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1 Helyzetértékelés 
1.1 Földrajzi helyzetkép 

1.1.1 Földrajzi terület/beavatkozási szint meghatározása 

 
A paktum projekt területi szintje Hajdú-Bihar megye teljes területe, kivéve Debrecen Megyei 
Jogú Város paktum területét, azaz a foglalkoztatási megállapodás Debrecen közigazgatási 
területének kivételével a teljes megyét, annak 81 települését lefedi.  

1. sz. ábra: Hajdú-Bihar megye 

 
Forrás: Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási stratégáját megalapozó  

helyzetfeltáró dokumentum, 2016 

 
Hajdú-Bihar megye területe 620.858 hektár, 2015. januári lakosságszáma 537.268 fő, melyből 
Debrecen területe 46.166 hektár, lakossága 203.506 fő, így a beavatkozási terület nagysága 
tehát 574.692 hektár, lakossága pedig 333.762 fő. A városok aránya magas (a megye 82 tele-
püléséből Debrecenen kívül 20 település városi jogállású) a megyében, a településsűrűség 
azonban alacsony a nagy területű és nagy népességű települések magas aránya miatt. A me-
gye 81 települése 10 járásba sorolt, jogállásukat, területüket, lakónépességüket az 1. sz. táb-
lázat mutatja. 
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1. sz. táblázat: A beavatkozási terület települései 

Helység 
Járás neve 

Terület 
(hektár) 

Lakó- 
népesség (fő) megnevezése jogállása 

Álmosd község Nyíradonyi 3 413 1 653 

Ártánd község Berettyóújfalui 1 979 514 

Bagamér nagyközség Nyíradonyi 4 702 2 540 

Bakonszeg község Berettyóújfalui 3 496 1 194 

Balmazújváros város Balmazújvárosi 20 534 17 448 

Báránd község Püspökladányi 4 254 2 631 

Bedő község Berettyóújfalui 1 019 291 

Berekböszörmény község Berettyóújfalui 4 283 1 923 

Berettyóújfalu város Berettyóújfalui 17 100 15 008 

Bihardancsháza község Püspökladányi 831 172 

Biharkeresztes város Berettyóújfalui 4 923 4 149 

Biharnagybajom község Püspökladányi 6 134 2 824 

Bihartorda község Püspökladányi 2 237 941 

Bocskaikert község Hajdúhadházi 1 090 3 192 

Bojt község Berettyóújfalui 2 686 551 

Csökmő nagyközség Berettyóújfalui 6 895 1 912 

Darvas község Berettyóújfalui 4 230 550 

Derecske város Derecskei 10 352 8 734 

Ebes község Hajdúszoboszlói 7 727 4 388 

Egyek nagyközség Balmazújvárosi 10 473 5 071 

Esztár község Derecskei 3 170 1 335 

Folyás község Hajdúnánási 5 389 297 

Földes nagyközség Püspökladányi 6 522 3 980 

Furta község Berettyóújfalui 4 281 1 170 

Fülöp község Nyíradonyi 5 591 1 748 

Gáborján község Berettyóújfalui 2 645 863 

Görbeháza község Hajdúnánási 8 020 2 366 

Hajdúbagos község Derecskei 3 744 1 989 

Hajdúböszörmény város Hajdúböszörményi 37 078 31 224 

Hajdúdorog város Hajdúböszörményi 10 065 8 677 

Hajdúhadház város Hajdúhadházi 8 780 12 724 

Hajdúnánás város Hajdúnánási 25 962 17 172 

Hajdúsámson város Debreceni 6 947 12 961 

Hajdúszoboszló város Hajdúszoboszlói 23 870 23 882 

Hajdúszovát község Hajdúszoboszlói 5 800 3 045 

Hencida község Berettyóújfalui 3 476 1 191 

Hortobágy község Balmazújvárosi 28 447 1 470 

Hosszúpályi nagyközség Derecskei 7 914 5 662 

Kaba város Püspökladányi 9 501 5 878 

Kismarja község Derecskei 4 713 1 254 
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Kokad község Derecskei 1 610 661 

Komádi város Berettyóújfalui 14 458 5 421 

Konyár község Derecskei 4 166 2 183 

Körösszakál község Berettyóújfalui 1 500 833 

Körösszegapáti község Berettyóújfalui 4 584 1 012 

Létavértes város Derecskei 11 654 7 061 

Magyarhomorog község Berettyóújfalui 3 954 922 

Mezőpeterd község Berettyóújfalui 1 823 599 

Mezősas község Berettyóújfalui 2 639 665 

Mikepércs község Derecskei 3 693 4 480 

Monostorpályi község Derecskei 4 440 2 136 

Nádudvar város Hajdúszoboszlói 22 577 8 636 

Nagyhegyes község Hajdúszoboszlói 13 277 2 714 

Nagykereki község Berettyóújfalui 3 724 1 375 

Nagyrábé nagyközség Püspökladányi 8 538 2 136 

Nyírábrány nagyközség Nyíradonyi 5 559 3 777 

Nyíracsád község Nyíradonyi 7 494 3 800 

Nyíradony város Nyíradonyi 9 654 7 768 

Nyírmártonfalva község Nyíradonyi 5 745 2 034 

Pocsaj nagyközség Derecskei 4 952 2 642 

Polgár város Hajdúnánási 9 748 7 889 

Püspökladány város Püspökladányi 18 686 14 605 

Sáp község Püspökladányi 1 921 972 

Sáránd község Derecskei 2 268 2 225 

Sárrétudvari nagyközség Püspökladányi 5 439 2 963 

Szentpéterszeg község Berettyóújfalui 2 545 1 111 

Szerep község Püspökladányi 5 601 1 596 

Téglás város Hajdúhadházi 3 833 6 406 

Tépe község Derecskei 2 322 1 104 

Tetétlen község Püspökladányi 3 207 1 416 

Tiszacsege város Balmazújvárosi 13 633 4 713 

Tiszagyulaháza község Hajdúnánási 2 078 724 

Told község Berettyóújfalui 1 491 306 

Újiráz község Berettyóújfalui 1 547 527 

Újléta község Nyíradonyi 3 039 1 159 

Újszentmargita község Balmazújvárosi 9 619 1 473 

Újtikos község Hajdúnánási 3 530 870 

Vámospércs város Nyíradonyi 5 816 5 362 

Váncsod község Berettyóújfalui 3 439 1 223 

Vekerd község Berettyóújfalui 740 135 

Zsáka nagyközség Berettyóújfalui 7 876 1 554 

Hajdú-Bihar megye 81 települése   574 692 333 762 

Forrás: KSH, Helységnévkönyv, 2015. január 1. 
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A projekt Megvalósíthatósági tanulmányának készítésekor a helyi paktumok létrehozását és 
működését támogató TOP-5.1.2. konstrukció pályázati felhívása 2016. február közepén került 
meghirdetésre, döntés még nem született, így nem ismert a megyében létrejövő helyi foglal-
koztatási paktumok száma és működési területe. Az iránymutatások alapján a helyi foglalkoz-
tatási paktumok Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén kívül átfedés-mentesen 
fedik majd le a megye teljes területét.  

 

1.2 A támogatási kérelem gazdasági, társadalmi, foglalkoztatási és környezeti hátte-
rének bemutatása 

1.2.1 Gazdasági-foglalkoztatási-társadalmi helyzetkép  

 

1.2.1.1 Társadalmi-demográfiai helyzetkép 
 

A beavatkozási terület bár Debrecen megyei jogú város területén kívüli megyei területeket 
tartalmazza, a társadalmi-gazdasági-környezeti-munkaerőpiaci helyzetkép részletezésekor a 
megyeszékhely és a megye összetartozó társadalmi-gazdasági helyzete miatt a teljes megyére 
vonatkozó adatokat, trendeket is bemutatjuk. 

 

Hajdú-Bihar megye tíz járásában a KSH 2015. január elsejei népességadatai alapján összesen 
537.268 fő élt, ebből a paktumterület 333.762 fő; a születéskor várható átlagos élettartam 
72,17 év férfiaknál, 79,29 év nőknél, mellyel az Észak-alföldi régió három megyéje közt a leg-
kedvezőbb helyen áll, ugyanakkor a hét régiós összehasonlításban csupán az Észak-magyaror-
szági régió az, ahol nem kedvezőbbek ezek az adatok. A megye lakónépességének száma a 
2001-es népszámlálás óta gyorsuló ütemben csökken, több mint 15.700 fős népességszám-
csökkenés figyelhető meg. A 2011-es népszámlálás óta gyorsuló ütemű a népességcsökkenés, 
a mikrocenzus és a népszámlálás közt eltelt pár évben közel 9,5 ezer fős népességcsökkenés 
történt a megyében. A csökkenés azonban a megyén belül nem egyenletes, a különböző járá-
sok népességszámának alakulása nem egyirányú. Főként a magasabb roma népességi arány 
okán a Nyíradonyi, a Hajdúhadházi és a Berettyóújfalui járások növelték népességüket 2011 
óta, miközben legjelentősebb csökkenés a Debreceni járást jellemezte. A legnagyobb népes-
ségcsökkenést Debrecen megyei jogú város szenvedte el. A paktumterület népességcsökke-
nése több mint 8.200 fő volt 2001 és 2015 között. 

 

A népesség fogyását elsősorban a természetes fogyás okozza, amit némileg enyhít a megyei 
szinten pozitív vándorlási mérleg. A több mint 4.600 fős vándorlási pozitívum 85%-a azonban 
a megye városi jogállású településeire koncentrálódik, főleg a megyeszékhelyre. A paktumte-
rület vándorlási egyenlege mindössze 1.572 fő a 81 településre. A migráció azonban szelektív, 
főleg a fiatal és gyermekvállalási korú népességet érinti. A megye lakónépességének korcso-
portok szerinti megoszlása a 2011-es népszámlálás óta kis mértékben módosult: csökkent a 
0-14 éves fiatalok és a 15-59 évesek részaránya, miközben növekedett a 60 éven felüli kor-
csoport létszámaránya (23,25%-ra) a megyei népességben, mely arány a paktumterületen is 
érvényes.  
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A legfiatalosabb korstruktúra (0-14 évesek aránya) 2011-ben és 2015-ben is a Hajdúhadházi 
és a Derecskei járást jellemezte, mely nyilvánvalóan összefüggésben van a roma népesség ma-
gasabb gyermekvállalási hajlandóságával, termékenységével. A 60 éven felüli korosztály né-
pességen belüli megoszlása 2015-ben a Hajdúnánási (24,88%), a Berettyóújfalui és a Hajdú-
szoboszlói járásokban (24,86-24,86%) volt a legmagasabb. A migráció a természetes fogyással 
együtt a népesség elöregedéséhez vezet, aminek komoly hatása van a megye munkaerő-piaci 
helyzetére, hiszen csökken a munkaképes korú népesség, nő az eltartottak aránya és a jelen-
leg meglévő munkaerőhiány is egyre súlyosabb problémát fog okozni. 

 
A megye munkaerő-piacának vizsgálatakor főként a középfokú és felsőfokú intézmények által 
nyújtott képzések, szakképzések a legfontosabbak, hiszen az alapfokú oktatási intézmények-
nek direkt kihatása a későbbi munkaerőre még közvetettebbek, azonban említésük elkerülhe-
tetlen. A megye humán infrastrukturális ellátottságára jellemző Debrecen domináns hely-
zete a népesség számhoz igazodva. Hajdú-Bihar megyében a legfrissebb, 2015-ös KSH adatok 
alapján 531 feladat-ellátási helyen 87.307 fő tanult a köznevelési intézményrendszerben, mely 
az országos érték (1.517.469 fő) 5,7%-át jelenti. Az utóbbi évek fejlesztései ellenére is mind-
össze a megye 28 településén érhető el bölcsőde és/vagy családi napközi szolgáltatás, ezek 
kiemelkedően magas kihasználtsága jelzi, hogy vélhetően a megye más településein is lenne 
igény férőhelyekre, mellyel tovább lehetne növelni a kisgyermekesek munkaerő-piacra való 
belépésének arányát. A paktumterületen elérhető bölcsődei férőhelyek száma a 2015-ös 
adatok alapján 842 db, a családi napköziké 124 db. Hajdú-Bihar megyében 110 db alapfokú 
oktatási intézmény (általános iskola, alapfokú művészeti iskola) működik. A megyében a kö-
zépfokú oktatási intézmények száma 39 db, melyek 41%-ának a Klebersberg Intézményfenn-
tartó Központ (KLIK) a fenntartója 2016 augusztusában. A megyében működő szakképző intéz-
mények egy kivételével (Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola 
és Kollégium) két szakképzési centrumba, a Debreceni és a Berettyóújfalui Szakképzési Cent-
rumba integrálódnak. A megyében két államilag elismert felsőfokú oktatási intézmény (egye-
tem) működik, a Debreceni Egyetem, és nem állami egyetemként a Debreceni Református Hit-
tudományi Egyetem, mindkettő debreceni székhellyel. E két egyetem képzési szerkezete igen 
széles körű, felvehető hallgatói létszáma 12.450 fő, mely egyértelműen kirajzolja a megyeszék-
hely iskolavárosi jellegét. A Debreceni Egyetem hallgatói már a tanulmányaik alatt megismer-
kedhetnek a munka világával és az általuk tanultakban gyakorlatot szerezhetnek azáltal, 
hogy egyes karokon kötelező gyakorlati időszak is a tanterv része, valamint bizonyos szakok 
esetében duális képzés keretében történik az oktatás. A Debreceni Egyetemnek 46 db intéz-
ménnyel van kapcsolata a duális képzés kapcsán, valamint 705 db intézmény biztosít szakmai 
gyakorlati lehetőséget a hallgatók részére. 2015 októberében a megyében elérhető szakkép-
zések szakmacsoportok szerinti megoszlását vizsgálva az látszik, hogy a legtöbben a megyé-
ben (15%) a Vendéglátás-turizmus szakmacsoport szakmáit tanulták az elérhető szakmai kép-
zések közül. A második legnépesebb hallgatói létszám a Gépészet szakmacsoporté, ahol egy 
fő híján ezer fő képzése zajlott, 11 szakma keretei közt. A harmadik legnépesebb szakmai kép-
zés az Egészségügy szakmacsoportban volt a megyében, melynek keretében közel 960 fő sze-
rezhet szakmát az oktatott 12 féle szakma valamelyikében. Kiemelhető még a Kereskedelmi, 
marketing üzleti adminisztráció szakmacsoportja a magas, 9,05%-os arányával. 

 

A munkaerő-piaci folyamatokat alapvetően befolyásolja a népesség iskolai végzettsége. Ösz-
szességében elmondható, hogy Hajdú-Bihar megye képzettségi mutatói kedvezően alakul-
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nak, 2001. óta bár csökkent a maximum általános iskolai végzettségűek aránya, ezzel azon-
ban még mindig kedvezőtlen, országos átlag feletti a megye mutatója. Az alapfokú iskolai vég-
zettséggel rendelkezők aránycsökkenését demográfiai okok is befolyásolják (pl. csökkenő gye-
reklétszám, legidősebb, legkevesebb iskolai végzettséggel rendelkezők számának csökke-
nése). Az utolsó népszámlálás óta azonban nőtt a középfokú és felsőfokú végzettségűek ará-
nya; és országos viszonylatban a 6. helyen állunk az egyetemet, főiskolát végezettek aránya 
tekintetében. 
2015-ös adatok alapján Hajdú-Bihar megye 417.988 fős gazdaságilag aktív korosztályába (15-
74 éves) tartozó népességének 40,43%-a (169 ezer fő) tartozott a gazdaságilag nem aktívak 
csoportjába. A 2013-tól vizsgált három év adata alapján Hajdú-Bihar megyében a gazdaságilag 
nem aktív 15-74 éves korosztály száma és aránya csökkent, azonban még 2015-ben is meg-
haladta az adott korosztály 40%-át. A megye gazdaságilag nem aktív 15-74 éves korosztályát 
legmagasabb iskolai végzettség szerint vizsgálva kirajzolódik, hogy közöttük a legnagyobb cso-
portot (47,68%) a középfokú végzettségűek teszik ki, melyet a legfeljebb alapfokú végzettsé-
gűek csoportja követ (42,48%), miközben legkisebb részét (10% alatt) a felsőfokú végzettsé-
gűek adják. A 169 ezer fős inaktív népesség közül tehát 152,4 ezer fő, azaz az inaktívak 90%-a 
maximum középfokú végzettséggel rendelkezik. 
 

