyűjtése és átadása, információs bázis 
naprakészen tartása érdekében  

o Komplex adatbázis kezelő és interaktív információs webes software kialakítása és 
folyamatos működtetése – a munkaerő toborzó tevékenységhez való kapcsolódás és 
annak elősegítése érdekében (kereslet és kínálat párosítása). 

o Munkáltatók tájékoztatása, munkaerőigényük felvétele. 
o Folyamatos vállalati kapcsolattartás, igények, felmerült problémák összegyűjtése és 

továbbítása a megfelelő paktum partnerek számára. 
o Álláslehetőségek feltárása, bemutatása álláskeresők számára. 
o A Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának szolgáltatásairól, az álláskeresési 

támogatásokról tájékoztató, foglalkozást segítő támogatásokról tájékoztató nyújtása 
munkáltatók részére. 

o A megye gazdasága számára kiemelten fontos szakmák népszerűsítése a Kereskedelmi 
és Iparkamarával és a Szakképzési Centrumokkal együttműködve. 

o Megyei szintű gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési forráskoordináció. 
o Helyi paktumok szakmai támogatása, a működés összehangolása paktum 

ernyőszervezeti feladatok ellátása. 
o A 2014-20-as megyei gazdaságfejlesztési részprogramok megvalósításának segítése, 

szakmai javaslatok megfogalmazása. 
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A Paktumiroda finanszírozása 

- A Paktumiroda költségvetését a Megyei Önkormányzaton keresztül biztosítja, amelyhez a 
források fedezetét a paktumok működését támogató TOP jelenti 2019-ig 

- A finanszírozás biztosítja a Paktumiroda személyi, dologi és felhalmozási kiadásait, továbbá a 
Foglalkoztatási Paktum fórum és az Irányító Csoport dologi költségeit  

- A Paktumiroda feladatai közé tartozik a finanszírozásba bevonható további pénzügyi források 
felkutatása a fenntartható működés érdekében és azok biztosítására a szükséges lépések 
javaslatai megfogalmazása az Irányító Csoport illetve a Projektmenedzsment számára 

- A Paktumiroda a Projektmenedzsment bevonása mellett az államilag 100 %-ban finanszírozott 
első 3 év során kialakítja az önfinanszírozás minél magasabb arányát, ennek részeként 
bevételtermelő szolgáltatások kialakítását, továbbá projekt alapú működés-finanszírozás 
rendszerét 

- A Paktumiroda és a Projektmenedzsment a bevételeit köteles teljes egészében visszaforgatni a 
működésre 

- A Paktumiroda vezetője az Irányító Csoport által elfogatott éves pénzügyi terv keretei között a 
pénzügyi kerete felett önállóan rendelkezik, beszámolási kötelezettség mellett, kivéve a 
vezetők személyi jellegű költségeit, melyek felett a döntést a Paktum Irányító Csoport 
hatáskörében tartja. 

- A Paktumiroda köteles kettős könyvvitelt vezetni, és a kiadásait naprakészen rögzíteni.  
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Tagjai (szervezeti kerete) 

 

A Paktum projekt operatív menedzsmentjét a Paktumiroda mellett működő projektmenedzsment 

egység látja el. Az 1 fő projektmenedzser (MÖK), 1 fő pénzügyi vezető (MÖK), 1 fő pénzügyi asszisztens 

(KH), és 1 fő szakmai vezető (MÖK) feladata a támogatásból megvalósuló projektek, mint a TOP 

finanszírozású projekt menedzsment feladatai ellátása. Ennek keretében végzik: 

- a Támogatási Szerződés és annak elvárt követelményei teljesítése 

- ajánlatok bekérése, szerződések előkészítése, szerződéses keretek követése 

- a projekt során megvalósítandó rendezvények megszervezése 

Tevékenységei / Szolgáltatásai 

Tervezett szolgáltatási feladatok: 

 A Támogatási Szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi menedzsmenti feladatok, 
projektasszisztencia, adminisztrációs feladatok teljes körű ellátása. 

 A projektek szakmai koordinációja, szervezése, lebonyolítása, általános projektmenedzsment 
tanácsadás és támogatás biztosítása. 

 Annak aktív elősegítése, ellenőrzése és figyelemmel kísérése, hogy a pályázati 
dokumentációban, továbbá a projekthez kapcsolódó további dokumentációban foglalt 
feladatok megvalósuljanak a hivatkozott Támogatási Szerződés előírásainak megfelelően. 

 A Támogatási Szerződésben rögzített feladatok megvalósulásának segítése, nyomon követése, 
szakmai felügyelete, dokumentálása. 

 A projekt megvalósítására vonatkozó ütemtervben foglalt feladatok elvégzése vagy 
elvégzésének elősegítése, nyomon követése és szükség esetén a dokumentumok aktualizálása. 

 Megelőző és helyesbítő intézkedésekre javaslattétel, illetve azok előkészítése, amennyiben 
eltérést észlel a Kedvezményezett által elfogadott ütemtervhez képest. 

 Projektben résztvevők szerződésének monitoringozása, a tevékenységek koordinálása, 
menedzselése. 

 A támogatási összeg lehívásának segítése és előremozdítása, az esetleges hiánypótlások 
teljesítése és a szükséges dokumentációk összeállítása. 

 A Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint a projekttel kapcsolatos beszámolók, projekt 
előrehaladási jelentések szakmai tartalmának a Projektiroda részéről való bekérése, egyéb 
jelentések és kifizetési kérelmek elkészítése, határidőre történő benyújtása. 

 A projekttel kapcsolatos beszámolók, projekt előrehaladási jelentések, egyéb jelentések és 
kifizetési kérelmek mellékletét képező, más szervezetek által biztosított dokumentumok 
csatolása a jelentésekhez. 

 A kifizetési kérelemben szereplő szerződések, számlák, kifizetési bizonylatok formai és tartalmi 
ellenőrzése, szükség szerinti javíttatása. 

 Közreműködés és szakmai segítségnyújtás a záró pénzügyi beszámoló összeállításában. 

 Projekt zárójelentésének összeállítása, határidőre történő benyújtása elektronikusan és papír 
alapon a Közreműködő Szervezet részére.  

 Egyéb, a megvalósítás sikerességét segítő projektmenedzsment szolgáltatások 
(kapcsolattartás, változások kezelése, tájékoztatás, közbeszerzési folyamatok szakmai segítése, 
stb.). 

E) Projektmenedzsment 
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 Tervezővel, Kivitelezővel, Mérnökkel való folyamatos szakmai egyeztetés. 

 Projektmenedzsment iroda kialakítása, működésének támogatása.  

 Kedvezményezett segítése a Projektre vonatkozó elkülönített számviteli nyilvántartás 
vezetésében. 

 Pénzügyi kötelezettségek, valamint a szerződések, kötelezettségvállalások nyilvántartása, 
figyelemmel kísérése, pénzügyi előrehaladás koordinálása, felügyelete, pénzügyi beszámolók 
készítése 

 A projekt költségek alakulásának nyomon követése, költségvetések, költségbecslések 
vizsgálata és aktualizálása, beleértve a jelen megbízási szerződés aláírása előtt keletkezett 
költségeket is. 

 A kedvezményezettet érintő kifizetések határidőre történő teljesítésének figyelemmel 
kísérése. 

 Teljes körű projekt adminisztrációs rendszer, elektronikus és papír alapú adatkezelés 
kialakítása és naprakész működtetése (dokumentumok, számlák, szerződések, összesítők), 
Megbízó munkatársainak betanítása. 

 A projektben keletkező dokumentumok, beleértve a közbeszerzési dokumentumok 
rendszerezése, tanácsadás az archiválásra elektronikusan és papír alapon Megrendelő 
irattárában. 

 A támogatási rendszerben elvárt adminisztrációs feladatok elvégzése. 

 Folyamatos rendelkezésre állás elektronikus kommunikációs csatornákon (telefon, e-mail, fax). 

 Tárgyi munkán belül a projektmenedzsmenthez beérkezett e-mail, fax, egyéb dokumentum, 
információ két munkaórán belüli továbbítása az abban közvetlenül érintettek felé, az abban 
lévő feladat nyomon követése a feladat megoldásáig. 

 Az általa kezdeményezett projektmegbeszélések levezetése, jegyzőkönyvezése. 

 Konfliktusfeloldás: a projekt megvalósításában közreműködő szereplők közötti konfliktus 
helyzetek kezelésének segítése. 

 Kockázatmenedzsment: a projekt megvalósítása során felmerülő lehetséges kockázatok 
felmérése és azok lehetőség szerinti kezelése, javaslattétel a szükséges kockázatcsökkentő 
intézkedésekre. 

 Kommunikáció menedzsment: a projekt megvalósításában közreműködő szereplők közötti 
kommunikáció segítése és támogatása. 

 Minőségbiztosítás: a projekt folyamatainak minőségbiztosítása, a résztvevők 
minőségbiztosítási rendszerének összehangolása. 

 Együttműködés a projektszintű kommunikációs terv végrehajtásában. 

 Folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel. 

 Kedvezményezett képviselete az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel való 
egyeztetések során. 

 A Támogatási Szerződésben foglaltak, szerződéses kötelezettségek időbeli teljesíthetőségének 
felülvizsgálata és szükség szerinti módosításának kezdeményezése, előkészítése, 
menedzselése, egyeztetés a szerződést kötő Közreműködő Szervezettel, hatósággal és további 
érdekelt szereplőkkel. 

 Előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselő 
jelenléte, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátása. A szükséges információk, 
kért adatok közül a rendelkezésére állók megadása, illetve egyéb projektben résztvevők 
adatszolgáltatásainak koordinálása. 

 Közbeszerzésekkel kapcsolatosan folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel és 
kérés esetén közbeszerzési terv összeállítása és megküldése. 
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Az Együttműködés rendje 

A projektmenedzsment a Paktumirodával egy szinten, azzal szoros együttműködésben látja el 
teendőit. Az együttműködés során a Paktumiroda által szakmailag ellátott koordinációs feladatok 
operatív lebonyolítását, az előírt szabályok betartását a Projektmenedzsment biztosítja.  
 
A projektmenedzsment vezetője egy tapasztalt menedzser kell, hogy legyen.  
 
A paktumiroda és a projektmenedzsment egymás mellett, egy szinten látják el feladataikat. A 
Paktumiroda végzi ezzel együtt a koordinációját a projektmenedzsment tevékenységeinek is, ahol azok 
jelentősége és jellege erősen szakmai alapokon nyugszik. Ez esetben a Paktumiroda vezetője és a 
Projektmenedzsment vezetője közül az előbbinek van döntési jogköre. 
 
Minden olyan esetben, amelyben a megkötött szerződések kötelezettségei teljesítéséről van szó, 
legyen szó akár határidők, akár pénzügyi kötelezettségek, akár elvárt teljesítésekről, a 
projektmenedzsment vezetője jogosult a végső döntés meghozatalára.  
 
A két szervezeti egység vezetőjének tehát szoros együttműködésben kell dolgoznia, megosztva egymás 
iránt a feladatok ellátásához szükséges információkat, és közösen vállalva a vezetői felelősséget a 
Paktum bármely feladata teljesüléséért. Ennek érdekében fokozottan ügyelni kell a belső 
kommunikáció gördülékeny megvalósítására.  
 
A Projektmenedzsment személyi állományától elvárt feladatkörök 

 
E1) Szakmai vezető 
 

- A projekt szakmai teljesüléséhez szükséges tevékenységekkel kapcsolatos tervezés, Irányító 
Csoport és Paktum fórum felé az éves tervek összeállítása, előterjesztése, leegyeztetése.   

- Kapcsolattartás az irányító hatósággal. 
- A paktum szakmai feladatai teljes körű koordinációja irányítása, a vezetői felelősség vállalása a 

vállalt feladatok teljesítéséért. 
- A szakmai közreműködés során, szükség esetén elkészíti a programhoz kapcsolódó 

dokumentációt. 
- A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos eredmények, témák, információk ismertetése, 

szakmai beszámolók készítése. 
- Kötelezettsége a paktum vezetői és partnerei felé a felmerülő akadályok és kihívások 

ismertetése, a reális, teljesíthető ütem- és feladatterv javaslata. 
 

A TOP-5.1.1-15-CS1-2016-00001 azonosítószámú, Csongrád Megyei gazdaság- és foglalkoztatás-

fejlesztési együttműködési program (paktum) című projekt határidőre történő, szerződésszerű, 

elszámolható megvalósulásának érdekében 2016. szeptember 1-jétől a projekt lezárásáig illetve 

visszavonásig heti 20 órában látja el feladatait. 
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E2) Pénzügyi vezető 
 

- A TOP-5.1.1-15-CS1-2016-00001 sz. Csongrád megyei gazdasági- és foglalkoztatásfejlesztési 
együttműködési Paktum című projekt keretében ellátja a projekt pénzügyi vezetői feladatait.  

- Kapcsolatot tart a pénzügyi asszisztenssel, részt vesz a tagi szintű feladatokban.  
- Felelősséget vállal a projektben keletkezett pénzügyi teljesítések elszámolhatóságáért, a 

Támogatási szerződésnek való megfelelőségéért.  
- Felelős a kapcsolódó dokumentumok hiánytalanságáért (tagi szintű projektdossziék pénzügyi 

szempontú ellenőrzése).  
- A Projektmenedzserrel közösen felügyeli a projekt ütemtervét, az online felületen figyelemmel 

kíséri a tagi szintű pénzügyi előrehaladást, szükség esetén beavatkozik a folyamatokba 
(támogatást nyújt, korrekciót ír elő).  

 
A feladat ellátásának időszaka heti 26 órában 2016.07.01-től a projekt lezárásáig illetve 
visszavonásig terjed. 

 
E3) Projektmenedzser 
 

– menedzsmentüléseket hív össze 
– a megvalósítás folyamatainak elakadása, nem várt kockázat felmerülése esetén jelzi a vezetés felé 

a problémát 
– részt vesz a bekérendő árajánlatok összeállításában 
– a beérkezett árajánlatokat összesíti és értékeli 
– ajánlatkérő nevében kiértesíti az ajánlattevőket az értékelés eredményéről 
– részt vesz a nyertes ajánlattevővel lefolytatott, a szerződés megkötéséhez szükséges 

egyeztetéseken, majd az egyeztetés eredményeként a jogi kontroll mellett előkészíti a 
szerződéstervezetet 

– részt vesz a szerződések előkészítésében, részszámlázási és pénzügyi teljesítésre vonatkozó 
egyeztetésein 

– kapcsolatot tart a szerződéses viszonyban álló szolgáltatókkal, a számlázások előtt egyeztet velük 
a követelményekről 

– minden szükséges információval, dokumentummal és projekt-információval ellátja a 
megvalósításban közreműködő szereplőket, amik a projekt Támogatási Szerződés szerinti 
teljesítéséhez szükségesek 

– meghatározza a Kifizetési Kérelmek benyújtásának ütemét a Pénzügyi Vezetővel közösen 
– elkészíti az aktuális kifizetési igénylés időszakára vonatkozó beszámolót a költségvetés szerinti 

tevékenységek szerint 
– pénzügyi teljesítések szabályszerűségét, elszámolhatóságát ellenőrzi 
– Kifizetési kérelmeket állít össze a beszámoló időszakára vonatkozóan 
– az EMIR felületre szabályosan felvezeti a Kifizetési Kérelem adatait, bizonylatait, alátámasztó 

dokumentumokat, ellenőrzi azok elszámolhatósági kritériumoknak való megfelelését, hiányzó 
részeket, aláírásokat, ellenjegyzéseket pótoltatja 

– megfelelőség szempontjából ellenőrzi a beszámoló alátámasztó dokumentumait 
– kötelezően ismernie kell a következő dokumentumokat: támogatási felhívás, a Támogatási 

szerződés és mellékletei, EPTK rendszer kitöltési útmutatója 
 

A TOP-5.1.1-15-CS1-2016-00001 azonosítószámú, Csongrád Megyei gazdaság- és foglalkoztatás-

fejlesztési együttműködési program (paktum) című projekt határidőre történő, szerződésszerű, 

elszámolható megvalósulásának érdekében 2016. július 1-től a projekt lezárásig illetve visszavonásig 

heti 33 órában. 
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2.3. A paktum szervezeti hierarchiája 

 

 
  

Folyamatos működés 

Operatív vezetési szint, havi 
ülésezés 

Döntéshozói szint, évi 3-4 
ülésezés 

Foglalkoztatási Paktum Fórum 

Irányító Csoport 

Projektmenedzsment 

Külső kommunikációs szolgáltatók  Közbeszerző 

Paktumiroda 

Képzők Külső szakértők 

Stratégiai 
partnerek 
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2.4. A paktum kommunikációja 

2.4.1. A belső kommunikáció 

„A belső kommunikáció fogalma könnyen és egyszerűen meghatározható. A "belső" itt azt jelenti "szervezeten belüli", a "kommunikáció" helyett pedig akár 

"párbeszédet" is mondhatnánk. 

A Paktum egyes szereplői közötti fő kommunikációs viszonyulásokat az alábbi mátrixban tekintjük át.  

 Paktum Fórum Irányító Csoport Paktumiroda (PI) Projekt-menedzsment Szakértők képzők 

Paktum  
Fórum 

 Az ICS-t megbízza az éves terv 
elkészítésével, felkéri beszámolók 
megtartására, meghallgatja, 
megvitatja az eredményeket, dönt 
a következő évi tervekről, 
költségvetésről, személyekről.  

Meghallgatja a beszámolóját. 
Javaslatokat, kérdéseket 
fogalmaz meg a célokra, 
tevékenységekre. Felajánlásokat 
tesz tagjai részéről. 

Beszámolót fogad el a 
projekt előre haladásáról. 
Kötelezettség-vállalásokat 
hagy jóvá. Kérdéseket, 
javaslatokat fogalmaz meg a 
projekt kapcsán. 

Javaslatokat hallgat és vitat 
meg és dönt róluk. Kérdéseket 
tesz fel. Beszámolókat hallgat 
meg. Szakmai kapcsolatokat 
épít ki tagi szinten.  

Irányító 
Csoport 
(ICS) 

A Fórum üléseken beszámol 
köztes eredményekről, éves 
eredményekről, jövő évi tervek-
ről. A tagokat folyamatosan tájé-
koztatja honlapon, közösségi 
felületeken. 

 Az ICS irányítja a Paktumiroda 
szakmai működését, 
javaslatokat hallgat meg, és 
fogalmaz meg, döntéseket hoz. 
Folyamatos szakmai kapcsolatot 
tart, együtt dolgozik a PI-vel.  

A projekt kapcsán 
javaslatokat hallgat meg, 
irányít, hoz döntést szakmai 
és pénzügyi kérdésekben. 
Rendszeres kapcsolattartás. 

Szakértőket kér fel, hallgat 
meg, kérdez és kér javaslatot. 
Megbízásukról dönt. Közösen 
vitat meg szakmai kérdéseket.  

Paktum-
iroda (PI) 

Fórum üléseken ICS vezető 
számára előterjesztést készít, 
azt előadja. Kérdésekre válaszol. 
Szervezi a Fórum üléseket, 
jegyzőkönyvez.  

Folyamatosan tájékoztatja az ICS-
t, előterjesztést tesz éves munka-
tervre, beszámol, szervezi ICS ülé-
sét, jegyzőkönyvez. Kapcsolatot 
közvetít projektmenedzsment és 
szakértői kör felől.  

 Együttműködik a projekt 
kapcsán, szakmai hátteret és 
szervezést biztosítja hozzá. 
Napi szinten együtt dolgozik 
vele. 

Felkér és megbízást készít elő 
szakértőkkel. Együtt dolgozik 
velük szakmai kérdésekben. 
Közösen keresnek megoldást, 
ebben szorosan együtt 
dolgoznak. 

Projekt-
menedzsme
nt 

Beszámolót készít ICS-n 
keresztül a PF számára, annak 
ülésén kérdésekre válaszol. A PF 
tagjai számára információt nyújt 
támogatási lehetőségekről is. 

Az ICS számára döntéselőkészítést 
végez, a döntések és 
kötelezettségvállalások alapján 
beszámol az előrehaladásról, 
haladéktalanul egyeztet eltérések 
esetén, és döntést igénylő 
esetben.  

Szorosan, napi szinten együtt 
dolgozik, együttműködik a 
szakmai célok megvalósítása 
érdekében. Folyamatosan 
informálja a projekt soron 
következő feladatairól, közösen 
dönt azok tartalmi elemei 
vonatkozásában.  

 Elvégzi a szakértők 
kiválasztását, tartja velük a 
szerződéses és szervezési 
kérdésekben a kapcsolatot, 
eljárási és pénzügyi 
kérdésekben együttműködnek 
a teljesítések érdekében. 
Elfogadja a Paktumiroda 
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igazolása alapján a 
teljesítést,közreműködik az 
elszámlásban.  

Szakértők, 
képzők 

Fórum tagokat tájékoztatja, 
indirekt módon a 
kommunikációs anyagok 
hátterét biztosítja.  

Szakmai javaslatokat készít 
döntéselőkészítéshez. Szakmai 
kérdésekre válaszol, a szakmai 
irányítás számára javaslatokat 
fogalmaz meg, felmerülő 
javaslatokat vizsgál meg, értékel, 
véleményez. 

Szorosan együtt dolgozik a 
paktum szakmai kérdései 
megfogalmazásában, 
megválaszolásában, a projekt és 
a paktum célok 
megvalósításában.  

A szerződéses 
kötelezettségeinek 
megfelelően teljesíti 
vállalásait, együttműködik az 
ütemezés tartásában, 
kérdésekre választ ad, 
rendezvényeken részt vesz.  

 

 

A partnerség kommunikációját a paktum célcsoportjai (önkormányzatok, képzőintézmények, szociális partnerek, munkaügyi szervezet, civilszervezetek, stb.) 
és a térség célcsoportjai szerint (fiatalok, idősek, hátrányos helyzetűek, munkanélküliek, kisebbségek, stb.) differenciáltan kell végezni.  

 
A partnerség szereplői (az önkormányzatok, a vállalkozók, a civilszervezetek, a képzőintézmények, a kamarák, a szociális partnerek, a Kormányhivatal) közötti 
folyamatos kommunikációban érvényesíteni kell a megyei érdekek megjelenítését.  A paktum kommunikációját össze kell hangolni, össze kell egyeztetni a 
megye más szereplőinek kommunikációjával is. 
 
A partnerség eredményes kommunikációját szolgálja a térség többi, paktumon kívüli szereplőivel való együttes, közös megjelenés a helyi médiákban, közös 
bemutatkozások, sajtótájékoztatók, programsorozatok szervezése.  

 
El kell érni, hogy az integrált kommunikáció magasabb minőséget és nagyobb hatékonyságot eredményezzen. Ezt a monitoring folyamatában figyelemmel kell 
kísérni és a partnerség kommunikációs stratégiájának értékelésekor számba kell venni, hogy hány alkalommal, milyen formában és minőségben történt meg a 
közös, integrált kommunikáció. 
 

A belső kommunikációs felületek és eszközök az alábbiak: 

- e-mail és telefonos kapcsolattartás 

o a belső kommunikáció során fontos lesz, hogy szervezetenként egy kijelölt kapcsolattartókon keresztül fusson a kommunikáció – mivel csak 

így biztosítható, hogy a több szereplő közötti több csatornás kommunikáció, ezáltal pedig a projekt előrehaladása áttekinthető, koordinálható 

marad 

o az e-mail lehetővé teszi, hogy a fenti elvárás mellett is közvetlenül meg legyen szólítva az adott témában az üzenet érintettje, mint másolatban 

szereplő cím 
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- személyes egyeztetések 

o belső meetingek 

Az Irányító Csoport, Paktumiroda és a Projektmenedzsment, továbbá a szakértők részére szervezett, belső, szakmai egyeztetések. Egyes 

feladatok indításakor, azok első részeredményei majd a megvalósult eredmények megvitatása esetén indokolt belső kommunikációs forma. A 

személyes egyeztetések a mai eszközök mellett sem megkerülhetők, különösen egy széles körű együttműködést igénylő Foglalkoztatási 

Paktum jellegű projekt megvalósítása esetén. Ezeken alkalmanként maximum 8-15 fő tudja közelíteni egymáshoz gondolkodását, tudják 

felismerni a szinergiában rejlő lehetőségeket. A kommunikáció egyértelműen két-, illetve többirányú, a résztvevők közös gondolkodását 

inkább csak módszertani szempontból koordinálja egy levezető, a találkozó egyértelműen munkamegbeszélés.  

 

o workshopok 

A workshopok a belső meetingeknél szélesebb kört, a Paktum Fórum tagjait, esetleg stratégiai partnereket is érintő kommunikációs forma. A 

nagyobb létszámot megcélzó, így a hatékonyság érdekében kötöttebb napirend, a korlátozottabb fel- és hozzászólási lehetőségek, és az 

általában korlátozottabb időkeret mellett is hasznos és szükséges, ahol az írott szöveggel szemben élőszóban és prezentáción is kiemelésre 

kerül az adott téma lényege. A workshop jelleg mellett még megtartható a kétirányú információ-áramlás, így a résztvevők még mindig alkotói 

is a workshop eredményének.  

 

o szakmai belső konferencia 

Az előbbieknél még nagyobb létszámú, még kötöttebb, szinte már csak egyirányú kommunikációs forma. Az elsődleges célja a széles  

- honlap, belső felülettel, közös tárhellyel 

o általános információs felület, amely külső- és belső kommunikációs eszközként is funkcionál 

o belső, esetleg jelszóval védett felülete a párhuzamosan futó szakértői anyagok hozzáférését, áttekinthetőségét is biztosítja 

o A partnerek a honlapon naprakész és rendszeres tájékoztatást kapnak a projekt eseményeiről és eredményeiről. A kommunikációs 

tevékenységet támogató külső szolgáltató részére szóló megbízás tartalmazza a honlap oldalainak grafikai tervét, teljes körű elkészítését, a 

dinamikus tartalomfrissítést a projekt teljes időtartama alatt.  

o a honlap tervezett szerkezetét a 10.7-es mellékletben csatoltuk jelen kézikönyvhöz.  

o A honlapnak rendelkeznie kell tartalomkezelő rendszerrel, valamint optimalizálni kell a megjelenését az asztali számítógép monitorának és a 

mobil eszközök kijelzőinek felbontásához. 

o A „CsongradPaktum” domain nevének megvásárlása szükséges a Csongrád Megyei Önkormányzat nevére. A domain név regisztrációját, illetve 

a honlap fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez szükséges tárhelyet a projekt teljes időszakában szükséges biztosítani. 
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- közösségi oldal, a rendezvények, találkozók, egyeztetések szervezésére 

o rugalmas, szervezési és kapcsolattartási eszköz 

o csoportos kommunikációra használható írásos vagy verbális kommunikációs eszköz 

o a belső kommunikáció és a külső kommunikáció érintkezési, egyeztetési felülete 

o a rendszeres, napi kommunikáció biztosítható általa 
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2.4.2. A külső kommunikáció 

A felhívás által definiált közvetlen célcsoport: „munkaerő piaci tevékenységekbe az adott térségben 

munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak vonhatók be.” 

Ennek megfelelően a pontosított célcsoportok az alábbi táblázatban kerültek bemutatásra.  

Célcsoportok Üzenet 

Álláskereső 

hátrányos helyzetű 

személyek 

Legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik  

A célcsoportonkénti al-

üzenetek a foglalkoztatási 

támogatások 

elindulásának elején 

kerülnek meghatározásra. 

25. életévét nem töltötte be  

30 év alatti pályakezdő álláskereső 

50. életévét betöltötte  

Legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőtt 

GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérő  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülők 

Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a 

munkanélküliségben töltött időtartamba az 

álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő 

részvétel időtartama is beszámítható) 

Megváltozott munkaképességű személyek 

Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

Inaktívak: a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, nem volt 

rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, 

vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Nem regisztrált 

álláskeresők. 

Egyéb közvetlen célcsoport: akik potenciális foglalkoztatóként 

részesülhetnek a programból (önkormányzati, állami 

fenntartású/tulajdonú intézmények/vállalkozások, stb.) 
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A célcsoportoknak és a kommunikációs céloknak megfelelően a célok elérése érdekében az alábbi konkrét kommunikációs lépéseket kell megvalósítani: 

Kommunikációs elem Mikor alkalmazzuk? Milyen tartalommal? Felelős 

Projekt indításakor sajtóközlemény 
kiküldése, megjelenések gyűjtése 

Projekt indítása Egyedi, figyelemfelhívó, a projekt széles körben érdeklődésre 
tartó részeire való figyelemfelhívás.  

Projekt-
menedzsment 

Paktum honlap kialakítása, rendszeres 
frissítése 

Projekt indítástól 
zárásig, fenntartásig 

Sajtónak és célcsoportoknak is hasznos, informatív, jól 
áttekinthető honlap. A cél a figyelem felkeltése, a további 
információk után való mozdulás szándékának elérése. Részben 
operatív, és részletes információk elérhetőségének biztosítása is.  

Paktumiroda 

Közösségi felületek bevonása, feltöltése – 
Facebook, Twitter, Instagram, Linded-In 

Projekt indítástól 
zárásig, fenntartásig 

Célcsoportok hatékony megszólítása – főként a fiatalok, 
magasan képzettek, és a foglalkoztatók körében. A sajtó 
információkkal való ellátása, figyelem fenntartása. A partnerség 
erősítése, belső kommunikációs felület létrehozása is.  

Paktumiroda 

Média felületvásárlás nyomtatott 
sajtóban, online sajtóban, rádióban 

Projekt indításkor, és 
eredményen után 

A célcsoport átfogó tájékoztatása céljából összeállított, jól 
ütemezett megjelenítés. 

Projekt-
menedzsment 

Bemutató tájékoztató anyagok készítése – 
print és on-line anyagok készítése 

Projekt eredmények 
ismeretében, rész- és 
végső eredmények 
után 

A célcsoportok internetes és elektromos médiát el nem érő, azt 
kevéssé használó célcsoportjai célzott tájékoztatására. 
Elsősorban közvetlen otthoni és munkahelyek számára direkt 
terjesztésre.  

Projekt-
menedzsment 

Sajtó reggelik szervezése Az első I-IV. 
negyedévben, aztán 
félévente.  

A sajtó számára több alkalommal sajtóreggeli szervezése. 
Lehetőséget ad a háttér megvilágítására, a kérdések 
megválaszolására, a sajtó érdeklődése fenntartására és 
feltárására. Célszerű néhány szakember, döntéshozó, cégvezető 
részvételével megszervezni. 

Paktumiroda 

Sajtó számára foglalkoztatási 
szolgáltatások, és azok eredményének 
képzéseken, cégeknél való bemutatása 

Projekt eredmények 
ismeretében, rész- és 
végső eredmények 
után 

 Paktumiroda 

Projekt ünnepélyes záró konferencia Projekt zárásakor sajtó-nyilvános ünnepélyes projektzáró rendezvény szervezése, 
sajtóközlemény kiküldése, a sajtómegjelenések összegyűjtése, 
eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok 
készítése. 

Projekt-
menedzsment 
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2.5. A közbeszerzés rendje  

A közbeszerzési törvény legutóbbi módosításai miatt ma nagyon nehéz egy áttekintő ábrában, 

folyamatleírásban leírni minden lehetőséget, amit az egyes beszerzések esetén alkalmazásánál 

felmerülhet. Az általános, helyes megközelítés ma az, hogy minden egyes beszerzést egyedileg kell 

megvizsgálni, hogy milyen eljárásrend szerint szükséges a beszerzési eljárás fajtáját kiválasztani. A 

beszerzések során figyelembe kell venni: 

- a beszerző szervezetet – adott esetben a Megyei Önkormányzatot vettük alapul 

- a beszerzés tárgyát 

- annak becsült értékét 

- az egybeszámítási szabályokat 

- ezek alapján a beszerzési eljárás típusát 

- és természetesen a releváns jogszabályoknak és a kiírás céljának megfelelő értékelési 

szempontok és eljárási szabályok kialakítását. 

Mivel a fenti témákban nagyon sokféle kombinációja fordulhat elő, hogy milyen eljárást és hogyan kell 

alkalmazni, ezért olyan eljárásrendet fogalmaztunk meg, ami az adott pontokon jelzi, hogy hol van 

szükség a közbeszerzési szakértő bevonására. Ennek megfelelően az eljárásrend a közbeszerzési 

eljárásokkal kapcsolatos megbízás feladat-meghatározásánál, illetve a forrásbevonás során 

használható fel tervezési eszközként. 

A konzorciumi tagok megállapodása szerint az eljárások lefolytatására közös közbeszerzőt 

alkalmaznak. 
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Forrás: „Tájékoztató az új közbeszerzési törvényről. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény új szabályozási eszközei és jogintézményei. Felkészülés 
a törvény alkalmazására” PTE kancellária, 2015. 
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3. A paktum célrendszere, folyamatok és szolgáltatások definiálása 

3.1. A működési terület szintje – a lokalitás jelentősége 

A stratégia-alkotásra értelemszerűen minden közösségben a legmagasabb szint hivatott. Az EU-ban ez 
természetesen az Európai Bizottság, illetve a Tanács: ezeken a szinteken fogalmazzák meg az EU 
foglalkoztatási stratégiáját. Az pedig ugyanilyen természetes, hogy tagállami, nemzeti szinteken a 
kormányok, a parlament jogosult erre. A kérdés valójában az, hogy az adott – uniós és nemzeti – 
stratégián belül melyik legyen az a szint, amelyik a megvalósítás aktív (nem pusztán végrehajtó) 
színtere lehet. Sokáig egyértelműen a nemzeti/kormányzati szintet tekintették ilyennek, abból 
kiindulva, hogy ezen a szinten egyszerre van jelen a társadalmi-gazdasági felelősség, hatáskör és 
forrás-allokációs lehetőség. Ehhez képest minden más szint csak ennek lebonyolítója, végrehajtója 
lehet. 
 