Az egészségi és mentális állapot nagyban befolyásolja az álláskeresők elhelyezkedési lehető-
ségeit, illetve munkaerő-piaci jelenlétét. A 2011-es népszámlálás adatai alapján Hajdú-Bihar 
megyében összesen 26.445 fő fogyatékossággal élő, illetve 89.642 fő tartósan beteg személy 
élt, ami a megye akkori lakosságának 21 %-át tette ki. A fogyatékossággal, illetve tartós beteg-
séggel élők gyakran akadályozottak a mindennapi, a családi és a közösségi életben, az önellá-
tásban, a közlekedésben, de az információszerzésben, tanulásban, munkavállalásban is. A tel-
jes férfi és női lakosság, valamint az aktív idős korcsoportba tartozók (65-74 éves) körében a 
vezető halálok Hajdú-Bihar megyében a keringési rendszer betegsége okozta halálozás, míg a 
korai (15-64) halálozást tekintve a daganatos betegségek fordulnak elő a legnagyobb számban. 
A munkaképességet, munkaerő-piaci jelenlétet nagyban befolyásolják a különböző addiktoló-
giai betegségek, így pl. az alkohol vagy drogfüggőség. A nyilvántartott alkoholbetegek ará-
nyára vonatkozó 2012-es adatbázis alapján Hajdú-Bihar igen kedvezőtlen helyzetű, sereghajtó 
pozíciót foglal el, hiszen a pszichiátriai és addiktológiai gondozó intézetekben nyilvántartott 
alkoholisták számát alapul véve 10 ezer megyei lakos közül 243 fő alkoholbeteg volt a megyé-
ben, mely jól mutatja a helyzet súlyosságát, melynek munkaerő-piaci hátrányos vonatkozásai 
nem elhanyagolhatók. 

 

1.2.1.2 Gazdasági helyzetkép 

A megye gazdasági teljesítőképességét mutatja a bruttó hazai termék abszolút és lakosságará-
nyos értéke. 2000 óta mindkét mutató folyamatosan nőtt ugyan, azonban a GDP/fő értéke 
alapján az országos átlaghoz nem került közelebb a megye. Ennek oka lehet, hogy a megyén 
belül a gazdasági fejlődés elsősorban Debrecenben és a megyeszékhelyhez közeli települése-
ken koncentrálódik, a megyeszékhelytől távolabbi, elsősorban a megye keleti és déli részei 
kisebb mértékű gazdasági dinamizmussal jellemezhetők.  
A megyében az egyes nemzetgazdasági ágak közül a szolgáltatások aránya a legnagyobb, 
60%-ot tesz ki. Az ipar, építőipar nemzetgazdasági ágak aránya 29%, és a mezőgazdaság, vad-
, erdő-, halgazdálkodás aránya pedig 11%. A megye GDP-jéhez 2014-ben a primer szektor ezen 
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11%-os hozzájárulása az országos érték majdnem háromszorosa, mely az agrárium jelentős 
szerepét mutatja a megyében.  

A regisztrált gazdasági szervezetek száma 2016 márciusában meghaladta a 103 ezret, melyek 
közt a vállalkozások aránya túlnyomó (közel 94%-os), a nonprofit szervezeteké elenyésző. A 
paktumterület 81 településén a regisztrált vállalkozások közel 62%-a (59.501 db), míg a re-
gisztrált nonprofit szervezetek közel 43%-a (2.406 db) található. A regisztrált vállalkozások 
közel fele (44.659 db) a Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ágazatban tevékenykedik, 
melyet arányaiban jóval lemaradva (9,21%, 8.942 db) követnek a Kereskedelem, gépjármű-
gyártás; az Ingatlanügyletek (9,06%, 8.794 db) és a Szakmai, tudományos, műszaki tevékeny-
ség ágazatban regisztrált vállalkozások (7%, 6.797 db). 

 

2. sz. ábra: A regisztrált vállalkozások ágazatok szerinti megoszlása  

Hajdú-Bihar megyében (%, 2016) 

 

A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat  K Pénzügyi, biztosítási tevékenység  

B Bányászat, kőfejtés L Ingatlanügyletek 

C Feldolgozóipar  M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás  N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 

E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 
szennyeződésmentesítés 

O 

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás  

F Építőipar  P Oktatás  

G Kereskedelem, gépjárműjavítás  Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás  

H Szállítás, raktározás R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 

I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás  S Egyéb szolgáltatás 

J Információ, kommunikáció T Egyéb tevékenységek 

Forrás: KSH 

 

A megye regisztrált vállalkozásainak száma 2000-ről 2014-re több mint duplájára, 96.091 db-
ra nőtt. A regisztrált vállalkozások közt legnagyobb arányt (96-98%) a 0-9 főt foglalkoztató 
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vállalatok teszik ki, melyek száma és aránya 2000-től kezdve fokozatosan növekedett, viszont 
a 10 fő fölötti foglalkoztató vállalkozások aránya folyamatosan csökkent. A megyében a re-
gisztrált vállalkozásoknak csak közel harmada, 27.823 db vállalkozás működik. A legtöbb mű-
ködő vállalkozás a megyében a Kereskedelem, gépjárműjavítás szektorban található (2013: 
6.461 db), ezután következnek a Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazat vállal-
kozásai (2013: 3.676 db). A harmadik legtöbb vállalkozás pedig az Építőiparból (2013: 2.466 
db) kerül ki. Ezen három ágazatban működő vállalkozások adják az összes megyei vállalkozás 
több mint 45%-át.  

1.2.1.3 Környezeti helyzetkép 

Hajdú-Bihar megye Magyarország keleti részén helyezkedik el, szomszédos Szabolcs-Szat-
már-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékkel, valamint Ro-
mániával. A megye elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja: 

 

 
Hajdú-Bihar megye területe az országon belül Hajdú-Bihar megye területe a  

szomszédos területekhez képest 

Hajdú-Bihar megye elhelyezkedése 
 

Hajdú-Bihar megye 6.210,88 km2 területével az ország nagy területű megyéi közé tartozik, 
nagysága alapján a negyedik Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megye után. Az or-
szág területéből csaknem 6,7%-kal részesedik. Hajdú-Bihar megye természetföldrajzi mozai-
kosságát mutatja, hogy területét 11 kistáj érinti. A terület jelentős része hordalékkúp síkság, 
amelyet a Tisza és mellékfolyói töltöttek fel. A megye mérsékelten meleg-száraz éghajlatú. 
Hajdú-Bihar megye ÉK-i területeit döntően homoktalajok uralják, futóhomok, humuszos ho-
moktalaj és kovárványos barna erdőtalaj. Löszös felszíneken réti csernozjomok és szo-
lonyecek, így a megye idetartozó területeinek mezőgazdasági potenciálja kicsi. A megye kö-
zépső területén, a Hajdúságban a talajtakaró döntő része löszön képződött, túlnyomó része 
jó mezőgazdasági hasznosítást tesz lehetővé, leginkább az alföldi mészlepedékes csernozjom. 
Hajdú-Bihar megye déli területén elhelyezkedő Nagy-Sárréten és a Bihari-síkon szinte valam-
ennyi talajtípus talajvízhatás alatt képződött. A szikes talajok kiterjedtek, a mezőgazdaságra 
alkalmatlan réti szolonyecek, szikes sztyeppesedő réti szolonyecek jellemzőek. Emellett réti 
öntéstalajok és lápos rétitalajok vannak, mezőgazdasági jelentőségük gyenge. A megye nyu-
gati oldalán, a Hortobágyon a terület döntő részét mélyben sós és szikes talajok fedik. Hajdú-
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Bihar felszíni vizekben szegénynek mondható, legjelentősebb vízfolyása a megye nyugati ré-
szét 53 km hosszan érintő Tisza, mely közvetlenül, vagy a térségen keresztül folyó Berettyó, 
illetve a Sebes-Körös közvetítésével levezeti a terület vízfolyásait. Meghatározó, bár szerény 
vízhozamú vízfolyásnak tekinthető a Hortobágy, a Kösely, illetve a Kállók a megye dél-nyírségi 
részén. A megye vízgazdálkodásában, lakossági-, mezőgazdasági- és ökológiai vízellátásában, 
illetve rekreációs funkcióiban is nagy jelentőségű a Keleti-, valamint Nyugati-főcsatorna. A me-
gye gazdag felszín alatti vizekben. A térség mélyfúrású kútjaiból sok helyen termálvíz tör a 
felszínre, melyek egy része gyógyhatású. Ezek éltetik a megye helyi jelentőségű strand- és ter-
málfürdőit, valamint a nemzetközi jelentőségű gyógyfürdőit egyaránt. Hajdú-Bihar megye hid-
rológiai adottságaiból következik, hogy az ár- és belvizek komoly veszélyt jelentenek a terü-
letre. Árvizek esetében az okozhatja a legkomolyabb problémát, ha a különböző vízgyűjtőkről 
érkező folyók árvizei összetorlódnak. A síkvidéki jelleg miatt az igen gyorsan kialakuló ún. vil-
lámárvizek esélye szerényebb, azonban a Sebes-Körösön és a Berettyón kialakulhatnak hirte-
len vízszint-emelkedések. 

A megye szennyvíz csatornázottsága 72,38%-os volt 2015-ben, míg a paktumterületen a laká-
soknak mindössze 63,15%-a volt rákötve a szennyvízcsatorna hálózatra. A vezetékes ivóvíz-
zel való ellátottság megyei és a paktumterület esetében is azonos, több mint 94%. Meglepő 
azonban, hogy amíg Debrecenben a lakosságtól elszállított települési hulladék 3,5%-át gyűjtik 
szelektíven, addig megyei szinten ez az arány 5,47%, a paktumterületen pedig 6,96%. 

A közlekedési infrastruktúra esetében Debrecen helyzete sokkal kedvezőbb a paktumterüle-
ténél. Amíg 2015-ben Debrecenben a járdák 0,7%-a volt kiépítetlen, addig a paktumterületen 
7,29%. Debrecenben 56,5%-a volt kiépítetlen az utaknak és köztereknek, ugyanez az arány a 
paktumterületen 80,9%.  

 

1.2.1.4 Munkaerő-piaci kereslet-kínálat 

A megye foglalkoztatást befolyásoló társadalmi mutatói kedvezőtlenek: a KSH 2014. évi ada-
tai alapján a megye foglalkoztatási rátája 58,4%, a munkanélküliségi rátája pedig 11,4% volt, 
mellyel a magyarországi megyék közt az utolsó előtti helyet foglalta el Hajdú-Bihar.  
 
A megyében az alkalmazásban állók 60%-a fizikai, 40%-a szellemi munkát végez, 56%-a (70 
ezer fő) dolgozik a versenyszférában, de a költségvetési szférában dolgozók száma és aránya 
is magas, meghaladja a 49 ezer főt és a 40%-ot a megyében. Az alkalmazásban állók szektorok 
közti megoszlása alapján egyértelmű a tercier szektor foglalkoztatásban betöltött jelentős 
szerepe és a mezőgazdaság kis aránya, azonban Hajdú-Bihar megyében a mezőgazdaságban 
alkalmazásban állók aránya magasabb az országos átlagnál, csupán Bács-Kiskun (5,5%), Tolna 
(5,6%) és Békés (7,2%) megye előzi meg e tekintetben. Az alkalmazottak ötöde a 
feldolgozóiparban dolgozik, de magas az Egyéb szolgáltatás (18,75%), az Oktatás (13,36%) és 
a Kereskedelem, gépjárműjavítás (11,21%) gazdasági ágakban foglalkoztatottak aránya is, 
mely a megye oktatási központi és szolgáltatói szerepköréből fakad.   
 
A KSH 2015. I negyedéves publikált adatai alapján Hajdú-Bihar megyében a 19-64 éves korosz-
tály 59,5%-a volt foglalkoztatott, 8,25%-a munkanélküli, és 32,2%-a inaktív. Hajdú-Bihar me-
gye ezen arányokkal a legrosszabb gazdasági aktivitású megyék közé tartozik. A paktumte-
rületen a 19-64 éves korosztály létszáma 219.209 fő. A megváltozott munkaképességűek kö-
zött az inaktívak aránya 73,2%, míg a nem megváltozott munkaképességűek között ugyanez a 
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mutató a megyében 26,6%. A megváltozott munkaképességű lakosság 20,9%-os foglalkozta-
tottságával szemben a nem megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási aránya 64,8%-a. 
A paktumterületen a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásban részesülők száma 
14.256 fő. 
 
A 2011-es népszámlálás adatai alapján Hajdú-Bihar megyében a 198 ezer foglalkoztatott ne-
gyede, 49 ezer fő ingázott naponta a munkahelyére. A naponta ingázók jelentős része (közel 
85%-a, 41.692 fő) a paktumterületen vagy paktumterületről ingázik munkahelyére. A megy-
ében az ingázók különösen a nem városi jogállású településekről ingáztak munkahelyükre, a 
községek, nagyközségek lakóinak foglalkoztatottjai közül majdnem minden második személy 
más településen talált munkát magának, mely rámutat a kisebb települések gyenge népesség-
megtartó erejére is a kis foglalkoztató szerepükön túl. A megye északi részén jelentős megyé-
ből kifelé irányuló ingázás van, amely elsősorban Tiszaújváros és Miskolc felé irányul. A megye 
többi, elsősorban peremi részén is megfigyelhető a szomszédos megyékbe történő ingázás, de 
ez nagyságrendileg kisebb mértékű.  
 
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, átmeneti munkalehetőséget bizto-
sít azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. A közfoglalkoz-
tatás a kedvezőtlenebb gazdasági, foglalkoztatási helyzetű területekre koncentrál. A résztve-
vők havi átlagos létszáma alapján Hajdú-Bihar megye 21 663 fős értéke magasnak tekinthető. 
A közfoglalkoztatásban résztvevőkre vonatkozó adatok nem egységesek a különböző statiszti-
kákban, adatfelvételekben, így lehetséges az, hogy a Belügyminisztérium adatai szerint 21.663 
fő, míg a TeIR BM Közfoglalkoztatási adatai szerint a megyében 2016. júniusában 24.113 fő, 
melyből a paktumterületen közfoglalkoztatottak havi átlagos létszáma 21.972 fő. A megyé-
ben legtöbben - azaz majdnem minden második közfoglalkoztatott személy - a járási start-
munka program keretein belül kerültek foglalkoztatásra, illetve magas a megyében az üres 
közfoglalkoztatási álláshelyek száma is. A közfoglalkoztatottak iskolai végzettségét vizsgálva 
megállapítható a maximum alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők magas aránya, az álta-
lános iskolai végzettség nélküli és az általános iskolát végzettek együttes aránya meghaladta 
az 52%-ot. 

A megyében 196 db szociális szövetkezet létezik, melyeknek 39%-a (77 db) működött a me-
gyében, ebből 51 db a paktumterületen a 2015-ös árbevétel adatok alapján, melyek foglal-
koztatotti létszáma 130 fő volt a megyében. A szociális szövetkezetek fenntartásához szük-
séges források hiányosak, pályázati forrásokra várnak. A 77 db, megyében működő szövet-
kezet közül a legtöbb (16%) a mezőgazdaságban tevékenykedik. Magas az aránya a kereske-
delemmel (13%), valamilyen adminisztratív tevékenységgel (12%) és a nem élelmiszeripari fel-
dolgozással (14%) foglalkozó szövetkezeteknek is. A 10%-uk élelmiszeripari gyártást folytat. 
Jellemzők még a szakmai, tudományos tevékenységet (8%) folytató, az építőiparban (6%) és a 
humán-egészségügyi, szociális szektorban (5%) tevékenykedő szövetkezetek is.  
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3. sz. ábra: A megyében működő szociális szövetkezetek száma 

 

Forrás: OPTEN adatok alapján saját szerkesztés, 2015 

 

A regisztrált álláskeresők számát és járások szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja: 

2. sz. táblázat: Regisztrált álláskeresők számának járások szerinti megoszlása 

Regisztrált álláskeresők számának járások szerinti megoszlása 
 2013 2014 2015 2016 

Balmazújvárosi járás 1 772 1 566 1 446 1 165 

Berettyóújfalui járás 2 917 2 614 2 410 2 188 

Debreceni járás 11 877 11 123 10 335 8 923 

Derecskei járás 3 561 3 089 2 854 2 680 

Hajdúböszörményi járás 1 725 1 344 1 270 1 217 

Hajdúhadházi járás 2 154 2 246 2 191 1 728 

Hajdúnánási járás 2 097 2 366 1 637 1 272 

Hajdúszoboszlói járás 2 144 2 281 1 975 1 538 

Nyíradonyi járás 3 149 2 955 2 796 2 071 

Püspökladányi járás 3 045 2 599 2 506 1 728 

HB megye 34 441 32 183 29 420 24 510 

Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály adatai alapján saját 
szerkesztés 

A regisztrált álláskeresők száma 2013-tól folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A megyén 
belül a járások a vizsgált évek folyamán közel azonos mértékben járultak hozzá a megye összes 
regisztrált álláskeresői számának alakulásához. A regisztrált álláskeresők száma a paktumte-
rületen 2016. júniusában 16.499 fő, amely a megyei érték több mint 67%-a. Az egy éven túl 
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regisztrált álláskeresők száma minden vizsgált évben az összes regisztrált álláskereső kb. har-
madát teszi ki, számuk több mint 3.800 fővel csökkent 2013 óta, ez a paktumterületen 5.115 
fő.  Az összes regisztrált álláskereső közt minden vizsgált évben a 12 hónapnál rövidebb ideje 
a rendszerben lévő álláskeresők száma adja a legnagyobb részt (66%). 

4.sz. ábra: Regisztrált álláskeresők számának alakulása 

 

Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály adatai alapján saját 
szerkesztés 

A regisztrált álláskeresők korcsoportos megoszlása változott 2013 és 2016 között: a 25-54 év 
közöttiek arányának csökkenése, és ezzel párhuzamosan az 55 év és felettiek arányának a nö-
vekedése figyelhető meg, azaz eltolódott a munkanélküliség az idősebb korosztály irányába. 
A megyében a regisztrált álláskeresők 40%-a mindössze alapfokú iskolai végzettséggel ren-
delkezik, ez a paktumterületen több mint 50%, valamint megyei szinten több mint fele kö-
zépfokú végzettséggel bír, ami 47% a paktumterületen. A felsőfokú végzettségű regisztrált 
álláskeresők aránya mindössze 5%, azaz a felsőfokú végzettséggel rendelkezők munkaerő-pi-
aci fogadtatása a legkedvezőbb. A megyében a regisztrált álláskeresők 62,3%-a (15.272 fő) 
rendelkezik valamilyen szakképesítéssel, a paktumterületen ez az arány 56,2% (9.287 fő). A 
megyében a regisztrált álláskeresők közt a 25 év alatti korosztály közel 60%-a nem rendelke-
zik semmilyen szakképzettséggel; a paktumterületen ez az érték 56%. Az összes regisztrált 
álláskereső 3,6%-a (889 fő) volt megváltozott munkaképességű a megyében, a paktumterü-
leten 552 fő. A megyében a megváltozott munkaképességűek szinte kizárólagosan a 25 év 
fölötti korosztályban vannak, több mint 50%-uk 55 év feletti. A paktumterületen a megválto-
zott munkaképességűek 58,7%-a 55 év feletti. 

A korcsoportos elemzésből megállapítható, hogy a 25 év alattiak között kiemelkedően magas 
(72%) a pályakezdő regisztrált álláskereső, míg mindössze 28%-uknak volt már valamilyen 
munkatapasztalata 25 éves koráig. A paktumterületen a 25 év alatti regisztrált álláskeresők 
60%-a (2.398 fő) pályakezdő. 
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1.2.1.5 Releváns munkaerő-piaci szereplők és szerepük 

Gazdálkodó szervezetek - Vállalkozások 
A vállalkozások szerkezete nagyban meghatározza a megye gazdasági potenciálját. A regiszt-
rált gazdasági szervezetek száma az elmúlt években folyamatosan nőtt (2015-re közel 103 ezer 
darab), azonban a regisztrált vállalkozásoknak (mintegy 96 ezer darab) csak mintegy harmada 
működött ténylegesen a megyében. A paktumterület 81 településén a regisztrált vállalkozá-
sok közel 62%-a (59.501 db), míg a regisztrált nonprofit szervezetek közel 43%-a (2.406 db) 
található. 

A legtöbb vállalkozás a megyében három ágazatban, a „kereskedelem, gépjárműjavítás”, a 
„szakmai, tudományos, műszaki tevékenység” ágazatban és az „építőiparban” működik. El-
mondható azonban, hogy a mezőgazdaság jelentősége a megyében a működő vállalkozások 
kisebb részaránya ellenére jelentős, köszönhetően a kedvező termőhelyi adottságoknak, a sok 
évtizedes tapasztalatnak, valamint a gazdaságilag elmaradottabb térségekben a szinte egye-
düli foglalkozási lehetőségnek, bár a megye agrár jellege – elsősorban az intenzív művelés gé-
pesítettségével összefüggésben – nem a foglalkoztatás bővülését erősíti. 

A megyében elsősorban Debrecenben koncentrálódnak a magasabb hozzáadott értéket kép-
viselő gazdasági ágazatok (pl. információ és kommunikációs technológia, elektronika, gyógy-
szeripar) és a multinacionális vállalatok, de a fémmegmunkálás, gépgyártás, műanyagipar, mű-
szaki tevékenységek, építőipar a megye több településén is jelen vannak inkább beszállító vál-
lalkozások formájában. Emellett kiemelt jelentőségű a megyében az agrárium meghatározó 
volta miatt az élelmiszeripar. 

A regisztrált vállalkozások között folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a nagyobb foglal-
koztatottságú és tőkeerős vállalkozások aránya, és nő a 10 fő alatti mikro vállalkozásoké, ami 
a foglalkoztatás bővülését nem feltétlenül segíti elő. 

A megyében a szociális szövetkezetek harmada működik (77 db), a paktumterületen 51 db 
szociális szövetkezet működik, foglalkoztatásban betöltött szerepük kicsi, működésük nagy-
ban függ az elérhető támogatásoktól. 

 
Érdekképviseleti szervek - kamarák 
Érdekegyeztető, érdekközvetítő tevékenységükkel, gazdaságfejlesztő szolgáltatásaikkal hoz-
zájárulnak a vállalkozói közösség, illetve a megye és a térség gazdaságának fejlődéséhez és 
szerveződéséhez. Kiemelkedően jó kapcsolat és együttműködés van a megye meghatározó 
és a gazdaságot befolyásoló szervezeteivel, így a Debreceni Egyetemmel, a Hajdú-Bihar me-
gyei Önkormányzattal, a Megyei Kormányhivatallal, a Debrecen Megyei Jogú Várossal, vala-
mint a megye más nagyobb településeivel. Az Iparkamara egyre jelentősebb szerepet vállal a 
szakképzésben is, kidolgozza és frissíti a felelősségi körébe tartozó szakképesítések szakmai 
és vizsgakövetelményeit. Ellenőrzi és nyilvántartja a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó 
szervezeteket. A kamara folyamatos kapcsolatot tart fenn a szakképző iskolákkal, fenntartó-
ikkal és a gyakorlati képzőhelyekkel. A kamarák a szakképzéssel összefüggő jogszabály-elő-
készítés egyeztetési folyamataiban; továbbá szervezik és koordinálják a hatáskörükbe tartozó 
szakképesítések tekintetében az országos szakmai tanulmányi versenyeket, a szakma kiváló 
tanulója versenyeket és elvégzik a nemzetközi versenyekre jelentkezők felkészítését. A megyei 
kamarák részt vesznek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság-és Vállalkozáskutató 
(GVI) által szervezett felmérésekben, amely a munkaerő-piaci kereslet és kínálat alakulását 
vizsgálja. 
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Képzők-Szakképzők-Felsőoktatási intézmények 
A munkaerőpiac szempontjából elsősorban a középfokú és felsőfokú intézményekből kikerülő 
hallgatók, leendő munkavállalók relevánsak, így az alapfokú oktatási intézményhálózatot ezen 
fejezet nem tárgyalja.  

A megyében a középfokú oktatási intézmények száma 39 db, melyek 41%-ának (16 db intéz-
ménynek) a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a fenntartója 2016 augusztusá-
ban. A középfokú oktatási intézmények negyede a megyében alapítványi, vagy egyesületi 
fenntartású (szakképzési évfolyamokkal, sok esetben művészeti irányultsággal), több mint 25 
%-a egyházi, míg közel 8%-uk minisztériumi fenntartású, ezek honvédelmi és agrár irányú szak-
képzést folytatnak, illetve egy intézmény szakképzési centrumként működik. Az egyetemi 
fenntartású intézmények a megyében gyakorló intézményként működnek.  

 

Hajdú-Bihar megyében 39 szakképző intézmény működik, 17 településen, 101 feladat-ellá-
tási helyen. Fontos, hogy a szakképzők a felmerülő munkaerő-piaci igényekre rugalmasan 
tudjanak reagálni, a munkaerő-piac keresletével, a hiányszakmákkal összhangban állítsák 
össze képzési struktúrájukat. Az iskolarendszerű képzésben hiányszakmát választó tanulók 
ösztöndíjjal való támogatásában van külön szerepük.  Ezen szakképző intézmények összesen 
21 szakmacsoport 128 szakmáját kínálták a tanulók számára a 2015-2016-os tanévben. A 
2015-2016-os tanév KIR adatai alapján összesen 9.354 diákja volt a megye szakképző intézmé-
nyeinek. 2015 októberében a megyében elérhető szakképzések szakmacsoportok szerinti 
megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbben a megyében (15%) a Vendéglátás-tu-
rizmus szakmacsoport szakmáit tanulták az elérhető szakmai képzések közül. A második leg-
népesebb hallgatói létszám a Gépészet szakmacsoporté, míg a harmadik legnépesebb szakmai 
képzés az Egészségügy szakmacsoportban volt a megyében. Kiemelhető még a Kereskedelmi, 
marketing üzleti adminisztráció szakmacsoportja a magas, 9,05%-os arányával.  

 

A megyében két államilag elismert felsőfokú oktatási intézmény (egyetem) működik, a Debre-
ceni Egyetem, és nem állami egyetemként a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 
mindkettő debreceni székhellyel. E két egyetem képzési szerkezete igen széles körű, felvehető 
hallgatói létszáma 12.450 fő, mely egyértelműen kirajzolja a megyeszékhely iskolavárosi jelle-
gét. 

 
Önkormányzatok 
A megye és ezen belül a paktumterület települési önkormányzatai igen nagy szerepet játsza-
nak a megye munkaerő-piacán, hiszen az adott település meghatározó foglalkoztatói, számos 
esetben a település egyetlen vagy legjelentősebb foglalkoztatóinak tekinthetők, különösen a 
kis lélekszámú és nem városi jogállású településeken. Meghatározó a települési önkormány-
zatok közfoglalkoztatásban betöltött szerepe is, mellyel hozzájárulnak a foglalkoztatási feszült-
ségek, illetve a munkanélküliség kezeléséhez, csökkentéséhez, és hátrányos következményei-
nek enyhítéséhez. A közfoglalkoztatás ugyanis számottevő lehetőséget jelent a halmozottan 
hátrányban lévő, alacsony iskolai végzettségű, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban ré-
szesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők (kiemelten a 
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megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, menekültek, roma nemzetiségű álláskere-
sők) átmeneti jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására. A közfoglalkoztatásban dolgo-
zók által betöltött leggyakoribb munkakörök az egyszerű szolgáltatási és szállítási tevékenysé-
gek, az egyszerű mezőgazdasági foglalkozásúak és az egyéb takarító és kisegítő munkakörben 
tevékenykedők. 

 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya és járási hivatalai 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal munkaerő-piaci szerepe jelentős: kiemelendő az állás-
keresők nyilvántartásba vétele; a foglalkoztatókkal, nonprofit szervezetekkel, önkormányza-
tokkal való kapcsolattartása; a munkaerő igényekre vonatkozó információk fogadása a foglal-
koztatók felől, a munkaerő-piaci támogatások nyújtása; a munkaközvetítés, a munkaerő-piaci 
szolgáltatások nyújtása terén kifejtett tevékenysége, illetve a közfoglalkoztatás szervezése és 
ellenőrzése, mely hozzájárul a megye munkanélküliségének csökkenéséhez és foglalkoztatott-
ságának növeléséhez. 

 

1.2.1.6 A megye munkaerő-piaci / gazdasági szempontból összetartozó területei  

A megye foglalkoztatási helyzetének vizsgálatához elengedhetetlen a megyén belül a munka-
erő-piaci szempontból összetartozó területi egységek vizsgálata. Ezen munkaerő-piaci területi 
egységeket a foglalkoztatási viszonyok vizsgálatával lehet a legszemléletesebben lehatárolni, 
azaz szükségszerű annak az elemzése, hogy az egyes térségekben milyen mértékű és irányú 
a foglalkoztatási célú ingázás, valamint a helyben foglalkoztatás. 

A vizsgálat módszertana: 
A foglalkoztatási célú ingázást a vizsgálat mélységéhez és területi dimenziójához igazodóan a 
2011. évi népszámlálás mérte fel utoljára, így ezen adatkör a KSH-nál áll rendelkezésre. A KSH 
adatbázis tartalmazza települési szinten a lakóhely és a munkahely viszonylatát, amelyből 
adatszűréssel megkapható, hogy Hajdú-Bihar megyét milyen irányú és mértékű foglalkoztatási 
célú ingázás érinti: 

 Hajdú-Bihar megyén belüli települések ingázása,  
 más megyéből Hajdú-Bihar megyébe irányuló ingázás, 
 Hajdú-Bihar megyéből más megyébe irányuló ingázás, 
 Hajdú-Bihar megye településein a településeken belüli foglalkoztatottság mértéke, ami 

nem jelent ingázást. 
 

Az adatkör szűrése és tisztítása során külön választottuk a változó településen dolgozókat, 
mivel ez nem ábrázolható térképen és nem meghatározható az ingázás iránya (ez a megyében 
7.006 fő foglalkoztatottat érintett 79 településen). Ugyancsak leválasztottuk a külföldön dol-
gozó munkavállalókat (ez a megyében 640 fő foglalkoztatottat érint 61 településen), ugyanis 
ezen foglalkoztatottak nem a megye munkaerő-piaci körzeteiben dolgoznak. A térképi ábrá-
zolásnál nem vettük figyelembe az azonos településen lakó és dolgozó foglalkoztatottakat, 
mivel a foglalkoztatási ingázásban nem vesznek részt, ráadásul az egyes településeken történő 
ábrázolhatósága is ellehetetlenítette volna az ingázás ábrázolását, ami önmagában is sokrétű 
ábrázolást igényelt. A helyben foglalkoztatottak az elemzésnél természetesen figyelembe let-
tek véve. Az adatszűrés és tisztítás után 4.020 rekord maradt, ami az ingázást jelzi Hajdú-Bihar 
megye viszonylatában. Mivel az adatok jelentős része kis létszámú ingázást tartalmazott, ami 
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érdemben nem befolyásolja a munkaerő-piaci területek lehatárolását, viszont nagy száma je-
lentősen nehezíti az átlátható ábrázolást és az elemzést, ezért az 1-4 fő foglalkoztatott ingá-
zását jelző viszonylatokat szintén kihagytuk az ábrázolásból. A foglalkoztatási célú területi 
egységekre vonatkozó numerikus (KSH adattábla) elemzésénél azonban mind a 4.020 rekord 
figyelembe lett véve a teljesség miatt. 

A fentiek alapján az 5 fő és e fölötti ingázási viszonylatok kerültek ábrázolásra, ami 840 db 
rekordot jelentett. Az eltérő értékeket osztályokba foglalva ábrázoltuk (5-9 fő, 10-49 fő, 50-99 
fő, 100-199 fő, 200-499 fő, 500-999 fő, 1000-2499 fő, 2500 fő fölött) úgy, hogy eltérő színű és 
vastagságú nyilakkal kerültek megjelenítésre az ingázás nagysága és iránya is. 

Az alábbi, 5.sz. ábrán szembetűnő Debrecen Megyei Jogú Város kiemelkedő szerepe, mely-
nek vonzáskörzete a megyehatáron túlra kiterjed (elsősorban Nyíregyháza, Újfehértó, Tisza-
vasvári, Karcag, Mátészalka, Miskolc), de a megyén belül is jelentős foglalkoztatási célú ingá-
zást generál (legnagyobb mértékben Hajdúsámson: 2.530 fő, Hajdúböszörmény: 1.494 fő, Bal-
mazújváros, Hajdúszoboszló, Hajdúhadház egyenként több mint 1.000 fő, de további 29 tele-
pülésről érkezik 100 fő fölött ingázó). Természetesen az ingázás két irányú, Debrecen ugyan-
úgy megjelenik kibocsátóként is. 