A területi foglalkoztatási megállapodások alapvető célja és hozama az, hogy megteremti a helyi/megyei 
munkaerőpiaci szereplők közötti együttműködés lehetőségét, szerződéses kereteit. Intézményesíti, 
szervezett keretek közé illeszti a lokális munkaerőpiaci szereplők közötti kapcsolatokat. Az így erősödő 
együttműködés teszi lehetővé azt, hogy az érintettek közösen meghatározott foglalkoztatáspolitikai és 
munkaerőpiac-politikai célokat és intézkedéseket fogalmazzanak meg, és ennek megvalósítása 
érdekében egyesítsék saját erőforrásaikat, eszközeiket, közös felelősségvállalás alapján, együttes 
aktivitással, a szinergikus hatásokat kihasználva növeljék a célok elérésének esélyeit, javítsák 
hatékonyságát, hatásosságát. 
 
A nagyobb területi léptékű gondolkodásmód, a megye releváns szereplőinek együttműködése, illetve 
kohéziójának erősítése önmagában is alapvető fontosságú cél. A megyei dimenzió azt is maga után 
vonja, hogy a megyének először is saját erőforrásaira támaszkodva kell megvalósítani saját terület-
fejlesztési (és ezen belül foglalkoztatási) érdekeit. Ennek természetes része és feltétele a megye 
erőforrásainak közös hasznosítása és a megye fejlesztési problémáinak, feladatainak közös megoldása. 
Ez viszont nem valósulhat meg másként, csak a megye különböző szereplőinek, intézményeinek 
összefogásával. A megyei szinten is megjelenő foglalkoztatáspolitika megvalósításának is alapfeltétele 
az érintett szereplők partner-kapcsolata, együttműködése. Szükséges és indokolt egyeztetni az 
információkat, közösen mérlegelni a hatásokat (amelyek a különböző társadalmi-gazdasági 
dimenziókban minden bizonnyal eltérőek lesznek), megfogalmazni a közös válaszokat és egyeztetett 
lépéseket. 
 
Magyarországon a társadalmi partnerség lassan jutott el arra a felismerésre, hogy a „partnerséget nem a 
hatalommegosztás, hanem az együttműködésből elérhető szinergikus hatások oldaláról érdemes 
megközelíteni, és ebből adódóan támogatni.” 
 
A lokális (helyi, térségi, megyei) szint hatalmi vagy pénzügyi szempontból nyilvánvalóan hátrányban 
van, kisebb mozgástérrel rendelkezik, mint az országos szint, de legalább két szempontból lényeges 
előnyökkel rendelkezik: 
 
 Az adott térségben élve a kormányzati szintnél jobban ismeri a helyi adottságokat, korlátokat és 

esélyeket, a konkrét helyi problémákat és azok feloldási lehetőségeit. Nem igényel bizonyítást, 
hogy minden térség más és más jellemzőkkel, társadalmi, gazdasági és természeti feltételekkel 
rendelkezik. Egy egységes nemzeti politika vagy eszközrendszer ezekhez a konkrét adottságokhoz – 
jellegéből adódóan – nem képes igazodni. A legjobb – térség-specifikus – megoldások, a források 
legjobb felhasználási formái lokális szinten alakíthatók ki. 
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 A források és döntési szintek decentralizációjával megnő a lokális szint szerepe – lehetősége és 
felelőssége – a helyi foglalkoztatási problémák feloldásában. Ezzel pedig újabb erőforrások 
vonhatók be a munkaerőpiac-politikai célok megoldására is. Aktivizálhatók egyrészt a térség 
fejlődése iránt elkötelezett és tenni akaró szervezetek (önkormányzatok, kamarák, civil és állami 
szervezetek), másrészt helyi szinten jól egyesíthető és optimalizálható a területfejlesztésre és a 
munkaerőpiaci problémák feloldására rendelkezésre álló források felhasználása. 

 
Ennek megvalósításához természetesen nem elegendő egy európai szintű szemléletváltás. A lokális 
politika megvalósítása egyik oldalról feltétlen igényli azt, hogy a Kormány is kövesse a deregulációs 
trendet, és szabályozó, működési kereteket kijelölő, forrásokat elosztó szerepét – legalábbis a 
megfelelő arányban – adják le a lokális szintre. Másrészt erre az érintett lokális szinteknek is fel kell 
készülniük, ide értve a célok és eszközök meghatározását, a lokális együttműködési rendszerek 
kialakítását, a helyi partnerségeket és kezdeményezéseket, forrás-allokációs rendszereket. Önmagában 
a lokalitás szerepének, jelentőségének hangsúlyozása – a szereplők felkészítése és aktivizálása, illetve 
az eszközök biztosítása nélkül – biztosan nem vezet eredményre, már csak azért sem, mert az alapvető 
szerep-váltást igényel kormányzati és önkormányzati szinten is, és a helyi szereplőknél is.  
 
A lokalitás tehát először is azt jelenti, hogy a kormányzat a lokális szinteket önállósággal, stratégia-
alkotási joggal és finanszírozási forrásokkal ruházza fel. Az már ezen belüli, de fontos stratégiai kérdés, 
hogy – természetesen a nemzeti foglalkoztatási stratégia keretein belül maradva – melyik szintnek 
(megyének, kistérségnek) milyen mértékű önállóságot biztosít a nemzeti szint. (Értelemszerűen vannak 
feltétlen központi hatáskörben tartandó kérdések, mint pl. a jogszabályalkotás, a munkanélküliek 
ellátási rendszere, a normatív támogatási rendszerek, és vannak olyanok, amelyeket a szubszidiaritás 
elve alapján indokolt a lokális szintekre delegálni.) 
 
Ezt követően a lokális szint – az adott szint társadalmi-gazdasági szereplőit bevonva – saját 
helyzetértékelést készít, és olyan saját stratégiát fogalmaz meg, amelyik egyszerre illeszkedik a 
nemzeti szintű stratégiához és a lokális adottságokhoz (erőforrásokhoz, lehetőségekhez). A stratégia 
elfogadásában lokális konszenzus elérésre törekszik, a megvalósításra pedig mozgósítja a lokális szint 
meghatározó társadalmi-gazdasági szereplőit. 
 
Fontos lenne, hogy ne csupán informális kapcsolattartásra épüljön a szervezetek közötti munka- és 
feladat-megosztás, információáramlás, kommunikáció, hanem szervezett, tudatos, eredményes 
összefogás valósuljon meg. 
 
A paktumok szempontjából az az alapvető kérdés, hogy azok a (potenciális) előnyök, amelyekre a lokális 
partnerségek megszervezhetők, tehát 
 

 az eltérő helyi adottságokhoz igazodás 
 a helyi természeti, fizikai, infrastrukturális, gazdasági stb. erőforrások kihasználása 
 a helyi társadalom és gazdaság azonosulása, aktivizálása melyik szinten érvényesíthetők a 

legjobb intenzitással, hatásfokkal.  
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3.2. A foglalkoztatási paktum szakmai hatásköre 

Az elmúlt évtized 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 
(lényegében önfenntartási elem megkövetelése nélkül).  
 
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 halad, illetve 
gyakran egyáltalán nem is folyik szakmai munka, szünetel az információcsere és ennek 
következményeként a tagok érdeklődése, aktivitása csökken, a paktum egész intézménye szétesik. 
 
A TOP-os paktum konstrukció indításáig a foglalkoztatási paktumoknak nem volt egyértelmű, nemzeti 
szintű, szakpolitikai és intézményi szempontból végiggondolt célja és rendszerbe épített feladatköre- 
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. Erre a jelenlegi TOP-os paktum konstrukció sem ad teljes körű válaszokat, a szereplők 
összefogásával viszont ez is megvalósulhat. 
 
A helyzetelemzés és a foglalkoztatási stratégia nagy hangsúlyt helyez a térség foglalkoztatási 
helyzetének elemzésére, a munkalehetőségek feltárására, a gazdasági és a humánerőforrás-fejlesztési 
elképzelések koordinációjára, valamint a kitörési pontok meghatározására, innovatív foglalkoztatási 
kezdeményezések felismerésére. Továbbá nem hagyja figyelmen kívül a térség hagyományos 
munkakultúrájának megőrzését és fejlesztését. A foglalkoztatási együttműködések (paktumok) legfőbb 
célja az, hogy a munkahelyteremtő helyi gazdaságfejlesztés, a felnőttképzés és a szakképzés, valamint 
a munkaerő-közvetítés rendszerének szinergiáját erősítve összekapcsolja a kezdeményezéseket, ezzel 
erősítve egy jól koordinált helyi foglalkoztatáspolitika kialakítását.  
 
Az Európai Unióban már évtizedek óta legjobb gyakorlatként számon tartott területi foglalkoztatási 
megállapodások a szubszidiaritás elve mentén, a lehető leghatékonyabb eredményeket biztosító helyi 
szinten létrejött többszereplős együttműködések, melyek elsődleges célja az adott térség 
gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának 
növelése.  
 
A területi kohézió, legtöbb magas szintű stratégiai dokumentumban deklarált célját a munkaerő 
minőségének és foglalkoztathatóságának javításával, illetve munkaerő-piaci hátrányainak 
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csökkentésével, másrészt a régiók fejlődési potenciálját biztosító munkaerő-minőség és tudás 
fejlesztésével kívánjuk megvalósítani.  
 
A területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségeket legtöbb esetben a helyi (gazdasági, 
önkormányzati és civil) szereplők összefogására építő, vagy azok bevonásával előkészített és 
végrehajtott programokkal, a munkaerő-piaci részvételben és jövedelmekben megmutatkozó 
különbségeket a munkaerő foglalkoztathatóságának, minőségének, termelékenységének és 
versenyképességének javításával kívánjuk csökkenteni. A munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatási 
lehetőségek tekintetében megnyilvánuló igen jelentős különbségek miatt fontos, hogy kellő mozgástér 
legyen a helyi munkaerő-piaci viszonyokra szabott stratégia és projektek kialakítására.  A végrehajtás 
során építeni szükséges azokra a szervezetekre, amelyek tapasztalatot szereztek az ilyen típusú 
kezdeményezések segítésében (mórahalmi paktum). Magyarországon a paktumok létrehozása 
megteremtette azt a platformot, amelyen a gazdasági élet helyi, a térségi viszonyokat legjobban 
ismerő szereplői, az állam és a vállalkozások, valamint a civil szféra képviselői egyeztethetik, 
összhangba hozhatják stratégiai céljaikat, és ezáltal multiplikálhatják erőfeszítéseiket a gazdaság és a 
munkaerő-piac fellendítése érdekében. 
 
A foglalkoztatási együttműködések – mind a megyei, mind az ahhoz illeszkedő helyi foglalkoztatási 
integrációk – az önkormányzatok, munkaerő-piaci intézmények, képző intézmények és vállalkozások 
eredményorientált, célzott együttműködésében valósulnak meg. 
 
További célok: 
 

- országos rendszer megteremtése a megyei gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési paktumok 
kialakításával és működtetésével (az 1. ábrán bemutatott rendszerből a platform nem jött 
létre állami koordinációban, a paktumok alulról szerveződve építik fel) 
 

- a partnerségi alapú gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés meghonosítása valamennyi érintett 
megyében, továbbá a partnerségi menedzsment- és projekt megvalósítási képesség növelése 
 

- a munkáltatókkal, vállalkozókkal (a helyi gazdaság erősítése érdekében kiemelten a KKV-kkal, 
de nagyvállalatokkal is) való folyamatos párbeszéd megteremtése, a fejlesztéseik (kiemelten 
TOP 1-es prioritáshoz kapcsolódó és GINOP-os, illetve VP-s, saját erős stb.) ösztönzése, 
szakmai támogatása, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódóan, illetve a jelzett 
munkaerőigények alapján a konstrukció adta lehetőség révén hátrányos helyzetű 
munkanélküliek és közfoglalkoztatatásból kilépők munkaerő-piaci felkészítése és 
foglalkoztatása  
 

- a COM(2011) 682 sz. Európai Bizottsági közleménnyel elindított Social Business Initiative 
(Kezdeményezés a szociális vállalkozásokért) hazai megvalósítása érdekében a szociális 
vállalkozások bevonása a foglalkoztatási paktumokba, fejlődésük segítése: A paktumok 
kiemelten fontos eszközökké válhatnak a hazai szociális gazdaság fejlesztésében is, ugyanis 
olyan stratégiai keretet biztosítanak egy adott térség foglalkoztatási szereplői számára, 
amelyben valódi, személyes kapcsolatokon alapuló, élő együttműködéseket alakíthatnak ki 
átlátható közelségben lévő profitorientált, önkormányzati és non-profit szervezetek.   
 
Ezek a földrajzi közelségben jelen lévő partnerségek nagyon fontos stratégiai partnerekké 
válhatnak, amely alapot teremt a bizalomra építő, fenntarthatóan működő szociális 
gazdaságban zajló foglalkoztatási lehetőségek számára. Mindezek okán a paktumok nem 
egyszerűen foglalkoztatási potenciált bővítő eszközöknek, hanem kifejezetten a sérülékeny, 
kevesebb lehetőséggel bíró társadalmi csoportok számára foglalkoztatási lehetőségeket 
biztosító hatékony eszközöknek is tekinthetőek. Ezek miatt is kiemelten fontos a GINOP 
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társadalmi vállalkozások fejlesztését célzó intézkedésének ezen konstrukcióval való 
összehangolt megvalósítása.  

 

 
A Foglalkoztatási paktumok nemzeti rendszere 

 
A megyei és helyi paktumok sikeres működtetése középtávon a közfoglalkoztatás-szociális gazdaság-
elsődleges munkaerőpiac megyei/helyi igényeknek megfelelő rendszerének kialakítását, szükséges 
átmenetek (pl. közfoglalkoztatásból való továbblépés) menedzselését is lehetővé teszi, és a munkaügyi 
támogató rendszerben a munkanélküliek elhelyezkedése érdekében alkalmazott aktív eszközök (pl. 
képzések, bértámogatások) hatékonysága is javul. 
 
A Csongrád megyében is elindított paktum modellben a húzóerőt a munkaadók, vállalkozások jelenlegi 
és jövőbeni munkaerőigénye jelenti. Önkormányzatok, képzőintézmények, civil, szociális és munkaerő-
piaci szervezetek, további paktum partnerek mind azért tevékenykednek, hogy a munkavállalókat 
felkészítsék és eljuttassák a számukra megfelelő munkahelyekre, ahol sikeresen helytállnak, segítve 
ezzel munkaadójuk versenyképességének javítását és saját boldogulásukat is. 
 
  

 

NGM  

(paktumokkal  

kapcsolatos  

szakmapolitikai  

célok megfogalmazása,  

támogatási konstrukciók 

 kidolgozása) 

Országos paktum paltform (híd szerep a 
megyei paktumok és az NGM között, 

információáramlás biztosítása, sztenderdek 
bevezetése, paktumok szakmai támogatása, 

képzése, megyei paktum programok 
minőségbiztosítása, tanácsadás) 

Megyei (megyei partnerség működtetése, helyi paktumok 
koordinációja, szakmai támogatása, megyei szintű gazdaság- 
és foglalkoztatás-fejlesztési stratégiaalkotás, programozás, 

közreműködés stratégiai jelentőségű vállalkozási fejlesztések 
munkaerőigényének kielégítésében, fejlesztési 

forráskoordináció)  

Helyi  (helyi partnerség működtetése, gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési 
stratégiaalkotás, programozás, helyi gazdaságfejlesztési és munkaerő-piaci 

projekt megvalósítás, kiemelten a helyi vállalkozásokkal való kapcsolattartás, 
fejlesztéseik segítése, a munkaerőigényük kielégítésében való közreműködés) 
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A paktumos konstrukció Csongrád Megyében is két komponensen keresztül valósul meg: 

1) Megyei gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések (megyei paktumok) 

A megyei szintű paktumok a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működnek, 

ugyanakkor ösztönzik, előkészítik, szakmailag segítik a helyi együttműködéseket (projektgenerálás, 

menedzsment továbbképzések, helyi projektek összehangolása, szakmai támogatás stb.), és biztosítják 

a megyei szintű koordinációt. Létrehozzák és működtetik a megyei paktum partnerséget, megyei 

szintű gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési stratégiát alkotnak, és együttműködési programot 

készítenek.  

Megyei gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési projektcsatorna rendszert állítanak fel és működtetnek, 

fejlesztési program- és forráskoordinációt végeznek, és összehangolják a megyében elérhető 

gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, továbbá támogatják a szociális gazdaság fejlődését is. 

Közreműködnek stratégiai jelentőségű megyei vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének 

kielégítésében, ami lehet egy kiemelt megyei ágazathoz, vagy több helyszínen megvalósuló 

fejlesztésekhez kapcsolódó projekt, vagy egy kiemelt jelentőségű, nagy foglalkoztatás igényű 

pontszerű fejlesztés támogatása is.  

 

2) Helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések (3 járási és 2 MJV-s paktum) 

A konstrukció sikere érdekében kiemelten fontos a helyi (térségi vagy települési) foglalkoztatási 

együttműködések ösztönzése, támogatása, mivel a helyben lévő önkormányzatok, képzők, civilek, 

munkaügyi kirendeltségek, ipartestületek, egyéb helyi szereplők képesek leginkább közvetlen 

kapcsolatba kerülni a vállalkozásokkal, egyéb munkáltatókkal, igényeiket azonosítani, majd ezekre 

reagálni. A helyi együttműködések (paktumok) nemcsak a helyi, de a megyei szintű projektek 

tervezésében és végrehajtásában is fontos partnerek lesznek. 

A helyi együttműködések (paktumok) a megyei paktum programhoz illeszkedve, de autonóm, önálló 

projektek keretében összefogják a helyi szereplőket, partnerséget működtetnek, a helyi igényeknek 

megfelelően szolgáltatásokat nyújtanak a tagoknak, elemzik a helyi munkaerő-piaci folyamatokat, 

elvégzik a helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési stratégiaalkotást.  

Kiemelt feladatuk a helyi vállalkozásokkal (kiemelten a KKV-k) való kapcsolattartás, a helyi 

vállalkozások munkaerőigényéhez illeszkedő munkaerő toborzás, munkaerő-piaci képzés és 

támogatott foglalkoztatás megvalósítása. Tevékenységüket a térségi LEADER szervezetekkel szoros 

együttműködésben végzik (a kapacitások egyesítése érdekében közös menedzsment is 

működtethető), amellyel a vidékfejlesztés és területfejlesztés fontos helyi egységei jöhetnek létre. 

A TOP 5.1. „Gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak foglalkoztatási és képzési támogatása” c. 

3. komponens projektjeit integrálni kell a megyei/helyi paktum projektekbe hasonlóan, mint a GINOP-

os, egyéb TOP 1-es prioritásban megvalósuló vállalkozói fejlesztések esetében. 

3.3. A paktum projekt célrendszere 

Csongrád megyében is egyre nagyobb problémát jelent a vállalkozások számára megfelelő minőségű 

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

sikerességét. Ennek enyhítése érdekében összehangolt térségi és helyi együttműködés keretében 

szükséges lépéseket tenni a megyei KKV-k munkaerőigényeinek kielégítése érdekében, fejlesztéseik 

megvalósításában.  
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A paktum célrendszere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt átfogó céljai 

A Csongrád Megyei Önkormányzat vezetésével, a megyére kiterjedően működő foglalkoztatási 

együttműködések, partnerségek hozzájuthatnak azon forrásokhoz, melyek segítségével – a kialakított 

stratégia mentén – képzési és foglalkoztatási programjukat megvalósíthatják. A fejlesztések 

hozzájárulnak a megyei stratégiai célok eléréséhez, a gazdaság fejlődéséhez szükséges 

szakemberállomány biztosításhoz, és ezzel párhuzamosan a hátrányos helyzetű munkavállalók 

aktivizálásához. 
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A gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési program keretében a foglalkoztatás támogatásának, a 

vállalkozásfejlesztés és a gazdasági fellendülés együttes, összehangolt támogatása valósul meg, mely 

térségi együttműködésre, igényfelmérésre és tervezésre alapozódik. A munkaerő-kereslet és kínálat 

összehangolásával, a vállalkozások munkaerő-igényére alapozott, célzott toborzás és kiválasztás 

eredményeképpen hatékonyabb foglalkoztatás-ösztönzés valósul meg, melyet az újonnan alkalmazott 

munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó átmeneti bér- és járuléktámogatási lehetőségek is 

támogatnak. Ennek eredményeképpen jelentősen megnövekedik a munkavállalói mobilitás és a 

hátrányos helyzetű, munkanélküli és inaktív emberek munkaerőpiacra történő visszatérésének esélye. 

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

önkormányzatok, helyi foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködésére alapozva 

segítik elő a megfelelő képzettségű munkaerő biztosítását, ezáltal a térségi foglalkoztatási viszonyok 

javítását. 

A projekt közvetlen céljai 

A projekt során olyan helyi partnerség kialakítása a cél, amely a térség érintett szereplőinek (helyi 

önkormányzatok, vállalkozók, munkaügyi-, civil- és képző szervezetek) a legszélesebb körét magában 

foglalja, tagjai a közös cél és az érdekeik egyezősége okán szoros együttműködésben, aktívan részt 

vesznek a tevékenységek végrehajtásában, amelynek eredményeképpen a program hozzájárul a térség 

gazdasági és foglalkoztatási fejlesztéséhez.  

A helyi vállalkozások munkaerő- és képzési igényeinek feltérképezése és az ennek eredményeire 

reagáló célzott toborzás és képzések révén megvalósul a megfelelően képzett munkaerő kiválasztása, 

foglalkoztatása és továbbfoglalkoztatása.  

A program során megvalósuló munkaerő-vonzási célú marketing és befektetés-ösztönzési tevékenység 

hozzájárul a térség lakosság-megtartó képességéhez, és vonzóbbá válik a betelepülő, a térségben 

munkát vállalni kívánó munkavállalók, illetve a fiatalság számára, amelynek következtében csökken az 

elvándorlás mértéke is. 

A projekt specifikus céljai 

 a paktum partnerségben részt vevő szervezetek kapacitás-, illetve kompetencia- és 
szolgáltatásfejlesztése a közvetett célcsoport munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében 

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

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

 a vállalkozások munkaerő- és képzési igényeinek felmérésére alapozva valósul meg a 
szakképzett munkaerő-hiány enyhítése a térségben 

 honlap kialakítása a partnerség erősítésére és a projektekben résztvevők közötti 
kommunikáció megkönnyítésére, valamint foglalkoztatási/munkáltatói fórumok 
működtetésére 

 paktum iroda és paktum partnerség felállítása és működtetése 

 a célcsoport és a szakmai megvalósítók képzése, szakmai és kulcs kompetenciáik fejlesztése, az 
élethosszig tartó tanulás terjesztése 
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 a projekt keretében a célcsoport számára a Csongrád Megyei Kormányhivatal lakhatási és 
útiköltség támogatást nyújt, illetve bértámogatással járul hozzá a hátrányos helyzetű 
munkavállalók munkába állásához 

 a projekt során a partnerség bevonásával részletes foglalkoztatási stratégia és akciótervek 
kidolgozása történik meg 

 a projekt befektetés-ösztönzési tevékenység folytatásával járul hozzá a térség gazdasági 
fejlődésének előmozdításához 

 a program céljainak, tevékenységeinek, tapasztalatainak minél szélesebb körben történő 
megismertetése érdekében a projekt teljes folyamatát részletesen dokumentálni kell, és 
ezeket megosztani a kötelező nyilvánossági tevékenység ellátása során 

3.4. Partnerség szervezése 

A paktum létrehozása egy olyan partnerség-építési folyamat, amely szektorokon átívelő, és számos 

szereplő bevonásával valósul meg. Emiatt a siker alapkritériuma, hogy alakuljon ki a bizalmi légkör és a 

párbeszéd, az együttműködés kultúrája a szereplők között. Ha ez elmarad, a későbbi időszakban súlyos 

árat fizethetnek ezért a partnerségek. Hatékonyan és fenntarthatóan működő helyi foglalkoztatási 

partnerség létrehozásához általában szükség van professzionális szervezeti háttérre. Kiemelkedő 

fontosságú, hogy a paktumban résztvevő szervezetek harmonikusan, egymást segítve, megfelelő 

együttműködéssel és hatékonyan végezzék feladataikat, a paktum sikerét folyamatosan szem előtt 

tartva. 

Több hónapos előkészítő tevékenységek, megalapozó rendezvény sorozatok és személyes 
egyeztetéseket követően a Csongrád Megyei Foglalkoztatási Paktum 2016. október 10-én jött létre az 
együttműködés megállapodás aláírásával 22 szervezet részvételével. A paktum partnerség hatékony 
működése érdekében tovább kell folytatni a kulcsszervezetek bevonását, valamint az egyes partneri 
szerepek tisztázását. 
 
Egy hatékony és hosszú távú partnerség kialakítása sok gondolkodást, megbeszélést, kommunikációt, 
megértést és együttműködést igényel a partnerek részéről. A partnereknek mindenképpen kell időt 
fordítaniuk erősségeik, gyengeségeik és lehetőségeik összegyűjtésére. A partnereknek ismerniük kell 
egymást, és kölcsönös egyetértésnek kell lennie a kitűzött célokban. A partnerek különböző 
szektorokból történő bevonása sok új érdeket, képességet, perspektívát, forrást és ismereteket 
hozhat, de ugyanígy előítélettel, sztereotípiákkal, fáradtsággal és bizalmatlansággal is járhat. A 
partnerség felállítása nagyon fontos lépés, de a „működtetése” épp olyan fontos és nehéz, állandó 
figyelmet igényel.  
 
Annak érdekében, hogy egy partnerség hatékonyan működjön, megismerhetőnek és önálló 
szervezetnek kell lennie, hogy segítse a beazonosíthatóságát. A szervezetnek stabilnak és hosszútávon 
működőnek, valamint rugalmasnak kell lennie. Szintén fontos a kommunikációs hálózat ismertetése, 
amely minden partnert biztosít arról, hogy hozzájutnak az információkhoz.  
 
A partnereknek hosszú távú stratégiát kell kifejleszteniük, ha hatékonyan akarnak működni és hosszan 
tartó eredményeket elérni. A terület alapon szerveződő partnerségek számára ennek a stratégiának 
tartalmaznia kell egy a régióra fókuszáló jövőképet az eredmény elérésére vonatkozóan, egy 
akciótervet, rávilágítva a rövidtávú prioritásokra, és egy összehangolt feladat-meghatározást, amely 
tartalmazza a hosszú távú célok megvalósítását elősegítő tevékenységeket és ütemezést. Ezen kívül 
szükség van a kötelezettségek felosztására, hogy a tervezett munka elkészüljön, a monitoring és az 
előrehaladási jelentések előkészületei megvalósuljanak.  
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A partnerségnek kétféle jogi dimenziója van: az általános jogi keret, mely alakítja a kontextust, 
valamint ezen belül a jogi szabályozás. Az a partnerség, mely jogi személyiséggel bír, olyan jogi 
szervezetként jellemezhető, amely cselekedeteiért, tevékenységeiért felelősségre vonható, ezzel pedig 
a külső szemlélők számára átlátható struktúrát mutat. Abban az esetben, ha nincs ilyen jogi keret, a 
csoport tagjainak alkalmazása az egyik (vagy több) partner feladata, aki felelősséggel tartozik 
munkavállalójáért.  
A feladatok és funkciók a jogi szabályozásnak megfelelően variálhatók. Függetlenül a jogi megállapodás 
típusától, elengedhetetlen az alapvető feladatok és követelmények formális módon történő 
meghatározása, valamint hogy kinek, mikor és mit kell csinálnia. Ezt a megyei paktum esetében az 
ügyrend határozza meg keretdokumentumként, de ki kell alakulnia a gyakorlati együttműködésnek is a 
partnerek között. 

3.5. Helyzetfeltárás, helyzetfelmérés módszerei 

A projekt előkészítési fázisában részletes foglalkoztatási helyzetelemzés készült a paktum területi 
hatályát lefedve (Csongrád megye), amely tartalmazza a térség valamennyi releváns gazdasági 
ágazatára, munkaerő-piacának jellemzőire, a foglalkoztatás nehézségeire, a kritikus pontokra, a 
beavatkozási elképzelésekre és a szezonális munkaerő-keresletre is kitérő vizsgálatát, elemzését - 
ezeket konkrét indikátorokkal, kutatásokkal, elemzésekkel, szakértői véleményekkel alátámasztva. 
 
A helyzetelemzés célja az alábbi volt:  
A térség foglalkoztatási szempontú feltérképezése annak érdekében, hogy alapozza meg a 
foglalkoztatási stratégia elkészítését, tegye lehetővé, hogy a stratégia a helyi szükségletekre, igényekre 
adjon válaszokat, továbbá rögzítse az induló helyzetet, amelyhez képest értékelni tudjuk a stratégia 
végrehajtásának sikerét. 
 
Tervezett elemzési területek: 

 az adott terület erősségei és gyengeségei, erőforrásai, a helyi munkaerőpiac sajátosságai, a 
foglalkoztatási lehetőségek és a helyi foglalkoztatást veszélyeztető tényezők, 

 a foglalkoztatás bővítéséhez szükséges hiányzó képzések azonosítása, 

 a foglalkoztatás szempontjából releváns szervezetek, a paktum lehetséges szereplőinek 
feltérképezése, 

 korábbi, hasonló kezdeményezések tapasztalatai, létező partnerségek feltérképezése. 
 
Módszertani elemek: 

 A konzorciumi partner munkaügyi szervezettől kikért – a térség munkaerő-piacára vonatkozó 
értékelés, melynek alapja a munkaügyi szervezetnél meglévő elemzések, prognózisok és 
statisztikák, KSH adatok. 

 Helyi adatfelvétel, fókuszcsoportos interjúk. 

 Partnerség-építő találkozókon elhangzottak.  

 SWOT analízis 
 

A megvalósítás során a helyi adatfelvételeket, fókuszcsoportos interjúkat módszertani elemként 
érdemes alkalmazni. 
  



43 
 

3.6. A stratégiaalkotás módszertana  

A paktum partnerek által elfogadott, a helyzetfeltárásból logikusan következő, térségi 
gazdaságfejlesztési célokhoz szorosan kötődő, foglalkoztatást és munkanélküliség elleni küzdelmet 
fókuszba állító, az állami, illetve a Csongrád Megyei Kormányhivatal munkaügyi politikájával 
összhangban álló lokális és átfogó programjaival szinergiában álló, részletes foglalkoztatási stratégia és 
akcióterv kidolgozása.  
 
A stratégia tartalmaz kutatásokat, felméréseket, adatbázisokat, ágazati trendeket figyelő elemző és 
előrejelző rendszer felépítését, negyedéves vagy féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések 
készítését. Az elkészített gazdasági és foglalkoztatási helyzetelemezésen alapuló, abból logikusan 
kidolgozásra kerülő közös (a térségi gazdaságfejlesztési célokhoz szorosan kötődő, foglalkoztatást és 
munkanélküliség elleni küzdelmet fókuszba állító, az állami, illetve a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
munkaügyi politikájával összhangban álló lokális és átfogó programjaival összhangban álló) paktum 
stratégia elkészítése, a megalapozó szakmai műhelymunkák megszervezésével, valamint a 
nyilvánosság bevonásával.  
 
A partnerség tagjai konszenzusos módszerrel fogadják el annak tartalmát, amelyeket aztán a paktum 
résztvevői közös célnak tekintenek, és amelyek megvalósításának segítése a paktum menedzsment 
szervezet feladata lesz.  A kidolgozásra kerülő foglalkoztatási stratégiát illeszteni kell az Európai Uniós, 
nemzeti szintű és a megyei szakpolitikai dokumentumokhoz. 
 
A stratégia a foglalkoztatás növelésére irányul és tartalmazza a helyzetelemzésen alapuló átfogó és 
specifikus célokat, prioritásokat, intézkedéseket; a fejlesztésekhez szükséges lehetséges források 
felmérését, indikatív forrástérképet; a monitoring és értékelési rendszerét, folyamatát, a horizontális 
(esélyegyenlőségi és fenntarthatósági) szempontok figyelembevételével.  
 
A részletes foglalkoztatási stratégia és a kapcsolódó Akcióterv kidolgozása (beleértve kutatásokat, 
felméréseket, adatbázisokat, ágazati trendeket figyelő elemző és előrejelző rendszer felépítését, 
negyedéves vagy féléves megyei gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések készítését) során a 
közösség tagjainak egyet kell érteniük abban, hogy mik azok az értékek, célok és fejlesztési irányok, 
amelyekre a jövőt építik. A stratégia-alkotás fontos lépéseként a jövőképet is meg kell határozni. A 
fejlesztési célok meghatározása érdekében fel kell vázolni azt a jövőben elérni kívánt állapotot, mely a 
közösség értékrendjét tükrözi és számításba veszi a realitásokat.  
 