Az ábrán az is látszik, hogy a megye északi részén jelentős, a megyéből kifelé irányuló ingázás 
van, amely elsősorban Tiszaújváros (pl. Polgárról 848 fő, Hajdúnánásról 397 fő, Görbeházáról 
313 fő, Debrecenből 268 fő, Újtikosról 130 fő) és Miskolc (Debrecenből 71 fő, Polgárról 24 fő) 
felé irányul. A megye többi, elsősorban peremi részén is megfigyelhető a szomszédos me-
gyékbe történő ingázás, de nagyságában kisebb mértékű (pl. Egyekről 85 fő Tiszafüredre, 57 
fő Jászberénybe, vagy Püspökladányból 106 fő Karcagra, 79 fő Szolnokra). 

Az 5.sz. ábra mutatja a megye foglalkoztatási célú ingázásának térképi megjelenítését: 
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5.sz. ábra: Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási célú ingázásának ábrázolása 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

 

A megyén belül a munkaerő-piaci szempontból összefüggő területek meghatározásához egy-
szerre kell megvizsgálni a települések munkavállalási célú ingázását, valamint a helyben fog-
lalkoztatás mértékét. A vizsgálat során a lényegi folyamatok kiemelése miatt csak azon tele-
püléseket elemeztük, amelyek legalább 100 fő odaingázóval rendelkeztek a népszámlálási 
adatai alapján. 

Az ingázás kapcsán Hajdú-Bihar megyén belül megfigyelhető a nyilak koncentrációja egyes já-
rásközpontok, valamint jelentősebb foglalkoztatóval és gazdasággal rendelkező települések 
(pl. Ebes, Polgár, Téglás, Vámospércs, Nádudvar) esetében. Ugyanakkor érdemes megvizsgálni 
azt is, hogy azon területek, amelyekben az ingázás nagyságát és irányát jelző nyilak jelentő-
sebb mértékben konvergálnak, egyúttal milyen kibocsátással rendelkeznek (nyilak divergenci-
ája), azaz milyen az ingázási egyenlegük és az ingázási arányuk. Az ingázási egyenleg megmu-
tatja, hogy mennyi az oda és az elfelé ingázók különbsége, azaz nagyságot jellemez, míg az 
ingázási arány megmutatja az előbbi két érték hányadosát, azaz arányt jellemez. Megállapít-
ható, hogy egyes jelentős foglalkoztatási centrumként működő település egyúttal jelentős 
munkaerő kibocsátóként is megjelenik, azaz az ingázási aránya 1 alatti is lehet (pl. Hajdúbö-
szörmény esetében ez 0,59, ami a megyeszékhely, mint legjelentősebb munkaerő-piaci cent-
rum közelségével magyarázható.) Ugyanakkor megfigyelhető egyes kisebb településeken a 
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nagy ingázási arány (pl. Ártánd esetében 3,39), viszont az ingázási egyenleg, valamint az oda 
és elfelé ingázók viszonylag alacsony száma jelzi, hogy csak kisebb munkaerő-piaci központ-
ként funkcionál. A helyben foglalkoztatottak létszáma alapján szintén megfigyelhető a járás-
központok dominanciája, azonban változik a települések sorrendje, a járásközpontok mellett 
megfigyelhető más városok esetében is jelentősebb helyben foglalkoztatás (pl. Nádudvar, Haj-
dúdorog, Polgár, Kaba, Létavértes stb.).  

Ha együtt vizsgáljuk az odaingázók és a helyben foglalkoztatottak számát, akkor 5 kategóriát 
állapítottunk meg foglalkoztatási nagyság szempontjából: 

1. Kiemelkedő Debrecen szerepe, amely közel százezer foglalkoztatottal bír, a megye 
meghatározó munkaerő-piaci területe, megyén jelentősen túlterjedő hatással. 

2. 5000 fő fölötti foglalkoztatottal rendelkezik négy település (Hajdúböszörmény, Hajdú-
szoboszló, Berettyóújfalu, Hajdúnánás), amely települések is különböznek. Hajdúszo-
boszló és Berettyóújfalu pozitív ingázási aránnyal rendelkezik, a másik kettő már csak 
0,59 és 0,5 értékkel. 

3. 2000-5000 fő közötti foglalkoztatottal rendelkezik 7 település (Balmazújváros, Püs-
pökladány, Nádudvar, Hajdúhadház, Derecske, Polgár, Hajdúdorog), ezek mindegyiké-
nél negatív az ingázási egyenleg és 1 alatti az ingázási arány (0,22-0,8 között változik). 

4. 1000-2000 fő közötti, kisebb foglalkoztató centrumként jelenik meg további 11 tele-
pülés (Kaba, Nyíradony, Hajdúsámson, Létavértes, Téglás, Komádi, Ebes, Vámospércs, 
Biharkeresztes, Földes, Egyek). Ezen települések köre változatos, pl. Ebes és Téglás 
600-800 fő körüli odaingázóval rendelkezik az ipari területei miatt, míg Egyek, Földes, 
Komádi odaingázó munkavállalóinak száma 200 fő alatt marad, utóbbi településeknél 
a helyben foglalkoztatottak aránya a jelentősebb. Ebben a kategóriában nagy az ingá-
zási arány szórása (0,11-1,4 között). Legnagyobb az arány (1,4) Biharkeresztesen, ahol 
leginkább a közszféra (kormányhivatal, önkormányzat, rendőrség) foglalkoztatása a je-
lentős, a környező településekről járnak ide munkába, továbbá jelentős a Biharkeresz-
tesről Berettyóújfaluba költözők száma, akik visszajárnak dolgozni. 

5. 1000 fő foglalkoztatott alatt 9 település található (Hosszúpályi, Nagyhegyes, Bihar-
nagybajom, Hortobágy, Nyírábrány, Mikepércs, Hajdúszovát, Görbeháza, Ártánd). Az 
ingázási arány ebben a csoportban alakul a legszélsőségesebben (0,13-3,39). Horto-
bágy és Nagyhegyes emelkedik ki az odaingázók száma alapján, Hortobágy esetében a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. és Hortobágyi 
Lúdtenyésztő Zrt., a Hortobágyi Nonprofit Kft., Nagyhegyes esetében elsősorban a 
MOL Nyrt., mint jelentős foglalkoztatók eredményezik. 

 
Az elemzés során térképen ábrázoltuk a munkaerő-piaci szempontból meghatározó közpon-
tokat Hajdú-Bihar megyében, amelyen feltüntettük a helyben foglalkoztatottakat, az oda és 
az elfelé ingázókat. Az ábrázoláson a gyűrűk vastagsága létszámarányosan jelzi a foglalkoztatás 
nagyságát, a színük pedig az irányát. Debrecen nem került ábrázolásra, mert a foglalkoztatási 
adatok nagysága miatt nem fért el a térképen és torzította volna az ábrázolást. 

A foglalkoztatási centrumokat mutatja az alábbi ábra: 
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6.sz. ábra: Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási centrumainak az ábrázolása 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

 

Az ábrán látszik, hogy Hajdú-Bihar megyében a jelentősebb foglalkoztatási centrumtelepülé-
sek esetében is kimagasló a helyben foglalkoztatottak aránya (az odaingázók aránya zömé-
ben 10-25% között van a foglalkoztatottak között). 30% fölötti értékkel csak néhány, főleg ki-
sebb foglalkoztató település rendelkezik. 
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7. sz. ábra: Oda-ingázók aránya a foglalkoztatottakon belül 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 
 

A megye északi részén jelentős foglalkoztatási centrumok alakultak ki a hajdúvárosokban, a 
déli és nyugati részeken pedig elsősorban a járásközpontok rendelkeznek jelentős foglalkoz-
tatóval. Hajdúszoboszló kiemelkedő szerepe elsősorban a turizmusnak és Debrecen közelség-
ének köszönhető. Egyes Debrecenhez közeli települések (pl. Hajdúsámson) azonban inkább 
népesség kibocsátóként jellemezhetők. Lokálisan, elsősorban ipari-gazdasági területeik miatt 
más települések is megjelennek jelentősebb foglalkoztatóként, nagyobb odaingázással (pl. 
Ebes, Polgár, Téglás, Nádudvar, Vámospércs). A megye keleti részén több kisebb foglalkozta-
tási központ jelenik meg, a déli részén pedig kevés a foglalkoztatási központok száma. 

  

0,65

0,49

0,39

0,38

0,35

0,33

0,32

0,31

0,29

0,24

0,24

0,24

0,22

0,22

0,21

0,21

0,21

0,20

0,20

0,18

0,18

0,18

0,16

0,15

0,14

0,13

0,13

0,12

0,11

0,10

0,10

0,10

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

Ártánd

Ebes

Hortobágy

Téglás

Hajdúhadház

Vámospércs

Biharkeresztes

Nagyhegyes

Polgár

Mikepércs

Berettyóújfalu

Hajdúszovát

Debrecen

Görbeháza

Kaba

Nyíradony

Nyírábrány

Biharnagybajom

Hajdúszoboszló

Derecske

Hosszúpályi

Hajdúsámson

Nádudvar

Létavértes

Püspökladány

Hajdúnánás

Földes

Hajdúböszörmény

Hajdúdorog

Komádi

Egyek

Balmazújváros

Odaingázók aránya a foglalkoztatottakon belül (%)



25 
 

1.2.1.7 Korábbi foglalkoztatási paktumok és tapasztalataik 

 
Működő és nem működő foglalkoztatási paktumok, tevékenységük a megyében:  
Magyarországon, valamint a térségben, a korábbi időszakokban több foglalkoztatási partner-
ség is létrejött. Ezeknek a partnerségeknek tapasztalatai, jó gyakorlatai, valamint negatív pél-
dái hozzájárulnak a mostani, Hajdú-Bihar megyében megalapított paktum sikeres felépítésé-
hez és működtetéséhez.  

Hajdú-Bihar megyei térségi együttműködések: 
A Hajdú-Bihar megyei térségi paktumok tapasztalatairól a 2015-ben megvalósult OFA kutatás 
keretében nem sikerült új információkat szerezni, mert elérhetetlenek voltak a paktum 
menedzsmentek, és a paktumokban dolgozók. A projektek nem alulról építkezve, hanem a 
forrás által vezérelve jöttek létre, és nem sikerült kialakítaniuk azt a partneri működést, amely 
a hosszú távú fenntarthatóságot biztosította volna. A paktumok a pályázati finanszírozás 
zárásával megszűntek. A korábbi tapasztalatok alapján az új helyi paktumok létrehozásakor 
még hangsúlyosabban kell törekedni a partneri motivációk megtalálására és a paktum 
sztenderdek szerinti felépítésére és működtetésére.  
 
A korábban működtetett paktumok közül a megyét is érintő Észak-Alföldi Paktum működött 
fenntarthatóan, de még ebben sem sikerült a vállalkozói oldal érdemi bevonása, és a 
kulcspartnerek sem állandó képviselettel vettek részt a munkában. A civil háttér és erő vitte 
előre a paktumot. Javasolt a tapasztalataikra építeni, és a paktumban résztvevő szervezeteket 
a megyei paktum munkájába is bevonni. A helyi paktumoknál pedig a munkaerő-piaci 
szolgáltatásokban is közre tudnának működni ezek a szervezetek. Az előkészítés és 
megvalósítás során a helyi vállalkozások, egyéb partnerek és a célcsoport aktivizálásában, 
megtalálásában rendkívüli erőfeszítéseket kell tenni a sikeres helyi paktum projektek 
érdekében. A megyében számos azonos célcsoportokra irányuló program valósul meg a 
paktum projektekkel párhuzamosan. Emiatt a vállalkozások és a munkaügyi regisztrációban 
nem szereplő célcsoport tagok személyes megszólítása is alapfeltétel lesz a projektek 
sikeréhez. 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. Az önkormányzatok 
és az általuk szervezett helyi partnerségek ebben a tekintetben kulcsszereplők, hiszen általuk 
hatékonyabban érhetők el a vállalkozások és a célcsoport tagok. Ehhez szükséges, hogy az 
önkormányzatok kellő eszközöket kapjanak a projektekben a partnerség szervezéséhez, 
működtetéséhez, valamint kapacitásokat a munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz. 
 
Észak-Alföldi Paktum 
Az Észak-Alföldi Regionális Foglalkoztatás-fejlesztési Paktumot kilenc szervezet hozta létre 
2007-ben: 

 Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége 
(MSKSZMSZ) 

 CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért 
 Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 
 Contact Munkarehabilitáció Kht. 
 Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 
 Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 
 Debreceni Regionális Képző Központ 
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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat. 

 
A paktum a ROP 3.2.1 pályázat támogatásával indult. Létrehozását a később 
menedzserszervezetté vált, és 2015-ben is akként működő MSKSZMSZ kezdeményezte. Ez a 
paktum egyértelműen civil kezdeményezésre indult. A szövetség alapvetően civil szervezetek, 
részben saját tagjaik segítésével foglalkozott. A paktum elképzeléseinek kialakítása során 
fontos cél volt a nyitás az állami és piaci szervezetek felé. Fontos volt számukra túllépni a civil 
szektor határain.  A paktum 5 évig működött, aztán átmeneti nehézségek után egy OFA-s 
pályázat újra lendületet adott. 2014 végén zárult a TÁMOP 1.4.5 projekt is, amiben szintén 
lebonyolítottak egy képzési-foglalkoztatási projektet. 
 
A paktum indulása után a fő tevékenységeik fórumok, a különféle szektorok képviselőinek 
érzékenyítése volt a legfontosabb. Ebben részt vettek valamennyire a DRKK (Debreceni 
Regionális Képzési Központ) és a munkaügyi központ, valamint kirendeltségei is. De igazán 
aktívak a nagyobb civil szervezetek voltak a teljes folyamatban. A paktum tovább élésének és 
aktivitásának az a kulcsa, hogy a három nagy civil szervezet  

 Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 

 Contakt Munkarehabilitációs KHT (illetve most már Nonprofit KFT), valamint a  

 CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért, 
amely egy-egy megyére terjesztette ki a tevékenységét, a menedzsment szervezettel együtt 
fontosnak tartja ezt a tématerületet. Az MSKSZMSZ maga is jelentősen beágyazott a megye 
életébe, annak ellenére, hogy országos szervezet. Ez a beágyazottság és az említett civil 
szervezetek elkötelezettsége tartotta életben a paktumot.  

Egy ideig a regionális hatáskörű szervezetekkel működtek együtt, például regionális stratégiák 
kidolgozásában vettek részt. Mostanra a regionális szervezetek gyakorlatilag megszűntek, 
megyeiekké váltak, mint például a Regionális Képzési Központ, illetve a megyei 
önkormányzatok kaptak újra feladatokat. A paktum működésében tehát a menedzsment 
szervezetnek és a másik három civil, alapvetően megyei hatókörű civil szervezetnek volt és 
van kulcsszerepe. Leginkább a működés során más civil szervezeteket, önkormányzatokat, 
illetve néhány piaci szereplőt sikerült bevonni. Utóbbiakat kevésbé. 
 
A paktum közvetlen célcsoportjai azok a szervezetek, amelyek a foglalkoztatási lehetőségek 
megteremtésén dolgoznak. Igazán azok a hátrányos helyzetű munkavállalókkal foglalkozó, 
beleértve rehabilitációs cégek és civil szervezetek is, amelyek a nehezen foglalkoztatható 
célcsoportra irányuló tevékenységeket végeznek. Másodlagos célcsoportnak tekinthetők 
maguk a hátrányos helyzetű emberek. Ezeket a szervezeteket valójában pályázati forrásokkal 
tudják motiválni az együttműködésre.  Ezek a tevékenységeik eredményesek voltak.  
 
A paktumnak nagy eredménymutatói vannak, százas nagyságrendben sikerült ennek 
keretében embereket foglalkoztatni. A sikert, az eredményeket munkaszerződésekben mérik, 
nem támogatott foglalkoztatásban vagy közmunkában. Azt tartják eredménynek, ha 
embereket a nyílt munkaerőpiacon sikerül elhelyezni.  
 
A három megyére kiterjedő, regionális léptékű szervezetet nagyon nehéz volt összefogni. Ez 
olyan helyzetekben is nagyon nehéz volt, amikor a szintén paktum alapító tag megyei 
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önkormányzat vagy munkaügyi központ tagságát mindig más képviselte. Nem ugyanaz az 
ember járt rendszeresen a paktum irányító testületébe, a saját szervezeteik munkatársainak, 
vezetőinek nem adták át az információkat. Ez nem volt szerencsés. Jelenleg a paktumot ezért 
is próbálják megyeiekre átszervezni, bár szerintük térségi szinten lenne leginkább életképes. 
Ekkora területen ugyanis valós, személyes, közvetlen kapcsolatokra lehet építeni. A térségi 
lépték alkalmas arra, hogy valóban megalapozottan és aktívan tudjanak együttműködni a 
paktum partnerek. 
 
A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói kistérségben  
A TÁMOP-1.4.4-08/1 „Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások” című 
pályázati felhívásban megvalósuló projekt 2010. február 1. és 2011. október 1. között zajlott. 
Célja volt a kistérség szereplőinek összefogása a munkahelyteremtés, a humánerőforrás-
fejlesztés lehetőségeinek fejlesztése, összehangolása érdekében, melynek eredményeképpen 
csökken a munkanélküliség, ezen belül is a szezonalitás, és javul a foglalkoztatási szint 
különösen a hátrányos helyzetű csoportok, azon belül is a romák iskolázottsági szintjének 
emelésével, foglalkoztathatóságuk javításával.  
Konkrét célok: 

 Idegenforgalmat erősítő együttműködési hálózat kialakítása a kistérségben 

 Kistérségi partnerségi és foglalkoztatási együttműködés kialakulása 

 A helyi gazdasági, foglalkoztatási és szociális problémák feltárása, javaslatok azok 
mérséklésére, megoldására, ennek érdekében stratégia kidolgozása 

 Foglalkoztatás javítására irányuló projekttervek generálása és kidolgozása, ezáltal a 
munkaerő-piaci kereslet-kínálat összehangolása 

 Gyors és hatékony információáramlási és kommunikációs utak biztosítása a kistérség 
szereplői számára 

 
Projektgazda: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Konzorciumi partnerek: 

 Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 

 Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 

 Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete 

 Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. 

 Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 

 Bocskai István Szakképző Iskola 

 Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete 
 

Hajdú-Bihar Megyei Tiszamenti Települések Foglalkoztatási Partnersége  
A társulás 2004-2006 közötti időszakban Foglalkoztatási Stratégiai projektet valósított meg a 
ROP 3.2.1 uniós strukturális alap támogatásból. A projekt 2005. június 01.-én kezdődött el és 
2007. április 17.-én a foglalkoztatási paktum ünnepélyes aláírásával befejeződött. 

A Paktum célkitűzései: 
A foglalkoztatási helyzet javítása, munkaerő piacának rugalmasabbá tétele, a foglalkoztatás 
gondjaira megoldást találva a térség munkanélküliségét csökkentsék, valamint a 
munkavállalók elhelyezkedését elősegítsék. 

A Paktum szerkezete: 
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A Tiszamente Társulás paktumát az Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ, Egyek; 
Tiszacsege; Újszentmargita; Folyás; Polgár; Görbeháza; Újtikos; Tiszagyulaháza 
önkormányzatai, megyei társadalmi szervek, civil szervezetek, alapítványok és vállalkozók 
alkotják összességében 27 taggal. A paktum egy nyitott partnerségi forma, bármely további 
szervezet csatlakozhat amennyiben a paktumban foglaltakkal egyetért. 

Derecske-Létavértes Kistérség Foglalkoztatási Paktuma  
A paktum célkitűzései alapvetően kapcsolódnak az országos és megyei foglalkoztatáspolitikai 
célokhoz és a térség gazdaságfejlesztési elképzeléseihez. A paktum célja a foglalkoztatás 
fenntartható, mennyiségi és minőségi növelése a Derecske-Létavértesi kistérségben, a 
gazdasági aktivitás és a humánerőforrás fejlesztése a térség munkavállalói, munkaadói és 
szakintézményei közötti foglalkoztatási partnerség kiépítése által, a munkaerőpiac 
egyensúlyának megteremtése, valamint a területi különbségek csökkentése. Ennek érdekében 
az aláíró felek tevékenységük összehangolásával elősegítették: 

 a versenyképes gazdasági környezet kialakítását, 

 a vállalkozás- és intézményfejlesztést - kiemelten a mezőgazdaság és turizmus 
területén, 

 a képzettségi szint növelését, az élethosszig tartó tanulás eszméjének elterjesztését 

 a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelését, tudás- és 
készségfejlesztését, 

 a népességmegtartó erő növelését, a szociális ellátó-rendszer szolgáltatásaihoz való 
hozzáférhetőség települési/térségi/területi különbségeinek, egyenlőtlenségeinek 
mérséklését, megszüntetését. 

A Derecske-Létavértesi kistérség foglalkoztatási paktum célcsoportjai 

 a munkavállalók, különös tekintettel a munkanélküliséggel veszélyeztetett 
személyekre; 

 a munkanélküliek, különös tekintettel 
o az alacsony iskolai végzettségűek, 
o a tartós munkanélküliekre, 
o a megváltozott munkaképességűekre, 
o a roma munkanélküliekre, 
o a 25 év alatti munkanélküliekre (köztük a pályakezdőkre), illetve 
o a 45 éven felüli munkanélküliekre; 

 a kistérség kis- és középvállalkozásai; 

 a kistérség civil szervezetei 
 
 
ERŐ-FORRÁS - Foglalkoztatási projekt Bihartorda településen inaktív személyek 
foglalkoztatásával a térség erőforrásaira építve  
2013. március 1-jén kezdődött és 2015. február 28-áig tartott az „ERŐ-FORRÁS – 
Foglalkoztatási projekt Bihartorda településen inaktív személyek foglalkoztatásával a térség 
erőforrásaira építve” (TÁMOP–1.4.5-12/1-2012-0009) projekt a Hajdú-Bihar megyei 
Püspökladányi kistérségben, Bihartordán és környékén, amelynek célja volt a 
foglalkoztatottság növelése szakmai képzéssel, valamint munka biztosításával. 
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Hajdú-Bihar megyén kívüli foglalkoztatási együttműködések: 
A korábban működtetett Hajdú-Bihar megyei paktumok forrás-vezéreltek voltak, s napjaink-
ban már az ezeket a paktumokat irányító menedzsment szervezetek sem voltak megtalálhatók 
egy OFA kutatás szerint. Mivel a megyében a fenntartható paktum működés kialakítását nem 
sikerült elérni a térségi paktumok esetében, az ország sikeresebben működő paktumait is be-
mutatjuk az anyagban. 

 
Zalaszentgróti Foglalkoztatási Paktum  
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.   

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, majd megalakult a paktum, illetve a Zala Termálvölgye Egyesület. Az együttműködések 
rendszeresek, a feladatot rugalmasan azon szervezethez helyezik, amely esetében a forrás és 
személyi feltétel biztosított. A paktum most leginkább a közfoglalkoztatás és a szociális 
gazdaság területén tud eredményeket elérni. 

Az együttműködés másik kulcseleme a személyi állandóság, ez segítette a paktum tovább 
élését a pályázati támogatásokon túl is.  

Fontos kiemelni, hogy a gyakorlati munka során nem csak a foglalkoztatási paktum tagjaival 
dolgoznak együtt, hanem amikor meghirdetnek egy programot, az a cél, hogy a foglalkoztatási 
paktum tagjain kívül mások is jöjjenek el, továbbá 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. Így tudták átvészelni a nehéz időszakokat. Mindig jelen volt 
egy helyi partner, aki tovább vitte a folyamatokat. 

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 személyes kapcsolatokon keresztül 
is nehéz elérni őket. A térségben jellemzően mikro- és kisvállalkozások vannak. A meghívásnak 
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többnyire nem tesznek eleget, de ha a telephelyükön keresik fel őket a paktum munkatársai, 
azt örömmel fogadják.  

Hiába mutatja ki a statisztika, hogy a munkanélküliség nem magas, de a hátrányos helyzetűek 
és a tartós munkanélküliek száma emelkedett. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának 
megőrzése, visszaszerzése terén lehetett a legnagyobb eredményeket elérni.  

Pályázatokból (a TÁMOP-1.4.5-ben) 24 munkahelyet hoztak létre időszakosan, és ebből a 
programból a programba bevont 50 ember 80-90%-a hátrányos helyzetűként most is az 
elsődleges munkaerő-piacon dolgozik.  A másik hangsúlyos terület a közmunka program, ahol 
sikerült újat és maradandót alkotni, mert előrehaladtak a hozzáadott értéket jelentő 
tevékenységek megvalósításában. Az érdemi munkavégzés mellett a személyi és társas 
kapcsolatok is fejlődtek, így a bevont egyének társadalmi szocializációja terén is jelentős 
előrelépés történt.  

 
 
Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum 
A gödöllői paktum kezdeményezője a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Kft. volt. A 
szervezet 2006 óta foglalkozik munkaerő-piaci reintegrációs programokkal. Ezek egyik 
alapfeltétele, tapasztalataik szerint, a széles körű együttműködés.  A szervezet látóterébe 
2008 – 2009 környékén kerültek a paktumok, akkor ismerték meg működésüket. 2010 
februárjától a TÁMOP 1.4.4 pályázat segítségével kezdtek el dolgozni. 

A paktum intenzíven kezdett el működni, több munkacsoport jött létre. A csatlakozók köre 
multi-szektorális: kisebb és nagyobb piaci cégek, képzőintézmények, szociális intézmények, 12 
önkormányzat, médiapartnerek és helyi civil szervezetek egyaránt csatlakoztak. Az irányító 
csoportban valamennyi területről vannak tagok, képviselők. 

Az elejétől lehetett látni: a multinacionális cégek, nagyvállalatok nem érdekeltek. Ez a mai 
napig nagy kihívást jelent, hiszen nyilvánvaló, hogy az ő bevonásukkal sokkal jobb eredmények 
lennének elérhetőek.  

A paktum azért tekinthető egy nagyon jó kezdeményezésnek, mert civileket, cégeket, 
kistérségi szereplőket hozott össze, és ezek az együttműködések máig élnek. Hogy a paktum 
pályázat után is létezik ez a hálózat, az annak köszönhető, hogy a szereplők saját erőforrásaikat 
is beleteszik a közös munkába. A személyes elköteleződések erősek. Függetlenül attól, hogy 
milyen címke van rajtuk, az emberek fontosnak tartják a közös munkát. Az Irányító Csoport 
(ICS) üléseket aktívan megtartják, és a különböző szereplők között folyamatos az 
információáramlás. 

A paktum projektjének lezárása után is folyamatosan működött. 2011 májusa óta, amióta a 
projekt lezárult, bár nincsenek kiegészítő és kifejezetten erre a célra fordítható forrásaik, a 
közös munkát nem hagyták abba. A legnagyobb értéke a paktumnak ez a kialakult és élő 
együttműködés.  

Az elkötelezettségek ellenére a folyamatok támogatása, menedzselése igen nagy munka. 
Különösen, hogy azóta is nő a tagok száma, már közelíti a 80-at. A tagságnak megközelítőleg a 
harmada valamilyen mértékben aktív. 
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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 paktum kezdeményezésekor felmerült egy a térségben jellemző, alapvető probléma a helyi 
képzések kapcsán. A TEVA részéről igény volt vegyésztechnikusokra, laboránsokra. A piaci cég, 
a helyi szakközépiskola (Madách) és a Munkaügyi Központ együttműködésével sikerült 
elindítani egy laboráns képzést. A munkaügyi központnak volt egy éves képzésre fordítható 
kerete, a TISZK bevonásával az iskolában elindították az egy éves felnőttképzést, amihez a cég 
szerelte fel az iskolai laboratóriumokat. Ezt követően iskolarendszerű képzésben sikerült 
vegyésztechnikus képzést indítani, amelynek már 3. évfolyama indult idén, folyamatosan 
évente meghirdetik.  Az eredmények személyfüggőségére utal ugyanakkor, hogy a TEVA 
gödöllői HR vezetője elment a cégtől, azóta nem is működött tovább hasonló 
eredményességgel a paktum kapcsolata a szervezettel.  

De van egy másik sikeres példa is. A Gödöllői COOP áruház vezérigazgató asszonya aktív tagja 
a paktumnak. A térségben több bolti eladós OKJ-s képzés is megvalósult, ám ezzel a cég nem 
volt elégedett. Nem azt, nem úgy és nem olyan mértékben tanították, amire a cégnek szüksége 
lett volna leendő munkavállalói esetében. Miután jelezték ezt a problémát, a Madách iskola 
elindított egy képzést, amihez gyakorló helyet a COOP biztosít.  

Ezen kívül is van sok kisebb-nagyobb eredménye a paktumnak. Ezekben közös, hogy nagyon 
fontos alapot biztosítanak a személyes kapcsolatok, amelyet sok esetben a paktum teremtett 
meg a szereplők között. Indult például közös projekt a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft (új 
nevén Zöld Híd) és megváltozott munkaképességűekkel foglalkozó szervezet 
együttműködésével. A térségben igen sok pályázat nyert, például 3 innovatív foglalkoztatási 
kezdeményezéseket támogató projekt is. Ez mind a paktumbeli együttműködések eredménye, 
és nagyon fontos a szereplők közötti tudásátadás, tapasztalatcsere és az információáramlás. 

Az üzleti reggeliken túl voltak még munkáltatói fórumok, amik szintén sikeresek voltak. Ezek 
során is nyilvánvalóvá vált, hogy milyen nagy szükség van a vállalkozásokat, cégeket, 
munkáltató szervezeteket érintően a friss információk áramlására. Érdeklődők voltak mind a 
fejlesztési források, pályázatok, mind a változó jogszabályi környezetet érintő témák kapcsán. 
A fő kérdések, amikre választ várnak:  

 Hol tudnak spórolni? 
 Mit hogyan kell csinálni? 

Tehát nem csak a pályázati lehetőségek és támogatások érdeklik őket, bár azok nyilván 
nagyon, hanem minden más, ami a működésüket meghatározza, érinti, szabályozza. Ezek 
nagyon fontosak számukra. Emellett talán néha elvész az egyik fő cél, a gazdaságélénkítés és 
összehangolás kérdése, de ez is fontos. Hogy felismerjék: ne indítsanak „egymással szemben” 
vállalkozásokat, hogy amiben lehet, működjenek együtt.  Ez egy fontos funkciója és 
eredménye lehet egy jól működő paktumnak. 
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Tapasztalataik szerint, ha az általuk megvalósított térségi szintnél feljebb kerül a paktum (pl. 
megye), akkor sokkal formálisabb, formalizáltabb lesz. Gödöllő esetében például a munkaügyi 
kirendeltség két járást fed le, és még talán ez is túl nagy a személyes kapcsolatokra alapozott, 
élő paktum kapcsán. A gödöllői paktum inkább a gödöllői járást mozgósítja, az aszódit már 
kevésbé éri el. Így a céljaikat is kevésbé tudja figyelembe venni. 

Legfőbb eredmények: 
 képzésfejlesztések 
 megváltozott munkaképességű emberek elhelyezkedése, illetve a velük kapcsolatos 

szemléletformálás 
 ugyanezek az eredmények kisgyermekes szülők kapcsán 
 pályaorientációs modell: az iskolai programok fontosak voltak, de a fogadó iskoláknak 

nem volt kapacitásuk, idejük lehetőséget adni ezeknek a programoknak a 
megvalósítására, nem voltak motiváltak az együttműködésre, ezért ezeket nem 
folytatták tovább 

Akadályok: 
 Általános a kapacitáshiány 
 A nagyvállalatok bevonása nem igazán sikerült 
 Személyi feltételek változása esetén leállhat az együttműködés, mint az történt a TEVA 

HR-esének távozása után. Ezek a kapcsolatok nagyon erősen személyfüggők, nem 
funkcionálisak. 

 Ezek miatt a változások miatt a paktum további partnereit folyamatosan keresni kell, 
újakkal pótolni az esetleges kiesőket, új kapcsolatokat építeni. 

 

Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum 
A 2004-ben indult ROP-os pályázatban a „Paktum Start partnerségben a foglalkoztatási helyzet 
javításáért Békés megyében” címet viselte. Ennek keretében hozták létre a paktumot, az 
ünnepélyes aláírásra 2006. november 9-én került sor. Az alapítók: a Békés Megyei Munkaügyi 
Központ, a Békés Megyei Önkormányzat, Békéscsabai Regionális Képzőközpont (mostani Türr 
István), Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Békés Megyei Agrárkamara, a Békés 
Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány, Közösségfejlesztők Békés Megyei 
Egyesülete, valamint civil szervezetként a Gyomaendrődi Cigány Ifjúságért Alapítvány. Az 
utolsó nyilvántartás szerint 177 tagszervezet volt a paktumban.  Az aláírást követően a tagok 
aktivitása csökkent, de ilyen nagy taglétszámú paktum valamennyi tagjától nem is lehet 
folyamatos aktivitást elvárni. 