A jövőkép egy olyan vízió, amely az elképzelések szerint a megye munkaerőpiacára jellemző lesz 10-15 
év múlva (az időtávot el kell dönteni). A jövőkép célja, hogy lelkesítse a közösség tagjait, mindenki 
számára világossá tegye az erőfeszítések értelmét, megakadályozza, hogy a fejlesztések vaktában, akár 
egymásnak ellentmondva valósuljanak meg.  
 
A stratégia felépítése: 

 Bevezető 

 Helyzetértékelés 

 Jövőkép és célok (átfogó és specifikus), célcsoportok megfogalmazása 

 Programok, prioritások, intézkedések megfogalmazása végrehajtandó projektekkel 

 Inaktív személyek elérése, bevonása 

 Indikatív forrástérkép 

 Értékelés, ellenőrzés, monitoring rendszer kialakítása 

 A végrehajtás intézményrendszere 
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A stratégia megvalósítása során a célokhoz való ragaszkodás mellett arra is törekedni kell, hogy a 

partnerség rugalmasan követni tudja a változásokat. A stratégia végrehajtása során a környezet nem 

marad változatlan, nap, mint nap új lehetőségekkel és problémákkal találhatja szembe magát a 

foglalkoztatási partnerség. A stratégiai célok segítenek abban, hogy a célokkal egy irányba mutató 

lehetőségeket felismerjék és megragadják, azokat a lehetőségeket pedig, amelyek csábítóak ugyan, de 

nem illenek bele az eredetileg kitűzött céljaink közé, könnyű szívvel elszalasszák. Gyakran lehet hallani 

különböző települések és szervezetek vezetőitől, hogy nem szeretnék elszalasztani a lehetőségeket, 

ezért minden elérhető pályázatot beadnak, még akkor is, ha nem számítanak arra, hogy mindegyiket 

megnyerik. Ne kövessék a példájukat! Elegendő munkát fektettünk a stratégia kidolgozásába, 

ragaszkodjanak hozzá, bízzunk megvalósításában, ne hagyják magukat letéríteni a megadott útról. 

3.7. Akcióterv készítése és megvalósítása 

A stratégia kidolgozásával párhuzamosan a foglalkoztatás-fejlesztési akciótervet is el kell készíteni. Az 

elkészítendő akcióterv az elfogadott megállapodásra, a stratégiára alapuló ütemtervvel, 

humánerőforrás-tervvel, valamint költségvetéssel rendelkező intézkedéssorozat, amely tartalmazza a 

végrehajtandó projekteket is. 3 éves időtartamra javasolt kidolgozni (2016-2019), de folyamatos 

monitoring és az időközi értékelések végzése is szükséges. A célok és a stratégiai programok 

megfogalmazásánál ügyelni kell arra, hogy egyszerre ne akarjunk mindent megváltoztatni és olyan 

területeken tervezünk fejlesztéseket, ahol a paktum partnerség sikeresen fel tud lépni, mindig 

igyekezni kell a partnerség és a célcsoportok, kiemelten a helyi/térségi vállalkozások számára 

legfontosabb területekre koncentrálni a végrehajtás során is.  

3.8. Ernyőszervezeti, megyei koordinációs feladatok ellátása 

A megye területén működő paktumok közötti koordinációt, kapcsolattartást a Csongrád Megyei 

Önkormányzat látja el. A korábbi tapasztalatok alapján egyre nyilvánvalóbb, hogy a munkaerő-piaci és 

képzési projektek megszervezését, valamint a vállalkozások igényeinek és a képzési kínálatnak az 

összehangolását a helyi, megyei szinten beavatkozni képes paktumoknak kell ellátni. A különböző helyi 

szereplők (pl. munkaügyi központ, vállalkozások, kamarák, önkormányzatok és közintézmények) 

közötti párbeszéd, információáramlás, együttműködése és erősítése mellett egyre fontosabb szerepet 

kap az alulról jövő kezdeményezések döntéshozatalba való becsatornázása is. Emiatt kiemelkedő 

fontosságú feladata a megyei paktumoknak a helyi szinten paktumok koordinációja, összehangolása és a 

folyamatos egyeztetés (az NGM elvárásai szerint min. 2 havonta), hiszen a megyei és helyi szintű 

problémák kezelése csak érdekében minél több térségi nézőpontra, tudásra és tapasztalatra van 

szükség. A korábbi tapasztalatok szerint a helyi szinten működő szereplők a helyi érdekeken túl 

gyakran nem ismerik fel a térségi együttműködésekben rejlő lehetőségeket, a saját céljaik 

megvalósításához pedig nem rendelkeznek elegendő, megfelelő humán erőforrással, kapcsolat- és 

intézményrendszerrel. A megyei paktumok koordinációjával azonban lehetőség nyílik a megyei és a 

helyi szintű célok és lehetőségek összehangolására, a kapcsolatrendszer kiszélesítésére, és olyan 

tréningek, képzések igénybevételére, amelyek segítik a szereplőket az együttműködés és a szakmai 

kompetenciák fejlesztésében. A megyében működő foglalkoztatási paktumokkal folyamatos 

kapcsolattartás, szakmai együttműködés, tapasztalatcsere programok valósulnak meg. A paktum 

irodák és a hozzájuk kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltató irodák partnerség-szervezési, toborzási, 

munkaerő közvetítési, humán fejlesztési, vállalkozási igényfelmérési tevékenységeiket egyeztetett 

módszertannal, együttműködésben végzik. 
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A tervezett ernyőszervezeti feladatok: 

 Helyi paktumok szakmai és módszertani támogatása, a működés összehangolása 

 Megyei Paktum Akadémia működtetése az Országos Paktum Platform bevonásával: paktum 

menedzsmentek fejlesztése, továbbképzések, műhelyek szervezése 

 Tudásmegosztó, tapasztalatcsere rendezvények szervezése a megyében, és bekapcsolódás az 

országos paktum platform munkájába, országos és nemzetközi kapcsolati hálózatok 

menedzsmentje, jó példák gyűjtése és terjesztése 

 A helyi paktumok monitoringja, értékelése 

 Sajtókapcsolatok, PR 

 Kutatások kezdeményezése 

 Megyei szintű negyedéves vagy féléves megyei gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések 

készítése, elemzése  

 Havi/negyedéves megyei paktum hírlevél kiadása 

 Megyei befektetés ösztönzési program létrehozásának és megvalósításának koordinációja 

 Érdekképviselet és szakmai lobby tevékenység ellátása a szakmapolitikai döntéshozók felé 

3.9. Forráskoordináció, projektek létrehozása és megvalósítása a partnerségen 
belül 

A forráskoordinációs feladatok ellátása során fontos, hogy más gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési 

célú pályázati konstrukciókhoz kapcsolódó projektgenerálás is megtörténjen a megye abszorpciós 

kapacitásának növelése érdekében. Ehhez fel kell állítani egy projektcsatorna rendszert, amelyben 

megtörténik a projekt ötletek gyűjtése, fejlesztése, finanszírozásra való előkészítés (a projektek 

kidolgozásához javasolt sablon a 10.3. mellékletben található meg). Ezen feladat végzésében a Paktum 

Irodának a Területfejlesztési Osztállyal, és a megyei projektgazdákkal folyamatos kapcsolatot kell 

tartani. A megyében nyertes projekteket pedig nyomon kell követni a Széchenyi 2020 támogatott 

projekt kereső szolgáltatásból nyert információk alapján. Mivel a 2014-2020-as időszakban nagyszámú 

kiemelt projekt is megvalósul, ezeknek projektgazdáival is célszerű kapcsolatot tartani a sikeres megyei 

megvalósítás és a helyi beágyazottság megteremtése érdekében (pl. OFA-IFKA GINOP 5.1.2. kiemelt 

projektje a társadalmi vállalkozások fejlesztése érdekében). 

A stratégia készítése során minden intézkedés leírás végén lehetséges projektek szerepelnek.  

3.10. Vállalati és partneri kapcsolattartás 

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 felmérésére, emiatt a tevékenységet már a projekt előkészítési szakaszában el kell 

kezdeni a vállalkozások lekérdezésével. 

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. 

Az igényfelméréshez a 10.4. mellékletben kidolgoztunk egy kérdőív mintát, amelyet on-line formában 
is elérhetővé kell tenni a paktum portálon. 
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A partnereket lehetőség szerint folyamatosan aktívan kell tartani annak érdekében, hogy élő 
partnerségi munka folyjon a megyei paktum keretében és minden paktum szervezeti tag valamilyen 
formában részt vegyen a stratégia, akcióterv és munkaprogram megvalósításában. 
 
A kapcsolattartás formái: 
 

 Irányító Csoport ülések 

 Munkacsoport ülések 

 Partnerségi rendezvények 

 Személyes tárgyalások 

 Telefon 

 E-mail 

 Paktum portál és fórumai 

 Közösségi média 
 

3.11. Munkaerő-piaci szolgáltatások 

A projektterv szerint a Kormányhivatal a szolgáltatásokat saját kapacitásaira alapozva és külső 
szolgáltatók bevonásával végzi.  A keresletvezérelt projekt nagy kihívás elé állítja a projekt 
konzorciumát, hiszen a számában nem túl bő célcsoportból, párhuzamos programok mellett kell 
megtalálni a vállalkozások igényeinek megfelelő munkaerőt. Emiatt a belső munkatársaknak és a külső 
bevont szolgáltatónak is nagy hangsúlyt kell helyeznie a regisztrációban nem szereplők felkutatására, 
amely új módszerek alkalmazását, és rendszeres terepi munkát igényel. 
 
A projektben folyamatosan kell végezni a munkaerő-tartalék felmérését, akik közül kikerülhetnek a 
projektbe bevont személyek (kiemelt célcsoport a 2017-ben és 2018-ban középfokú képzésben és 
felsőoktatásban végző pályakezdők: 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők). 
Valamennyi a projektben bevonható célcsoportra vonatkozóan ki kell mutatni a célcsoport nagyságát 
(fő) és amennyiben rendelkezésre állnak adatok egyéb részleteket is (pl. életkor, nem, iskolai 
végzettség).  
 
A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek: 

- Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 0-2 
szakképzés nélkül)  

- 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 
- 50 év felettiek 
- GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő 

felnőttek 
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 
- Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba 

az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható): 
  a legalább 6 hónapja álláskeresőként nyilvántartottak;  

 azok a nők, akik legalább 5 hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, a programba 
vonás időpontjában 35. életévüket betöltötték és szakiskolai, szakmunkásképző, 
szakközépiskolai vagy gimnáziumi végzettséggel rendelkeznek;  

 azok a nők, akik legalább 4 hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, a programba 
vonás időpontjában 45. életévüket betöltötték és szakiskolai, szakmunkásképző, 
szakközépiskolai vagy gimnáziumi végzettséggel rendelkeznek;  

 a legalább 3 hónapja álláskeresőként nyilvántartott olyan személyek, akiknek a 
foglalkoztatási szerv ezen idő alatt nem tudott megfelelő állásajánlatot kínálni;  
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 az elavult szakképesítéssel rendelkezők (szakképesítését a programba vonást 
megelőzően legalább 15 évvel szerezte és legalább 5 éve nem dolgozott az adott 
szakképesítést igénylő munkakörben)  

- Megváltozott munkaképességű személyek 
- Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

 
A munkaerő toborzásának különféle stratégiái igénylik annak átgondolását, hogy az érintett szereplők 
milyen motivációkkal vannak jelen ebben a folyamatban. Más megoldásokat érdemes választani olyan 
munkáltatók esetében, akik alacsonyabban kvalifikált, várhatóan gyakran cserélődő munkaerővel 
számolnak, illetve a hosszú távra építkezők esetén, és másként, más módszerekkel és eltérő 
platformokon érhetőek el a pályakezdők és a korosabb szakemberek. A hagyományos off-line, és 
önéletrajzra alapuló toborzási-kiválasztási eljárások kezdenek háttérbe szorulni. Kutatások szerint több 
mint háromnegyede a médiahasználóknak internetes csatornákon informálódik, és mindössze az 
emberek kevesebb mint negyede használ csak offline csatornákat.  
 
Fentiekből következik, hogy ebben a helyzetben, amikor a legnagyobb kihívás a paktum toborzási 
stratégiájában az eddig el nem értek megszólítása, az internetes csatornák felértékelődnek. Különösen 
annak fényében, hogy a hagyományos eszközök, a személyes tájékoztatás és a hagyományos 
médiában használt hirdetések használata jellemezte inkább az eddigi toborzási folyamatokat. Joggal és 
okkal feltételezhetjük, hogy másokat ér el egy netes kampány, mint egy személyes toborzási esemény.  
Emellett azonban nem vethetőek el azok a módszerek, csatornák, események, rendezvények sem, 
amelyek eddig jellemezték a toborzási tevékenységeket. Azonban figyelembe kell venni, hogy az 
internetes, különösen a közösségi média használata összehasonlíthatatlanul kisebb 
költségráfordítással lényegesen több érdeklődőhöz jut el, valamint a közösségi média megfelelő 
használata a feladott hirdetések hatását multiplikálni tudja. Ezért ezen a területen nem érdemes a 
költségeket semmiféle módon csökkenteni, hiszen a várható eredményesség érdekében aránytalan 
hatást válthat ki. 
 

Javasolt toborzási eszközök: 

 Az álláskeresők informálása személyes ügyintézésük során 

 Az állásfelhívások megjelenítése a szervezet honlapján 

 Tájékoztató anyagok, papír alapú információs anyagok a kirendeltségeken 

 Csoportos tájékoztatók szervezése 

 Állásbörzék 

◦ kreatív, humoros és gerillamarketing módszereket is alkalmazó, közösségi médiára építő 
figyelemfelhívás a várható eseményről 

◦ az állásbörze munkáltatói kínálata sokszínű és vonzó kell, hogy legyen 

◦ olyan kiegészítő programelemek szükségesek, amelyek valós segítséget, személyre szóló 
szolgáltatást kínálnak a várt érdeklődőknek: személyes pályaorientációs tanácsadás 
(előzetes online kérdőívezéssel növelhető azok száma, akik részesülhetnek e 
szolgáltatásban), rövid önismereti, kommunikációs, álláskeresési technikákat tanító, stb. 1-
2 órás tréning-blokkok, a munkatársakat kereső cégek elégedett munkavállalóival való 
személyes vagy pódium beszélgetések lehetőségei, stb. Ebbe a körbe alapvetően 
beletartoznak azok az eszközök, amelyek tulajdonképpen a kiválasztást segítő tesztek 
körébe sorolhatóak, ám jellegüknél fogva a szituációs helyzetek, frusztrációt, monotónia 
tűrést, kommunikációs készségeket, stb. feltáró tréninggyakorlatok nem csupán a 
kiválasztási folyamatot segítik, de az érintettek számára is fejlesztő hatást jelentenek, 
segítik önismeretüket, ezáltal a saját egyéni lépéseiket és döntéseiket támogatják a 
munkakarrierjük alakítása során. Ezért ezek beemelése a folyamatba különösen indokolt. 
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 Álláshirdetések 

 A helyi középfokú és felsőoktatási intézményekkel együttműködve toborzási célú 
eseményeket indokolt szervezni, amelyek a következők lehetnek: 

◦ tanulmányi versenyek a munkáltatók elvárásainak megfelelő szakterületeken tanuló 
fiatalok körében, ösztöndíj biztosítására, amely alkalmas a frissen végzettek elkötelezésére 

◦ a fiatalok számára vonzó, a leendő munkakörökhöz köthető élményalapú találkozási 
pontok szervezése, mint például autószerelő, gépkocsivezető stb. munkatársakat kereső 
cégek együttműködésével tesztvezetési alkalmak kínálása speciális járművekre, erős 
közösségi média gerillamarketinggel megalapozva 

◦ Gerillamarketing, nyereményakciók fiatalok számára, amely vonzó és értékes 
nyeremények mellett lehetővé teszik a találkozást elégedett munkavállalókkal, akik maguk 
válnak így a munkahelyek „reklámarcaivá” 

 Folyamatosan interaktív online kommunikáció 
 

A célcsoportba tartozó jelentkezők felmérése, kiválasztása kompetencia felmérésen alapul, az 
önkéntesség, aktivitás elvének érvényesítése mentén, amely lehetővé teszi a mögöttes indítékok 
megismerését (pl. szociális helyzet, anyagi helyzet, igények, értékek). Az alkalmazandó pszichológiai 
vizsgálatok (egyéni és csoportos) alapján diagnózis készül a bevontakról. A diagnózis készítés 
középpontjában a képességek szintje, a kommunikáció minősége és a tanuláshoz és munkavállaláshoz 
kapcsolódó motivációk állnak. Különösen tekintettel kell lenni a kompetenciák fejlesztésének 
lehetőségére, a szociális kompetenciákra és az infokommunikációs technológiára (alapvető informatikai 
ismeretek elsajátítására érdemes lenne rövid futamidejű tanfolyamokat is alkalmazni, és a képzési 
listára tenni). 
 
A fejlesztés során csoportos és egyéni formában történik meg a kompetencia-fejlesztés: a munkáltatók 
által meghatározott kompetenciák köréből az elvárt szintekre történő fejlesztés.  A projektbe 
bevonásra kerülő ügyfelek számára a Kormányhivatal külső szolgáltató bevonásával mentori 
szolgáltatást biztosít az utógondozási szakasz lezárásáig. Célja, hogy az ügyfelek egyénre szabott 
támogatást kapjanak a szolgáltatásokon keresztül az egyéni életvezetésükben, a képzéshez és 
munkavállaláshoz kapcsolódóan is. A feladat végzéséhez 6 fő mentor közreműködése 
szükséges, várhatóan 2017. január 1-től kezdődően 24 hónapon keresztül, összesen várhatóan 10 000 
óra időtartamban. 
 
A program keretében valamennyi ügyfél részére terveznek munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtást 
(álláskeresési tanácsadást, pályatanácsadás, egyéni tanácsadást, csoportos tanácsadást, pszichológiai 
tanácsadást stb.). A belső erőforrásból nyújtott szolgáltatások mellett, a speciális szolgáltatásokat 
igénylő ügyfelek részére külső szolgáltató által biztosított szolgáltatásnyújtást tervezik, díjazás 
ellenében, ami a Paktum fenntarthatóságához járul hozzá.  
 
Ennek keretében szükséges pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadást is nyújtani: 
 

 A pályaorientációs tanácsadás olyan orientáló tanácsadási folyamat, amikor az életpálya 
alakulásának előrelátható fordulópontjára készül fel a személyiség, és ehhez tájékozódni kíván 
a számára elérhető lehetőségekről. 

 Pályakorrekciós tanácsadást akkor szükséges alkalmazni, ha a tanácskérőnek van formalizált 
szakmai végzettsége, de nem tud azonosulni az eredeti döntésével, nem kívánja, nem tudja az 
adott a pályát művelni, illetve ha ennek gyakorlására nincs lehetősége, mert a munka-erőpiaci 
helyzet változásával elavultnak számít végzettsége. 

 
A dokumentálásnál figyelembe kell venni az NGM által 2016. április 7-én kiadott, majd 2016. 

szeptember 1-jei hatállyal módosított eljárásrendet.  
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Ennek mellékletében szerepel egy tájékoztató az álláskeresők részére (1. sz. melléklet), amellyel 

összhangban szükséges a projektben a célcsoportot érintő tájékoztató tevékenységeket megszervezni. 

Fontos alapelv, hogy a külső szolgáltatók által végzett munkaerő-piaci szolgáltatások során az ügyfelek 

ügyintézését a Kormányhivatallal összehangoltan szükséges végezni a párhuzamosságok elkerülése 

érdekében. 

A toborzási folyamathoz szintén kapcsolódik a 3. sz. mellékletben szereplő nyilatkozat a személyes 

adatok felvételéhez.  Ezen adatok felvételénél is törekedni kell lehetőleg az egyablakos szolgáltatás 

bevezetésére. 

A toborzás folyamat során javasoljuk, hogy a programba bevont álláskeresők tekintetében készüljön 

egyéni fejlesztési terv, amely alapját képezi a már hivatkozott eljárásrend 5. sz. mellékletében szereplő 

megállapodás előkészítéséhez is. 

 

3.12. A Csongrád megyei partnerségi alapú helyi gazdaság- és 
foglalkoztatásfejlesztési modell 

A nyugat-dunántúli REKORD foglalkoztatási paktum hálózat évtizedes tapasztalatain is alapuló 

modellre alapozva a 10.1. mellékletben szerepel az a megyei modell, amelyet a megyei paktum 

kezdeményezés működése során javasolt alkalmazni. A modell alapja a partnerségi együttműködés, és 

komplex módon tartalmazza azon rendszerek összességét, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a helyi 

gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztés partnerségi alapú, jól működő rendszere kialakuljon Csongrád 

megyében. 

Célok: A partnerségi alapú gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztés meghonosítása, a foglalkoztatási 

paktumok fejlesztése, vállalkozások intenzívebb bevonása a partnerségi munkába. Támogató 

programok, projektek kidolgozása. Térségi és kormányzati célok megvalósításának elősegítése, 

támogatása, munkaadók és munkavállalók egymásra találásának segítése. Térségi együttműködés, 

szektorok közötti átívelés elősegítése. 

A megyei partnerség alapú térségi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési modell a térség munkaerő-

piacának feltérképezése érdekében 3 fő szakaszból áll: orientációs szakasz, felkészülési szakasz és a 

teljesítési szakasz.  

Az orientációs szakasz a legfontosabb. Ebben a szakaszban kell a munkaerő számára a megfelelő 

orientációt biztosítani. Pályaorientáció és korrekció segítségével feltérképezni, hogy adott munkaerő 

milyen végzettséggel rendelkezik, valamint a munkaadónak milyen igényei vannak vele szemben. A 

megoldandó célterület azonosításának megoldásához, kezeléséhez szükséges egy képzett, kompetens, 

tapasztalt, motivált munkaerő alkalmazása.  

A felkészülési szakasz segíti azt, hogy komplex, kompetens, tapasztalt, motivált munkaerő kerüljön a 

munkaerő-piacra. Ezt segítik a komplex humán szolgáltatások, ha szükséges, akkor képzések, ahhoz 

kapcsolódó szociális-, és munkaerő-piaciszolgáltatások, valamint átfogó munkavédelmi felkészítést. 

Vannak olyan hátrányos helyzetű térségek, ahonnét a bejárás nehézségei, a közlekedési nehézségek 

miatt nem tudnak munkát vállalni a kompetens, felkészült személyek. Őket segíteni szükséges 

közlekedési szövetségek kialakításával, munkába járási támogatással.  
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A cél, hogy a megfelelő pályára állított, megfelelő kompetenciákkal, készségekkel felruházott 

munkavállaló (re)integrálódjon az elsődleges munkaerő-piacra, azaz eljusson modellünk 3. szakaszába 

a teljesítési szakaszba. Gondolni kell azon személyekre is, akik valamilyen ok miatt, az elsődleges 

munkaerőpiacra nem jutnak be. Itt megoldás lehet a közfoglalkoztatás, melynek kereteit ki kell 

alakítani.  Mivel számos esetben előfordul, hogy meglévő munkahelyét elvesztik személyek, így a 

javasolt modell, szinte folyamatosan működtethető, és kell is működjön, hiszen munkahely elvesztés, 

vagy váltás esetén a körforgás a pályaorientációtól/pályakorrekciótól újra indulhat. 

Természetesen a munkavállalók helyzetbehozásán túl, ugyanilyen fontos feladat a naprakész 

munkáltató is. Emiatt fontos a meglévő munkáltatók, vállalkozók, új vállalkozók számára 

vállalkozási/munkaadói tanácsadás nyújtása, úgy mint 

 Adózási, jogi, pénzügyi tanácsadás 

 Piackutatás, marketing, employer branding 

 Stratégia, szervezetfejlesztés 

 Innováció, technológia-, termékfejlesztés 

 Foglalkoztatás bővítés 

 Munkavédelmi szolgáltatások 
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4. Paktum sztenderdek érvényesülésének bemutatása, akcióterv a 
hiányosságok megoldására 

4.1. Horizontális szakmai elvárások 

A korábban tanulmányozott Európai Uniós jó megoldások elemzése alapján elmondható, hogy egy 

foglalkoztatási partnerség működésébe beépített időközi (ön vagy szakértői, vagy az Irányító csoport 

általi) értékelés jelentősen elősegíti az elszámoltathatóságot, demonstrálja közpénzek hasznos 

elköltését, és segíti, hogy azokat a kezdeményezéseket támogassák, amelyek leginkább megérdemlik 

azt. Emellett nem szabad megfeledkezni arról a veszélyről sem, hogy az értékelés általában túlságosan 

előtérbe helyezi a rövidtávú (gazdasági) eredményeket, pedig fontos, hogy a helyi fejlesztések 

esetében a társadalmi fejlesztések, a környezeti és a hosszú távú kapacitás-fejlesztések is kiváltsák a 

hatásukat. 

A korábbi paktumok vizsgálatánál több esetben megállapították, hogy ezen partnerségek egy része 

nem, vagy csak részben felel meg a foglalkoztatási paktumok nemzetközileg elfogadott szakmai 

kritériumainak. Emiatt szükséges, hogy a jövőben fejlődjön a paktum menedzsment szervezetek és 

paktum partnerségek szervezeti kultúrája, átlátható módon biztosítsák szolgáltatásuk minőségét, 

hatékonyságát, és a célközönség, valamint a partnerek részvételét a partnerségi folyamatokban. 

A korábbi problémák orvoslására érdekében az Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 

kidolgozta a paktumok minimum sztenderdjeit. A szóba jöhető menedzsment megoldások közül pedig 

az akkreditációs megközelítés mellett tette le a voksot.  Ebben a megközelítésben az NGM 

meghatározott egy nemzeti kritériumrendszert, amelyet minden paktum számára kötelezőnek írtak 

elő (amennyiben támogatást szeretnének), ám ez a kritériumrendszer eléggé rugalmas ahhoz, hogy az 

egyes paktumok figyelembe vehessék a helyi sajátosságokat, ilyen módon lehetőséget teremtve a 

működések optimalizálására.  

Szakmai támogatást szükséges biztosítani azoknak, akik megfelelnek a minimum sztenderdeknek, de 

tevékenységüket tovább szeretnék fejleszteni. 

A fejezetben bemutatjuk a pályázati felhívás szerinti paktum sztenderdeket, amelyek ajánlásként 

kerültek a pályázati dokumentációban. Mivel a projektzárás feltétele lesz a minősítési folyamaton való 

sikeres részvétel, javasolt az ajánlásokat teljes mértékben figyelembe venni a paktum felépítése és 

működtetése során. Jelenleg nem ismert a minősítés teljes menetrendje (ez sajnálatos hiányosság), a 

megvalósulásának módja, de a korábbi paktumos tapasztalatok alapján következtetni tudunk erre. 

Fontos, hogy a sztenderdek szerinti működést úgy lehet teljesíteni, ha már a projekt kezdetétől 

tudatosan ezek figyelembevételével zajlik a megvalósítás. A projektzáráskor nem lehetséges 

visszamenni időben 3 évet.  

4.2. Partnerségi követelmények  

Az adott szintű foglalkoztatási partnerség összetétele, teljessége, bővítési lehetőségek, a helyi/térségi 
együttműködések szervezése, a paktum partnerség működési hatóköre, feltételei, fenntarthatósága 

A foglalkoztatási paktumok az Európai Unióban különböző kezdeményezések sokrétű képét mutatják. 

Ez azt jelenti, hogy minden megállapodás speciális, a helyi sajátosságok szerint alakul ki, hiszen a 

követendő stratégiát a helyi szükségletek, a helyi szereplők és szakértők bevonásával készített 

elemzések alapozzák meg. 
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A helyi foglalkoztatási partnerség formailag az együttműködési megállapodás aláírásával jött létre. Az 

együttműködési megállapodás az a dokumentum, amely rögzítette a helyi partnerségben kooperálni 

szándékozók együttműködési akaratát. Ez a keret-megállapodás tartalmazza azokat a legfontosabb 

célkitűzéseket és szervezeti formákat, amelyek mentén a partnerek együttműködnek.  

A foglalkoztatási partnerség célja, hogy széles körű térségi vagy helyi partnerség kiépítésével 

azonosítsa a térség foglalkoztatási szempontból eredő problémáit és mozgósítson minden 

rendelkezésre álló erőforrást egy integrált közös foglalkoztatás-bővítési stratégia kialakítása és 

megvalósítása érdekében. Ezért a paktum partnerségi minimum követelményei szerint a partnerség 

ajánlott résztvevői a területileg illetékes önkormányzatok (megyei, adott szinten helyi 

önkormányzatok), a kormányhivatal, mint a megyei munkaügyi szervezet, a munkaadók képviselői 

(kamarák, szövetségek), a foglalkoztató cégek, vállalkozások, a non-profit és közigazgatási 

foglalkoztatók, a munkavállalók képviselői (szakszervezetek), a képző intézmények, a civil szervezetek. 

A fentieknek megfelelően a foglalkoztatási paktumoknak, a következő kulcsszereplőknek kell részt 

venniük a minimum követelményeknek való megfeleléshez: 

Javasolt min. 25 - max. 30 tagszervezettel 

 Megyei Kormányhivatal Munkaügyi szervezeti egységei 

 Megyei önkormányzat   

 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara delegáltja 

 A megyei jogú város(ok) önkormányzatai   

 A megyei munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek  

 Jelentősebb foglalkoztatók, lehetőség szerint több vállalkozói kategóriából, ideális esetben a 
munkaadói kört méretük és jellegük szerint reprezentáló arányokban 

 A megyei civil és non-profit szféra, szociális szövetkezetek, kisebbségi önkormányzatok képviselői 

 Megyei agrárkamarák 

 Jelentősebb szakképző intézmények, felnőtt- és egyéb képzők, felsőoktatási intézmények, 
kutatóhelyek 

 Területfejlesztési és innovációs ügynökségek, gazdaságfejlesztési szervezetek (pl. HVK) 

 Munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetek 

 Megyén belül működő foglalkoztatási paktumok képviselői 

 Megyei HACS-ok képviselője 
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4.3. Szolgáltatási követelmények 

Paktum tevékenységek, paktumszolgáltatások 

A foglalkoztatási paktum szolgáltatások lényege, hogy a térség munkaadói és munkavállalói 

szükségleteinek kielégítése megtörténjen, az abban való közreműködéssel kapcsolatban az 

értékátadási (tudás, probléma-megoldás, erőforrás, lehetőség biztosítása stb.) folyamat 

megvalósuljon, melyben az igénybe vevő is részt vesz. A szolgáltatások igénybe vevői felé egyfajta 

jogviszony jön létre, amelyre megfelelő jogi, szakmai és egyéb szabályok vonatkoznak.  

Jövőkép és stratégia készítése, illetve megléte 

- A közös stratégia kialakítása kapcsán fontos, hogy a foglalkoztatási partnerségnek világosan 
meghatározott céljai legyenek, a partnerség valamennyi lényeges szereplő részvétele dokumentált 
legyen a paktum stratégiájának kialakításában, a közösen kialakított stratégia következik-e a 
problémaelemzésből és egy hosszú távú foglalkoztatáspolitikai stratégiát követ-e? Ennek megerősítése 
a partnerek részéről aláírásukkal megtörtént-e? - A stratégia megvalósítása során tervezett 
intézkedések mennyire konzisztensek egymással? 

- A közös paktum stratégia kialakításának megvolt-a szükséges módszertani megalapozása? (szakmai 
műhelymunkák, a dokumentumok társadalmi vitára bocsátása, a partnerségi megállapodás aláírását 
követően foglalkoztatási partnerségi Fórumok szervezése a széles körű nyilvánosság biztosítása 
céljából) 

A közös foglalkoztatási stratégia minimum elemei megyei paktumoknál: 

 Megyei helyzetfeltárás, SWOT és helyzetelemzés 

 Jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások 

 Megyei Foglalkoztatási Stratégia, horizontális szempontok érvényesítése 

 Akcióterv 

 A megyei foglalkoztatási stratégiához illeszkedő kidolgozott operatív projekttervek (minimum 5 
db) 

További kötelező dokumentumok: 

 a megyei foglalkoztatási paktum Irányító Csoport működési szabályzata, 

 a megyei paktum Irányító Csoport éves munkaterve 

 a paktum menedzsment szervezetének éves munka- és költségterve  

 Jövőkép és stratégia készítése, illetve megléte 

 Működési és monitoring kézikönyv megléte 

A menedzsment szervezet, menedzsment kapacitások megléte 

A paktum menedzsment tevékenysége, mint szolgáltatás a (térségi) gazdaság működésének része, a 

szolgáltató és az igénybevevő között jogviszony jön létre, ezért szabályozni kell a szolgáltatásnyújtás 

különböző követelményeit, feltételeit.  
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A paktum menedzsment szolgáltatásainak megszervezés egy ciklikus folyamat, ami a szükséglet 

feltárásával és elemzésével indul és a szolgáltatási folyamat megtervezése, szolgáltatás értelmezése, 

meghatározása követi.  