Az első projektet követően az OFA működési pályázatból tartották fenn a paktumot, és egy 
szünetelő időszak után részt vettek a TÁMOP 1.4.5-ös konstrukcióban, amely eddig az utolsó 
lehetőség volt paktumoknak. Célzottan ezek a lehetőségek voltak a paktumok számára, amit 
a megyei paktum teljesen ki is használt. A TÁMOP 1.4.5 zárása óta nem indult új projekt.  2012 
óta irányító csoport ülés nem volt.  

A három konstrukció különböző volt, hiszen az első a létrehozást támogatta, a második a 
fenntartást, a harmadik pedig egy komplex térségi munkaerő-piaci programot, amely nem 
széles körű partneri kört érintett, ezért sok tag érezhette, hogy keveset lát a paktum 
működéséből. A folytatásban a 3 féle támogatási konstrukció egy programban való 
megjelenése lenne ideális, azaz egyszerre végezni a paktum koordinációs feladatokat, a 
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partnerség működtetését, és mellette megvalósítani munkaerő-piaci projekteket munkáltatói 
(főként vállalkozói) igények szerint. 

A paktum céljai: a megye foglalkoztatási helyzetének javítása, a foglalkoztatás bővülése, a 
lakosság életminőségének javulása. Ezek voltak az alapcélok. Nyilván ezen belül voltak 
stratégiai célok, hogy például a vállalkozások foglalkoztatási képességének javítása, a nők 
esetében magasabb foglalkoztatást tudjanak elérni, a munkavállalók oldaláról a 
munkavállalók alkalmazkodóképességének javítása, a foglalkoztathatóság elősegítése 
képzéssel, a humánerőforrások fejlesztése, a munkaerő-piaci szereplők informáltságának 
bővítése. Együttműködési cél pedig ezeknek a céloknak a megvalósítását elősegítő fórumok 
létrehozása, működési feltételeik biztosítása, foglalkoztatási megyei és kistérségi fórumokat 
szerveztek, projektötletek kidolgozása, programok megvalósítása és nyilván a pénzügyi 
források összehangolása a célok eredményes megvalósítása érdekében. 

Saját projektmegvalósítási feladata a megyei paktumnak nem elsődleges feladata. 
Legfontosabb a koordináció és az egyeztetés. Több nézőpont, tudás, tapasztalat kell a 
problémák sikeres kezeléséhez. Ebből a szempontból az állami intézmények sajnos elég zártak, 
nem nagyon fogadnak el javaslatot.   

A Békés megyei foglalkoztatási paktum projektben, a Paktum Progressben 116 új munkahely 
megteremtése valósult meg, és további 45 partner csatlakozott a paktumhoz, 700 fő vett részt 
a foglalkoztatási fórumokon a kistérségin és a megyein összesen. Azon múlik sok minden, hogy 
a munkaügyi központban, a kirendeltségeken rendelkezésre állnak-e azok az információk, 
hogy a területen működő szervezetek, munkáltatók milyen beruházást terveznek vagy éppen 
milyen pályázatot nyertek, milyen szakemberre lesz szükségük. Ha ezeket az információkat a 
kirendeltség tudja, azonnal szervezni lehet a képzéseket. Ha nincs a rendelkezésre álló 
jelentkezők közül olyan szakember, akkor kiképezik. Sok ilyen betanító jellegű képzésük indult 
tavaly is és azelőtt is. 

 

A most kialakítandó paktum épülése a meglévő, működő paktumokra, partnerségekre  
A továbbiakban azokat a hibákat, gyengeségeket mutatjuk be, melyeket célszerű elkerülni a 
most kialakítandó paktum során, majd azokat az erősségeket, pozitívumokat, melyek beépí-
tése, megfontolása nagyban emelheti a most kialakítandó paktum hatékonyságát, fenntartha-
tóságát.  

 
A korábbi paktumok leghangsúlyosabb gyengeségei: 
A megyei, illetve annál magasabb szinten már nagyon különböző problémákat kellene kezel-
niük az paktumoknak, így a szereplők nehezebben találják meg a közös érdekeket, az együtt-
működések irányait. 

Hátrányként jelenik meg a nagyobb földrajzi kiterjedésű együttműködésekkel kapcsolatban 
az, hogy nagy számukból adódóan a partnerek kevésbé képesek sűrű, személyes kapcsolati 
hálót kialakítani, noha ez az együttműködések fennmaradása szempontjából kedvező tényező 
lenne. 

A kistérségi, járási szintű szervezetek tehát könnyebben működtethetők, a résztvevők köny-
nyebben megtalálják a közös nevezőt, azonban a rendkívül hátrányos helyzetű, nagyon kevés 
foglalkoztatóval rendelkező régiók problémái nem mindig kezelhetők ezen a szinten. 
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Hátrány, hogy a kistérségi szintre dedikált források elapadása esetén megszűnhetnek a paktu-
mok, ami vélhetően az együttműködések egy részének elhalásával is járna. 

A vállalkozó szektor, különösen a nagyvállalatok részvétele paktumokra jellemző leghangsú-
lyosabb gyengeségek közé tartozik, melynek oka a részvételi szándék hiánya mellett az egyes 
térségek alacsony vállalkozásszáma. Az igazgatási és önkormányzati, vállalkozásfejlesztési 
szervezetek, valamint a civil szféra bevonása esetében nagyobb sikereket lehetett tapasztalni. 

A vállalkozások részvételi motivációját elsősorban az információhoz való hozzájutás szolgál-
tatta, például a munkaerő-piaci helyzetre, a munkaügyi központ által kapható támogatásokat, 
a pályázati lehetőségekre vonatkozóan. A vállalkozások ennél fogva általában passzív szerepet 
játszottak a paktumok működésében. 

További gyengeség az együttműködésben résztvevők aktivitása és a közös célok szerinti mű-
ködés elsősorban a pályázatokhoz kötődően erősödik fel, azokon kívül valamelyest alábbhagy. 

Partnerek hiánya kistelepüléseken 
Kistelepülésen nagy felelősség paktumot szervezni. Ez csak úgy lehet működőképes, ha a helyi 
vállalkozók kezdeményezéséből születik. A paktum formális létrehozása ezt nem előzheti meg, 
mivel nehéz motiváció a vállalkozások és a lehetséges partnerek számára. 

A személyi kör változása 
Rossz megoldás, ha nem ugyanazok a személyek (és főleg nem a döntéshozók) képviselik fo-
lyamatosan az adott szervezetet. Csak olyan személy (szervezeti képviselő) írja alá a paktumot, 
aki akarja is, tudja is annak tartalmát, és számol az aláírás (a tagság) következményeivel, azzal, 
hogy dolga is lesz vele, és végig tudja azt vinni. 

A képzők (intézmények) kimaradtak  
Gyengeség az, hogy a képző intézmények kimaradtak a partnerségből, nélkülük nehéz megva-
lósítani a paktumot. 

A rossz kommunikáció 
A legtöbb problémát a nem megfelelő kommunikáció jelenti. Volt már rá példa, hogy a projekt 
ciklus második év végére elkészült a stratégia, valamint abban tervezett programokra pályá-
zatokat írtak/nyertek, de nem kommunikálták, hogy ez a paktum eredménye. 

A politikai befolyásolás 
A közös felkészülés során elfogadták a közös célokat, de nem mindig tudták ezt átadni, elfo-
gadtatni a saját szervezetükben, melynek oka az egyes politikai táborok szembenállása. Minél 
több intézményből kellene bevonni személyeket a mediátor-képzésbe, aki közvetít, kommu-
nikációs csatornát épít. 

A gesztor céljai dominálnak 
Egyirányú paktum működéshez vezet, mivel távol tartja a többi tagot a gesztor szervezet szem-
pontjainak dominanciája. 

Túlvállalás 
Akkor jelentkezik, ha a pályázó magas indikátor értékekkel akarja bebiztosítani a pályázat si-
kerességét.  
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A korábbi paktumok pozitív tapasztalatai, jó gyakorlatai: 
A legjelentősebb eredmény a térség gazdasági szereplői között kialakuló partneri, információs 
hálózatok voltak, melyek a projektek lezárulása után is fennmaradó együttműködéseket ered-
ményeztek. Az együttműködések kialakulásának, tovább élésének feltétele a személyes isme-
retségek kialakulása, az elköteleződés egymás felé. 

Zalaszentgróton pl. több olyan intézkedés volt, ami jó gyakorlatnak nevezhető. Az interjúk sze-
rint a térség a közmunkában más térségek számára is példamutató eredményeket ért el, mert 
valóban értékteremtő munkát végeznek, de a helyi termékek témája is hozadék. A 2004-ben 
indult „Hazatérők” projektet, mely a fiatalok foglalkoztatását, munkaerő-piaci felkészítését cé-
lozta, egy önálló szervezet létrehozását is eredményezte, mely saját projektekkel segíti az el-
helyezkedést és a fiatalok, pályakezdők, értelmiségiek helyben tartását. 

Gödöllő esetében sikeres példaként említik a helyi cégek és képzések összehangolását. A ve-
gyésztechnikusokat kereső TEVA Zrt. a helyi szakközépiskola és a Munkaügyi Központ együtt-
működésével indított egyéves laboránsképzést, amihez a cég szerelte fel az iskolai laboratóri-
umokat. Egy másik sikeres együttműködésben a COOP áruház jelezte, hogy a térségben meg-
valósuló bolti eladó OKJ-s képzések nem megfelelőek, melynek köszönhetően a szakközépis-
kolában egy olyan képzést indítottak el, amelyhez a cég biztosít gyakorló helyet. 

A tapasztalatok alapján a paktumok legnagyobb erőssége, hogy kialakult egy aktív kapcsolat-
rendszer a szereplők között. 

Hírlevél készítése  
Az elmúlt évek tapasztalata alapján a paktum projekteknél a papíralapú hírlevél még mindig 
jobb reklámot jelent, mint az e-mail. Máshol lehet, hogy jobb az internetes lefedettség, jó az 
e-mail, de a paktumok esetében jelentős igény mutatkozott a papír alapú információ közvetí-
tésre.  

A vállalkozóhoz kell vinni a rendezvényt 
A vállalkozókat nehéz mozgatni, mivel nekik (is) új a kezdeményezés, szokatlan számukra az 
együttműködés. A paktum menedzsment ezért kiviszi a rendezvényeket a kisebb települé-
sekre, melyeken már szívesen részt vesznek a helyi partnerek is, így jobban sajátjuknak érzik a 
projektet. 

A lehetőség felkínálása a tagok számára (pl. pályázat)  
Minél több projekt-ötletet, pályázati lehetőséget eléjük kell tárni, a sikeres jövőkép felállítá-
sához. Ha a tagok látják a sikert, a jövőben könnyebb lesz a kooperáció, valamint a hajlandóság 
a későbbi együttműködésekhez. 

Partnerségi képzés  
A partnerségi képzés lényege: azok vegyenek részt egy tréningen, intenzív képzésen, azok le-
gyenek ott, így azokban alakuljon ki egy közös értékrend, akik a későbbiekben is együtt fognak 
működni. Ennek a „képzésnek” a lényege nem a passzív tudás-átadás, nem a sablonos megol-
dások alkalmazása, hanem kimondottan az együttes értékrend kialakítása és a helyi tudás ki-
bontása, valamint a tudáscsere. A partnerség feltétele a személyes interakció. 

Mediátor képzés 
A paktum előkészítése során kulcsfontosságú a mediátorok képzése, amely workshopok kere-
tében, a partnerek közötti ismerkedéssel indul. Ezt követően felkérik a partner szervezeteket, 
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hogy küldjenek egy-egy képviselőt ezekre (önkormányzattól, munkaügyi központtól, de vállal-
kozásoktól is). Így a workshopokon kialakulhat a paktum támogató-szervező magja. A mediá-
torok képzésében a paktumok szervezésében járatos gyakorlati szakember adja segítségét. 

A mediátorok azok, akik kifelé kommunikálják a paktumot, a partnerséget. Lényeges, hogy a 
mediátor csapat, minél vegyesebb legyen, ami a sikeres kommunikáció alapját adja. Egyes pak-
tumoknál például a mediátor-csapat a ROP-pályázat befejeztével is együtt maradt, indukáltak 
olyan pályázatokat, amelyek alapját a paktum teremtette meg. (Nem a formális stratégia volt 
a lényeg, hanem az abból levezetett, amellett megfogalmazott programok, amelyek így való-
sultak meg.) 

Konkrét feladatok meghatározása/vállalása  
Az alapító tagok tételesen meghatározzák saját feladat és hatáskörüket. Ez erősíti a szerveze-
tet is, a tagok elkötelezettségét és felelősségvállalását is. Irányító Csoport tagjai szerint meg-
határozták a hozzájárulást és a vállalt feladatokat.  

Összekapcsolás más fejlesztési programokkal 
A paktum önmagában nem váltott ki kellő figyelmet, amíg össze nem kapcsolták a Leader-
programmal. Együtt már gördülékenyen működtek. A paktumra való figyelemfelkeltés önma-
gában nehéz feladat, de egy másik programmal együtt már nagyobb hajlandóság mutatkozott 
az együttműködés iránt is. Korábban, önmagában nem lett volna elég érdekes a munkaerőpi-
acról, foglalkoztatásról, munkanélküliekről beszélni, de ahogy kiegészült ez a Leader-program-
mal, pályázati lehetőséggel, „összeállt a kép”, érdekessé és megvalósíthatóvá vált a program 
a résztvevők számára. 

Indikátorok: óvatosság, szakértő igénybevétele 
Az indikátorok kritikus mérföldkövei a paktumoknak, mert ennek alapján történik a minősítés. 
Az indikátorok jó megfogalmazásának alapfeltétele az óvatosság és előrelátás (mit is vállal-
tunk, mit lehet teljesíteni), a helyi feltételekhez való igazodás, és mind ezek kontrolljaként fel-
tétlen ajánlott egy pályázati szakértő igénybevétele. 

Egyesület létrehozása 
Az egyesület egyes esetekben jobb megoldás is lehet, mint a jogi forma nélküli paktum. Az 
egyesület jogi személyiséggel rendelkezik, a paktum egy informális szervezet. Az egyesületbe 
bárki beléphet, aki aktív és akar is valamit tenni, előnyt remélve a tagságtól, az együttműkö-
déstől. Az egyesület tagjai egyenrangúak és együttműködnek. 

Szakértői team-ek létrehozása 
Szakértői team-ek kialakítása javasolt, (pl. monitoring, pénzügyi, információs kialakítása) hi-
szen már a paktum indításakor, a tematikájuknak megfelelően tudnak foglalkozni a partnerség 
aktuális, témába vágó kérdéseivel. Így biztosított a munkamegosztás és a szakértelem, egyér-
telműek a feladat- és felelősségi körök. 

Folyamatos info-kommunikáció 
Az alapítók az ICS ülés javaslatai alapján az indikátorokat leosztják a partnerek számára, és 
azok havonta jelentenek: milyen programra volt létszám felvétel, az indikátorokhoz járuljanak 
hozzá önkéntesen. Internetes jelentéstétel jelenik meg a legtöbbször a gyakorlatban, bár ez 
önkéntes, de sokan teljesítik. Ennek alapján készül havonta a partnerségi feladatok teljesíté-
séről egy hírlevél, valamint tájékoztatók. 
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Projektvásár 
A projektvásár egyelőre még csak javaslat, melynek célja, hogy bemutassa a paktumok által 
megvalósított jó projekteket, illetve az adott térség egyéb jó projektjeit. Ennek fő akadálya a 
forráshiány. 

HR-klub 
Egy követendő helyi példa, amelynek során a Szombathelyi Vállalkozó Központ koordinálásá-
val 2008 decemberében alakult meg egy megyei HR klub, a helyi nagy- és középvállalatok hu-
mánerőforrás szakembereinek részvételével. A havi rendszerességgel összegyűlő klub célja a 
helyi foglalkoztatási kérdések, aktualitások megbeszélése az adott téma szakembereivel. A 
klub segítségével a résztvevők közvetlenül juthatnak információkhoz az aktuális gazdasági 
helyzetről, foglalkoztatási kérdésekről. A térség humán-szakemberei pedig a találkozók során 
aktuális problémákról, rendeletekről, jogszabályi változásokkal kapcsolatos kérdésekről, köz-
vetlenül a témák szakembereitől hallhatnak hasznos információkat. A találkozó végén rend-
szeres állásbörze tartására kerül sort, melynek eredményeként az aktuális állásajánlatok fel-
kerülnek a paktum honlapjára. 