Közben vizsgálni kell a megvalósíthatóságot és meg kell határozni a szolgáltatás nyújtás technikai és 

pénzügyi feltételeit, jogi kereteit. A későbbiekben aztán a szolgáltatásnyújtás minőségi feltételeinek, 

követelményeinek meghatározása, valamint a paktum szolgáltatás-továbbfejlesztésének tervezése is 

meg kell, hogy történjen.  

4.4. Működési követelmények 

 Technikai feltételek megléte, biztosítása 

 A szervezeti működés szintjeinek elkülönülése és együttműködése 

 A belső és külső kommunikációs tevékenységek 

 A működés rövid távú akcióterve, éves munkaterve és költségvetése 

 A paktumműködés monitoringja  

 Értékelési rend megléte (pl. önértékelés) a működés minőségének fejlesztése érdekében 

Minden stratégia annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Ez a foglalkoztatási paktumok esetében is 

érvényes, hogy a partnerszervezetek által aláírt együttműködési megállapodásban foglalt közös 

küldetés megvalósul-e, az a működési feltételek megteremtésén múlik.  

A különböző érdekekkel rendelkező partnerek erőforrásokat kell, hogy biztosítsanak a közös célok 

elérése érdekében, ezért kölcsönös megállapodást kötnek arról, hogy az egyes partnerek hogyan 

fogják rendelkezésre bocsátani erőforrásukat a közös célokért, és hogyan értesítik egymást a 

meghozott döntésekről. Így ez a tevékenységek közös tervezését és a végrehajtásról való értesítést 

jelenti. Nehezen mérhető az, hogy az egyes partnerek mennyi hozzáadott értéket visznek az 

együttműködésbe, mivel a paktum résztvevői nem csak pénzügyi, hanem szakmai és egyéb inputokat 

is (pl. elhelyezés, irodatechnika, kommunikációs felületek) biztosítanak a projektekhez.  

Az viszont kimutatható, hogy az együttműködési megállapodást aláírók közül hányan aktív résztvevői a 

paktumnak. Ebből a szempontból a társadalmi tőke dinamizálása is fontos, mert ezzel arányosan nő a 

partnerek hozzáadott értéke is.  

A partnerség által megalkotott működési szabályok tartalmazzák a menedzsment szervezettel 

kapcsolatos létrehozási és működtetési előírásokat, amelyek kitérnek a személyzettel és a technika 

háttérrel kapcsolatos előírásokra, az ellátandó feladatokra, nyújtandó szolgáltatásokra, a kialakítandó 

információáramlásra, valamint a minőségi rendszerre. 
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A Paktum minimum a megyei paktumok esetében: 

 felelős menedzsment szervezet kijelölése az Irányító Csoport által 

 minimum két fő felsőfokú végzettségű, min. 2 éves releváns tapasztalattal rendelkező alkalmazott 
(legalább 1 főállású és 1 részmunkaidős) 

 legalább 20 m2-es önálló irodahelyiség funkcionális bútorzattal és a közös szociális helyiségek 
használatának biztosítása 

 Internet eléréssel rendelkező biztonságos számítógépek, köztük egy szerver- vagy akként működő 
központi gép jogtiszta irodai alkalmazásokkal és nyomtatási/szkennelési lehetőséggel 

 megfelelő védelmi és adatmentési rendszerek megléte, off-line adatmentési és biztonsági tárolási 
megoldásokkal 

 vezetékes vagy mobil telefonhasználat, irodaszerek biztosítása 

 megyei paktum koordinációs honlap kialakítása és a szerkesztőségi rendszer használatának 
biztosítása 

 belső és külső hírlevél rendszer és közös dokumentumtár a honlaphoz kapcsolódóan 

 a nyilvánossághoz és belső/külső kommunikációs tevékenységekhez deklarálni kell a partnerek 
által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat 

 a megyei gazdaságfejlesztési programhoz és az elkészített paktum stratégiához kapcsolódóan 
kialakított rövid távú működési akcióterv, a partnerség által elfogadott éves munkaterv és 
költségvetés 

 a paktum működés monitoring folyamatának leírása és az értékelési rendet szabályozó kézikönyv 
megléte.  
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4.5. A sztenderdeknek való megfelelés jelenlegi státusza, és akcióterv a 
hiányosságok pótlására 

 

Kritérium Jelenlegi státusz Szükséges akció Felelős Határidő 

Partnerségi követelmények  

Partnerségi összetétel Megfelelő Nyitottság 
fenntartása 

ICS elnök folyamatos 

Stratégia és jövőkép Megfelelő Megvalósítás, 
nyomon követés 

Szakértő folyamatos 

Szolgáltatási követelmények  

Paktum tevékenységek, 
paktumszolgáltatások 

Tervezet Kidolgozás, 
bevezetés 

Paktum 
Iroda 

folyamatos 

A menedzsment 
szervezet, menedzsment 
kapacitások megléte 

Létrejött a paktum 
iroda és felállt a 
projektmenedzsment 

Folyamatos 
működtetés, 
továbbképzések 

Projekt-
menedzser 

folyamatos 

Működési követelmények  

Felelős menedzsment 
szervezet kijelölése az 
Irányító Csoport által 

Megvalósult Két évente 
felülvizsgálat 

ICS elnök 2018.06.30. 

Minimum két fő 
felsőfokú végzettségű, 
min. 2 éves releváns 
tapasztalattal rendelkező 
alkalmazott (legalább 1 
főállású és 1 
részmunkaidős) 

Megvalósult Két évente 
felülvizsgálat 

ICS elnök 2018.06.30. 

Legalább 20 m2-es 
önálló irodahelyiség 
funkcionális bútorzattal 
és a közös szociális 
helyiségek használatának 
biztosítása 

Megvalósult Két évente 
felülvizsgálat 

Pénzügyi 
vezető 

2018.06.30. 

Internet eléréssel 
rendelkező biztonságos 
számítógépek jogtiszta 
irodai alkalmazásokkal és 
nyomtatási/szkennelési 
lehetőséggel 

Megvalósult Két évente 
felülvizsgálat 

Szakértő 2018.06.30. 

Vezetékes vagy mobil 
telefonhasználat, 
irodaszerek biztosítása 

Megvalósult Két évente 
felülvizsgálat 

Pénzügyi 
vezető 

2018.06.30. 

Megyei paktum 
koordinációs honlap 
kialakítása és a 
szerkesztőségi rendszer 
használatának biztosítása 

Tervezet Megtárgyalás, 
elfogadás, külső 
szolgáltató 
kiválasztása, és 
tartalomszolgáltatás 

Paktum 
Iroda 
vezetője 

2017.06.30 
és 
folyamatos 

Belső és külső hírlevél 
rendszer és közös 
dokumentumtár a 

Tervezet Megtárgyalás, 
elfogadás, és 
megvalósítás 

Paktum 
Iroda 
vezetője 

2017.06.30 
és 
folyamatos 



58 
 

honlaphoz kapcsolódóan 

A nyilvánossághoz és 
belső/külső 
kommunikációs 
tevékenységekhez 
deklarálni kell a 
partnerek által 
rendelkezésre bocsátott 
erőforrásokat 

Megvalósult Két évente 
felülvizsgálat 

Pénzügyi 
vezető 

2018.06.30. 

A megyei 
gazdaságfejlesztési 
programhoz és az 
elkészített paktum 
stratégiához 
kapcsolódóan kialakított 
rövid távú működési 
akcióterv, a partnerség 
által elfogadott éves 
munkaterv és 
költségvetés 

Megvalósult Éves felülvizsgálat Szakértő Akcióterv: 
2016.10.31. 
Munkaterv 
és 
költségvetés: 
2016.10.15 

A paktum működés 
monitoring folyamatának 
leírása és az értékelési 
rendet szabályozó 
kézikönyv megléte 

Megvalósult (paktum 
működési és 
monitoring 
kézikönyvbe 
integráltan) 

Éves felülvizsgálat Paktum 
Iroda 
vezetője 

2016.10.31. 
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5. Kommunikációs csatornák és módszerek  

5.1. Alapvetések 

„A belső kommunikáció fogalma könnyen és egyszerűen meghatározható. A "belső" itt azt jelenti 
"szervezeten belüli", a "kommunikáció" helyett pedig akár "párbeszédet" is mondhatnánk.”  
 
Az idézett mondat kifejezi azt a feladatot és annak a filozófiáját, amit érvényesíteni kell a 

Foglalkoztatási Paktum működése során.  

Szem előtt kell tartani, hogy a paktum együttműködés is, mint minden más együttműködés, bizalmi 

alapú. Fel kell építeni és meg kell tudni őrizni a bizalmát az abban részt vevőknek és a paktum által 

nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevőknek. Minden bizalom alapja az információk megfelelő 

szintjének a biztosítása az érintett célcsoportok számára. Természetesen más-más jellegű és mélységű 

információt kell és lehet az egyes szereplők számára biztosítani ahhoz, hogy azt elégségesnek és 

hasznosnak érezzék.  

A partnerség üzeneteinek megfogalmazásakor a hitelességre kell törekedni. Olyan paktum üzeneteket 

kell megfogalmazni, amelyek a valóságnak megfelelnek, hiteles információt és adatokat tartalmaznak a 

partnerségi együttműködésről, a partnerségi megállapodást aláírók tevékenységéről és a 

partnerségben résztvevő személyekről. 

 
A kommunikáció végig kíséri a partnerség előkészítését, létrejöttét és a megvalósítási szakaszt is. A 
partnerségi kommunikáció alapvető célja, hogy egy tudatos, szervezett folyamat eredményeként 
építse a foglalkoztatási paktum identitását, azonosságát, egyedi arculatát, pozitív irányba fejlessze a 
foglalkoztatási partnerségről kialakult képet.  A jó kommunikáció alapján formálódó érdeklődés a 
megye a foglalkoztatási partnerség tevékenysége iránt befolyásolja a megyébe irányuló 
befektetéseket, ezáltal a megye fejlődését, a foglalkoztatás bővülését. 
 
A kommunikáció irányulhat kifelé és befelé. A belső kommunikáció a partnerek számára biztosítja az 
információáramlást a partnerek és a menedzsment, valamint ezek szervezetei között. Ez segít abban, 
hogy a partnerek megértsék, valójában hogy is működik a „szövetség”, annak szabályait, más, a 
projektbe bevont partnerek szerepét. Fontos szem előtt tartani, hogy a partnerségen belül mindenki 
véleménye ugyanolyan jelentős. Ez elvárja és garantálja is egyben a különféle hatások egyensúlyát, az 
egymással szembeni tiszteletet és törődést a szervezeten belül. 
 
A külső kommunikáció biztosítja partnerség munkájának láthatóságát. Ehhez kommunikációs stratégia 
kidolgozása szükséges, melyben pontos akcióterv is szerepel. A kommunikációra megfelelő 
mennyiségű – mind idő, mind pénz – forrást kell szentelni. Egy kommunikációs- vagy sajtó-referens 
kinevezése megkönnyíti ezt, és segíti a partnerségen kívüliek információhoz jutását. A médiával való 
kapcsolattartás ugyancsak rendkívül fontos. A kommunikációban az elektronikus kommunikáció 
nagyon fontos, ezt fogja szolgálni a létrejövő paktum portál is. Ezen kívül alkalmazni kell a közösségi 
média eszközeit, javasolt a megyei paktum számára Facebook oldal létrehozása is, amelyen a követő 
partnereket, célcsoport tagokat, vállalatokat folyamatosan tájékoztatni lehet az eseményekről, 
hírekről, lehetőségekről.  
 
A kommunikáció során a paktum szervezeti tagok meglévő kommunikációs csatornáit (hírlevelek, 
találkozók, rendezvények, honlap stb.) is használni kell. 
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5.2. A partnerségi belső kommunikáció  

A paktumnak az erősségek kiemelése, a gyengeségek megoldása stílusú kommunikációt célszerű 
alkalmaznia, ami szintén bizalom- és a hitelességet erősíti. 

 
A partnerség kommunikációját a paktum célcsoportjai (önkormányzatok, képzőintézmények, szociális 
partnerek, munkaügyi szervezet, civilszervezetek, stb.) és a térség célcsoportjai szerint (fiatalok, 
idősek, hátrányos helyzetűek, munkanélküliek, kisebbségek, stb.) differenciáltan kell végezni.  

 
A partnerség szereplői (az önkormányzatok, a vállalkozók, a civilszervezetek, a képzőintézmények, a 
kamarák, a szociális partnerek, a Kormányhivatal) közötti folyamatos kommunikációban érvényesíteni 
kell a megyei érdekek megjelenítését.  A paktum kommunikációját össze kell hangolni, össze kell 
egyeztetni a megye más szereplőinek kommunikációjával is. 
 
A partnerség eredményes kommunikációját szolgálja a térség többi, paktumon kívüli szereplőivel való 
együttes, közös megjelenés a helyi médiákban, közös bemutatkozások, sajtótájékoztatók, 
programsorozatok szervezése.  

 
El kell érni, hogy az integrált kommunikáció magasabb minőséget és nagyobb hatékonyságot 
eredményezzen. Ezt a monitoring folyamatában figyelemmel kell kísérni és a partnerség 
kommunikációs stratégiájának értékelésekor számba kell venni, hogy hány alkalommal, milyen 
formában és minőségben történt meg a közös, integrált kommunikáció. 

 
A partnerségben résztvevő helyi paktumok területi identitásainak összekapcsolásával alakítsuk a 
térségi partnerség kommunikációját. Meg kell őrizni a megye valamennyi paktumos területi 
egységének egyediségét, de azokat egy magasabb, térségi szinten célszerű integrálni a közös érdekek 
mentén.  

 
Hasznos, ha a partnerségi együttműködés hozzájárul a térségi vonzerő erősödéséhez, segíti a 
térséghez való ragaszkodást, továbbá szolgálja az elszármazottak visszaáramlását is. 

 
A partnerség elvét a kommunikációban is érvényesíteni kell, vagyis a kommunikációban a partnerség 
azt jelenti, hogy a paktumban résztvevő valamennyi szereplő érdekeit kifejezésre kell juttatni, a közös 
érdekekre és azok egyidejű érvényesítésére célszerű koncentrálni.  
 
A közös érdekek alapján megfogalmazott üzenetek eljuttatása a megye lakóihoz, szervezeteihez, 
foglalkoztatóihoz, képzőintézményeihez, önkormányzataihoz, a szociális partnerek helyi képviselőihez, 
a kamarákhoz, civilszervezetekhez olyan többlethatást eredményez, amely napjaink médiavilágában 
egyedi és innovatív. Ezzel a lehetőséggel a partnerségnek élnie kell és eredményeit felhasználni a 
továbblépéshez, a fejlesztési stratégiák, az erre épülő akciótervek, a közös projektek 
megvalósításában. 

 
A közös, partneri kommunikációnak gazdasági haszna is van, mivel költségmegtakarítást 
eredményezhet a kommunikáció minden területén.  
 
A partnerségben folytatott kommunikáció során ki kell jelölni a partnerség szervezetén belül az  
üzenetek tartalmát meghatározó személyeket,  ki kell dolgozni  feladattervet, felelősségi köröket kell 
meghatározni  annak érdekében, hogy valóban a legjobb eredményt érjük el és az számon kérhető, 
ellenőrizhető legyen valamennyi partner részéről.  
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A kommunikációnak nemcsak a paktum részéről kell kiindulnia, hanem a célcsoportok felől jövő 
kommunikációt is fogadni kell. 
 
A helyi foglalkoztatási partnerség szervezeteitől (irányító csoport, paktum iroda) érkező információkat 
és az ebből készülő kommunikációs dokumentumokat is meg kell jeleníteni.  
 
Emellett lehetőséget kell adni a partnerségi megállapodást aláíróknak is, hogy az általuk fontosnak, 
kommunikációra, kapcsolatépítésre alkalmas dokumentumaikat megjeleníthessék a partnerségi 
kommunikációban (üzenetek, kiadványok, hírlevelek, média megjelenés). Biztosítani kell továbbá, hogy 
a paktumon kívül lévő személyek, szervezetek, cégek is élhessenek a kommunikáció lehetőségeivel a 
partnerség irányába (partnerségi info vonal működtetése, honlapon levelezési lehetőség, stb.). Ez a 
többoldalú kommunikáció hozzájárulhat a térségi partnerség elfogadottságának erősödéséhez, a 
partnerek és a térségi szereplők egymásiránti jobb megértéséhez, aktivizálhatja a közös cselekvést.  
  
A paktum kommunikációban együttesen hatásos, ha együtt érvényesül a központilag szervezett és az 
egyes szervezetek általi kommunikáció. Alapvetően hasznos a közös fellépés, az együttes 
kommunikáció. Erre törekedni kell a stratégia és az akciótervek megvalósítása során, elsősorban a 
közös, a paktum szervezeti egységei (irányító csoport, paktum iroda) által kezdeményezett 
kommunikációs akciókban.  

 
A partnerség tagjai egyénileg is kommunikálhatnak a térség, a régió irányába, de kommunikációjuk 
hatékonyságát növeli, ha a megyei/helyi foglalkoztatási partnerség tagjaiként, a mögöttük lévő 
társadalmi tőke támogatottságával teszik ezt.  
 
Mind az egyéni, mind a közös kommunikáció eredményességét alapvetően befolyásolja, hogy a 
kommunikáció előkészítetten, irányítottan valósult-e meg, kifejezésre jutottak-e az egyéni és 
partnerségi érdekek, megvalósult-e ezek összhangja. Ez is a monitoring folyamat során figyelhető és 
értékelhető. 

 
Minden esetben célszerű értékelni mind a saját, mind a szolgáltató szervezet kommunikációs 
tevékenységét, továbbá folyamatosan kontrolálni és visszajelzéseket adni az eredményesebb további 
kommunikációs munka érdekében.  

 
Érdemes azt is megvizsgálni, hogy a kommunikációra (tartalmi, technika megoldások) fordított 
költségek hozták-e azt a hatást, amit vártunk. Megérte-e saját erőből megoldani, vagy eredményesebb 
a kommunikáció, ha szakértő céget vesz igénybe a paktum.  

 
Nemcsak a helybeliek, hanem a megyéből elszármazottak, különösen az ismert, elismert személyek is 
igénybe vehetők a partnerségi kommunikáció erősítésére. Hasznos kihasználni a partnerség érdekében 
a megyéből kötődő személyek és más személyek lobbytevékenységét is a paktum megismertetésére, 
népszerűsítésére.  Fontos a monitoring során annak számbavétele, hogy ezeket a kapcsolatokat 
kihasználja-e a partnerség, milyen intenzitással és eredményességgel.  

 
A partnerség kommunikációja mindig proaktív, akcióorientált legyen.  Minden paktumban résztvevő 
szervezet számára, illetve a paktum rendezvényei előtt kommunikáljuk az eseményeket, az akciókat, 
vagyis előzzük meg, legyen proaktív a partnerség kommunikációja. Ezt a proaktivitást segítheti, ha 
eseménynaptárt, vagy ütemtervet készítünk a partnerség és a benne résztvevők várható 
rendezvényeiről, tevékenységéről, akcióiról és ehhez egy rövid folyamat leírást kapcsolunk. Ez egy 
rövid tájékoztató kommunikáció alapjául is szolgálhat és bármikor átadható, elmondható, akár egy 
telefonos interjú formájában is. 
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A partnerségi megállapodás aláírásáig az aláírás előkészítő folyamatára, a paktum célcsoportjára, a 
potenciális aláírókra, majd az aláírásra, majd  a paktum stratégiájának megvalósítására kell 
koncentráljon a kommunikáció. A partnerségi megállapodás aláírását követően az elkészült akcióterv 
üzeneteit kell eljuttatni és a ténylegesen elindult akciókat, projekteket kell bemutatni a térség 
lakosainak, szervezeteinek, a partnerség résztvevőinek.  
 
A partnerségi megállapodás létrehozása óriási feladat, amelyben sokan dolgoznak, segítenek, 
lobbiznak. Fontos, hogy mindenki megkapja elismerését munkájáért és ez további aktivitásra serkentse 
a partnerség tagjait. A partnerségi kommunikáció adjon lehetőséget új tradíciók teremtésére, amelyek 
tovább erősítik az együttműködést, a partnerséget. 

 
Természetesen vannak olyanok is, akik hátráltatják a partnerség létrejöttét, majd az akciók során 
esetleg az ellenzők táborát erősítik. Őket se hagyjuk ki az elismerésből. A partnerségi citromdíj őket is 
megilleti, aminek lehet olyan üzenete, amely elgondolkodásra késztetheti a pesszimistákat, illetve a 
kívülállókat, az esetleges ellenzőket.  
 
A tudatos kommunikáció mellett használjuk ki a térségről megjelenő híreket is paktum 
népszerűsítésére. Praktikus kihasználni azokat az eseményeket, történéseket, amelyek a térségről, az 
együttműködésről, a paktum tevékenységéről nem általunk tervezetten és szervezetten jönnek létre 
(TV riport, újsághír, rádiótudósítás) Fontos, hogy mindig legyünk készen ezen üzeneteknek a paktum 
céljaira való átfordítására, használjuk ki ezeket partnerségünk érdekében.  

 
A partnerségi megállapodás előkészítésének folyamatában kialakulhatnak válsághelyzetek is. A 
partnerségi kommunikációnak ezt is fel kell vállalnia, gyorsan és hitelesen kell reagálnia torz hírekre is. 
A kialakult helyzetet először a partnerségi megállapodás aláírására vállalkozó szervezetek irányába kell 
kommunikálni, majd a paktum működése során a partnerségi megállapodást aláírók felé. Már ebben 
az üzenetben meg kell fogalmazni, hogy a partnerség szervezetei (Irányító csoport, paktum iroda) 
milyen lépéseket, akciókat terveznek a felmerült problémák gyors megoldására. A megoldás végleges 
üzenetét közösen kell megfogalmazni.  

 
A kialakult válsághelyzetekről, a problémákról a térségi közvéleményt is tájékoztatni kell.  

 
Hasznos egy kommunikációs akciósorozatot, kampányt összeállítani a partnerség gondolatának, 
gyakorlatának, a megállapodás előkészítésének bemutatására, a megállapodást aláíró szervezetek 
megismertetésére, majd az elkészült stratégia és akcióterv elemeinek népszerűsítésére és a 
megvalósítás folyamatának bemutatására. 
A kampány zárása után értékelni kell eredményességét és levonni a szükséges tanulságokat. A 
kommunikációs kampány monitoringjánál vegyük számba, hogy  

 Hány személy és szervezet állította össze a kommunikációs kampányt? 

 Hányan vettek részt a kampányban a partnerség szervezetei közül? 

 Az akciósorozat kivitelezésében hány partner vett részt? 

 Milyen és hány kommunikációs eszközt alkalmaztak a kampányban? 

 Hány szponzort sikerült bevonni, közöttük szerepeltek-e a partnerség tagjai, vagy csak 
külső szervezetek? 

 A partnerségben résztvevő vállalkozások hányszor vettek részt a kampányban? 

 Melyik kommunikációs eszközt használták és milyen gyakorisággal? 

 Melyik eszköz volt a legmeggyőzőbb, a leghatékonyabb? 

 Mennyi pénzeszközt használtak fel a kampányban és annak egyes elemeire?  

 A kampány megvalósítása saját szervezésben, vagy szolgáltatás igénybevételével történt? 

 meghívással, ajánlatok bekérésével, vagy ismeretségi alapon választották ki a kampány 
megvalósítóit és milyen gyakorisággal? 
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A fentiek számszerűsítése után, az indikátorokhoz fűzzük hozzá tapasztalatokat és ezeket az 
értékelésben rögzítsük.  
 
A partnerség külső kommunikációjában törekedni kell a partnerség beazonosíthatóságára, 
összetéveszthetetlenségére, erre megfelelő üzeneteket kell kidolgozni és alkalmas kommunikációs 
eszközöket keresni.  
 
A külső kommunikáció eredményességét is mérni kell:  

 Hány fő vett részt konzorciumi partnerek közül a  külső kommunikációban? 

 Hányan járultak hozzá a partnerségi megállapodást aláírók közül személyes részvétellel és 
anyagi támogatással a külső kommunikációhoz? 

 Az irányító csoport hány tagja vett részt és milyen eredményességgel a  külső 
kommunikációban? 

 hány térségi vezéregyéniséget sikerült bevonni a partnerség külső kommunikációjába? 

 Összefogtak-e más partnerséggel a partnerségi együttműködés népszerűsítésére, 
terjesztésére? 

 Sikerült-e ezek hatékonyságának, hozadékának mérése? 

 Hány alkalommal használt a paktum más szervezeteket, hálózatokat külső 
kommunikációjában? 

 Támogatta-e anyagilag és milyen összeggel más szervezet, hálózat a partnerség külső 
kommunikációját és milyen gyakorisággal? 

 Készült-e logó, vagy védjegy a külső kommunikációhoz? 

 Jelentett-e minőségi garanciát, további hozadékot a paktum védjegyének használata a külső 
kommunikációban? 

 A partnerségben résztvevők termékein használták-e és hány alkalommal a partnerség logóját? 
 
A partnerség tagjainak viselkedése, magatartása egymás között és a térségben, a térségen kívül, 
alapvetően befolyásolja a partnerség megítélését, a közvélemény vélekedését.  
 
A paktum szervezete (Irányító csoport, paktum iroda) tagjainak magatartása, kulturáltsága alapvetően 
meghatározza a külső és belső kommunikációt. 
 
Célszerű számba venni a paktumot képviselők magatartásának hatását a paktum külső és belső 
kommunikációjában. Számszerűsíteni, hány visszajelzés érkezett magatartásuk, megnyilvánulásaik 
pozitív, illetve negatív hatásairól helyben, a térségben, a régióban, vagy akár országosan is. 
 
Nagyon hasznos és sok tapasztalatot eredményező a szomszédos megyékkel, térségekkel kiépített 
kommunikációs kapcsolat. Nagyon tanulságos a már működő, vagy az újonnan alakult paktumokkal 
való kapcsolatfelvétel, illetve irányukba is továbbítani és irányukból is fogadni üzeneteket. 
 
Célszerű elemezni, hogy  

 Milyen intenzitásúak ezek a kapcsolatok? 

 Hány alkalommal került sor közös kommunikációs eszközök alkalmazására? 

 Hány fő vett részt közös kommunikációs kampányok szervezésében? 

 Hány települést, lakost, szervezetet ért el a közös kommunikációs kampány? 

 Hány térségen/megyén kívüli személy, szervezet, vállalkozás vett részt a közös kommunikációs 
kampányban? 

 Milyen nagyságú munkával, illetve anyagi támogatással kapcsolódtak be a közös 
kommunikációs kampányba? 

 Hány fő vett részt a lakossági fórumokon a partnerségi térségen kívüli területről? 
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A helyi lakosságra irányuló belső kommunikáció a térségben élők önbizalmát, tenni akarását növelheti. 
Ez a kommunikáció a térségi megújulást, a foglalkoztatási stratégia megvalósítását segíti.  A 
partnerségi kommunikációhoz elengedhetetlenül szükséges a paktum kommunikáció hatékony 
működési mechanizmusának kialakítása, a paktum menedzsment szervezetének felkészültsége, 
aktivitása, kezdeményezőkészsége és hatékony munkája. Ehhez megfelelőn kvalifikált, a 
kommunikációhoz szakmailag is értő munkatársakra és megfelelő pénzügyi forrásokra van szükség. A 
monitoring során vegyük számba hány fő foglalkozott kommunikációval a paktum menedzsment 
szervezetében, rendelkeztek-e megfelelő felkészültséggel ehhez a tevékenységhez, hányan vettek 
részt speciális kommunikációs képzésben és hány alkalommal? Milyen forrásokat használtak fel a 
kommunikációhoz és milyen összeg állt rendelkezésre az egyes akciókhoz? 
 
A partnerség szervezetei (Fórum, Irányító Csoport, Paktum Iroda) közötti kommunikáció rendszerét is 
ki kell alakítani.  Fontos annak folyamatos figyelése és értékelése, hogy kialakultak-e a szervezeti, a 
személyes kapcsolatok a paktum szervezetei és az abban dolgozó, közreműködő személyek között.  
 
A kommunikációs fejezetben az eredményes és hatékony kommunikáció feltételeit tekintettük át és 
igyekeztünk összefoglalni, hogy mit kell tenni ennek megvalósulása érdekében. Ha alaposan 
áttanulmányozzák a fejezetben leírtakat és ennek megfelelően szervezik a kommunikációt és annak 
hatásait elemzik, akkor az elemzések eredményei jól számszerűsíthetők, indikátorokká alakíthatók és 
ezekből levonható megállapítások megfelelő alapot biztosítanak az értékeléshez is. 
 

5.3. A partnerségi külső kommunikáció  

A projekt egyik fő tevékenysége a figyelemfelkeltés, a minél szélesebb körű partnerség 

megteremtésére és a projekt tudatosítására az együttműködési hálózatban érintett partnerek, 

valamint a szélesebb nyilvánosság körében workshopok, partnertalálkozók, szakmai és közösségi 

fórumok szervezése, a stratégiaalkotási folyamat előmozdítására és az együttműködés fenntartására 

valamint a program megvalósítására. 

Feladat a projektben résztvevők közötti folyamatos információcsere segítése, lebonyolítása, a projekt 

megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció az együttműködési hálózatban érintett 

partnerek között. 

5.3.1. Kommunikációs célok meghatározása 

Az EU szintű szabályozás alapján kialakult hazai szabályoknak megfelelően a pályázónak a projekt 

jellegétől és méretétől függően kommunikációs kötelezettségeket kell teljesítenie. Profiltól és mérettől 

függetlenül minden szervezet (projekt) számára elengedhetetlen, hogy folyamatos kapcsolatban 

legyen szűkebb és tágabb működési környezetével, partnereivel, ügyfeleivel, munkatársaival.  

A Csongrád Megyei Önkormányzat vezette konzorcium részéről megvalósuló kommunikációs 

tevékenység célja, hogy a támogatási kérelem nyújtotta lehetőséget és annak eredményeit megyei 

szinten minél többen megismerjék, valamint hogy a kommunikációs eszközök segítségével minél 

szélesebb körű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság és a célcsoportok számára a megvalósult 

fejlesztésekről, és arról a tényről, hogy EU támogatásból valósult meg a támogatási kérelem.  

A kommunikációs tevékenység további célja, hogy elősegítse a projekt átfogó és specifikus céljainak 

megvalósulását, illetve tájékoztassa a projekt lehetőségeiről, előre haladásáról, eredményeiről a 

projekt közvetett és közvetlen célcsoportjait, illetve a tágabb környezetét. 
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A Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága 2016. június 23.-án kelt levelében értesítette a 

Csongrád Megyei Önkormányzatot a támogatási kérelmének támogatásáról. Ez alapján a 

„Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeit összefoglaló útmutatók hatályossága” című 

dokumentumban foglaltak alapján használjuk a releváns „Széchenyi KTK 2020” útmutatót a 

lebonyolítás kapcsán. 

A Csongrád Megyei Önkormányzat költségvetésébe került betervezésre a kommunikációs tevékenységek 

költsége, így a beszerzéseket az Önkormányzat irányítja. A Csongrád Megyei Kormányhivatal, mint 

konzorciumi partner folyamatosan tájékoztatást kap a projekt kommunikációs tevékenységeiről. 

Minden feladatra betervezett költség tekintetében figyelembe vettük a „KOMMUNIKÁCIÓS 

CSOMAGOK KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK FELSŐ KORLÁTAI” útmutató releváns pontjait. 

5.3.2. Célcsoportok – üzenetek meghatározása 

A projektgazda a fejlesztés során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a célcsoportot tájékoztassa arról, 

hogy a projekt által egy több éves képzési és foglalkoztatási támogatási program lehetősége nyílik meg 

számukra.  

A Csongrád Megyei Önkormányzat a program keretében egy foglalkoztatási együttműködést 

(Paktumot) kíván létrehozni a munkaerőpiac érdekképviseleteinek és szereplőinek bevonásával, a 

Paktum szervezet létrejöttének megyei szintű elterjesztése ugyancsak kiemelt kommunikációs feladat. 

A célcsoportok és az elérésük, megszólításuk, aktivizálásuk érdekében alkalmazott eszközök között 

lehet átfedés. A projektmegvalósítás időszakában (2016.07.01.- 2019.06.30.) nagy hangsúlyt kap a 

megyei szintű tájékoztatás. A tájékoztatási tevékenység célja ebben az időszakban a projekt 

megvalósítás által nyújtotta lehetőségek megismertesse, tudatosítása a célcsoportban, illetve a projekt 

pozitív fogadtatásának elősegítése.  

A felhívás által definiált közvetlen célcsoport: „munkaerő piaci tevékenységekbe az adott térségben 

munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak vonhatóak be.” 

Célcsoportok Üzenet 

Álláskereső 

hátrányos helyzetű 

személyek 

Legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik  

A célcsoportonkénti al-

üzenetek a foglalkoztatási 

támogatások 

elindulásának elején 

kerülnek meghatározásra. 

25. életévét nem töltötte be  

30 év alatti pályakezdő álláskereső 

50. életévét betöltötte  

Legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőtt 

GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérő  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülők 

Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a 

munkanélküliségben töltött időtartamba az 

álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő 
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részvétel időtartama is beszámítható) 

Megváltozott munkaképességű személyek 

Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

Inaktívak: a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, nem volt 

rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, 

vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Nem regisztrált 

álláskeresők. 

 

Egyéb közvetlen célcsoport: akik potenciális foglalkoztatóként részesülhetnek a programból 

(önkormányzati, állami fenntartású/tulajdonú intézmények/vállalkozások, stb.). 

5.3.3. Kommunikációs stratégia megalkotása 

A tájékoztatás a releváns „Széchenyi KTK 2020” útmutatónak megfelelően szövegesen és a megfelelő 

arculati elemek elhelyezésével történik minden lehetséges nyomtatott és elektronikus kommunikációs 

felületen. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, a projekt során alkalmazott 

kommunikációjában és viselkedésében a projektgazda és partnere esélytudatosságot igyekszik 

kifejezni: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

A célcsoportoknak és a kommunikációs céloknak megfelelően a célok elérése érdekében az alábbi 

konkrét kommunikációs lépéseket tesszük: 

 Projekt indításakor sajtóközlemény kiküldése, a megjelenések dokumentálása. 
 Paktum honlap kialakítása – a partnerség erősítésére és a projektekben résztvevők közötti 

kommunikáció megkönnyítésére, valamint foglalkoztatási/munkáltatói fórumok működtetésére. 
 Média felületvásárlás nyomtatott sajtóban, online sajtóban, rádióban – a célcsoport átfogó 

tájékoztatása céljából. 
 „Csongrád Megyei Foglalkoztatási Paktum”-ot bemutató tájékoztató anyagok készítése – a 

paktum partnerség széleskörű terjesztése érdekében, illetve a foglalkoztatási támogatási 
lehetőségek széleskörű terjesztése érdekében. 

 Projekt lezárása - sajtó-nyilvános ünnepélyes projektzáró rendezvény szervezése, 
sajtóközlemény kiküldése, a sajtómegjelenések összegyűjtése, eredménykommunikációs 
információs anyagok, kiadványok készítése. 
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5.3.4. A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök 

5.3.4.1. Kötelezően előírt nyilvánossági feladatok ellátása 

 
Feladat leírása 

Tevékenység 

időbeni 

ütemezése 

Darabszám 

Az eszköz paraméterei 

(ld. bővebben a KTK releváns 
pontjaiban) 

Az eszközökhöz 

tervezett 

költségek 

(bruttó) 

Kommunikációs terv 
készítése 

2016. július-
augusztus 

1 db „Széchenyi KTK 2020” 

útmutatónak megfelelően 

kidolgozva. 

nem 

számolunk el 

költséget 

A kedvezményezett működő 
honlapján a projekthez 
kapcsolódó tájékoztató 
aloldal megjelenítése 

2016. 
október – 

2019. június 

folyamatos A kedvezményezett működő 
honlapján a projekthez 
kapcsolódó tájékoztató aloldal 
megjelenítése és folyamatos 
frissítése a projekt fizikai zárásáig. 

60.000,- Ft 

Sajtóközlemény kiküldése a 
projekt indításáról és a 
sajtómegjelenések 
összegyűjtése 

2016. július-
augusztus 

1 alkalom A sajtóközlemény a sajtó és azon 
keresztül a széles közvélemény 
számára a fejlesztésről. A 
projektgazda által készített 
tájékoztató anyag. 

nem 
számolunk el 
költséget 

C tábla 2016. 
október 

2 db A projekt helyszínein a projekt 
fizikai megkezdésekor szükséges 
kihelyezni „C” típusú tájékoztató 
táblát. 
Mérete: minimum (A2) 594 x 420 
mm 

20.000,- Ft 

Fotódokumentáció 
készítése 

2016.október 
– 2019. 
június 

1 csomag A projekt kapcsán megrendezésre 
kerülő rendezvényeken 
kommunikációs célra alkalmas 
fotódokumentáció készítése. Profi 
fotós által készített fényképek, a 
fotók minősége professzionális 
felhasználást tegyen lehetővé, 
vagyis nyomdai felhasználásra 
alkalmasan álljanak 
rendelkezésre. (min. 5 db fotó - 
300 dpi felbontású vagy minimum 
1 MB méretű) 

50.000,- Ft 

Sajtó-nyilvános ünnepélyes 
projektátadó rendezvény 
szervezése 

2019. június 1 alkalom Sajtónyilvános ünnepélyes 
projektátadó rendezvény 
szervezése 55 fő részvételével.  
 
Az esemény szervezése során azt 
várjuk el, hogy a kommunikálandó 
tartalmat minél színesebben, 
élményszerűbben közvetítsük a 

400.000,- Ft 
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sajtó munkatársai felé.  
A projekt zárásához kapcsolódóan 
sajtóközlemény készítését kérjük, 
amelyet a résztvevő újságíróknak 
a helyszínen adunk át, illetve az 
eseményt követően a 
sajtólistánkra küldünk ki. 

     

Sajtóközlemény kiküldése a 
projekt zárásáról 
 
Sajtómegjelenések 
összegyűjtése a projekt 
zárásáról 

2019. június 
 

1 alkalom 
 

Fizetett sajtóhirdetés 
megjelentetése. 
A sajtóközlemény melléklete egy 
darab a projekteseményről 
készített jó minőségű (minimum 1 
MB méretű) fotó. 
 
A projekttel kapcsolatos összes 
megjelenő sajtómegjelenések 
összegyűjtése. 

45.000,- Ft 

Eredménykommunikációs 
információs anyag 
készítése: szórólap 

2019. május 55 db A projekt megvalósítás záró 
szakaszában 
eredménykommunikációs 
szórólap készítése, célja a 
lakosság, illetve az érintett 
célcsoportok informálása a 
megvalósult projekt 
eredményeiről.  
2 oldalas szórólap  
 

nem 
számolunk el 

költséget 

TÉRKÉPTÉR feltöltése a 
projekthez kapcsolódó 
tartalommal 

2019. május 1 alkalom A www.palyazat.gov.hu honlapon 
TÉRKÉPTÉR néven érhető el a 
térinformatikai kereső-adatbázis, 
melyre a következő adatok 
kerülnek feltöltésre: 

 a projekthez kapcsolódó leírás, 

 kommunikációs célú, nyomdai 
felhasználásra alkalmas képek, 

 a projektet bemutató nyomdai 
kiadvány. 

nem 
számolunk el 

költséget 

D tábla 2019. június 2 db A projekt helyszínein a projekt 
fizikai befejezését követően „D” 
típusú emlékeztető elkészítése és 
elhelyezése.  
Méret: min. A3 (297 mm x 420 
mm) max. A1 (594 mm x 841 mm) 

10.000,- Ft 

Felelős szervezet: Csongrád Megyei Önkormányzat 
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5.3.4.2. Önként vállalt kommunikációs feladatok  

5.3.4.2.1. Paktum honlap kialakítása 

A Csongrád Megyei Foglalkoztatási Paktum részére saját honlap kialakítása. A honlap kialakításának 
célja a partnerség erősítésére és a projektekben résztvevők közötti kommunikáció megkönnyítése, 
valamint a szakmai fórum működtetése. A partnerek a honlapon naprakész és rendszeres tájékoztatást 
kapnak a projekt eseményeiről és eredményeiről. A kommunikációs tevékenységet támogató külső 
szolgáltató részére szóló megbízás tartalmazza a honlap oldalainak grafikai tervét, teljes körű 
elkészítését, a dinamikus tartalomfrissítést a projekt teljes időtartama alatt.  

Honlap szerkezete: 

Fejléc: Csongrád Megyei Foglalkoztatási Paktum logó 

Fő menüpontok: 

- Csongrád Megyei Foglalkoztatási Paktum 

-  Álláskeresők / célcsoport tagok 

-  Munkáltatók 

-  Szakmai fórum 

-  Eseménynaptár 

-  Kapcsolat / hírlevél feliratkozás 

-  Letöltések 

-  GYIK 

Csongrád Megyei Foglalkoztatási Paktum 

 Irányító csoport 

o Tagok  

o Munkaterv  

o Ügyrend 

 Paktum Szervezeti tagok 

o Paktum tagok bemutatása (elérhetőség megadásával) 

 Paktum Iroda 

o Paktum Iroda 

 Menedzsmentszervezet 

o Menedzsmentszervezet  

  

http://godollopaktum.gak.hu/oldal/tagok
http://godollopaktum.gak.hu/oldal/uegyrend
http://godollopaktum.gak.hu/partner/paktumtagok
http://godollopaktum.gak.hu/oldal/menedzsmentszervezet
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Álláskeresők / célcsoport tagok 

 Hasznos információk (Leírások / linkelhető tartalom) 

 Regisztráció (5-10 mező megadásával: regisztráló felmérése érdekében) 

 Kapcsolat (álláskeresők részére térségi elérhetőségek megadása) 

Munkáltatók 

 Hasznos információk (Leírások / linkelhető tartalom) 

 Regisztráció (5-10 mező megadásával: regisztráló felmérése érdekében) 

 Kapcsolat (munkaadók részére hasznos elérhetőségek megadása) 

Szakmai fórum  

 Aktuális hírek/események (kommentelési lehetőségekkel) 

 Fórum kialakítása (kommentelés/feltöltés regisztrációhoz kötve) 

o Fórum szabályok leírása 

Eseménynaptár (Fő menüben is megjelenő havi bontás kicsiben.) 

 Havi bontás esemény megjelöléssel (nagyobb méret) 

o az esemény bővebb leírása/hivatkozások  

Kapcsolat/hírlevél feliratkozás 

 Kapcsolatfelvétel 

 

Kapcsolatfelvétel 

Az alábbi űrlap segítségével küldhető számunkra üzenet. 

Saját név: * 

Email cím: * 

Tárgy: * 

Üzenet: * 

 (E-mail elküldése) 

 Paktum hírlevelek 

Email: *  

Feliratkozás  

Leiratkozás  

  

http://godollopaktum.gak.hu/oldal/tagok


71 
 

Letöltések 

 Alap Paktum dokumentumok 

o Projekt bemutatása 

o Együttműködési megállapodás 

o Helyzetfeltáró tanulmány  

o Foglalkoztatási stratégia 

o Akcióterv 

 Kiadványok 

 Rendezvények előadásai 

 

GYIK 

Az alábbi kötelező arculati elemek, feltüntetése szükséges a fő honlapon színes verzióban: ún. infoblokk: 

• Széchenyi 2020 grafikai elem (a logó kontúrjából készült, kifutó kék ív), 

• Széchenyi 2020 logó, 

• EU-logó és az Európai Unió kiírás (nem rövidítve), 

• Magyar kormány logó, 

• A támogató alapra vonatkozó utalás. 

Felelős szervezet: Csongrád Megyei Önkormányzat 

Tevékenység időbeni ütemezése: 1. ütem: Induló tartalom a szerződés hatályba 

lépés + 30 nap 

2. ütem: 3 hónapon belül a tartalom-fejlesztési, 

bővítési lehetőség biztosítása, illetve 2-3 fő 

részére a felület adminisztrációs szintű 

felhasználásához képzés biztosítása. 

3. ütem: A 2. ütem elvégzése - 2018. május 31. 
közötti időszakban rendelkezésre állás 
biztosítása. 
4. ütem: 2018. június 01.- 2019. május 31. 

közötti időszakban rendelkezésre állás 

biztosítása azzal, hogy a projekt tervezett 

befejezési dátuma: 2019.06.30. 

 

  

http://godollopaktum.gak.hu/oldal/kiadvanyok
http://godollopaktum.gak.hu/oldal/rendezvenyek-eloadasai
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5.3.4.2.2. Tájékoztató anyagok készítése 

„Csongrád Megyei Foglalkoztatási Paktum”-ot bemutató kiadvány szerkesztése, készítése – a paktum 

partnerség széleskörű terjesztése érdekében. 

A kiadvány paraméterei: 500 db A/5 formátumú, borító: 4 oldal, 4+4 színnyomás 200 g matt 

műnyomó, belív: 28 oldal,  4+4 színnyomás, 135 g matt műnyomó, irkafűzés + 120 mm-es CD 

sokszorosítás 4 színes felületnyomtatással, nem ablakos, enyvezett, fehér ofszet CD tasakba 

belehordva, B3-as oldalba szilikonpöttyel beragasztva. 

 

Célcsoport számára tájékoztató szólólap szerkesztése, készítése – a foglalkoztatási támogatási 

lehetőségek széleskörű terjesztése érdekében. 

Szórólap készítése: 300  db LA4 leporelló: 2x hajtott, A/4, 2 old., 4+4 szín, 135 g matt műnyomó. 

Foglalkoztatók részére tájékoztató szólólap szerkesztése, készítése – a foglalkoztatási támogatási 

lehetőségek széleskörű terjesztése érdekében. 

Szórólap készítése: 300  db LA4 leporelló: 2x hajtott, A/4, 2 old., 4+4 szín, 135 g matt műnyomó. 

A munkaerőpiac érdekképviseleteinek és szereplőinek plakát szerkesztése, készítése – 

figyelemfelkeltés, illetve a foglalkoztatási támogatási lehetőségek széleskörű terjesztése érdekében. 

Plakátok: 50 db A/3, 4+0, 170 g matt műnyomó 

A kiadványok borítóján kötelező feltüntetni a „Széchenyi KTK 2020” útmutatóban meghatározott 

kötelező kommunikációs elemeket. 

Felelős szervezet: Csongrád Megyei Önkormányzat 

Tevékenység időbeni ütemezése: 2016. 12. – 2017. 04. 

 

5.3.4.2.3. Rendezvényszervezés: Partnerségi ülések  

A Csongrád Megyei Önkormányzat partnerségi rendezvények (Paktum ülések) megszervezését tervezi 

a folyamatos kapcsolattartás, információáramlás és tapasztalatcsere érdekében. A projekt 

megvalósítása (2016.07.01.- 2019.06.30.) során 12 db megyei paktum ülésre kerül sor. 

A foglalkoztatási partnerségek célja egy széles körű térségi partnerség megszervezése azzal a céllal, 

hogy azonosítsák a térség foglalkoztatási szempontból eredő problémáit és mozgósítsanak minden 

rendelkezésre álló erőforrást egy integrált közös intézkedési stratégia kialakítása és megvalósítása 

érdekében. Ezt annak az érdekében teszik, hogy fejlesszék a munkahely-teremtést célzó intézkedések 

koordinációját és egységesítését, valamint valósítsanak meg példaértékű akciókat és intézkedéseket a 

foglalkoztatás ösztönzése érdekében.  

A Csongrád Megyei Önkormányzat által rétre hozott megyei Paktum partnerek száma: 25 fő. 

Feladat: 12 db paktum partnerségi ülés megszervezése. (A rendezvények időpontjai előreláthatólag 

nagyjából 3 havonta követik egymást.) 
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Sor-

szám 
Rendezvény műszaki leírása (specifikáció)  

1. Rendezvény típusa: Partnerségi ülés 

2. Rendezvény programjának pontos leírása: 9.00 regisztráció 

09.15 megnyitó, előadások 

kávészünet 

előadások 

3. Rendezvény tervezett ütemezése, időpontja:   12 alkalommal 

4. Rendezvény helyszíne: résztvevők befogadására alkalmas terem 

A rendezvény helyszínen elvárt szolgáltatások: 1 fő hostess biztosítása, 1 fő technikai ügyelet, terem 

be és vissza rendezése, 1 db pulpitus, 1 db elnöki asztal, 1 db projektor, 1 db laptop, hangosítás, 

takarítás, wifi, megállító tábla 

A helyszín biztosítását Csongrád megyében várjuk, az rendezvények min. 50%-ában Szegeden. 

5. Igényelt kávészünet: 1 kávészünet  

 Elvárás: - kávé vagy tea (1-1 adag/fő), - szénsavas és szénsavmentes ásványvíz, üdítő (2*0,5 l/fő), - 

pogácsa (10 dkg/fő), - vegyes édes sütemény (10 dkg/fő), - vegyes sós sütemény (10 dkg/fő), 

A kávészünetek alatt min. egy fő kiszolgáló személyzet biztosítása szükséges.  

6. Igényelt nyomdai munkák: 

Meghívó (db): 1 

 Meghívó műszaki specifikációja: A/4-es méretű meghívók szerkesztése, a meghívók „pdf.” 

formátumban való kiküldése e-mail címlista alapján. 

7. Igényelt ajándékok: résztvevői regisztráció alapján 

Toll (db): résztvevői regisztráció alapján 

Toll műszaki specifikációja: Újrahasznosított (biológiailag lebomló golyóstoll, vagy papír toll, fa toll) a 

„Széchenyi KTK 2020” útmutató előírásainak megfelelőlen 

 Újrahasznosított papírból készült jegyzetfüzet  résztvevői regisztráció alapján 

 Jegyzetfüzet műszaki specifikációja: A5-es méretű, a „Széchenyi KTK 2020” útmutató előírásainak 

megfelelőlen. 

8. Előadói díj: 1 fő 

 Elvárás: 1 fő előadó biztosítása az előre egyeztetett témában. 

Felelős szervezet: Csongrád Megyei Önkormányzat 
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5.3.4.2.4. Szociális gazdaságfejlesztés rendezvénysorozat 

A megyei paktumok jelentős szerepet kaptak a szociális gazdaság fejlesztésében. Ennek keretében 

támogatniuk kell a szociális vállalkozások piacra jutását, segítséget nyújthat a termék- és 

szolgáltatásfejlesztési folyamataiban, illetve az állami és piaci szereplők, valamint a szociális 

vállalkozások közti partnerségek fejlesztésében. 

Csongrád megye tervezett foglalkoztatási területeinek egyik a hátrányos helyzetű álláskeresőket 

foglalkoztató, közösségi és piaci célokért is működő társadalmi vállalkozások. A szociális 

vállalkozások jelentősen hozzájárulhatnak a hátrányos helyzetűek közmunkaprogramból való 

kivezetéséhez, az elsődleges munkaerő-piacon történő munkába állásához, és az értékteremtő 

munkavégzés révén elősegíthető a hatékonyabb társadalmi beágyazottságuk is. Ennek érdekében 

kiemelt jelentőségű a szociális vállalkozások piaci jelenlétének, fejlődésének támogatása, amelyhez 

rendezvényekkel, minél szélesebb körű hálózat kiépítésével járul hozzá a megye paktum projekt. 

A szociális gazdaságba potenciálisan bekapcsolható szervezetek (civil szervezetek, vállalkozások, 

valamint a helyi önkormányzatok) alapvető információk átadásával tehetők érdekeltté és motiválttá 

abban, hogy a szociális gazdaság aktív, helyi szereplőivé váljanak; a szociális gazdaság meglévő 

szereplőinek fejlesztése (elsősorban társadalmi és üzleti kapcsolataik bővítésén keresztül) pedig 

ökoszisztémájuk fejlesztésével érhető el. 

Ez a kettős cél egy Csongrád megyében megvalósuló, három alkalmas rendezvénysorozaton 

keresztül elérhető el: a megye három nagy településén: Szegeden, Hódmezővásárhelyen és 

Szentesen/Makón valósul meg egy egy-egy tematikus, ágazatközi rendezvény, melyre mind a 

szociális gazdaság meglévő, mind potenciális szereplői meghívást kapnak.  

1. Az első rendezvény ismerteti a helyi gazdasági együttműködéseket (paktumokat), az ezekben 
való részvétel előnyeit, kitérve a 2016 és 2019 között megvalósuló helyi foglalkoztatási 
paktumokba való bekapcsolódás lehetőségeire is.  

2. A második rendezvény bemutatja a szociális gazdaságból származó szolgáltatások és termékek 
népszerűsítésének, marketingjének, értékesítésének támogatási lehetőségeit, kitérve a 
Goodworks Magyarország által működtetett támogató szolgáltatásokra is 
(www.goodworks.social).   

3. A harmadik rendezvény megismerteti a résztvevőkkel, a vállalatokkal való együttműködések 
formáit, lehetőségeit, illetve a vállalati kapcsolatok kiépítésének módját is.  

 

  

http://www.goodworks.social/
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Rendezvénysorozatokon elvárt meghívotti létszám min. 50 fő. 

Sor-

szám 
Rendezvény műszaki leírása (specifikáció)  

1. Rendezvény típusa: Szociális gazdaságfejlesztés 

rendezvénysorozat 

2. Rendezvény programjának pontos leírása: 9.30 regisztráció 

10.00 megnyitó, előadások 

12.00-kor svédasztalos hideg állófogadás 

3. Rendezvény tervezett ütemezése, időpontja:   3 alkalommal 

4. Rendezvény helyszíne: résztvevők befogadására alkalmas terem 

A rendezvény helyszínen elvárt szolgáltatások: 1 fő hostess biztosítása, 1 fő technikai 

ügyelet, terem be és vissza rendezése, 1 db pulpitus, 1 db elnöki asztal, 1 db projektor, 1 db 

laptop, hangosítás, takarítás, wifi, megállító tábla 

A helyszín biztosítását Csongrád megyében várjuk. 

5. Rendezvényre igényelt ebéd: svédasztalos hideg állófogadás 

 Svédasztalos hideg állófogadás tekintetében elvárt szolgáltatások: *hideg saláták (3 féle) 

*hidegtálak (4 féle) *péksütemény, kenyér; *5 dkg/fő vegyes édes sütemény (nem bolti 

előre csomagolt); *5 dkg/fő vegyes sós aprósütemény (nem bolti előre csomagolt); *1 

adag/fő frissen főzött kávé, tea vegyesen; *0,5 l ásványvíz, üdítő vegyesen  

Az ebéd alatt min. két fő kiszolgáló személyzet biztosítása szükséges. 

6. Igényelt nyomdai munkák: 

Meghívó (db): 1 

 Meghívó műszaki specifikációja: A/4-es méretű meghívók szerkesztése, a meghívók „pdf.” 

formátumban való kiküldése e-mail címlista alapján. 

7. Igényelt ajándéktárgyak: résztvevői regisztráció alapján 

Darabszám résztvevői regisztráció alapján 

Kisértékű ajándéktárgyak a „Széchenyi KTK 2020” útmutató előírásainak megfelelőlen. 

 Előadói díj: 2-4 fő 

 Elvárás:2-4 fő előadó biztosítása az előre egyeztetett témában. 

Felelős szervezet: Csongrád Megyei Önkormányzat 
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5.3.4.2.5. Rendezvényszervezés: Toborzó rendezvények, pályaválasztási napok és 
megyei tájékoztató értekezlet 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal a megfelelő munkaerő felkutatásának érdekében toborzó 

rendezvényeket szervez a célcsoport számára. A projekt megvalósítása során 2 db toborzó rendezvény 

megszervezésére kerül sor, melynek célja a munkaerő-igényekre reagálva a célcsoportból biztosítani a 

potenciális munkavállalókat, tájékoztatni őket a programba történő csatlakozás lehetőségeiről és 

felkelteni az érdeklődést a betölteni kívánt munkakörök iránt. A toborzó rendezvények a célcsoport 

bevonásának egyik leghatékonyabb eszközei, hiszen a rendezvényeken a jelentkezők könnyen 

információhoz jutnak az álláslehetőségekről, a munkába álláshoz nyújtott támogatásokról, és a 

személyes találkozás miatt könnyebb a kölcsönös bizalom és megismerés kialakítása, gyorsabb az 

információáramlás. 

A diákok számára a Kormányhivatal pályaválasztási napok keretében biztosítja a hiányszakmák, illetve 

a különböző szakképzések, képzőintézmények által kínált lehetőségek megismerését. A képzők, 

foglalkoztatók saját standjukon mutathatják be és tehetik vonzóvá az egyes szakmákat, illetve képzési 

kínálatukat, ahol a diákok azonnal választ kapnak a kérdéseikre. A megvalósítás során 3 db 

pályaválasztási nap kerül megrendezésre. Megyei projektnyitó értekezlet (1 alkalom), megyei szakmai 

értekezletek (3 alkalom): A projektnyitó értekezlet alkalmával valamennyi járási hivatal foglalkoztatási 

osztályán dolgozó kollega tájékoztatása a projekt tartalmáról, megvalósításáról, ezt követően a megyei 

szakmai értekezletek a projekt keretében foglalkozatott szakmai megvalósítók és közvetlen vezetőik 

(osztályvezetők) részére szervezett rendezvények, melyek a projekt előrehaladásáról, az indikátorok 

időarányos teljesüléséről, a támogatásokra fordítható összegek nyomon követéséről nyújt információt. 

A megyei értekezletek alkalmával, konzultációval egybekötve cél a problémák megoldása, illetve a 

projekt sikeres megvalósításának elősegítése. 

 

Sor-

szám 
Rendezvény műszaki leírása (specifikáció)  

1. Rendezvény típusa: toborzó rendezvény/pályaválasztási 

nap/szakmai értekezletek 

2. Rendezvény programjának pontos leírása: 9.30 regisztráció 

10.00 megnyitó, előadások. 

tájékoztatások, konzultációk 

3. Rendezvény tervezett ütemezése, időpontja:   9 alkalommal 

4. Rendezvény helyszíne: résztvevők befogadására alkalmas terem 

A rendezvény helyszínen elvárt szolgáltatások: 1 fő hostess biztosítása, 1 fő technikai ügyelet, 

terem be és vissza rendezése, 1 db pulpitus, 1 db elnöki asztal, 1 db projektor, 1 db laptop, 

hangosítás, takarítás, wifi, megállító tábla 

A helyszín biztosítását Csongrád megyében várjuk. 
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5. Igényelt kávészünet:  kávészünet  

 Elvárás: - kávé vagy tea (1-1 adag/fő), - szénsavas és szénsavmentes ásványvíz, üdítő (2*0,5 

l/fő), - pogácsa (10 dkg/fő), - vegyes édes sütemény (10 dkg/fő), - vegyes sós sütemény (10 

dkg/fő), szükség esetén meleg étel biztosítása 

A kávészünetek alatt min. egy fő kiszolgáló személyzet biztosítása szükséges.  

6. Igényelt nyomdai munkák: 

Meghívó (db): 1 

Meghívó műszaki specifikációja: A/4-es méretű meghívók szerkesztése, a meghívók „pdf.” 

formátumban való kiküldése e-mail címlista alapján. A meghívók nyomtatását a 

Kormányhivatal végzi, külső szolgáltató igénybevétele nem szükséges. 

Felelős szervezet: Csongrád Megyei Kormányhivatal 

 

5.3.4.2.6. PAKTUM Média-mix 

A projektgazda a fejlesztés során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a célcsoportot tájékoztassa arról, 

hogy a projekt által egy több éves képzési és foglalkoztatási támogatási program lehetősége nyílik meg 

számukra. A Csongrád Megyei Önkormányzat a program keretében egy foglalkoztatási 

együttműködést (Paktumot) kíván létrehozni a munkaerőpiac érdekképviseleteinek és szereplőinek 

bevonásával, a Paktum szervezet létrejöttének megyei szintű elterjesztése ugyancsak kiemelt 

kommunikációs feladat. 

Ezen feladatok ellátását a „PAKTUM Média-mix” megvalósításával kívánjuk elérni. 

 Minden feladat tekintetében kötelező a „Széchenyi KTK 2020” útmutató releváns pontjainak való 
megfelelés.  

 Fizetett média megjelenés esetén minden esetben a hirdetések tartalmát/látványtervét a 
megjelentetés előtt jóvá kell hagyatni az illetékes IH/KSZ kommunikációs munkatársával. Minden 
fizetett megjelenésen az arculati elemek használata kötelező. 

 A megszerkesztett média megjelenést először a Csongrád Megyei Önkormányzat véleményezi, 
majd az illetékes IH/KSZ kommunikációs munkatársának jóváhagyása után jelenhet meg.  

 Minden elem tekintetében elvárás a megyei lefedettség biztosítása. 
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PAKTUM Média-mix műszaki-szakmai tartalom 

Tevékenység időbeni ütemezése 

(év, hónap) 

2016 október-2017 szeptember 

(12 hónap) 

2017 október-2018 szeptember 

(12 hónap) 

2018 október-2019 június 30 

(9 hónap) 

Vásárolt médiafelületek 

Média felületvásárlás online sajtóban  Média felületvásárlás online sajtóban Média felületvásárlás online sajtóban 

Banner nyitó oldali kiemelt, folyamatos 

Híranyag, cikk, interjú: 40 db + 

sajtófotók 

 

Az eszköz paraméterei: 

Minimum 300x250 pixel méretben PR 

cikkek készítése és megjelentetése 

minimum 1000 karakter 

terjedelemben. 

 

Banner nyitó oldali kiemelt, 

folyamatos 

Híranyag, cikk, interjú: 20 db + 

sajtófotók 

 

Az eszköz paraméterei:  

Minimum 300x250 pixel méretben 

PR cikkek készítése és 

megjelentetése minimum 1000 

karakter terjedelemben. 

 

Banner nyitó oldali kiemelt, 

folyamatos 

Híranyag, cikk, interjú:10 db + 

sajtófotó 

 

Az eszköz paraméterei: 

Minimum 300x250 pixel méretben 

PR cikkek készítése és 

megjelentetése minimum 1000 

karakter terjedelemben. 

 

Média felületvásárlás Rádióban Média felületvásárlás Rádióban Média felületvásárlás Rádióban 

Szpot készítése, sugárzása 

Híranyagok megjelentetése 

 

Az eszköz paraméterei: 

Min. 40 mp-es rádióspot vagy interjú, 

havi 1 db, legalább 3 napon keresztül, 

min 3 sugárzással. 

 

Szpot készítése, sugárzása 

Híranyagok megjelentetése 

 

Az eszköz paraméterei: 

Min. 40 mp-es rádióspot vagy interjú, 

havi 1 db, legalább 3 napon keresztül, 

min 3 sugárzással. 
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Média felületvásárlás nyomtatott 

sajtóban 

Média felületvásárlás nyomtatott 

sajtóban 

Média felületvásárlás nyomtatott 

sajtóban 

Nyomtatott napilap hirdetés:4 db. 

 

Az eszköz paraméterei: 

A hirdetési felületek minimális mérete: 

90x100 mm. 

 

Nyomtatott napilap hirdetés: 4 db 

 

Az eszköz paraméterei: 

A hirdetési felületek minimális 

mérete: 90x100 mm. 

 

Nyomtatott napilap hirdetés: 4 db 

 

Az eszköz paraméterei: 

A hirdetési felületek minimális 

mérete: 90x100 mm. 

 

Egyéb média megjelenések Egyéb média megjelenések Egyéb média megjelenések 

A Csongrád Megyei Önkormányzat 

saját felületeire a projekttel 

kapcsolatos események, hírek 

feltöltésre az anyagok előkészítése, 

megszerkesztése.  

 

www.csongrad-megye.hu hírfolyam 

www.facebook.com/csongradmegye 

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat 

saját felületeire a projekttel 

kapcsolatos események, hírek 

feltöltésre az anyagok előkészítése, 

megszerkesztése.  

 

www.csongrad-megye.hu hírfolyam 

www.facebook.com/csongradmegye 

A Csongrád Megyei Önkormányzat 

saját felületeire a projekttel 

kapcsolatos események, hírek 

feltöltésre az anyagok előkészítése, 

megszerkesztése.  

 

www.csongrad-megye.hu hírfolyam 

www.facebook.com/csongradmegye 

A Csongrád Megyei Önkormányzat 

számára a sajtószolgálat rendszeres 

közleménykiküldéséhez az anyagok 

előkészítése, megszerkesztése. 

A Csongrád Megyei Önkormányzat 

számára a sajtószolgálat rendszeres 

közleménykiküldéséhez az anyagok 

előkészítése, megszerkesztése. 

A Csongrád Megyei Önkormányzat 

számára a sajtószolgálat rendszeres 

közleménykiküldéséhez az anyagok 

előkészítése, megszerkesztése. 

Felelős szervezet: Csongrád Megyei Önkormányzat 
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6. Monitoring és értékelés 

A monitoring és értékelési tevékenységek a megyei foglalkoztatási paktum megvalósulási 

folyamatának helyzetéről, a paktum céljainak elérését szolgáló beavatkozások és intézkedések 

hatásáról szolgáltatnak adatokat. A nyomon követési és értékelési tevékenységeket a foglakoztatási 

együttműködések keretében meghatározott intézkedések végrehajtása előtt, alatt és után is szükséges 

elvégezni. 

A jól meghatározott, folyamatos monitoring és értékelési tevékenység javítja a tervezési folyamat és az 

intézkedések végrehajtásának hatékonyságát, elősegíti az erőforrások optimális felhasználását, illetve 

tapasztalatokat biztosít a jövőbeli tervezéshez és a stratégia keretében meghatározott intézkedések 

értékeléséhez. 

A fejezet a paktum program monitoring és értékelési rendszerét, az alkalmazni tervezett folyamatokat 

és a kapcsolódó indikátorrendszert tekinti át. A fejezetben szereplő javaslatok a jelenlegi információk 

birtokában kerültek kialakításra. A fejezet szakmai tartalmának kialakításában a következőkre 

építettünk: 

 Eljárásrend a Terület- és településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló TOP-
5.1.1-15/2015 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- 
gazdaságfejlesztési együttműködések, TOP-5.1.2-15/2015 Helyi foglalkoztatási 
együttműködések, TOP-6.8.2-15/2015 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú 
város területén és várostérségében elnevezésű munkaerő-piaci programokhoz 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Szociális Alapról és az 
1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről; (tervezet, 2012. 03. 14.) 