Paktumok együttműködése  
Követendő példa a paktumok együttműködése, melynek eredményeképpen jó kapcsolat ala-
kult ki, folyamatos tapasztalatcsere zajlott. Ezt regionálisan a REKORD hálózat működtette a 
Nyugat-Dunántúlon. A paktumok közti együttműködést havonta, de legalább igény szerinti 
gyakorisággal megrendezett együttműködési találkozókkal tartották életben. A találkozók 
célja, hogy a közös munka a támogatás lejárta után is fennmaradjon, a jó tapasztalatoknak 
köszönhetően. 
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A paktum sikerességének feltételei: 

Partnerség 
Partnerek, 
résztvevők 

Érdek-
egyeztetés, 
konszenzus 

Stratégia- 
készítés 

Együtt- 
működés 

Vezetés Kommunikáció 
Biztonság, fenn-

tarthatóság 

Partnerség-szem-
lélet, partnerség-
tudat kialakítása 

 

A releváns 
szereplők 

részvétele, 
bevonása 

 

Érdekek 
nyílt meg-
fogalma-

zása 

A stratégiai célok 
megfogalmazása 

Együttműködési 
készségek fejlesz-

tése 

A megfelelő ve-
zető kiválasztása, 
feladatkörének és 

felelősségének 
meghatározása 

Jó kommuniká-
ció, akár külső 
szakember se-

gítségével 

A partnerség fenn-
tartása 

A partnerség szük-
ségességének tu-

datának kialakítása 
 

Elkötele-
zett, támo-
gató hozzá-

állás 
 

Közös gon-
dolkodás, a 
közös érde-
kek megfo-
galmazása 

 

Tervszerűség 
Közös munka-

módszerek kidol-
gozása 

A menedzsment 
szervezettel 

szembeni elvárá-
sok felállítása 

Közös, egyezte-
tett, intenzív 

kommunikációs 
stratégia kidol-

gozása 

Anyagi független-
ség megléte 

Kölcsönös tisztelet 
és bizalom 

Erőforrá-
sokkal hoz-

zájárulás 

Konszenzu-
sos jövőkép 
felállítása 

 

Megvalósíthatóság 

Közös munka-
programokat, ak-
cióterveket kidol-

gozása 

 
PR a sikerek 

közvetítéséhez 
 

Személyes kapcso-
latok 

 
 

Közös dön-
téshozatal 

 
Közös/kölcsönös 

érdekérvényesítés 
 

Nyilvánosság, 
honlap, hírlevél 
a partnereknek 

 

 

Az egyetértés rög-
zítése egy megálla-

podásban 
 Érlelés  

Egyensúly megte-
remtése a part-

nerségben 
 

 
Sajtó, társa-

dalmi kapcsola-
tok 
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A korábbi tapasztalatok alapján az új paktum létrehozásakor még hangsúlyosabban kell töre-
kedni a partneri motivációk megtalálására és a paktum sztenderdek szerinti felépítésére és 
működtetésére. 
 

1.2.1.8 Elvégzett előkészítési tevékenységek  

A projekt megvalósításához elvégzett tevékenységek a Felhívás 3.1.1., 3.1.2. és 3.1.4. pontjá-
ban szereplő támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan kerülnek bemutatásra. 
 
A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek, valamint a 3.1.2. Önállóan támogatható és kö-
telezően megvalósítandó tevékenységek meghatározzák az A. Főtevékenység (Foglalkoztatási 
megállapodások programrész) támogatható elemeit. Ebben megjelennek a megyei foglalkoz-
tatási megállapodások létrehozásához, működtetéséhez, információáramláshoz, nyilvánossá-
gához, hálózatosodásához, szolgáltatási kör bővítéséhez, tanácsadáshoz, kommunikációjához, 
paktumiroda felállításához, minősítéshez, ernyőszervezeti feladatokhoz, szociális gazdaság tá-
mogatásához stb. kapcsolódó feladatok. Ezen feladatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormány-
zat, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség végzi. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal, vala-
mint a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. már a projekt megkezdése 
előtt megkezdte a projekt megvalósításához kapcsolódó partnerség fejlesztését, feltérképezte 
a megyében a foglalkoztatási együttműködésben kompetenciával bíró szervezetek körét. A 
projekt megkezdésekor a partnerség építés és tájékoztatás tevékenységét tovább folytatta a 
paktum szervezet működési kereteinek kidolgozásával, a potenciális tagok felkeresésével. 
2016. december 22-én a Hajdú-Bihar megyei Foglalkoztatási Paktum megalakult, az együtt-
működési megállapodást aláírták az alapító tagok. 2017 januárjában az Irányító Csoport is 
megalakult, 2017. február 9-én pedig a Foglalkoztatási Fórum ügyrendje került elfogadásra. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. konzorciumi partnerként végezte 
a paktum létrehozásához kapcsolódóan a foglalkoztatási helyzetelemzés, a stratégia és akció-
terv készítését. Ennek kapcsán a foglalkoztatási paktum projektben már 2016 nyarán megkez-
dődött a konzorciumi tagok között az előkészítési munkák elvégzésével, annak megtervezésé-
vel kapcsolatos egyeztetés.  
 
Megkezdődött a foglalkoztatási helyzetelemzéshez szükséges adatok körének és az adatgaz-
dáknak az azonosítása, valamint az adatok beszerzése és tisztítása. Az adatok egy része inter-
neten elérhető volt, mint pl. a KSH tájékoztatási adatbázisa, statisztikai adattáblák, a Területi 
Információs Rendszer (TeIR) adatbázisai, Debreceni Egyetem tanulmányai, más szervezetek 
által készített felmérések. 
 
Megtörtént az Oktatási Hivatal felkeresése és az elérhető Közoktatási Információs Rendszer 
(KIR) adatbázis elemzése a megyében elérhető képzések és képző intézmények tekintetében. 
A Kormányhivatal rendelkezésre bocsátotta az elemzéshez szükséges adatokat az inaktívakra, 
a regisztrált álláskeresőkre és a regisztrált üres álláshelyekre vonatkozóan. Megtörtént a piaci 
alapú álláskínálatok egy időpontban történő lekérdezése és az adatbázis rendszerezése, fel-
dolgozása és elemzése. 
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2016 őszén megtörtént a munkaerő-piaci kínálat elemzéséhez kapcsolódóan a megye vállal-
kozásainak felmérése, egy statisztikai minta adatbázis összeállítása és a vállalkozások kérdő-
íves és személyes interjúkon alapuló felmérése. Az adatbázis 150-nél több vállalkozást tartal-
mazott, amelyből végül 100 vállalkozást sikerült elérni és vizsgálatba vonni. Az adatok feldol-
gozásra kerültek és az elemzés beépült a helyzetfeltárásba.  
 
Megtörtént a munkaerő-piaci szempontból összefüggő területek elemzése a KSH népszámlá-
lási adatbázisának ingázási és helyben foglalkoztatási adatainak elemzésével, térképi ábrázo-
lásával. 
 
Az előkészítés megkezdésekor és folyamatában rendszeres heti egyeztetések zajlottak a kon-
zorciumi tagok között, amelyekre a Debrecen Megyei Jogú Város paktum projektje képvisele-
tében az EDC Debrecen Város és Gazdaságfejlesztési Központ NKft. munkatársai is részt vettek 
a munkafolyamatok összehangolása érdekében.  
 
2016 novemberére közel végleges állapotba került a helyzetfeltárás (még néhány kisebb adat-
kör beérkezése és annak elemzése volt folyamatban), közben már elkezdődött a stratégiaal-
kotás munkafolyamata. 2016.11.30-án workshop került megrendezésre a paktumszervezetbe 
bevonandó tagokkal, amelyen a helyzetelemzés munka anyaga került véleményezésre, vala-
mint a stratégiaalkotáshoz kiindulásként készített problémafa került megtárgyalásra. Az ész-
revételek alapján pontosításra, kiegészítésre került a helyzetelemzés, a problémafa, továbbá 
elkészült a célfa, és a stratégiát megalapozóan a célrendszer tervezete, valamint a tervezett 
prioritások és intézkedések. Ezt a paktumszervezeti tagok írásban véleményezték, majd meg-
kezdődött a stratégia részletes kidolgozása. 
 
2017 januárjában megkezdődött az akcióterv tartalmi kidolgozása, a stratégia intézkedéseihez 
igazodóan a tervezett beavatkozások megfogalmazása. 2017. február elején került a stratégia 
és az akcióterv megküldésre a paktumszervezeti tagoknak véleményezésre. A vélemények 
megvitatására 2017. február 9-én a Foglalkoztatási Fórum ülésén került sor. Az észrevételek 
alapján került véglegesítésre a stratégia és az akcióterv. 
2017. januárban megkezdődött a támogatást nyert foglalkoztatási paktum projekt megvaló-
síthatósági tanulmányának elkészítése a projektfejlesztési ütemterv szerint. 
 
A paktumszervezet (Foglalkoztatási Fórum) 2017. február 23-i ülésén tárgyalta és fogadta el 
Hajdú-Bihar Megye foglalkoztatási stratégiáját és akciótervét. A végleges foglalkoztatási fej-
lesztési dokumentum csomag (helyzetfeltárás és értékelés, stratégia, akcióterv, megvalósítha-
tósági tanulmány) megküldésre került a közreműködő szervezetnek. Az intézményrendszeri 
jóváhagyást követően kezdődhet el a stratégia és akcióterv támogatott projektből finanszíro-
zott elemeinek a megvalósítása. 
 
A foglalkoztatási helyzetelemzés, stratégia és akcióterv – bár az A. Főtevékenységekhez sorolja 
a Felhívás – egyben a B. Főtevékenység előkészítő tevékenységének tekinthető, hiszen a stra-
tégia jelöli ki azon fejlesztési irányokat, amelyekre a B. Főtevékenység tevékenységei megva-
lósítási eszközöket kínálnak. 
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A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek, valamint a 3.1.2. Önállóan támogatható és kö-
telezően megvalósítandó tevékenységek meghatározzák a B. Főtevékenység (Munkaerő-piaci 
programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrész) támo-
gatható elemeit. Ebben megjelennek a célcsoport képzéséhez és foglalkoztatásához kapcso-
lódó tevékenységek a vonatkozó szakmai szabályozás figyelembe vételével, így a képzéshez, 
elhelyezkedéshez kapcsolódó támogatások, munkaerő-piaci szolgáltatások, toborzás, tanács-
adások. A B. Főtevékenységbe tartozó tevékenységek teljes egészét a Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal végzi a projekten belül, egyes tevékenységek (pl. célcsoport toborzása, munka-
erő-piaci szolgáltatás nyújtása, munkahelyi tanácsadás) a Felhívás alapján végezhetők egyéb 
szervezetek által is, de ez jelen projekt keretében nem releváns. 
 
A B. Főtevékenységek stratégiai megalapozó szakmai előkészítése megtörtént a foglalkozta-
tási stratégia elkészítésével és elfogadásával, azonban a kormányhivatal szervezetén belül to-
vábbi előkészítő tevékenység zajlott. 
A szakmai tevékenység biztosításához a szükséges eszközállomány beszerzése előreláthatólag 
közbeszerzési eljárás keretében történik, amellyel kapcsolatban a Kormányhivatal a konzor-
cium vezetőjét bízta meg a lebonyolítással. 
A kormányhivatal szervezetén belül az éppen futó GINOP kiemelt projektek megvalósításával 
összhangban átstrukturálásra volt szükség, a szervezeti változások, a létszám bővítés átgon-
dolása megtörtént, a lebonyolítása folyamatban van az előkészítési szakaszban (a 3. mérföldkő 
zárásáig). 
 
A 3.1.4. Önállóan nem támogatható, választható, kiegészítő tevékenységek meghatározzák a 
választható elemeket, így a helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez (A. kiegészítő tevé-
kenység), a nem mezőgazdasági termékekhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységekhez (B. ki-
egészítő tevékenység), valamint a befektetés-ösztönzéshez (C. kiegészítő tevékenység) kap-
csolódó tevékenységeket. 
A projekt keretében két kiegészítő tevékenység kerül megvalósításra, egyik az „A. Helyi ter-
mékek fejlesztése”, másik a „C. Befektetés-ösztönzés” témájában.  A 3. mérföldkőig megkez-
dődött ezen tevékenységek részletes tartalmának kidolgozása, a kapcsolódó elektronikus fe-
lületek műszaki tartalmának és fejlesztési igényének azonosítása, árajánlatok bekérése az in-
fokommunikációs technológiák fejlesztése kapcsán. Megkezdődött továbbá a Vásárszövetség-
gel való kapcsolatfelvétel a helyi termék kiegészítő tevékenység kapcsán projektterv és a Vá-
sárszövetség működési területének, programjának összehangolása érdekében. 
 

1.2.2 Gazdaságfejlesztési irányok a megyében  

A gazdaságfejlesztési irányokat a megyében egyrészt a megyei szintű fejlesztési dokumentum 
(Hajdú-Bihar megye Stratégiai Programja), másrészt az ehhez igazodó, a megyében elkészült 
helyi szintű fejlesztési dokumentumok (Integrált Településfejlesztési Stratégiák) jelölik ki, így 
e fejezetben ezen dokumentumok gazdaságfejlesztési irányú bemutatása történik meg. 
 
Hajdú-Bihar megye Stratégiai Programja 
Hajdú-Bihar megye Stratégiai Programja a következőképpen határozza meg a megye jövőké-
pét: Hajdú-Bihar megye 2030-ra megőrzi természeti értékeit és a helyi közösségek együttmű-
ködéseire, adottságaira és hagyományaira építve olyan fenntartható, kiegyensúlyozott, vidéki, 
lakosai számára minőségi szinten élhető környezet lesz, amely kihasználja Debrecen, mint a 
Kárpát-medence egészség fővárosa és versenyképes innovációs központ gazdaságélénkítő és 
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munkahelyteremtő tovagyűrűző hatását. A program gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó straté-
giai ágazati célja a következő: Versenyképes gazdaság és egészséges élelmiszer 

A Versenyképes gazdaság prioritás járul hozzá leginkább a fenti stratégiai ágazati cél elérésé-
hez. A prioritás keretében tervezett beavatkozások a következők:  

1. beavatkozás: Támogató üzleti környezet fejlesztése  
2. beavatkozás: Vállalkozásfejlesztés  
3. beavatkozás: Helyi érdekű gazdaságfejlesztés 
4. beavatkozás: Innováció és versenyképesség fejlesztése  
5. beavatkozás: A megye értékeire épülő turizmus  

 
A fenti beavatkozási területekhez az alábbi, a megye Integrált Területi Programja keretében 
megvalósuló TOP intézkedések biztosítanak forráskeretet: 

 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 
 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 
 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfej-

lesztés 
 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények 
 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés, közszolgáltatások fej-

lesztésével 
 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések 

(paktumok) 
 

Az oktatásfejlesztéshez kapcsolódó stratégiai ágazati cél a következő: 
 A megye gazdasági szerkezetének megfelelő oktatás, szakképzés  
Az Intelligens társadalom prioritásnak a Piaci igénykehez illeszkedő oktatás elnevezésű be-
avatkozása járul hozzá leginkább az oktatásfejlesztéshez, amelynek a tartalma a következő: A 
megye szakképző rendszerének fejlesztése kapcsán a beavatkozás keretében szükséges támo-
gatni a munkaerő-piaci igények nyomon követését, a hatékony pályaorientációs és pályaköve-
tési rendszer kialakítását, a reálgazdasághoz kötődő gyakorlati képzés kiterjesztését, a taná-
rok, szakoktatók fejlesztését, a szakképzés rendszerének és a tananyag tartalmának fejleszté-
sét, valamint a területi vonatkozásban kiegyenlített intézményhálózat fejlesztését. 
 
 
A megyében a gazdaságfejlesztési irányokat helyi szinten az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiák (ITS) jelölik ki. Ezen dokumentumok jellemzően frissek, 2015-ben készültek el, ja-
varészt a megye járásszékhely települései készítették el, melyekből a megyében elkészült 13 
db ITS az alábbi fejlesztési irányokat jelöli ki a megye számára: 
 
Balmazújváros ITS: 
Balmazújváros átfogó célként fogalmazta meg a Hajdú-Bihar megye természeti adottságaira, 
hagyományaira és kutatási potenciáljára alapozott gazdaságfejlesztést, mely növeli a foglal-
koztatást. 

 A megye agrár- és élelmiszergazdasága megerősödik, nő az exportban és a megye gaz-
daságában betöltött szerepe, hozzájárul a fenntartható gazdasági növekedéshez, vala-
mint a vidéki térségek fejlődéséhez és a foglalkoztatás növeléséhez. 
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 megye- és országhatárokon átnyúló kapcsolatok a gazdasági és innovációs területen 
egyaránt növeli a foglalkoztatást 

 Ipari park létrehozása  
 
A munkaképes korú lakosság piacképes képzettségi szintjének növeléséhez szükséges szol-
gáltatási, népegészségügyi és köz-igazgatási funkciók erősítése további célként fogalmazódik 
meg. 