 The Programming Period 2014-2020 – Guidance Document on Monitoring and Evaluation – 
European Regional Development Fund and Cohesion Fund - Concepts and Recommendations 

6.1. A monitoring és értékelési rendszer szerepe és keretei 

Minden állami beavatkozás tervezésének fő kiinduló pontja egy kezelést igénylő probléma 

meghatározása. A stratégiai tervezés fő célja annak meghatározása, hogy a számos probléma közül 

melyek, milyen eszközökkel kerüljenek kezelésre, és hogy a tervezett beavatkozásoktól milyen 

eredményeket várunk el. Minden állami beruházás végrehajtása során két meghatározó elvárás 

érvényesül, amelyek a program hatékony és az elvárt eredmények elérését biztosító végrehajtása. E 

két elvárást méri a monitoring é értékelési tevékenység. Mindkét tevékenység közvetlenül a program 

végrehajtásához kapcsolódik, ugyanakkor a tevékenységek megalapozása már a program tervezése 

során elengedhetetlen, aminek legfontosabb elemei a következők: 

 Világos beavatkozási logikára épülő program kidolgozása – A foglalkoztatási paktum stratégiai 
célrendszerét a Megvalósíthatósági Tanulmány és a Foglalkoztatási Stratégia ismerteti. 

 A program outputjainak és eredményeinek reális mérésére alkalmas indikátorok 
meghatározása – Az indikátorok körét a felhívás, a Megvalósíthatósági Tanulmány, a 
Foglalkoztatási Stratégia, valamint jelen kézikönyv tartalmazza. 

 A program végrehajtását támogató monitoring és értékelési tevékenység feltételeinek 
megtervezése – A monitoring és értékelési tevékenység feltételeinek megtervezését jelen 
kézikönyv tartalmazza. 
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Stratégiai tervezés és a monitoring és értékelés kapcsolata 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Monitoring 

A monitoring szó jelentése megfigyelés. A monitoring tevékenység a projekt előre haladásának 

vizsgálata folyamatos adatgyűjtés alapján. Lényege a fejlesztési programok végrehajtása során annak 

figyelemmel kísérése, hogy a beavatkozások nyomán létrejönnek-e a tervezett outputok, illetve, hogy 

a program végrehajtása valóban az elvárt eredményekhez vezet-e. 

A monitoring célja, hogy a projekt megvalósítása közben felmerülő lehetséges problémákat időben 

felismerjük, ami elvileg lehetővé teszi a helyreigazító intézkedések megtételét. A monitoring nem 

egyszerűen egy ellenőrző tevékenység, hanem a projekt irányításának eszköze. A monitoring 

tevékenység a programmenedzsment integráns része. Amennyiben az indikátorok folyamatos 

figyelemmel kísérése eltéréseket azonosít a kitűzött célokhoz viszonyítva, a programmenedzsment 

feladata, hogy szükség esetén beavatkozzon, és biztosítsa a meghatározott programcélok teljesülését. 

Értékelés 

A programértékelés elsődleges célja annak vizsgálata, hogy a program valóban elérte-e az elvárt 

eredményeket. Az értékelés során megvizsgálják, hogy az adott projekt a megoldani kívánt társadalmi-

gazdasági probléma viszonylatában betöltötte-e a kívánt funkciót. Az értékelés a fejlesztési 

tevékenységet annak célkitűzéseivel, eredményeivel és hatásaival együtt egységes egészként kezeli. Az 

eredmények alakulására természetesen nem csak a program van hatással: 

Változás az eredmény indikátorokban = a beavatkozás hatása + egyéb tényezők hatása 

A program értékelése szempontjából az egyenletből „a beavatkozás hatása” elem hordoz fontos 

információt, a legújabb terminológia szerint ezt nevezzük hatásnak. A hatás az a változás, amely 

bizonyíthatóan a beavatkozásnak tulajdonítható. Az értékelés egyik fontos feladata ezeknek a 

hatásoknak az egyértelmű azonosítása. 

Monitoring és értékelés kapcsolata 

A monitoring és értékelés fogalmak két különböző, egymással nem helyettesíthető tevékenységet 

takarnak. A projekt életciklusán belül a két tevékenység jól elkülönül. A monitoring és az értékelés 

egymást kiegészítő, de különböző gyakorlatok. 
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A monitoring az információk felülvizsgálatának folyamatos feladata, a költségvetési ráfordítások és a 

finanszírozott tevékenységek rendszeres számbavétele. A tevékenység számszerű adatokat hoz létre 

és visszacsatolást ad az intézkedések végrehajtásáról, valamint megkönnyíti az operatív célkitűzésektől 

való eltérések korrigálását. A monitoring hozzájárul a pénzügyi elszámoltathatóság biztosításához és 

értékes információt nyújt a program irányításáról.  

Az értékelés magában foglalja a beavatkozásoknak az eredmények, a hatások és a kielégíteni kívánt 

szükségletek alapján történő megítélését is. Az értékelés megalapozza a döntéshozatalt, javítja az 

eredményességet, a hasznosságot és a hatékonyságot, továbbá hozzájárul az átláthatósághoz, a 

tanuláshoz és az elszámoltathatósághoz. 

A monitoring és az értékelés eredményei olyan értékes információkat szolgáltatnak, amelyeket 

különböző célokra lehet felhasználni. Ezek az eredmények a következők: 

 tájékoztatnak az intézkedések és beavatkozások eredményességéről, valamint a kitűzött célok 
eléréséről, amivel támogatják a program fejlesztését és objektív elemzési alapot biztosítanak a 
jövőbeni programtervezéshez; 

 segítséget nyújtanak a célkitűzések hosszú távú teljesülésének meghatározásában; 

 hozzájárulnak az elszámoltathatósághoz, így fontos szerepet játszanak a közpénzek 
felhasználásával kapcsolatos aggályok és kérdések megválaszolásában. 

A monitoring és a projekt értékelés összehasonlítása 

 Monitoring Értékelés 

Mire irányul? 
A megvalósulás vizsgálata a kitűzött célok 
függvényében. 

A tevékenység hatásának vizsgálata a 
megoldani kívánt társadalmi-gazdasági 
probléma függvényében 

Mikor végzik? A projekt végrehajtása során folyamatos. 
Pontszerű: előzetes (ex-ante) és utólagos (ex-
post) 

Ki/kik végzik? belső külső és belső 

Hogyan? operatív elemző 

 

6.2. Indikátorok meghatározása 

A hatékony monitoring és értékelési tevékenység nem működhet pontosan meghatározott indikátorok 

nélkül. A jól mérhető célok meghatározása biztosítja annak lehetőségét, hogy nyomon kövessük, hogy 

a célkitűzések mennyiben valósultak meg. Ha a célokat és a célokhoz kapcsolódó mutatókat jól 

fogalmazzuk meg, a döntéshozók és a nyilvánosság könnyen megérti azokat, és ösztönözik a jobb 

eredmények elérését. A fejezetben meghatározzuk az alkalmazandó és alkalmazni kívánt 

indikátorokat, kapcsolódásukat a paktum célrendszeréhez, valamint az indikátorokkal szembeni 

általános elvárásokat. 

Az indikátorok megfelelő, szakmailag megalapozott meghatározása kulcsfontosságú a monitoring és 

értékelési tevékenység sikere érdekében. Az indikátorokkal szemben az alábbi követelményeket kell 

támasztani: 

SPECIFIKUS: az indikátor konkrét és kapcsolódik ahhoz a célhoz, aminek a mérésére szolgál 

MÉRHETŐ: lehetőleg számszerű formában kifejezhető, hiszen a mutató pontos mérése így biztosítható 
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ELÉRHETŐ, 
REÁLIS: 

az indikátoroknak reális célértéket kell meghatározni, mely összhangban áll a beavatkozás 
mértékével, másrészt az indikátornak olyannak kell lennie, melynek aktuális értéke 
viszonylag könnyen (pl. hivatalos statisztikából) megállapítható 

RELEVÁNS: az indikátornak relevánsnak kell lennie a program szempontjából 

AKTUÁLIS: 
az indikátornak olyannak kell lennie, mely aktuálisan mutatja az adott eredmény vagy output 
állapotát 

Az indikátorok teljes körű meghatározásának az alábbi összetevői vannak: 

 Definíció – az indikátor pontos, egyértelmű meghatározása (pl. a beavatkozás által létrehozott 
új munkahelyek száma) 

 Az indikátor bázisértéke – csak abban az esetben tudjuk mérni az adott indikátorral a leírni 
kívánt változást, ha ismerjük a viszonyítási alapot jelentő kiindulási értéket (bizonyos 
indikátorok esetében a kiinduló érték lehet 0). 

 Az indikátor célértéke – meg kell határozni az elvárt értéket, hiszen ehhez mérten lehet 
kijelenteni, hogy teljesült-e az elvárt eredmény. 

 Az indikátor forrása / mérésének módja – az indikátor teljes körű meghatározásának része az 
is, hogy definiáljuk, milyen forrásból áll rendelkezésre az aktuális érték, illetve speciális 
indikátor esetén mi a mérés módja. 
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A megyei foglalkoztatási paktumhoz kapcsolódó javasolt indikátorkészlet 

Az alábbi táblázat tartalmazza a stratégia monitoring adatbázisát, amelynek működtetése a 

paktumiroda hatáskörébe tartozik. Az adatok gyűjtése a projektgazdák, projekt partnerek bevonásával 

történik meg fél évente. 

Indikátor 
megnevezése 

Definíció 
Kapcsolódó 
cél 

Mértékegys
ég 

Bázisért
ék 
(2016) 

Célérté
k 
(2019) 

Adatforrás 

       

PARTNERSÉG-ÉPÍTÉS, MŰKÖDTETÉS 

A foglalkoztatási 
paktumba bevont új 
tagok száma (ebből: 
vállalkozások) 

 

S3: 
Összefogás 
és 
koordináció 

db 0  
Hatályos 
együttműködési 
megállapodás 

Megrendezett 
partnerségi 
találkozók száma 

 

S3: 
Összefogás 
és 
koordináció 

db 0  
Foglalkoztatási 
Fórumra kiküldött 
meghívók 

A találkozókon 
megjelentek száma 

 

S3: 
Összefogás 
és 
koordináció 

fő 0  

Partnerségi 
programok, 
rendezvények 
jelenléti ívei 

A találkozókon 
meghatározott 
akciók száma 

 

S3: 
Összefogás 
és 
koordináció 

db 0   

Elkészült hírlevelek 
száma 

 

S3: 
Összefogás 
és 
koordináció 

db 0  
Paktumiroda által 
működtettet 
holnap 

Paktum hírek száma  

S3: 
Összefogás 
és 
koordináció 

db 0   

Személyes 
információnyújtásba
n részesülők száma 
(munkavállaló, 
vállalkozó) 

 

S3: 
Összefogás 
és 
koordináció 

db 0  

A személyes 
információnyújtás
ban részesülők 
által kitöltött 
adatlap 

       

PROJEKTGENERÁLÁS ÉS MEGVALÓSÍTÁS 

A paktum tagok által 
kidolgozott 
partnerségi 
projektek száma 

 

S3: 
Összefogás 
és 
koordináció 

db 0   

A sikeres 
pályázatok/projekte
k által a térségbe 
hozott támogatás 

 

S2: 
Vállalkozás-
fejlesztés 

S3: 

Ft 0   
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Indikátor 
megnevezése 

Definíció 
Kapcsolódó 
cél 

Mértékegys
ég 

Bázisért
ék 
(2016) 

Célérté
k 
(2019) 

Adatforrás 

       

nagysága Összefogás 
és 
koordináció 

A projektekben 
résztvevő paktum 
tagok száma 
(projektgazdaként, 
partnerként, 
kedvezményezettké
nt) 

 

S3: 
Összefogás 
és 
koordináció 

db 0   

       

MUNKAHELYMEGTARTÁS, MUNKAHELYTEREMTÉS 

A paktum 
partnerség 
projektjei/szolgáltat
ásai révén 
megtartott 
munkahelyek száma 

 

S1: 
Munkaerő-
aktivizálás 
és 
esélyteremt
és 

S2: 
Vállalkozás-
fejlesztés 

db 0   

A paktum 
partnerség 
projektjei/szolgáltat
ásai révén teremtett 
munkahelyek száma 

 

S1: 
Munkaerő-
aktivizálás 
és 
esélyteremt
és 

S2: 
Vállalkozás-
fejlesztés 

db 0   

A paktum 
partnerség által 
elősegített 
munkaadói-
munkavállalói 
kapcsolatok száma 
(felvételi interjúk, 
megkötött 
munkaszerződések) 

 

S1: 
Munkaerő-
aktivizálás 
és 
esélyteremt
és 

S2: 
Vállalkozás-
fejlesztés 

db 0   

Munkaadói 
igényekre szervezett 
képzési, munkaerő- 
felkészítési 
programok száma  

 

S1: 
Munkaerő-
aktivizálás 
és 
esélyteremt
és 

S2: 
Vállalkozás-
fejlesztés 

db 0   



86 
 

Indikátor 
megnevezése 

Definíció 
Kapcsolódó 
cél 

Mértékegys
ég 

Bázisért
ék 
(2016) 

Célérté
k 
(2019) 

Adatforrás 

       

A képzések, 
munkaerő- 
felkészítési 
programok révén 
elhelyezkedtek 
száma 

 

S1: 
Munkaerő-
aktivizálás 
és 
esélyteremt
és 

S2: 
Vállalkozás-
fejlesztés 

fő 0   

A foglalkoztatási 
paktumok keretében 
képzésben 
részesültek száma 

Az indikátor a 
bevont 
célcsoportból a 
munkaerő-piaci 
képzéseket 
sikeresen 
elvégzők 
számát 
mutatja. 

S1: 
Munkaerő-
aktivizálás 
és 
esélyteremt
és 

S2: 
Vállalkozás-
fejlesztés 

fő 0 142 

Képzések jelenléti 
ívei, képzés végén 
megszerzett 
tanúsítvány 

A foglalkoztatási 
paktumok keretében 
álláshoz jutók száma 
(PR25) 

A 
foglalkoztatási 
paktumok 
(megállapodás
ok) keretében, 
vagy annak 
hatására 
elhelyezkedett 
— beleértve az 
önfoglalkoztatá
st is — 
személyek 
száma. Az 
elhelyezkedés 
előtt, a TOP-
5.1.1-15/2015 
vagy a TOP-
5.1.2-15/2015 
vagy a TOP-
6.8.2-15/2015 
programokban 
csak 
szolgáltatásban 
és/vagy 
képzésben 
résztvevő 
személy is 
beszámít az 
indikátor 
értékébe, mivel 
ezek hatására 

S1: 
Munkaerő-
aktivizálás 
és 
esélyteremt
és 

fő 0 
366 
(183)

1
 

Foglalkoztatási 
megállapodás 
dokumentációja 

Munkaszerződés, 
önfoglalkoztatást 
igazoló okmány 

                                                           
1 A zárójelben szereplő számok eredményességmérési keret elérendő célértékei 2018.06.30-ig. 
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Indikátor 
megnevezése 

Definíció 
Kapcsolódó 
cél 

Mértékegys
ég 

Bázisért
ék 
(2016) 

Célérté
k 
(2019) 

Adatforrás 

       

jut álláshoz 
(még abban az 
esetben is, ha a 
foglalkoztatás 
támogatás 
nélkül valósul 
meg). 

A foglalkoztatási 
paktumok keretében 
álláshoz jutók közül a 
támogatás után hat 
hónappal állással 
rendelkezők száma 
(PR26) 

„A 
foglalkoztatási 
paktumok 
keretében 
álláshoz jutók 
száma (PR25)” 
indikátor 
értékébe 
beleszámított 
személyek 
közül azoknak a 
száma, akik a 
TOP-5.1.1-
15/2015 vagy a 
TOP-5.1.2-
15/2015 vagy a 
TOP6.8.2-
15/2015 
programokból 
való kilépést 
követő 180. 
napon 
foglalkoztatotta
k — beleértve 
az 
önfoglalkoztatá
st is — száma. 
A támogatással 
(pl. 
közfoglalkoztat
ás) 
foglalkoztatotta
k az indikátor 
értékébe nem 
számítanak 
bele. 

S1: 
Munkaerő-
aktivizálás 
és 
esélyteremt
és 

fő 0 
184 
(92) 

Foglalkoztatási 
megállapodás 
dokumentációja 

Munkaszerződés, 
önfoglalkoztatást 
igazoló okmány 

A foglalkoztatási 
paktumok keretében 
munkaerő-piaci 
programokban 
résztvevők száma 
(P025) 

A TOP-5.1.1-
15/2015 vagy a 
TOP-5.1.2-
15/2015 vagy a 
TOP-6.8.2-
15/2015 
munkaerő-piaci 
programokba 

S1: 
Munkaerő-
aktivizálás 
és 
esélyteremt
és 

fő 0 
648 
(130) 

Munkaerő-piaci 
szolgáltatás 
igénybevételét 
igazoló hiteles 
dokumentum, 
hiteles 
dokumentumok 
alapján készített 
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Indikátor 
megnevezése 

Definíció 
Kapcsolódó 
cél 

Mértékegys
ég 

Bázisért
ék 
(2016) 

Célérté
k 
(2019) 

Adatforrás 

       

bevont 
személyek 
száma, akik a 
projektben való 
részvételre 
vonatkozó 
megállapodást 
a hatályos 
eljárásrend 
szerint 
megkötötték. 
(PO 25 
Indikátor 
definíciós lap) 

kimutatás, 
adatbázis. 

 

A projektben vállalt indikátorok: 

Indikátor megnevezése 
Kiinduló 

érték (fő) 
2018.06.30. 

(fő) 
2018.10.31. 

(fő) 
2019.06.30. 

(fő) 

A foglalkoztatási paktumok 
keretében munkaerő-piaci 
programokban résztvevők 
száma 

0 455 455 648 

A foglalkoztatási paktumok 
keretében álláshoz jutók 
száma 

0 183 183 366 

Ebből 
önfoglalkoztatóvá vált 
személyek száma 

0   16 

A foglalkoztatási paktumok 
keretében álláshoz jutók 
közül a támogatás után hat 
hónappal állással 
rendelkezők száma 

0 92 92 184 

A foglalkoztatási paktumok 
keretében képzésben 
résztvevők száma 

0   142 

                                                   Forrás: Pályázati adatlap és Megvalósíthatósági Tanulmány 
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Monitoring és mérföldkövek kapcsolata 

A projekt keretében a konzorcium 10 mérföldkövet határozott meg, amelyek közül hét a támogató 

által előre meghatározott, kötelezően betervezendő mérföldkő. 

A projekt keretében a konzorcium eredményességmérési keretre vonatkozó indikátor – „A 

foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma” – teljesítését 

vállalja. A tevékenység legkésőbbi megvalósítási határideje 2018. október 31. A vonatkozó teljesítést 

mérföldkőként szükséges betervezni a projekt végrehajtásába. Az indikátor értékéről a 

kedvezményezettnek a Közreműködő Szervezet felé a megadott dátumig a projekt zárásától 

függetlenül jelentést kell tennie. 

A felhívásban meghatározott mérföldkövek és megvalósításuk projektkezdéshez viszonyított időpontja 

Támogató által meghatározott, kötelező mérföldkövek száma és 
megnevezése 

Mérföldkő megvalósítási 
időpontja  

Teljesítés 
állása 

1. A paktumelemre vonatkozóan együttműködés megkezdése 
Támogatási szerződés 
hatályba lépését követő 
1 hónapon belül. 

megtörtént 

2. Paktumszervezet felállításának megkezdése. 
Támogatási szerződés 
hatályba lépését követő 
4 hónapon belül. 

megtörtént 

3. Paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása, stratégia 
megalkotása és elfogadása. 

Megvalósíthatósági tanulmány – Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-
fejlesztési Együttműködési Program elkészítése. 

Előzetes költségvetési tervezet kidolgozása.  

Szakmai önéletrajz a projektmenedzsment esetében. 

Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről. 

Lefolytatott közbeszerzés(ek) dokumentációja. 

Horizontális szempontok érvényre jutását bemutató dokumentum 
(amennyiben nem a Megvalósíthatósági Tanulmány része). 

Támogatási szerződés 
hatályba lépését követő 
6 hónapon belül. 

folyamatban 

4. Képzések megkezdése. 
Támogatási szerződés 
hatályba lépését követő 
10 hónapon belül. 

- 

5. Foglalkoztatás megkezdése. 
Támogatási szerződés 
hatályba lépését követő 
15 hónapon belül. 

- 

6. Az eredményességmérési keretre vonatkozó indikátorhoz tartozó 
tevékenység – valamint az indikátor teljesítése. 

2018. október 31. - 

7. Paktum minősítési eljárás befejezése.  
legkésőbb a projekt 
fizikai befejezése 

- 

Forrás: Projekt adatlap 
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A projekt végrehajtás és a megyei foglalkoztatási paktum keretében meghatározott mérföldkövek összefüggése 

 

Forrás: Projekt adatlap 
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6.3. Monitoring és értékelési tevékenység 

Az indikátorok meghatározása mellett nagyon fontos a monitoring és értékelési tevékenység 

szervezeti kereteinek és folyamatainak beazonosítása is. Az alábbiakban javaslatot fogalmazunk meg a 

monitoring és értékelési tevékenység legfontosabb elemeire vonatkozóan. 

 Egyértelmű célokat kijelölő, világos beavatkozási logikával rendelkező stratégia kialakítása – 
kidolgozása folyamatban van. 

 Konkrét beavatkozásokat és kapcsolódó finanszírozási forrásokat meghatározó operatív 
program, akciótervek kidolgozása – kidolgozása folyamatban van. 

 A monitoring és értékelési tevékenység alapját jelentő indikátorkészlet kialakítása, 
indikátorokkal összefüggő információk (indikátor definíciója, bázisérték, célérték, indikátor 
forrása / mérés módja, gyakorisága) meghatározása – jelen dokumentum részét képezi. 

 Szervezeti felelősség meghatározása. A monitoring és értékelési tevékenység végrehajtásáért 
és koordinációjáért a megyei önkormányzat meghatározott szervezeti egységébe beépülő 
paktumiroda (monitoring és értékelési munkatárs) felel, a paktumiroda munkáját az Irányító 
Csoport felügyeli. 

A monitoring és értékelési tevékenységekhez kapcsolódó legfontosabb operatív feladatok: 

 A Működési és monitoring kézikönyv Monitoring és értékelés című fejezete, valamint a 
programhoz kapcsolódó eljárásrendek alapján részletes munkaterv és éves feladattervek 
kialakítása. 

 A monitoring rendszer kereteinek kialakítása. Az indikátorok aktuális értékének (a terv szerinti 
gyakorisággal történő) összegyűjtése, rögzítése a monitoring rendszerben. 

 Összefoglaló jellegű havi jelentések készítése (fakultatív) a paktumiroda által, amelyek jól 
hasznosíthatók, ha a projekt keretében valamilyen célirányos, megelőző jellegű beavatkozásra 
van szükség. 

 Rendszeres, tervezett monitoring látogatások – a szakmai programok nyomon követése 
érdekében. 

 Éves monitoring jelentés készítése, amely tartalmazza a kimeneti és eredményindikátorok 
értékének alakulását, az ennek alapján megfogalmazható következtetéseket és az esetlegesen 
szükségesnek tartott beavatkozásokat a program végrehajtásába. 

 A program végrehajtásához kapcsolódóan egy időközi (végrehajtás félidejében) és egy 
utólagos értékelés megvalósítása javasolt. Az értékeléseket egy külső, független értékelő 
szervezet hajtja végre, kiemelt hangsúlyt fektetve a program hatásainak értékelésére. A 
monitoring és értékelési munkatárs feladata az értékelési tevékenység szakmai koordinációja, 
inputok biztosítása és egyeztetés az értékelést végző szakemberekkel, valamint annak 
biztosítása, hogy az értékelések javaslatai beépüljenek a program végrehajtásába (időközi 
értékelés), valamint a jövőben megvalósuló hasonló jellegű foglalkoztatási programok 
tervezési folyamatába és végrehajtásába (időközi és utólagos értékelés). 

6.4. A monitoring és értékelési rendszer működése 

A monitoring és értékelési tevékenység folytatásának operatív felelőse a projektmenedzsment 

szervezet, amely szorosan együttműködik a paktumirodával és a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztályával, míg a tevékenységekkel kapcsolatos döntések meghozatala az Irányító 

Csoport felelőssége. 
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A projektmenedzser felel a monitoring és értékelési tevékenységgel összefüggő adminisztratív és 

koordinációs feladatok folyamatos ellátásáért. A végrehajtás során a konzorciumi tagok és a paktum 

projekt megvalósításában egyéb módon közreműködő szervezetek által rendelkezésre bocsátott 

monitoring adatokat egy monitoring adatbázisban tárolja. Az adatok feldolgozása alapján rendszeres 

monitoring jelentést készít évente egy alkalommal.  

A monitoring jelentés az Irányító Csoport éves beszámolójának (munkaprogram) a részét képezi. A 

jelentés az indikátor értékek alakulásának tükrében vizsgálja a stratégia végrehajtásának 

előrehaladását, és javaslatokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy szükséges-e a végrehajtás 

bizonyos elemeinek módosítása.  

A paktumiroda által kidolgozott éves munkaprogramot – és annak részeként a monitoring jelentést – 

az Irányító Csoport tekinti át és hagyja jóvá. A jelentésben esetlegesen megfogalmazódó változtatási 

javaslatok az Irányító Csoport döntése alapján a Paktum Szervezet következő éves munkatervébe 

kerülnek beépítésre. (Az Irányító Csoport szükséges esetben utasíthatja a projektmenedzsmentet az 

éves jelentések mellett ad-hoc jellegű monitoring jelentés készítésére.) 

A foglalkoztatási stratégia végrehajtására vonatkozóan az Irányító Csoport koordinációja mellett a 

paktumiroda és külső szakértők operatív közreműködésével, két alkalommal – a program végrehajtás 

félidejében és a program zárást megelőzően – programértékelés javasolt.  

Az Irányító Csoport és a paktumiroda munkaszerve előre – jelen kézikönyvben – meghatározott és az 

Irányító Csoport által jóváhagyott kritériumrendszer és módszerek alkalmazásával évente végez 

önértékelést a tevékenységekre vonatkozóan. Az önértékelések eredményei az éves beszámolók 

részét képezik. 

A monitoring és értékelési tevékenységnek transzparensnek, nyilvánosnak kell lennie. Az átláthatóság 

biztosítása érdekében a paktumiroda az Irányító Csoport által jóváhagyott, valamint a Paktum 

Szervezettel megismertetett monitoring és értékelési dokumentumokat, vagyis az éves beszámolót és 

– amennyiben releváns – az értékelési jelentéseket nyilvánosan elérhetővé teszi a foglalkoztatási 

paktum honlapján. 

Jelentős mértékben befolyásolhatja a projekt sikerét, a projekttel kapcsolatos információk befogadását 

az, hogy a monitoring es értékelési adatokat hogyan közvetítjük a helyi döntéshozók, a projekt 

célcsoportjai, valamint egyéb üzleti és helyi érintettek felé. Ezért a projektmenedzsment a 

paktumirodával és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával együttműködve az 

éves jelentések mellett az indikátorok alakulását bemutató egyszerű kimutatásokat készít, amelyeket 

kommunikál a széles körű nyilvánosság felé a honlapon, a rendszeres hírlevelek és a partnerségi 

rendezvények keretében. A kimutatások formátumának meghatározásánál a következő szempontokat 

kell figyelembe venni: 

 A tájékoztatásnak világosnak es tömörnek, összefoglaló jellegűnek kell lennie, ugyanakkor 
szerepeltetni kell benne a részletesebb adatok hozzáférési helyét is. 

 Az adatokat könnyen érthető formában (összefoglaló táblázat, grafikonok, minőségszempontú 
leírások) kell bemutatni. 

 A legfontosabb adatok bemutatásában kapcsolatot kell teremteni a megyei társadalmi és 
gazdasági célkitűzésekkel. 
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7. EFQM alapú minőségfejlesztés, célok és kapcsolódó indikátorok 

Az utóbbi években az auditálás mellett egy új minőségértékelési módszer jelent meg, ami 
egyértelműen a TQM filozófiához kötődik, ez pedig az ún. önértékelés. Ennek célja a vállalat 
fejlesztése, amelynek érdekében feltárja a szervezet erősségeit és a fejlesztendő területeit. Az 
önértékelés lehetővé teszi a szervezet számára, hogy rangsorolja a fejlesztendő területeket, és 
beépítse stratégiai tervébe a legfontosabb tennivalókat. 
 
Európa 14 vezető vállalata 1991-ben kidolgozott egy menedzsment modellt (Európai Üzleti Kiválósági 
Modell), amely segítséget ad, hogy egy vállalat meg tudjon felelni ezen összetett elvárásoknak. 
Terjesztésével egy alapítványt, a brüsszeli székhelyű EFQM-et (European Foundation for Quality 
Management) bízták meg. Ez a modell nem a termék vagy szolgáltatás minőségét, hanem az egész 
szervezet tevékenységének, működésének kiválóságát helyezi a középpontba. Európában elsősorban 
az ún. EFQM Kiválóság Modell alkalmazása kapcsán terjedt el, és a magyar Nemzeti Minőség Díj 
alapjává is vált. Az önértékelést semmiképpen nem szabad úgy felfogni, mint olyan eszközt, amely csak 
minőségdíjra pályázók számára lenne szükséges a pályázat elkészítéséhez. A vállalatok egyre szélesebb 
körének kellene alkalmaznia az önértékelést az üzleti kiválóság elérésének eszközeként. 
 
Az EFQM modell felhasználja az önminősítést, összehasonlításokat és a minőségügyi rendszer 
fejlesztését. A modell 2010-ben újragondolásra került, amely során figyelembe vették a mai gazdasági 
helyzet és a gazdasági trendek alakulását, kihívásait, nagyobb hangsúlyt fektettek a Kiválóság alapelvek 
erőteljesebb érvényesülésére, az alapelvek, a kritériumok és az értékelési folyamat nagyobb 
összhangjára, valamint a gyakorlatorientáltságra. A Modell átdolgozásával együtt az Alapelveket és a 
RADAR értékelő rendszer pontozását is aktualizálták. 
 
A modell alkalmazásával nagymértékben javul(hat) a szervezet teljesítménye. A modellt sikeresen 
alkalmazó szervezeteknél a folyamatos fejlődés hatására a kulcsmutatók (árbevétel, profit, 
minőségképesség, stb.) nagymértékben javulnak. 
 
Az EFQM Kiválóság Modell egy nem előíró jellegű keretrendszer, amely 9 kritériumra tagolódik: öt 
„Adottságok” és négy „Eredmények” kritériumból áll.  
 
Az „Adottságok” kritériumok azt tartalmazzák, amit a szervezet tesz céljai elérésének érdekében. Az 
„Eredmények” kritériumok pedig azt mutatják meg, hogy mit ér(t) el a szervezet. Az „Eredmények”-et 
az „Adottságok” okozzák, az „Adottságok” pedig az „Eredmények” visszacsatolása révén javíthatóak, 
fejleszthetőek. Az EFQM modell 9 kritériumrendszerét követve minden részletre kiterjedően vizsgálja 
meg az alábbi területeket:  
1. Vezetés  
2. Politika és stratégia  
3. Emberi erőforrások  
4. Partnerkapcsolatok  
5. Folyamatok  
6. Vevőkkel kapcsolatos eredmények  
7. Munkatársakkal kapcsolatos eredmények  
8. A társadalmi megítélés eredményei  
9. Kulcsfontosságú eredmények (pénzügyi mutatók) 
 
Az önértékelés során ezen a 9 fő kritérium-területen végezünk részletes elemzést. Ezek a fentiek 
szerint két nagy csoportra oszthatók: az adottságokra, illetve az eredményekre. 
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Európai Kiválóság Modell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az adottságok területén a vizsgált kérdéscsoportok a következők: 
 A vezetés tevékenysége és viselkedése hogyan ösztönzi, támogatja és mozdítja elő a 

minőségkultúrát?  
 A szervezet hogyan fogalmazza meg stratégiáját, hogyan bontja le a szervezet egyes szintjeire, 

felülvizsgálja-e azt, valamint hogyan alakítja az abban foglaltakat tervekké, intézkedésekké?  
 A szervezet hogyan hasznosítja a dolgozók képességeit?  
 A szervezet hatékonyan és hatásosan menedzseli-e az erőforrásait?  
 A szervezet a minőségügyi rendszer és a folyamatok irányítása révén hogyan teremt értéket 

vevői számára?  
 
Az eredmények körében: 
 Milyen eredményt ért el a szervezet a külső vevők elégedettsége révén?  
 Mit ért el a szervezet a dolgozói elégedettség terén?  
 Mit ért el a szervezet a helyi szükségleteinek és elvárásainak terén?  
 Milyen eredményt ért el a szervezet a tervezett üzleti célok teljesítésében, pénzügy terén és 

egyéb módon az érdekeltek szükségleteinek és elvárásainak kielégítésében?  
 
A vezetés a vevői és dolgozói elégedettséget, a pozitív társadalmi hatást megalapozott politikával és 
stratégiával a dolgozók, az erőforrások és a folyamatok menedzselésével éri el, ami kiváló 
kulcsfontosságú eredményekhez vezet.  
Az önértékelés segít 

 azonosítani a szervezet erős és gyenge pontjait 

 kijelölni a szervezeten belüli legfontosabb fejlesztendő területeket, meghatározni a 
továbbfejlődés irányait más szervezetek teljesítményeivel való összehasonlítás alapján 
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Az EFQM Kiválósági Modell alapján rendszeres időközönként elvégzett értékelés a szervezet részére 
egy lehetőséget kínál arra, hogy azonosítsa erősségeit, gyengeségeit, a “kiválóságról” alkotott képét, a 
fenntartható kiválóság felé vezető úton elért teljesítményét, az előtte álló feladatokat és a másokkal 
való összehasonlításból nyert tapasztalatokat. 
 
Az OFA Nonprofit Kft. gondozásában elkészült szakmai háttéranyag  (2015) osztrák példából kiindulva  
a közös értékelési keretrendszer (angol rövidítése: CAF - Common Assessment Framework) mint egy 
teljes körű minőségirányítási eszköz (angol rövidítése: TQM - Total Quality Management) bevezetésére 
tett javaslatot. Ezt a módszert a közszféra képviselői dolgoztak ki a közszféra számára az előbbiekben 
bemutatott Európai Minőségirányítási Alapítvány (angol rövidítése: EFQM - European Foundation for 
Quality Management) Kiválóság Modelljét alapul véve.  
 

A CAF azon alapelvre épül, hogy a szervezet teljesítményének kiválósága a működés hat területének 

megfelelő irányításától függ. Ez a hat terület a vezetés, a stratégiaalkotás és tervezés, a HR 

menedzsment, a partnerkapcsolatok és erőforrások, folyamatok, eredmények.  

 

A kiválóságot a szervezet eredményei kapcsán is több szemszögből kell értékelni: a szervezet 

teljesítménye (kitűzött céljai) alapján, az állampolgárok/ügyfelek szemszögéből, a munkatársak 

nézőpontjából, valamint a társadalmi hatások alapján.   

 

A CAF-önértékelés a szervezeti teljesítmény elemzésének holisztikus (teljességre törekvő) 

megközelítésén alapul, mivel a szervezetet egyazon időben különböző szemszögből és szempontok 

szerint kell megvizsgálni mind a működés, mind a szervezet eredményei tekintetében. A modell 

alkalmazásával nagymértékben javul(hat) az adott szervezet, esetünkben a foglalkoztatási paktumok 

teljesítménye. 

 
Az önértékelés segít: 

 azonosítani a szervezet erős és gyenge pontjait 

 kijelölni a szervezeten belüli legfontosabb fejlesztendő területeket 

 meghatározni a továbbfejlődés irányait más szervezetek teljesítményeivel való összehasonlítás 
alapján 

 

A CAF a foglalkoztatási partnerségek szervezeten belüli teljes fejlesztési folyamatát támogatni tudná, 
így öt fő célkitűzést jelölhetünk meg a foglalkoztatási partnerségek számára: 
 

 a kiválóság kultúrájának és a TQM alapelveinek bevezetése és elterjesztése a foglalkoztatási 
paktumoknál, 

 a paktum szervezetek fokozatos végigvezetése a teljes PDCA fejlesztési cikluson (Plan/tervezés-
Do/megvalósítás-Check/ellenőrzés-Act/beavatkozás), 

 a paktum szervezetek önértékelésének elősegítése, hogy azonosítani tudják a hibákat, és 
meghatározzák a szükséges fejlesztési intézkedéseket, 

 a minőségirányításban használt különféle modellek közötti híd megteremtése, a stratégiai 
szemlélet elterjesztése, 

 a paktum szervezetek közötti egymástól tanulás (benchlearning) lehetővé tétele és támogatása 
 
A javasolt 12.5. mellékletben megtalálható a sztenderdekhez is kapcsolódó kritériumrendszert, amely 
alapja az önértékelésnek is. 
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8. Fenntarthatósági terv 

8.1. Szakmai fenntarthatóság 

A 2014-2020-as időszakban létrehozandó és támogatandó paktumok hátrányos helyzetű 
álláskeresőkre koncentráló kínálatorientált megközelítése alapvetően megváltozik, hiszen a TOP 
szerint is a vállalkozói, foglalkoztatói igényekből, azaz a keresletből kell kiindulni. Ezáltal a jövő 
paktumai a foglalkoztatás-fejlesztés mellett a gazdaság fejlesztését is szolgálják főként a megfelelő 
humánerőforrás biztosításával (természetesen a továbbiakban is kiemelt cél marad az elérhető 
állásokra az álláskeresőket felkészíteni). 
A helyi és megyei paktum menedzsmentek, és partnerségek folyamatos működtetése, fejlesztése 
hosszú távon megalapozza az eredményeket hozó sikeres együttműködéseket, a helyi gazdaság- és 
foglalkoztatás-fejlesztés új mechanizmusának kialakítását. Ebben a munkában fontos a LEADER 
csoportokkal való együttműködés, adott esetben a velük való integrált vidéki gazdaságfejlesztési 
hálózat és menedzsment működtetése. 
 
A komplex munkaerő-piaci beavatkozásokat is célzó paktum projektek keretében össze kell kapcsolni a 
különböző készségfejlesztő, életvezetési, szociális, oktatási, képzési és foglalkoztatási szolgáltatásokat. 
Az érintett szolgáltatók együttműködésében (felnőttképzők, munkaügyi szervezet, szociális, 
gyermekjóléti és civil szolgáltatók, FIP pontok stb.) egyéni fejlesztési terveket készíteni és végrehajtani, 
amelyek kiinduló pontja, hogy hova szeretne eljutni az egyén, illetve milyen reális célok tűzhetőek ki. A 
konkrét munkalehetőségekből kell kiindulni, és ezek kihasználása érdekében kell felvonultatni a 
rendelkezésre álló eszköztárat. A fejlesztési tervek kidolgozását ideális esetben a leendő munkáltató 
bevonásával és jóváhagyásával kell elkészíteni. 
 
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek, csoportok számára fontos státuszuk pontos 
meghatározása, állapotuk szakszerű rögzítése. Ezt követően kerülhet sor a velük egyetértésben az 
egyénre szabott kivezető út megtervezésére, speciális támogató, fejlesztő eszközök, programok 
igénybevételével.  
 
A humán szolgáltatások segítségével fel kell térképezni munkavállalásukat eddig akadályozó tényezőit 
(szociális helyzet, családi problémák stb.) és meg kell határolni számukra megfelelő, érdeklődésüket 
felkeltő kitörési pontokat, tennivalókat. Az ezekre alapozó fejlesztési programok komplexitása abban 
rejlik, hogy egyrészt átfogja az egyén személyiségének fejlesztését, valamint a támogató eszközök akár  
egyidejű alkalmazását is.  
 
A munkavégzés keretén belül történő kompetenciafejlesztés (pl.: pontosság, együttműködő készség, 
kulturált viselkedés, kommunikáció stb.) a nemzetközi kapcsolatok alapján sikeres útnak bizonyult. 
Ebben a folyamatban nagyon fontos a munkavállaló számára az elsajátítandó szakma megszerettetése. 
Ez a fejlesztő folyamat szolgáltat kellő alapot az egyén számára a képzés útján elsajátítható tudás 
megszerzésére. A cél a munkaerő-piaci szempontból releváns szakképzettség megszerzése, vagy 
elavult szakmai tudás felfrissítése. Az előzőekben ismertetett fejlesztési folyamat sikeres megtörténte 
után az egyén jó eséllyel közvetíthetővé válik az elsődleges munkaerőpiacra, elhelyezkedési esélyei 
jelentősen növelhetők. Tovább növelhetők az esélyek a sikeres elhelyezkedést szolgáló, különböző 
álláskeresési technikák elsajátításával is. A komplex fejlesztési program tartalmazhat olyan 
szolgáltatásokat, amelyek segítik az egyén beilleszkedését az adott munkahelyen. 
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Javasolt tevékenységek: 

- Térségi munkahelyteremtő beruházások azonosítása a helyi partneri körének segítségével 
(piaci alapon megvalósuló beruházási projektek, GINOP, TOP, VP stb. által támogatott 
projektek), majd a kapcsolatfelvételt követően a munkaerőigények felmérése (tervezett 
létszám, szakmák szerinti bontás, munkakörök, kompetencia igények, egyéb munkaadói 
elvárások) 

- Térségi meglévő, kielégítetlen munkaerőigények feltérképezése (tervezett létszám, szakmák 
szerinti bontás, munkakörök, kompetencia igények, egyéb munkaadói elvárások) 

- Toborzás, kiválasztás 
- Elsődleges diagnózis, az egyén élethelyzetének tényszerű felmérése 
- Motivációs tréning (csoportos) 
- Teljes körű diagnózis készítése egyénenként (munkapálya tanácsadás keretében az illető 

kompetencia-készletet, szociális, mentális munkaerő-piaci szükségletet).  
- Szükség esetén kapcsolódó szolgáltatások biztosítása (pl.: életvezetési, pszichológiai, 

rehabilitációs és szociális tanácsadás, családtagok részére nyújtott szolgáltatások) 
- Az egyénre szóló lehetséges fejlesztési alternatívák meghatározása a munkaerő-piaci 

realitások függvényében.  Kapcsolódó szolgáltatások alkalmazása szükség esetén (pl.: 
pszichológiai alkalmassági vizsgálatok, szociális szolgáltatások igénybevétele.) 

- Egyéni cselekvési terv elkészítése a leendő munkáltatók bevonásával, igényeik 
figyelembevételével 

- Felzárkóztató képzések (szükség esetén) 
- Szakképzés és gyakorlati foglalkoztatás biztosítása mentori kíséréssel lehetőleg a leendő 

munkáltatónál 
- Igény esetén álláskeresési tanácsadás (egyéni vagy csoportos) 
- Elhelyezkedés segítése (közvetítés, mentori kísérés, munkába járás megtervezése a 

munkaadók és önkormányzatok együttműködésével stb.) 
- Beilleszkedést és munkában maradást segítő mentori kísérés. 

 
A Kormányhivatal által biztosított szabályos és szakmailag jól működő támogatásközvetítés és 

adminisztráció mellett ehhez újszerű megközelítésre, és sok terepmunkára lesz szükség, amelyhez 

helyi kapacitásokat kell biztosítani. Ehhez szükséges a teljes munkaerő-piaci integrációs szolgáltatási 

folyamat áttekintése, és a hivatali működésbe új elemek bevezetése. Ez a toborzás és a szolgáltatások 

során az álláskeresőkkel való, hivatali környezeten kívüli intenzív személyes kapcsolattartást igényel, és 

a vállalkozói munkaerő- és képzési igények felmérése is kiemelten fontos a kereslet-vezéreltség miatt. 

A közösségi média térhódításával egyre inkább elavulttá válnak a hagyományos off-line toborzási 

módszerek, önéletrajz alapú kiválasztások. Az egyéni megközelítésnek és az egyéni fejlesztéseknek a 

paktum projektben kiemelten érvényesülnie kell.    

A Csongrád Megyei Foglalkoztatási Stratégiájának és akciótervének sikeres megvalósítása alapul szolgál 

további gazdaságfejlesztési és munkaerő-piaci projektek megvalósításához. Mivel a megye fejlesztési 

és munkaerő-piaci igényei alapján szükségesek a tervezett szolgáltatások, a humánerőforrások és 

eszközök a projektzárást követően is rendelkezésre állnak. A projekt kommunikációját a fenntartási 

időszakban a paktum portál folyamatos frissítésén keresztül biztosítja a Paktum Iroda. A többi megye 

és az ország foglalkoztatási paktumaival kapcsolatot kell kialakítani, így a jó gyakorlatok, módszerek 

átadása folyamatos kapcsolattartáson keresztül valósulhat meg. A foglalkoztatási környezet, a 

munkáltatói, munkavállalói igények, lehetőségek változásával, valamint jogszabályi környezet változása 

esetén szükséges lehet a foglalkoztatási stratégia, ennek következtében az akcióterv módosítása is.  
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A szakmai fenntarthatóság szempontjából kulcsfeladat a foglalkoztatáspolitikai cselekvési lehetőségek 

tudatosítása a helyi (önkormányzati) politikában (kerüljön napirendre). Vállalkozásbarát 

önkormányzatok kialakítása, amelyek támogatják a helyi KKV-ket. A TOP-os projekt időszak alatt 

alakuljanak ki azok a metódusok, eljárások, amelyek a vállalkozói kapcsolattartást, az igények 

pásztázását folyamatosság tudják tenni, és a feltárt problémákra közös akciók jönnek létre. 

A környezeti és esélyegyenlőségi szempontok figyelembevétele is segíti a szakmai fenntarthatóságot. A 

paktumban résztvevők körében el kell terjeszteni a környezettudatos menedzsmentet, a zöld 

beszerzések gyakorlatát, továbbá az anyag-, energia- és erőforrás-hatékonyság növelését. A 

munkahelyek minőségét javító intézkedéseknél a környezetegészségi szempontokat is figyelembe kell 

venni. Ösztönözni kell a megújuló energiák terjesztését, kapcsolódó célzott vállalkozásfejlesztési és 

képzési tevékenységek megvalósításával. Az esélyegyenlőség területén kiemelt figyelmet kell fordítani 

a nők, romák, megváltozott munkaképességűek, pályakezdők és idősebb munkavállalók helyzetének 

javítására. 

8.2. Pénzügyi fenntarthatóság 

A TOP paktumos konstrukció elindításával egy évtizedes hiányt pótol a kormányzat, hiszen első 
alkalommal válik lehetővé, hogy egy programon belül megvalósulhat  
 
1) a menedzsment, partnerség támogatása,  
2) komplex munkaerő-piaci projekt részek megvalósítása  
 
A TOP-ban elérhető 1 mrd Ft-os megyei paktum projekt forrás elegendő alapot ad a fenntartható 
működéshez 2019 közepéig. A paktum forráskoordinációs tevékenysége révén további ágazati OP 
forrásokat, és befektetői forrásokat lehet a megyébe vonzani a gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés 
céljaira. Ez a tevékenység egyben javítja az EU-s források hatékonyságát is a felhasználásban.  Ennek 
érdekében a megyei önkormányzat figyelemmel kíséri a többi OP források alakulását, és ösztönzi a 
megyei szereplők aktív részvételét a források megszerzésében, hatékony felhasználásában. Ezeket 
egészíthetik ki a helyi partnerek anyagi és természetbeni hozzájárulásai (pl. önkormányzati pénzügyi 
támogatás, épületek). A továbbiakban pedig folytatódik a korábban megkezdett tudatos befektetés-
ösztönzési tevékenység a megyében a projekt keretében. 
 
A pénzügyi fenntarthatóságot három szinten érdemes vizsgálni. Az első az akcióterv és a megvalósuló 
projektek, a második a foglalkoztatási stratégia, a harmadik pedig a paktum hálózat szervezeti szintje.  
Az akciótervben olyan projektek indítását érdemes kezdeményezni, amelyek gazdasági-pénzügyi 
értelemben is fenntarthatóak, és további fejlesztéseket és bevételeket generálhatnak. A projektek 
szintjén a fenntarthatóságot a projektgazdák és partnereik garantálják. A fejlesztésekhez egyedi 
döntések alapján biztosítják az önerőt és megszervezik a létrejövő szolgáltatások/beruházások 
finanszírozását is.  
 
A stratégia szintjén megvalósuló pénzügyi fenntarthatóság azt jelenti, hogy a paktum stratégia által 
elindított fejlesztések a vállalkozások pénzügyi megerősödéséhez vezetnek, és a versenyképesebb 
vállalkozások által befizetett (helyi) adókból az önkormányzatok fejleszteni tudják a 
közszolgáltatásokat és a vállalkozások helyi üzleti környezetét (közművek, iparterületek, informatikai 
rendszerek fejlesztésével). A bővülő munkalehetőségekkel egyre több ember válik adófizetővé, amely 
csökkenti a társadalmi feszültségeket, a szociális kiadásokat, és növelik az állami bevételeket. A 
partnerséget működtető Paktum Iroda működése hosszú távon is biztosított a megyei önkormányzati 
hivatal keretein belül. Sikeres projekt megvalósítást követően reméljük a megyei/helyi paktumok 
2020-tól is fontos szereplői lesznek a helyi gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztésnek, és újra szerepet 
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kapnak ESZA projektmegvalósításban. Ez esetben a paktum szervezet működéséhez is lesznek 
források.  
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8.3. Jogi, szervezeti fenntarthatóság 

A korábban működő hazai paktumoknál tapasztalható volt, hogy több szervezet foglalkoztatási 
paktumban/hálózatban való érdemi részvétele azért nem lehetséges, mert saját magunknak sincs 
világos szervezeti stratégiájuk, emiatt nem tudnak motorja lenni a helyi foglalkoztatás-fejlesztést 
megtestesítő paktum kezdeményezésben. A megyei paktum nem a megvalósíthatósági tanulmány 
útmutató által javasolt konzorciumi formában, hanem együttműködési megállapodás alapján jött létre.  
A fenntartható partneri működés érdekében a stratégia, akcióterv és munkaprogram készítése során 
rögzíteni szükséges hosszú távon a tagok felelősségeit, tevékenységi körét, hogy elkerüljék azt, hogy 
formálisan csatlakozó, a helyüket, szerepüket nem ismerő partnerségi tagok legyenek. 
 
A szakmai menedzsmentnek ösztönöznie kell a paktum tagokat, hogy definiálják saját maguk helyét a 
szervezetrendszeren belül, fogalmazzák meg elvárásaikat és közös munkával ki kell alakítani a pontos 
szerepeket. Mindegyik szervezet másban jó, más kompetenciákkal, felkészültséggel rendelkezik, ezért 
a hozzájárulás is ezerszínű lehet.  A szervezeti fenntarthatóság másik kulcseleme, hogy az egyes 
intézkedésekhez gazdákat rendeljünk, akik kézben tartják az adott terület szereplőit, és a 
kezdeményezéseket.  A szervezeti fenntarthatóságot az is segíti, ha az egyes akcióterületeket a tagok 
különböző csoportjai (kiegészülve külső szervezetekkel) gondozzák, felelősséget vállalnak ezekért. A 
stratégia intézkedései közül az lesz sikeres, amelynél az „örökbefogadók” gondoskodnak arról, hogy a 
leírt elképzelések valóra váljanak.   
 
Ennek érdekében a megyei foglalkoztatási stratégiával összhangban a szervezetrendszeren belül 
szükséges munkacsoportok létrehozása. Ezek a munkacsoportok kézben tartják az adott terület 
fejlesztéseit, kidolgozzák a projekteket, és közreműködnek a megvalósításban. Tagjaik 
projektgazdaként, partnerként, vagy szakértőként vesznek részt a fejlesztésekben. 
 
A megyei paktumban a későbbi esetleges bővítések esetén is olyan partnerek bevonása indokolt, akik 
a kitűzött célok teljesítéséhez kapcsolódó szolgáltatási profillal, hatáskörrel, megfelelő humán és 
szervezeti háttérrel rendelkeznek és motiváltak a közös munkában. 
 
A megyei paktumnak várhatóan hosszú távon sem szükséges jogi személlyé alakulnia.  A 
Kormányhivatallal között konzorciumi partnerség és a mögöttük felsorakozó paktum szervezeti 
partnerség megfelelő hátteret ad a sikeres megvalósításhoz.  Mivel a paktum irodai feladatok ellátása 
sorosan kapcsolódik a megyei területfejlesztési feladatellátáshoz indokolt volt az irodát (korábbi 
elnevezéssel paktum menedzsment szervezetet) a megyei önkormányzati hivatal szervezetén belül 
elhelyezni.  
 
A megyei paktum a saját munkaerő-piaci programrészének megvalósításán túl főként ernyőszervezeti, 
koordinációs tevékenységet lát el, vállalkozási típusú tevékenységet várhatóan a jövőben sem fog 
ellátni.  
 
A projekt zárása előtt a megyei paktum szervezet esetén át lehet gondolni, hogy a kapcsolatok 
szorosabbra fűzése, illetve jogi háttér biztosítása érdekében érdemes-e egy megyei paktum egyesület 
létrehozása. Ennek szükségességét jelenleg nem lehet előre látni, nagyban is attól függ, hogy a 
központi Kormányzat 2020-tól milyen szerepet szán a foglalkoztatási paktumoknak. Ez persze függ 
majd a paktum projektek sikerességétől, így a fenntarthatóság érdekében is érdemes eredményes 
munkát végezni.  
 
A megyei önkormányzat jó gazdája a megyei paktumnak, biztosítani tudja a jogi és szervezeti 
fenntarthatóságot.  
  



101 
 

8.4. Fenntarthatósági kulcstényezők a korábban működő foglalkoztatási 
paktumok tapasztalatai alapján 

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 aktív. Felkészültsége. Mennyire 

néz dolgoknak utána.  
o Kell egy főállású menedzser, anyagi keret kell.  
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. 
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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 
 

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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9. Irodalomjegyzék 

 Kohéziós politika alapelvei: http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/how/principles/ 

 Európai partnerségi magatartási kódex: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&:PDF 

 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések” pályázati felhívás és szakmai mellékletei (a felhívás kódszáma: TOP-5.1.1-
15) 
 

 Foglalkoztatási megállapodások (paktum) szakmai, minőségi sztenderdjeinek kidolgozása 
(2015, OFA Nonprofit Kft. megbízásából: BFH Európa Kft.) 
 

 NGM Módszertani ajánlás a TOP keretében megvalósuló TOP-5.1.1-15, TOP-5.1.2-15, TOP-
6.8.2-15 munkaerőpiaci programokhoz. 
 

 A belső kommunikáció, Peter Berry, 1989, Linköpingi Egyetem 
 
 

 
 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/how/principles/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&:PDF
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10. Mellékletek
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10.1. A partnerség elve az EU-ban 

A partnerség elve egyike az EU Strukturális Alapok működését meghatározó négy alapelvnek. A 
Strukturális Alapok 1988-ban bekövetkezett reformja során került bevezetésre, és azóta alkalmazása 
teljes egészében részévé vált a Strukturális Alapokból társfinanszírozott fejlesztési programok 
előkészítésének és végrehajtásának. A jelenleg érvényes kohéziós politika alapjául szolgáló alapelvek 
(forrás: http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/how/principles/): 
 

1. Koncentráció: Ennek az alapelvnek három aspektusa van:  
- A források koncentrációja: a strukturális alapok forrásainak nagy részét (a 2014-2020-as 

időszakban 70 %) a legszegényebb régiókba és országokba összpontosítják.  
- Az erőfeszítések koncentrációja: A támogatások a fő növekedési prioritások szolgálatában  

o Kutatás és innováció  
o Információs és kommunikációs technológiák  
o A kis- és középvállalatok (kkv-k) versenyképességének javítása  
o Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági modellre való áttérés támogatása  

- A kiadások koncentrációja: az egyes programozási időszakok elején meghatározzák az egyes 
programok éves támogatását. Ezeket az összegeket az elosztás utáni második év végéig el kell 
költeni (N+2 szabály). 
 

2. Programozás: A kohéziós politika nem támogat egyéni projekteket. Ehelyett az EU 
célkitűzéseivel és prioritásaival összhangban álló, többéves nemzeti programokat támogat.  

 
3. Partnerség: Minden egyes programot kollektív folyamat keretében fejlesztenek ki, amelybe 

bevonnak európai, regionális és helyi szintű hatóságokat, munkáltatói szervezeteket, valamint 
civil társadalmi szervezeteket.  Ez a partnerség a programozási folyamat minden szakaszában 
megjelenik: a tervezéstől kezdve az igazgatáson és a végrehajtáson keresztül a nyomon 
követésig és az értékelésig.  Ez a megközelítés segít garantálni azt, hogy a fellépést a helyi és 
regionális szükségletekhez és prioritásokhoz szabják.  

 
4. Addicionalitás: Az európai strukturális alapokból történő finanszírozás mellett a tagállamoknak 

is költeniük kell ezekre a célokra.  A Bizottság az egyes tagállamokkal megállapodik a 
támogatható állami (vagy annak megfelelő) kiadásokról, amelyeket a programozási időszakban 
fenn kell tartani; emellett pedig a programozási időszak közepén (2018) és végén (2022) 
ellenőrzi az ennek való megfelelést.  
 

A strukturális állami kiadások terén megvalósítható, ugyanakkor ambiciózus célokat kell kitűzni, 
amelyek garantálják, hogy a strukturális alapokból származó összegek valóban hozzáadott értéket 
teremtenek. Általános szabály, hogy az átlagos évi kiadások reálértéke nem lehet kevesebb, mint az 
előző programozási időszakban.  
 
A partnerségi alapelv kezdetben alapvetően azt jelentette, hogy a Strukturális Alapokból 
társfinanszírozott programok megvalósítása az Európai Bizottság és a tagállam közötti partnerség 
keretében zajlik (a partnerségi elv horizontális vonatkozásának egy eleme).  
 
Ennek érvényesítése folyamatosan szélesedett és kiterjedt: első lépésként a partnerség a program 
monitoring meghatározó formális mechanizmusává vált, melynek keretében a társadalmi-gazdasági / 
regionális partnerek aktív szerepet kaptak Monitoring Bizottsági tagságukon keresztül. 
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/how/principles/
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/how/is-my-region-covered/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/fiche_innovation_hu.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/fiche_ict_hu.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/fiche_sme_hu.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/fiche_low_carbon_hu.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/what/glossary/n/n2-n3/
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A partnerségi alapelv értelmezése (és érvényesítése) ma már a tagállamok többségében ezen is jóval 
túllép: a partnerség stratégiai és operatív kapcsolatok olyan komplex rendszerévé vált, amely érinti a 
programok kialakítását, előkészítését és menedzsmentjét egyaránt. A partnerség mára nem csak egy 
hivatalos egyeztetési konzultációs folyamatban testesül meg, hanem számos tagállam esetében a 
regionális és helyi fejlesztés, innováció és szociális politika egyik legfontosabb erőforrásává vált. 
 
A 2014–2020-as programozási időszakban a partnerség elve még fontosabb szerepet kapott: a 
tagállamokon kívül további érdekelt felek, azaz szakszervezetek, munkáltatók, nem kormányzati 
szervezetek és a társadalmi befogadást, a nemek közötti egyenlőséget és a megkülönböztetés-
mentességet ösztönző egyéb testületek között jön létre. A Bizottság kidolgozta az európai partnerségi 
magatartási kódexet, amelyet minden tagállamnak tiszteletben kell tartania az operatív programok 
elkészítése és végrehajtása során. Ezenkívül minden tagállam partnerségi megállapodást fogadott el a 
Bizottsággal együttműködve, amely meghatározza, hogy a nemzeti hivatalok hogyan tervezik az ESB-
alapokból származó finanszírozást szétosztani és felhasználni a 2014–2020 közötti programozási 
időszakban. 
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10.2. Csongrád megyei, partnerségi alapú gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési modell 

Csongrád megyei, partnerségi alapú helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési modell 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Helyi/térségi foglalkoztatási partnerségek 
(megyei önkormányzati koordinációban a jó helyi kormányzásért, 

a térségi és a kormányzati célok megvalósításáért, 
a munkaadók és munkavállalók egymásra találásáért) 

 

Orientációs szakasz – a jó 

útválasztásért Felkészülési szakasz – a 

képzett, kompetens, 

tapasztalt, motivált 

munkaerőért 

Teljesítési szakasz – a 

munkaadók sikeréért és az 

önmegvalósításért   

Pályaorientáció és korrekció (térségi munkaadói 

igények alapján) 
Komplex, együttműködő 

 humán szolgáltatások 
Munkába járás segítése – 

közlekedési szövetségek  

Munkaadók, vállalkozások 

(elsődleges munkaerőpiac)  

 

Vállalkozási/munkaadói tanácsadás  
- adózási, jogi, pénzügyi tanácsadás  
- piackutatás, marketing, employer branding 
- stratégia, szervezetfejlesztés 
- innováció, technológia-, termékfejlesztés 
- foglalkoztatás bővítés 
- munkavédelmi szolgáltatások stb. 
 

Alkalmazkodás a változásokhoz 

(munkahely elvesztés, megtartás, 

karrier előmenetel)  

Értékteremtő közfoglalkoztatás  

Szociális gazdaság  

Képzés (formális, nem formális, informális 

tanulás, munkatapasztalat-szerzéssel) 

Átfogó munkavédelmi szolgáltatások 
(munkabiztonság, munkahelyi 

egészségfejlesztés, foglalkozás- 
egészségügy) 

 

Munkaerő-piaci szolgáltatások (toborzás, 

tanácsadás, közvetítés, motiválás, 

mentorálás stb.) 

Szociális szolgáltatások (gyermekfelügyelet, 

idősgondozás, pszichoszociális támogatás 

stb.) 
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10.3. Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti felépítése 

 

 

 

TERÜLETFEJLESZTÉSI 

OSZTÁLY 

FŐJEGYZŐ  

Vezetés, munkáltatói jog 

Irányítás (Mötv.) 

ALJEGYZŐ 

KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 

TERÜLET- ÉS 

GAZDASÁGFEJLESZ

TÉSI ÁLTALÁNOS 

ALELNÖK 

ELNÖKI 

KABINET 

ÖNKORMÁNYZATI 

KOORDINÁCIÓS 

ALELNÖK 

KÜLÜGYI, MAGYAR-

MAGYAR 

KAPCSOLATOK, 

KULTURÁLIS ÉS 

TÁRSADALMI 

KAPCSOLATOK 

ALELNÖKE 

 

 

PAKTUMIRODA 

  
  

GAZDASÁGI, JOGI  
OSZTÁLY 
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10.4. Projektterv minta 

A projekt elnevezése: 

A projekt teljes neve: 

A projekt rövidített neve: 

 

2. A projekt céljai: 

Átfogó célok: 

 

Közvetlen célok:  

 

 

3. A projekt szükségessége: 

A projekt szükségességének indokolása: 

 

 

4. Célcsoportok, megvalósítási helyszín(ek): 

Közvetlen célcsoport: 

 

Közvetett célcsoport:  

 

A projekt által érintett földrajzi terület: 

 

 

5. A projekt illeszkedése a megyei foglalkoztatási stratégiához 

Hivatkozások a releváns részekre 
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6. A projekt kapcsolódása más fejlesztésekhez, projekthez 

Szinergiák bemutatása 

 

 

7. A projekt tevékenységei: 

A célok elérése érdekében végrehajtandó tevékenységek felsorolása 

 

 

8. Eredménymutatók: 

A projekt várt eredményei, indikátorai, hatásai 

 

 

9. A projekt megvalósításának kockázatai: 

Milyen személyi, szervezeti kockázatai vannak a projekt megvalósításának? 

 

Mit tesz ezek elkerülése érdekében? 

 

Milyen pénzügyi kockázatai vannak a projekt megvalósításának? 

 

Mit tesz ezek elkerülése érdekében? 

 

10. Horizontális szempontok: 

Esélyegyenlőség: 

 

Környezeti fenntarthatóság: 

 

Infokommunikációs akadálymentesítés: 
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11. A projekt megvalósításáért felelős szervezet(ek)  

A lehetséges projektgazda (kedvezményezett): 
 
Parner szervezet(ek): 
 

  
12. A projekt tervezett erőforrás szükséglete 

A projekt költségvetésének részletes tervét, a költségvetési tervben rögzítse 

A megvalósítási források összetétele  

 

EU támogatás: 

 

Saját forrás: 

 

Összesen: 

 

13. A megvalósítás ütemezése 

A projekt kezdése: 

   

A projekt zárása:   
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13/A. Gantt táblázat a megvalósítás ütemezéséhez: 
 

Hónap/ Tevékenység 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

1. tevékenység                         
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10.5. Vállalkozói képzési és munkaerőigényfelmérési kérdőív minta 

 

MUNKÁLTATÓI IGÉNYFELMÉRŐ KÉRDŐÍV 
Tisztelt Partnerünk! 
 
A „Csongrád Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködési Program (Paktum)” c. 
projekt keretében szeretnénk felmérni az Önök foglalkoztatási  terveit, fejlesztési elképzeléseit is. Kérjük, 
segítse a munkánkat azzal, hogy az alábbi kérdőívet kitölti és visszajuttatja hozzánk! 
 
Cég neve, címe: …………………………………………………………. 
Kapcsolattartó megnevezése: …………………………………………………………. 
Tel./ e-mail cím / web-oldal címe: …………………………………………………………. 
Tevékenységi kör: …………………………………………………………. 
Előző évi átlagos statisztikai létszám: …………………………………………………………. 
 
1. Foglalkoztatottak munkaerőcsoport szerinti összetétele. Kérjük írja be az egyes munkaerőcsoport 

létszáma, hány %-az összes foglalkoztatott létszámnak:  
munkaerő csoport % munkaerő csoport % 

segédmunkás  betanított munkás  
szakmunkás  szellemi tevékenységet folytatók  
irodai alkalmazott  vezető  

 
2. Önök szerint mi okozza a legnagyobb nehézséget a munkaerő kiválasztásában / felvételében? (több 
válasz megjelölése lehetséges!) 
□ megfelelően motivált munkaerő hiánya □ kellően tapasztalt munkaerő hiánya 
□ általános munkaerő-hiány □ megfelelően képzett munkaerő hiánya 
□ egyéb: ………………………………………………..  
 
 
3. A következő 3 évben az Önök cégénél terveznek-e fejlesztést, beruházást? 
□ a jelenlegi tevékenységi körben igen □ a jelenlegi tevékenységi körben nem  
□ profilbővítést tervezünk  □ új tevékenység, üzletág bevezetését tervezzük 
□ nem tervezzük új tevékenység bevezetését  
  
 Fejlesztés megnevezése: ……………………………………………………… 
 Ütemezés: ……………………………………………………… 
 
4. Milyen atipikus foglalkoztatási formákat alkalmaznának vagy alkalmaznak az Önök cégénél? 
 
□ részmunkaidős 
foglalkoztatás □ bedolgozói jogviszony 
□ rugalmas munkaidő □ távmunka 

□ kölcsönzött munkaerő □ alkalmi munkavállalás 
□ önfoglalkoztatás □ diákok foglalkoztatása 
□ ösztöndíjas foglalkoztatás □ megbízási jogviszony 

□ egyéb: …………………………..

  
  
 
5. Tervezik-e a foglalkoztatotti létszám fejlesztését, illetve a meglévő munkaerő-hiány megoldását? 

□ nem                  □ igen 
 
Amennyiben igen, kérem, az alábbi munkaerő-igényt szíveskedjen kitölteni: 
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Munkaerő-igény 

Munkakör(ök) megnevezése     

Igényelt létszám (fő)     

A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények, elvárások: 

Végzettség/ képesítés:     

Szakmai tapasztalatok:     

Készségek, képességek:     

Egyéb ismeretek 
(számítástechnikai, nyelvtudás, 
jogosítvány, stb.): 

    

A foglalkoztatás formája: 
       1) Határozott idejű (-tól,-ig) 
       2) Határozatlan idejű 
       3) Kölcsönzés 
       4) részmunkaidő 

    

Munkavégzés helye:     

Napi munkaidő:      

Munkabér:      

Egyéb juttatások:     

Műszakpótlék:      

Rendkívüli munkavégzés, 
túlóra: 

    

Étkezési hozzájárulás:     

Utazási költségtérítés:     

lakhatási hozzájárulás     

nyelvoktatás     

Letelepedési támogatás     

Jelenléti prémium, egyéb 
bónuszrendszer:  

    

Egyéb megjegyzés: 
    

 

 
 
6. Tevékenységük eredményessége szempontjából a jelenlegi és leendő munkavállalók milyen jellegű 
képzéseit tartja fontosnak? (a kipontozott részen jelezze a konkrét igényét!) 
□ betanító jellegű képzés: …………………………….  
□ szakmunkás képzés: …………………………………. 
□ nyelvi képzés:…………………………………………….   
□számítástechnikai képzés:………………………….. 
□ szakmai továbbképzés: 
…………………………………. 
□ kompetenciafejlesztő képzés: 
………………………. 
□ 
egyéb:…………………………………………………………… 
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7. 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?  …………………..... 
 
 
8. Munkaerőigényüket jellemzően milyen forrásokból elégítik ki? Többet is megjelölhet.  
 

Forrás % forrás % 
hirdetés útján  munkaközvetítőkön keresztül  
pályázatokkal  munkaerő kölcsönző cégeken keresztül  
munkaügyi központ segítségével  külső szolgáltatók (személyzeti tanácsadók, 

fejvadászok) útján 
 

informális csatornákon keresztül  egyéb forrásból, éspedig: …  

 
 
 

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével hozzájárult a felmérés elkészítéséhez! 
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10.6. A paktumok sztenderdjeihez kapcsolódó minőségi jegyek és információ forrásaik részletes bemutatása 

Kritériumok  Alkritériumok 
 

Minőségi jegyek 
Információ forrása 

1. Vezetés 1.1. Mérlegelje a paktum Irányító Csoportja 
tevékenységét, aszerint, hogy megfelelő 
iránymutatásokat ad-e a partnerség számára 
a jövőkép és az értékrend kapcsán 

Helyzetfeltárásra és probléma 
elemzésre épülő stratégia 
megléte, jövőképpel és 
küldetésnyilatkozattal, 
valamint értékrend 
deklarációval. 

A stratégia megvalósításához 
kapcsolódóan Akcióterv és 
Éves munkaterv és 
költségvetés készült. 

A paktum Helyzetfeltárásra és a 
swot elemzésre épülő stratégai 
dokumentum információi, a 
középtávú paktum Akcióterv, az 
éves munkaterv és költségvetés, 
a paktum partnerségi 
kommunikációs terv. 

 1.2 Értékelje a paktum menedzsment 
szervezetének tevékenységét, aszerint, hogy 
milyen színvonalon irányítja a partnerséget és 
hogyan fejleszti irányítási, vezetési 
tevékenységét a paktum közös 
célkitűzéseinek elérése érdekében 

A partnerek tájékoztatása, 
rendszeres találkozók és 
munkacsoport ülések 
szervezése, elektronikus 
tájékoztatási eszközök 
rendszeres használata 
deklarált az Ügyrend/SZMSz-
ben. 

Ügyrend/SZMSZ, meghívók, 
program, emlékeztetők, 
hírlevelek, partnerszervezetekre 
lebontott tevékenységi és 
kommunikációs terv a partneri 
elégedettség mérések 
elemzésének szöveges része. 

 1.3 Mérlegelje az Irányító Csoport 
tevékenységét, aszerint, hogy hogyan 
motiválja és támogatja a partnerségben 
közreműködő szervezeteket a munkájuk 
során. 

Folyamatosan alkalmazzák a 
partnerközpontú működés 
alapelveit. A partnerség tagjai 
közti belső információáramlás 
és kommunikáció gyors és 
hatékony. 

Honlap, hírlevél, kör e-mailek, 
Partner szervezetekre lebontott 
tevékenységi terv, paktum 
kommunikációs terv. A 
közösségi média eszköztárának 
partneri körben történő 
használata. 
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Kritériumok  Alkritériumok 
 

Minőségi jegyek 
Információ forrása 

 1.4 Mérlegelje, hogy mit tesz a paktum 
Irányító Csoportja azért, hogy a 
paktumpartnerek és döntéshozók közötti 
kapcsolatot megfelelően működjön 

A mindennapos munkában 
stratégia kommunikációja, 
disszemináció, 
szemléletformálás és 
érdekképviselet. 

Ügyrend/SZMSZ, 
sajtóközlemények, honlap és 
hírlevél cikkek, képviselet más 
szervezetek rendezvényein. 

2. Stratégia és tervezés 2.1. Mérlegelje a paktum tevékenységére 
vonatkozó tényeket, aszerint, hogy 
megfelelően tájékozódik-e az érdekcsoportok 
jelenlegi és jövőbeni igényeiről 

Az Irányító Csoport a PDCA 
ciklusnak megfelelően gördülő 
tervezéssel beépíti az 
érdekcsoportok igényeit, 
információval látja el a 
menedzsmentet. 

A paktum stratégián alapuló 
éves beszámolók, Akcióterv és 
éves munkaprogram, időszakos 
igényfelmérések, 
továbbfejlesztési javaslatok. 

 2.2  Értékelje, hogy mit tesz a Paktum 
Irányító Csoportja azért, hogy a stratégiákat 
és a terveket kidolgozza, felülvizsgálja és 
tovább fejlessze. 

Helyzetfeltárásra és probléma 
elemzésre épülő stratégia 
megléte, jövőképpel és 
küldetésnyilatkozattal, 
valamint értékrend 
deklarációval 

A stratégia megvalósításához 
kapcsolód Akcióterv és Éves 
munkaterv elkészítése. 

 

 

 

 

A paktum stratégián alapuló 
éves beszámolók, Akcióterv és 
éves munkaprogram, 
továbbfejlesztési javaslatok a 
menedzsment szervezet 
munkatársai részére, 
kapcsolódó disszeminációs 
anyagok. 
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Kritériumok  Alkritériumok 
 

Minőségi jegyek 
Információ forrása 

 2.3 Értékelje, hogy mit tesz a paktum Irányító 
Csoportja annak érdekében, hogy 
megvalósítja-e stratégiai és operatív terveit 

Erőforrásokat és kapacitásokat 
rendel az Akciótervben és az 
éves munkaprogramban 
meghatározott feladatok 
elvégzésére a menedzsment 
szervezethez. 

A menedzsment szervezet 
munkaterve, belső 
kommunikációs csatornák, 
Irányító Csoport ülések, 
partnerségi egyeztetések 
dokumentumai. 

 2.4 Mérlegelje, hogy mit tesz a paktum 
vezetése a tekintetben, hogy hogyan tervezi 
meg és vizsgálja felül a partnerség terveit, 
hogyan hajtja végre szervezeti korszerűsítést, 
a modernizációt és az innovációt 

Elégedettségi felmérések 
(vevői, munkatársi, vezetői, 
partneri), kimutatások, a 
társadalmi hatások mérésére 
kidolgozott eszközök és 
módszerek.  

Szervezetfejlesztési terv, 
értékelési terv és a kapcsolódó 
összesítő dokumentumok, az 
elemzések alapján elkészülő 
fejlesztési javaslatok. 

3. HEF menedzsment 3.1. Értékelje, hogy mit tesz a paktum 
vezetése annak érdekében, hogy elegendő 
humán erőforrással rendelkezzen a stratégia 
megtervezéséhez, megvalósításához és 
továbbfejlesztéséhez- 

Az éves munkaprogramhoz 
kapcsolódó humánerőforrás 
igények meghatározása, éves 
költségvetés biztosítása. 

Humánerőforrás terv, 
esélyegyenlőségi stratégia, 
személyzeti politika, a paktum 
költségvetése, 
partnerszervezetekre lebontott 
feladatterv. 

 3.2 Mérlegelje, hogy mit tesz a paktum azért, 
hogy a munkatársak számára meghatározza, 
fejleszti és felhasználja az egyéni és csoportos 
képességeket és ismereteket, valamint, hogy 
az egyeztetésekbe bevonja őket. 

Megfelelő munkakörnyezet 
biztosítása, csoportmunka 
technikák alkalmazása, 
továbbképzési lehetőségek 
biztosítása. 

Paktum képzési terv, 
partnerszervezetekre lebontott 
feladatterv, egyéni képzési terv, 
munkatársai és vezetői 
kompetenciafejlesztő tréningek. 
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Kritériumok  Alkritériumok 
 

Minőségi jegyek 
Információ forrása 

 3.3 Értékelje a paktum tevékenységére 
vonatkozóan azt, hogy a menedzsment 
bevonja-e a szervezet munkatársait a belső 
egyeztetésekbe és feladat-meghatározásokba 

A munkatársak bevonását 
segítő vezetési technikák 
alkalmazása, ösztönző 
rendszerek kidolgozása. 

Brainstorming emlékeztetők, 
ösztönzési stratégia, dolgozói 
elégedettségi felmérések 
eredményei. 

4. Partnerség és erőforrások 4.1. Mérlegelje, hogy mit tesz a paktum 
vezetése annak érdekében, hogy hogyan 
fejlessze és működtesse a legfontosabb 
partnerkapcsolatait 

A paktum alapító partnersége 
megfelel a szakmai 
elvárásoknak, a partnerségi 
megállapodásban 
szabályozásra kerül 
partnerkapcsolatok 
fejlesztésének és 
működtetésének módja. 

Paktum partnerségi 
együttműködési megállapodás 
szövege, a belépési 
nyilatkozatok, további 
megkötött együttműködési 
megállapodások, éves 
foglalkoztatási fórumok és ICS 
ülések jegyzőkönyvei.  

 4.2 Értékelje, hogy biztosított-e a paktum 
részéről, hogy a kínálatot megfelelő szintűek 
legyenek a kapcsolatai a tevékenysége által 
érdekelt (lehetséges) felekkel. 

A paktum Ügyrend/SZMSZ 
tartalmazza az éves 
foglalkoztatási fórum 
összehívását, az alkalmazandó 
hagyományos és elektronikus 
kommunikációs csatornákat, 
az egyes szakterületekért 
felelős partnereket és/vagy 
munkatársak kijelölése.  

 

 

 

A paktumszervezet 
Ügyrend/SZMSZ-e, az éves 
foglalkoztatási fórumok, 
meghívói és jegyzőkönyvei, a 
kommunikációs és a 
disszeminációs terv, 
foglalkoztatási szakmai 
területekre lebontott 

Felelősségi, kapcsolattartói lista, 
beazonosított fejlesztési 
projektek listája. 
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Kritériumok  Alkritériumok 
 

Minőségi jegyek 
Információ forrása 

 4.3 Értékelje, hogy vajon biztosított-e, hogy 
megfelelően kezelje a paktum a 
menedzsment szervezet munkatársainak 
tudását, hogy elegendő erőforrásokkal 
rendelkezzenek és azokat hatékonyan 
alkalmazzák. 

Belső információáramlási és 
elosztási rend kialakítása, 
elektronikus tudástár 
kialakítása, mentorálási 
rendszer kialakítása. 

Elektronikus adatkezelési és 
tárolási szabályzat, képzések, 
tréningek jelenléti ívei, 
mentorálások, tanácsadások 
emlékeztetői. 

 4.4 Értékelje, vajon biztosított-e, hogy 
megfelelően és hatékony gazdálkodik-e. 

A paktum éves költségvetési 
tervet készít, az Irányító 
Csoport teljesítmény 
mutatókat rendel hozzá és 
ellenőrzi annak időarányos 
végrehajtását. 

Az éves munkatervhez 
kapcsolódó éves költségvetés. 
Az ellenőrzések és az időszakos 
kontrolling információi. 
Pénzügyi szabályzatok. 
Indikátorok teljesülésének 
mutatói- 

 4.5. Értékelje, hogy mit tesz a paktum 
menedzsment szervezete azért, hogy a 
korszerű technológiák és az innovatív 
szervezési megoldások rendelkezésre álljanak 

A hatékony munkavégzéshez 
szükséges ICT eszközök és 
alkalmazások biztosítása, az 
elektronikus kapcsolattartás 
előtérbe helyezése a 
partnerekkel. Figyelemmel 
kíséri a szervezési 
innovációkat. 

 

 

 

 

Az ICT rendszer kialakításának 
terve, az eszköz és alkalmazás 
beszerzések dokumentumai és 
számlái. Az elektronikus 
kapcsolattartás dokumentumai, 
kommunikációs és 
disszeminációs terv elemei. 

 

 

 

 

 



 

122 
 

Kritériumok  Alkritériumok 
 

Minőségi jegyek 
Információ forrása 

 4.6 Értékelje, hogy mit tesz a paktum azért, 
hogy megfelelő irodai munkakörülményeket 
biztosítson a menedzsment szervezet 
munkatársai számára. 

Az ergonomikus 
munkavégzéshez szükséges 
környezet kialakítása a 
partneri kör szereplőinek 
bevonásával. 

Dolgozói elégedettség mérések 
eredményei, ügyfél 
elégedettségmérések 
eredményei. 

5. Folyamatok  5.1. Értékelje, hogy a paktum hogyan 
azonosítja, tervezi, irányítja és fejleszti 
folyamatait a sikeres megvalósítás érdekében 

A paktum a szervezeti 
dokumentumaiban írja le a 
folyamatait és azok 
szabályázását, az Irányító 
csoport hatáskörrel 
rendelkezik a változások 
indokolta fejlesztési 
korrekciókra. 

Ügyrend/SZMSZ, Irányító 
Csoport ülések jegyzőkönyvei, 
éves munkaterv, témakör és 
folyamat felelősök kijelölései 
munkaköri leírásban vagy 
feladat-meghatározásban. 

 5.2 Értékelje, hogy mit tesz a foglalkoztatási 
paktum azért, hogy a 
célcsoportok/vevők/polgárok a szolgáltatások 
és/kezdeményezések fejlesztésébe 
bevonásra kerüljenek 

Az egyes tématerületek 
kapcsolattartóit bevonja a 
kommunikációba, az éves 
Foglalkoztatási fórumon kívül 
az aktuális fejlesztési 
elképzeléseket 
véleményezteti, szolgáltatási 
kézikönyvet készít. 

Az alapítói együttműködési 
megállapodás szövege, 
Ügyrend/SZMSZ, 
kommunikációs terv, 
Foglalkoztatási fórum és 
tematikus rendezvények 
emlékeztetői. A menedzsment 
szervezet szolgáltatási 
kézikönyve. 
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 5.3 Értékelje, hogy a paktum hogyan tervezi 
és irányítja folyamatainak az innovációját, az 
állampolgárok, ügyfelek és a további 
célcsoport tagok bevonásával. 

A nyilvános konzultációk 
mellett az elégedettség 
mérések eredményeit is 
beépíti a folyamataiba. 
Előtérbe helyezi az innovatív 
ICT alapú kapcsolattartást. 
tapasztalatcsere programokat 
szervez. 

A nyilvános fórumok meghívói, 
az elégedettség mérések 
elemzése, az újszerű ICT alapú 
kapcsolattartás és a web 2.0 
alapú közösségi oldalak 
használatának mutatói, a 
tanulmányutak emlékeztetői. 

6. Célcsoportokkal kapcsolatos 
eredmények  

6.1. Értékelje, hogy a paktum ügyfelei 
mennyire elégedettek a partnerség 
tevékenységével kapcsolatban és mely 
eredményeket ért el a célcsoportok 
igényeinek és elvárásainak érdekében   

A paktum menedzsment 
szervezet méri a paktum 
partneri kör és az ügyfelek 
elégedettségét a 
szolgáltatásokkal, információ-
ellátással és a bevonásukkal 
kapcsolatban. 

A partneri és ügyfél 
elégedettségmérés 
eredményei, a Foglalkoztatási 
fórumok és egyéb nyilvánossági 
rendezvények emlékeztetőit, a 
honlap, hírlevél és a közösségi 
oldalak információi. 

 6.2 Értékelje, hogy a paktum milyen 
eredményeket ért el a 
célcsoportok/vevők/polgárok szükségletei és 
elvárásai teljesítésében az ügyfél és 
polgárorientált működés mutatószámai 
kapcsán 

Az Irányító Csoport a 
működéssel kapcsolatban 
kapott észrevételeket, 
javaslatokat beépíti a 
szervezeti dokumentumokba. 
Az ICS értékeli a bevont 
célcsoport tagok mutatóit, 
jellemzőit. 

 

 

Az Irányító Csoport ülések 
jegyzőkönyvei, Ügyrend/SZMSZ 
éves munkaterv módosításai. Az 
elektronikus kommunikációs 
csatornákon beérkezett 
célcsoport információk. 
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7. Munkatársakkal kapcsolatos 
eredmények  

7.1. Értékelje, hogy a paktum menedzsment 

milyen eredményeket ért a saját 

munkatársak/résztvevők szükségleteinek és 

elvárásainak teljesítésében, az elégedettsége, 

illetve motiváltsága tekintetében. 

 

Az Irányító Csoport a 
menedzsment szervezet 
munkatársait bevonja a 
jövőkép és a 
küldetésnyilatkozat 
kidolgozásába, munkahelyi 
légkört javító akciókat szervez. 

A szervezeti jövőkép alkotó 
workshopok emlékeztetői, 
jelenléti ívei. A közös 
csapatépítő tréningek 
dokumentumai, képzések, 
tréningek dokumentumai. 

 Értékelje, hogy a paktum milyen 
eredményeket ért el a 
munkatársak/résztvevők szükségleteinek és 
elvárásainak beváltása tekintetében: a 
munkatársak-/résztvevőkre vonatkozó 
eredmények indikátorai.  

Az Irányító Csoport a 
menedzsment szervezet 
munkatársait bevonta a 
jövőkép és a 
küldetésnyilatkozat 
kidolgozásába, érdekeltté 
tette őket azok közös 
megvalósításában. 

A munkatársi elégedettség 
mérés dokumentumai, a közös 
csapatépítő tréningek 
dokumentumai, képzések, 
tréningek dokumentumai. 

8. A társadalmi megítélés 
eredményei  

 

8.1. Értékelje, hogy a paktum releváns 
célcsoportjai hogyan érzékelik a paktum 
tevékenységeit a társadalmi hatások 
tekintetében az érdekeltek által észlelt 
társadalomra gyakorolt hatások eredményei 
alapján). 

A helyi/térségi munkaerő-piaci 
helyzet változásának 
mutatószámai, a paktum 
partneri kör visszajelzései, a 
célcsoport elégedettségének 
mérése. 

Térségi, megyei foglalkoztatási 
statisztikák, Paktum 
Közgyűlések jegyzőkönyvei, 
partneri egyeztetések 
emlékeztetői, ügyfél 
elégedettségmérések elemzése. 
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 8.2 Értékelje a paktum tevékenységének 
társadalmi hatásait teljesítménymutatók 
alapján 

Az Irányító Csoport az éves 
Foglalkoztatási fórumok és a 
tematikus találkozók mellett 
az elektronikus csatornákon is 
tud visszajelzéseket gyűjteni a 
társadalmi, gazdasági hatással 
kapcsolatban. 

Foglalkoztatási fórum és 
tematikus rendezvények 
emlékeztetői. Az elektronikus 
kapcsolattartás és a közösségi 
oldalak dokumentumai. 

9. A paktum szolgáltatások 
kulcsfontosságú eredményei 

9.1. Értékelje a paktum szakmai 
tevékenysége céljainak elérése, külső 
mutatók célok elérése a külső eredmények és 
hatások alapján 

Az irányító csoport éves szint 
méri és értékeli a paktum 
munkáját, a kitűzött célok 
elérését, az eredményeket és 
a hatásokat. 

Az Irányító csoport ülések 
jegyzőkönyvei, a stratégia, az 
Akcióterv és az éves 
munkatervben foglalt 
indikátorok induló és aktuális 
értékei. 

 
9.2 Értékelje a paktum céljainak elérését a 

belső eredmények mutatóit a tervezett 

indikátorai és a célok megvalósítása alapján 

Az Irányító csoport értékeli a 

paktum éves munkatervében 

és a költségvetésben foglalt 

célok elérését, a 

mutatószámok és 

keretszámok alapján. 

Az Irányító csoport ülések 
jegyzőkönyvei, a 
munkaszervezet éves 
munkatervben foglalt 
indikátorok induló és aktuális 
értéke, a paktum 
költségvetésének számai. 
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10.7. A honlap javasolt szerkezete 

A Csongrád Megyei Foglalkoztatási Paktum részére saját honlap kialakítása. A honlap kialakításának 
célja a partnerség erősítésére és a projektekben résztvevők közötti kommunikáció megkönnyítése, 
valamint a szakmai fórum működtetése. 

A partnerek a honlapon naprakész és rendszeres tájékoztatást kapnak a projekt eseményeiről és 
eredményeiről. A kommunikációs tevékenységet támogató külső szolgáltató részére szóló megbízás 
tartalmazza a honlap oldalainak grafikai tervét, teljes körű elkészítését, a dinamikus tartalomfrissítést a 
projekt teljes időtartama alatt.  

Honlap szerkezete: 

Fejléc: Csongrád Megyei Foglalkoztatási Paktum logó 

Fő menüpontok: 

- Csongrád Megyei Foglalkoztatási Paktum 

-  Álláskeresők / célcsoport tagok 

-  Munkáltatók 

-  Szakmai fórum 

-  Eseménynaptár 

-  Kapcsolat / hírlevél feliratkozás 

-  Letöltések 

-  GYIK 

Csongrád Megyei Foglalkoztatási Paktum 

 Irányító csoport 

o Tagok  

o Munkaterv  

o Ügyrend 

 Paktum Szervezeti tagok 

o Paktum tagok bemutatása (elérhetőség megadásával) 

 Paktum Iroda 

o Paktum Iroda 

 Menedzsmentszervezet 

o Menedzsmentszervezet  

Álláskeresők / célcsoport tagok 

 Hasznos információk (Leírások / linkelhető tartalom) 

 Regisztráció (5-10 mező megadásával: regisztráló felmérése érdekében) 

 Kapcsolat (álláskeresők részére térségi elérhetőségek megadása) 

http://godollopaktum.gak.hu/oldal/tagok
http://godollopaktum.gak.hu/oldal/uegyrend
http://godollopaktum.gak.hu/partner/paktumtagok
http://godollopaktum.gak.hu/oldal/menedzsmentszervezet
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Munkáltatók 

 Hasznos információk (Leírások / linkelhető tartalom) 

 Regisztráció (5-10 mező megadásával: regisztráló felmérése érdekében) 

 Kapcsolat (munkaadók részére hasznos elérhetőségek megadása) 

Szakmai fórum  

 Aktuális hírek/események (kommentelési lehetőségekkel) 

 Fórum kialakítása (kommentelés/feltöltés regisztrációhoz kötve) 

o Fórum szabályok leírása 

Eseménynaptár (Fő menüben is megjelenő havi bontás kicsiben.) 

 Havi bontás esemény megjelöléssel (nagyobb méret) 

o az esemény bővebb leírása/hivatkozások  

Kapcsolat/hírlevél feliratkozás 

 Kapcsolatfelvétel 

 

Kapcsolatfelvétel 

Az alábbi űrlap segítségével küldhető számunkra üzenet. 

Saját név: * 

Email cím: * 

Tárgy: * 

Üzenet: * 

 (E-mail elküldése) 

 Paktum hírlevelek 

Email: *  

Feliratkozás  

Leiratkozás  

Letöltések 

 Alap Paktum dokumentumok 

o Projekt bemutatása 

o Együttműködési megállapodás 

o Helyzetfeltáró tanulmány  

o Foglalkoztatási stratégia 

o Akcióterv 

 Kiadványok 

 Rendezvények előadásai 

http://godollopaktum.gak.hu/oldal/tagok
http://godollopaktum.gak.hu/oldal/kiadvanyok
http://godollopaktum.gak.hu/oldal/rendezvenyek-eloadasai
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GYIK 

Az alábbi kötelező arculati elemek, feltüntetése szükséges a fő honlapon színes verzióban: ún. infoblokk: 

• Széchenyi 2020 grafikai elem (a logó kontúrjából készült, kifutó kék ív), 

• Széchenyi 2020 logó, 

• EU-logó és az Európai Unió kiírás (nem rövidítve), 

• Magyar kormány logó, 

• A támogató alapra vonatkozó utalás. 

A honlap csak magyar nyelvű. 

Elvárás a könnyen használható back-end felület kialakítása, annak érdekében, hogy a Csongrád Megyei 
Önkormányzat munkatársai is részt tudjanak venni a szakmai tartalom frissítésében, valamint az 
interaktív kommunikációs felület biztosításában. 

A grafikai tervezés keretén belül a projekt logójának elkészítése is szükséges. A logó tervezési 
szempontjai: a logó képi világa utaljon a foglalkoztatási célcsoport támogatásán keresztül a 
foglalkoztatottság növekedésére, korszerű, letisztult, vektoros megjelenítésben 2, legfeljebb 3 színnel.  

A honlapnak rendelkeznie kell tartalomkezelő rendszerrel, valamint optimalizálni kell a megjelenését 
az asztali számítógép monitorának és a mobil eszközök kijelzőinek felbontásához, operációs 
rendszeréhez. 

A domain név regisztrációját, illetve a honlap fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez szükséges tárhelyet a 

projekt teljes időszakában szükséges biztosítani. A projekt megvalósítási időszakának a végén 

(tervezett dátum: 2019.06.30.) a domain név tulajdonjogának és a teljes honlap tartalmának 

térítésmentes átadása szükséges. 

Honlap elérhetőség javaslat: www.csongradmegyeipaktum.hu 
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10.8. Jó példák bemutatása a magyarországi foglalkoztatási paktumok 
működéséből 

Vállalkozói igényeknek megfelelő duális és betanító jellegű felnőttképzési programok a paktumok 
szervezésében (követendő példák a TOP 5.1. és 6.8. megvalósításánál!) 
 
1. Általános laboránsképzés a gödöllői paktum szervezésében 
 
A Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum egyik legfőbb célkitűzése, hogy megfelelően felkészült, 
motivált szakembereket biztosítson a gazdasági szereplők számára. Az álláskeresők magas számának 
ellenére a térségben sok vállalat küzd munkaerőhiánnyal a nem megfelelő képzettségű munkaerő, 
illetve a szakképzett munkaerő hiánya miatt. A munkaerő piaci igények alapján kialakított képzések 
szervezése során fontos a munkaadók részvétele már a tervezés és a kivitelezés szakaszában. Ez 
egyrészt a képzőintézménnyel közösen kidolgozott tananyagot és képzési kínálatot, másrészt a 
gyakornoki helyek biztosítását jelenti. 
 
A sürgető szakképzési igényeket jelzi, hogy 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 indul a Gödöllőn 25 fő 
részvételével, a munkaügyi központ támogatásával. A térség számos gyógyszergyára, de leginkább a 
TEVA Gyógyszergyár Zrt. évek óta vegyésztechnikus munkaerőhiánnyal küzd. 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 tud 
egyedül kellő számú gyakornokot fogadni.  
 
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. 
 
Forrás: http://godollopaktum.gak.hu/hir/uj-kepzesek-inditasa-partnersegi-egyuettmukoedesben  

http://godollopaktum.gak.hu/hir/uj-kepzesek-inditasa-partnersegi-egyuettmukoedesben
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2. Betanító képzések az Uniriv Kft. által a Kőszegi és Felső-répcementi Foglalkoztatási Paktum 
szervezésében 
 
A duális képzés adta lehetőségekkel élve a cég összefogva a helyi Nádasdy Tamás Szakközépiskolával, a 
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 segítik. 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. 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.  
 
Forrás: http://www.uniriv.hu/hu/szakkepzes.html     

http://www.uniriv.hu/hu/szakkepzes.html
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Zalaszentgróti Foglalkoztatási Paktum 2015. januári állapot (egyik legrégebbi, legsikeresebb térségi 
paktum Magyarországon) 
 
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. Most ez kicsit 
átalakult, mert a Munkaügyi Központ inkább a közmunkára koncentrál. Más helyen közvetlenül az 
önkormányzatokat keresik meg, de a térségben egy teljesen bevált rendszer van a térségi 
közfoglalkoztatásra, ami a Foglalkoztató ZalA-KAR NKft-n keresztül működik. A paktum eredeti céljai 
közt nem szerepelt a közfoglalkoztatás – akkor még nem is létezett. A hátrányos helyzetűekkel való 
foglalkozás megjelent, de azt biztos, hogy ma a paktum tevékenységének legnagyobb részét a 
hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás adja. Ez nem csak közmunkát jelent.   
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 A paktum eredeti céljai időközben némileg átalakultak. Ahhoz, hogy a vállalkozásokat segítsék, és 
támogassák a munkaerő bővítést, ahhoz azért több kellene, mint az, amit jelenleg a paktum fel tud 
vállalni.  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 legnagyobb siker pedig az, hogy bizonyos 
területek, amelyeknek a gondjait felvállalta a paktum, utána önálló életre kelt és szoros 
együttműködésben maradt.  
 
A vállalkozók a legnehezebben megszólítható szektor. Még egyenként, személyes kapcsolatokon 
keresztül is. Egyébként a térségben jellemzően mikro- és kisvállalkozások vannak, amelyek 
szétszakadnak. 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 most is az elsődleges 
munkaerő-piacon van! Pedig hátrányos helyzetűek voltak.  A másik hangsúlyos terület a közmunka 
program, ahol sikerült újat és maradandót alkotni és előre menekülnek, mert egyre komolyabb 
tevékenységeket végeznek ezekkel az emberekkel. Időközben kiderül, hogy elég értékes emberek, 
hogy támogatás nélkül nem jutottak volna sehova. Pl. van, aki elmehet nyugdíjba, de önállóan még 
utána sem járt, noszogatni kellett ebben. Vagy van, aki nem tud helyt állni abban a munkában, amit az 
önkormányzat egyedüli lehetőségként fel tud neki ajánlani, és akkor lemorzsolódik végleg. Ilyen 
embereket is találnak. A legnagyobb létszám a közfoglalkoztatásban 84 fő volt, most 60 körüli 25 
településen (amit a Kft. koordinál, mert vannak külön települési programok is). 
 
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.  
  
Elérhetőségek (menedzsment szervezet): 
Foglalkoztató ZalA-KAR Nonprofit Közhasznú Kft. 
Martincsevics István ügyvezető igazgató 
Telefon: 06 30/622-4445 
E-mail: foglalkoztato.zalakar@gmail.com       
             
 
  

mailto:foglalkoztato.zalakar@gmail.com
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REKORD hálózat (koordinációs célú paktum hálózat, amely a megyei paktumhoz hasonló feladatokat 
látott el régiós szinten, koordinált, de saját munkaerő-piaci projektet is végrehajtott) 
 

 
 

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 vesz 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 működtetünk, 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. nyújtja részben EU-s projektek keretében, részben a Vas Megyei Kormányhivatallal 
kötött hatósági szerződés alapján. 
 
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 
 
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: 
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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 
rszévétel) 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.  
 
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.  
 
Elérhetőségek (menedzsment szervezet): 
 
LEED Nonprofit Kft. 
Hollósi Szabolcs ügyvezető igazgató 
9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 4-6. 
Telefon: +36 94/501-380 
E-mail: info@leedkft.hu 
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