 A munkaképes korú lakosság képzettségi szintjének növelését elsősorban a szakkép-
zésre és a felsőfokú képzésre támaszkodva kell elérni, segítve az első átfogó célban 
megfogalmazott gazdasági fejlődést. Jelen célokat az ügyfélbarát, mindenki számára 
elérhető és hozzáférhető közszolgáltatás és közigazgatás, valamint államigazgatás ki-
alakítása segíti. 

 szakképző intézmények, illetve szakiskolák képzésének harmonizálása szükséges a me-
gye gazdasági struktúrájával 

 gyakorlat-orientált (duális) képzési rendszer kialakítása indokolt a vállalatokkal együtt-
működve 

 Soft programok segítségével a hátrányos helyzetűek foglalkoztatási esélyeit növelni.  
 Tejfeldolgozó üzem építése: foglalkoztatottak tervezett száma: 150 fő 
 Mezőgazdasági feldolgozó üzem létesítése: 100 fő 

 
Berettyóújfalu ITS: 
Berettyóújfalu város alapvető célja a foglalkoztatás, a városban működő vállalkozások szá-
mának növelése. Ennek egyik iránya a meglévő ipari hagyományokra, a nagy kiterjedésű po-
tenciális fejlesztési területekre, valamint a környező területek jó minőségű talajára épülő me-
zőgazdaságra alapozott feldolgozóipar fejlesztése. 

A versenyképes gazdasági feltételek megteremtése alapvetően hozzájárul a foglalkoztatott-
ság növekedéséhez. Ennek érdekében az önkormányzatnak intenzív befektetés-ösztönzést 
kell folytatnia, továbbá javítania kell a helyi kkv-k vállalkozói környezetét és az újonnan bete-
lepülő vállalkozások fogadásának feltételeit. Ehhez kapcsolódóan az alábbi konkrét célokat fo-
galmazza meg az ITS: 

 innovációs és logisztikai központ kialakítása 
 meglévő ipari park és ipari területek infrastrukturális fejlesztései  
 helyi kkv-k számára a belvárosi meglévő és tervezett infrastruktúra fejlesztése 

 
Az oktatás, valamint az át- és továbbképzések rendszerének összehangolt fejlesztése nélkül 
nem érhető el a helyi gazdaság munkaerő-szükségletének kielégítése, a munkanélküliség visz-
szaszorítása, a külső befektetők letelepítése, a kis- és középvállalkozói szektor megerősítése. 
Előbbiekből kifolyólag fontos az alábbi megfogalmazott tudásalapú társadalom fejlesztésére 
irányuló kitűzött célok megvalósítása:  

 A térség szakképzési struktúrájának korszerűsítése, fejlesztése, képzési struktúra kiala-
kításában partnerség a munkaerőpiac gazdasági szereplőivel;  

 A gazdaságilag aktív lakosság piaci igényeknek megfelelő képzése, átképzése, álláske-
resők elhelyezkedési esélyeinek növelése;  

 Felsőfokú képzés feltételeinek megteremtése;  
 Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése intézményes oktatás keretében és pl. 

civil szervezetekkel való együttműködésben 
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 A hátrányos helyzetűek egyenlő esélyeinek megteremtése, amely főként a képzési és 
munkaerő-piaci programokba történő integrációval segíthető elő. 

Az ITS-ben kiemelt célként jelenik meg továbbá a Gróf Tisza István Kórház és a fürdő infra-
strukturális fejlesztése, bővítése, melynek multiplikátor hatása lehet a munkaerőpiacon. 

 
Debrecen ITS: 
Debrecen vonatkozásában a város az egészségipar bázisán megújuló gazdaságszerkezet kiala-
kításával szeretné elérni a gyógyító város pozícióját, amely során elsősorban az élelmiszer-
iparra, a vegy- és gyógyszeriparra, a gépgyártásra, az elektronikai iparra és az informatikára 
támaszkodik. A település kitörési pontjának tekinthetőek a tudás-igényes iparágak, a vegy-
ipar, a turizmus, a logisztika, az orvosi műszergyártás és az élelmiszeripar. 

A város ezen iparágakra épülő gazdaságának dinamizálása alapozza meg alapvetően a foglal-
koztatottsági helyzet javulását, de az ITS külön kiemeli a turizmus és az oktatási rendszer fej-
lesztését is, mint prioritást élvező fejlesztési célokat, melyek közvetlenül vagy közvetetten, de 
szintén új munkahelyek teremtéséhez járulhatnak hozzá. Az ITS-ben megfogalmazott, foglal-
koztatottság növekedését szolgáló tematikus, illetve a kapcsolódó városrészi célok az alábbiak: 

A nemzetközileg versenyképes gazdaság igényeit kielégítő infrastruktúra-fejlesztés, a gaz-
dasági szereplőket támogató környezet kialakítása: 

 Iparterület: A városrész infrastrukturális fejlesztése Debrecen stratégiai céljaival össz-
hangban: 
- a gazdasági szereplők fejlődését támogató környezet fejlesztése  
- lakófunkciók szinten tartása, esetleg vissza-fejlesztése  
- Déli Ipari Park kialakításához kapcsolódó infrastrukturális és közlekedési fejleszté-

sek  
- környezeti hatásvizsgálat és funkcióváltás elősegítése a keleti iparterületeken  
- innovatív vállalkozások letelepedésének támogatása  
- a külföldi befektetők növekvő érdeklődése Debrecen irányában  
- régió gazdaságfejlesztését támogató, nemzetközi szinten is jelentős innovatív kör-

nyezetet és tudományos technológiai platform létrehozása  
 Egyéb övezet: A Debreceni Repülőtér fejlesztése a város stratégiai céljaival összhang-

ban 
 
A nemzetközi szintű, minőségi turizmus feltételeinek javítása, a meglévő adottságok maga-
sabb szintre emelése: 

 Belváros: A központi szerepkör további fejlesztése és a lakosság életkörülményeinek 
javítása  

 Nagyerdő: A városrész idegenforgalmi potenciáljának, valamint felsőoktatási és K+F 
szerepének növelése a természeti környezet értékeinek megóvása mellett  

 Külső településrészek: A lakosság életkörülményeinek javítása és az idegenforgalom 
fejlesztése a természeti környezet megóvásával  

 Egyéb övezet: A Debreceni Repülőtér fejlesztése a város stratégiai céljaival összhang-
ban 

 
A város felsőoktatási és kutatási intézményei infrastruktúrájának a fejlesztése, a tudomá-
nyos eredmények gyakorlati hasznosításának erősítése: 
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 Villanegyed: A városrész épületállományának és környezetének javítása, valamint fel-
sőoktatási és K+F szerepének növelése kapcsolódva Debrecen stratégiai céljaihoz  

 Kertváros: A városrész köz- és közösségi funkcióinak erősítése, valamint a közlekedés 
feltételeinek javítása  

 Nagyerdő: A városrész idegenforgalmi potenciáljának, valamint felsőoktatási és K+F 
szerepének növelése a természeti környezet értékeinek megóvása mellett 

 

Derecske ITS: 
Derecske város alapvető célja a foglalkoztatás, a városban működő vállalkozások számának 
növelése. Ennek egyik iránya a meglévő ipari hagyományokra, a környező területek jó minő-
ségű talajára épülő mezőgazdaságra alapozott feldolgozóipar fejlesztése. 

A versenyképes gazdasági feltételek megteremtése alapvetően hozzájárul a foglalkoztatott-
ság növekedéséhez. Ennek érdekében az önkormányzatnak intenzív befektetés-ösztönzést 
kell folytatnia, továbbá javítania kell a helyi kkv-k vállalkozói környezetét és az újonnan bete-
lepülő vállalkozások fogadásának feltételeit. Ehhez kapcsolódóan az alábbi konkrét célokat fo-
galmazza meg az ITS: 

 új gazdasági területek kijelölése és infrastrukturális előkészítése, az Északi Vállalkozói 
Övezet fejlesztése, bővítése 

 innovációs és logisztikai központ kialakítása  
 helyi kkv-k számára tanácsadás, együttműködések ösztönzése, a belvárosi meglévő és 

tervezett infrastruktúra fejlesztése. 
 

A Kisderecske városrészben található vállalkozási övezet a város és a vonzáskörzet gazdasá-
gának egyik pillére, amely jelentős mértékben hozzájárul a térségi munkaerőpiac stabilizáló-
dásához. Cél a vállalkozási övezet infrastrukturális fejlesztése, a kiegyensúlyozott és verseny-
képes területhasználat biztosítása, valamint az elérhető üzleti szolgáltatások bővítése és mi-
nőségének emelése, valamint a befektetés-ösztönzés. A gazdasági és logisztikai központi sze-
repkör megteremtésének egyik feltétele a megfelelően képzett munkaerő, ezért is tartja fon-
tosnak az ITS az oktatási intézmények, illetve a foglalkoztatási, felnőttképzési és átképzési 
programok fejlesztését.  
A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében kiemelten fontos még a Külterületi városrész fej-
lesztése, melynek alapvető funkciója a gazdasági funkció, itt találhatók az országos átlagnál 
jelentősen jobb termőértékkel rendelkező területek, melyek a város gazdaságának alappillérét 
jelentő mezőgazdasági tevékenység végzésére alkalmasak, továbbá itt található meg a város 
másik, ipari termelésre alkalmas területe. Az ITS szerint a mezőgazdasági területek magasabb 
szintű hasznosításának alapfeltétele lenne a térségi öntözőrendszer fejlesztése, melyre egy 
kiemelt jelentőségű, részletesen kidolgozott projekt elképzeléssel rendelkezik a város. A ter-
vezett beavatkozások – melyek közvetetten a foglalkoztatás növelését szolgálhatják – a mező-
gazdasági területek és a vállalkozási övezet infrastrukturális fejlesztésére, a K+F+I fejleszté-
sekre, a kiegyensúlyozott és versenyképes területhasználat biztosítására, az elérhető üzleti 
szolgáltatások bővítésére és minőségének emelésére, a feldolgozóipar fejlesztésére, a mező-
gazdasági feldolgozottság fejlesztésére, az agro- és egyéb turizmus fejlesztésére, szálláshelyek 
fejlesztésére, a gazdasági szereplők igényeire épülő humán- és egyéb fejlesztési és képzési 
programok indítására, valamint a befektetés-ösztönzésre irányulnak. 
 



46 
 

Hajdúböszörmény ITS: 
Az ITS-ben három átfogó településfejlesztési cél került megfogalmazásra, melyek közül a fog-
lalkoztatási helyzet javítása szempontjából a „Versenyképes és innovatív gazdaság: az érték-
teremtő foglalkoztatás és aktivitás növelése” cél a legfontosabb. A foglalkoztatottság növe-
kedésének alapvető feltétele a versenyképes gazdasági feltételek megteremtése, ebből kifo-
lyólag az ITS szerint Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának egyik legfontosabb feladat-
köre a városi infrastruktúrák, közszolgáltatások működtetése, folyamatos fejlesztése, moder-
nizálása. A hajdúböszörményi Keleti Ipari Park és Nyugati Ipari Park infrastrukturális fejlesz-
tése a helyi gazdaság megerősítésének egyik kulcseleme, eredményeként fejlődik a hajdúsági 
vállalkozások üzleti környezete, versenyképessége, új külföldi beruházók jelennek meg a tér-
ségben, amelyek további beszállítási lehetőségeket nyújtanak a helyi vállalkozásoknak. Mind-
ezek eredményeként új munkahelyek jönnek létre a városban és térségében.  

Mind a közszféra, mind a magánszféra közös programját kell, hogy képezze a vállalkozás-ösz-
tönzés, és ezzel összefüggésben a vállalkozási ismeretek oktatása, az alternatív jövedelem-
szerzéshez szakmai tapasztalatok átadása. A fejlesztéseket a városrészek céljainak összehan-
golásával kell megoldani, figyelembe véve azonban, hogy a szűkösen rendelkezésre álló erő-
források mellett először a legnagyobb hozzáadott értékkel bíró fejlesztéseket kell megvalósí-
tani.  

Az ITS szerint a foglalkoztatás növekedése érdekében a város erősségeit és lehetőségeit ki-
használva erőfeszítéseket kell fordítani a jövedelemtermelő turisztikai fejlesztésekre (a város 
kulturális, épített és táji örökségére épülő turisztikai attrakciók kialakítására, a gyógyfürdő, 
illetve a lovas-, öko-, sport- és a kerékpáros turizmus fejlesztésére), valamint szintén jövede-
lemtermelő céllal tovább kell fejleszteni a sportcélú és a kulturális infrastruktúrát. Mindkét 
terület tovagyűrűző hatással lesz a városi vendéglátás, szálláskiadás, kiskereskedelmi tevé-
kenység fejlődésére is. 
 
A foglalkoztatási helyzet tekintetében továbbá fontos a gazdaság igényeihez igazodó, annak 
változásaihoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodó szakképzési és felnőttképzési rendszer ki-
alakítása, majd folyamatos fejlesztése. A növekvő technológiai színvonal új képzettségeket és 
képességeket igényel, erősíteni szükséges a műszaki képzést (elsősorban a hiányszakmák te-
rületén), a városban működő cégek igényeire alapozva. A kitűzött cél magában foglalja a helyi 
szakképzés megerősítését, a hátrányos helyzetű tanulók oktatásának fejlesztését, felnőtt la-
kosság szakképzését, átképzésüket a piaci igényeknek megfelelően, az általános és középis-
kola oktatás fejlesztését új szakirányok kialakításával (pl. faipari szakmunkások). A piaci igé-
nyekhez igazodó oktatási, illetve szakképzési rendszernek köszönhetően nagyobb eséllyel ta-
lálnak munkát a város lakosai, ezáltal javulhat a foglalkoztatási helyzet a térségben. 
 
 
Hajdúhadház ITS: 
Hajdúhadház város ITS-ben megfogalmazott egyik átfogó célja a helyi gazdaság fejlesztése a 
gazdasági aktivitás növelése és az értékteremtő foglalkoztatás bővítése érdekében, mely cél 
szoros összefüggésben áll a foglalkoztatási, munkaerőpiaci helyzet javításával, illetve a mun-
kahelyteremtéssel. 

Az ITS szerint a nagyarányú munkanélküliséget a város és az ott működő vállalkozások ver-
senyképességének további növelésével, illetve új munkahelyeket teremtő beruházások 
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megvalósításával lehet leginkább ellensúlyozni. A város jelentős területű, ugyanakkor kihasz-
nálatlan ipari területekkel rendelkezik. A cégek letelepítése érdekében az alapinfrastruktúrát 
az ipari területeken bővíteni szükséges, a befektetés-ösztönzési tevékenységet meg kell erő-
síteni.  

A belső erőforrásokra épülő, élőmunka-igényes idegenforgalom nagymértékben hozzájárul a 
város versenyképességéhez, a városi gazdaság dinamizálásához és diverzifikálásához. Multip-
likátor hatása a munkaerőpiacon, valamint a város és lakóinak bevételeiben egyaránt megmu-
tatkozik. Hajdúhadházon a turisztikai és rekreációs piaci jelenlét növeléséhez elsősorban a vá-
ros idegenforgalmi vonzerejének növelése, a kiszolgáló infrastruktúra és szolgáltatások (szál-
lás- és vendéglátóhelyek) összehangolt fejlesztése szükséges. 

A település gazdasági infrastruktúrájának fejlesztése, a helyi gazdaság versenyképességének 
javítása alapvetően hozzájárul a foglalkoztatottság növekedéséhez. Ehhez kapcsolódóan az 
alábbi konkrét célokat fogalmazza meg az ITS: 

 Helyi kis- és középvállalkozók munkahely-megtartó képességének erősítése, a város-
központban a helyi kkv-k számára a megfelelő vállalkozói környezet biztosítása 

 Üzleti infrastruktúra fejlesztése és bővítése, vállalkozás-inkubációs eszközök kialakí-
tása  

 Aktív befektetés-ösztönzési tevékenység és városmarketing  
 A gazdaságilag aktív lakosság piaci igényeknek megfelelő képzése, átképzése, álláske-

resők elhelyezkedési esélyeinek növelése (hátrányos helyzetű lakosok munkaerő-piaci 
integrációját segítő soft beavatkozások: munkaerő-piaci képzések, tartós munkanélkü-
liek foglalkoztatása, közmunka program; Hadházi Foglalkoztatási Paktum kialakítása és 
működtetése) 

 A város turisztikai potenciáljának növelése, a turizmus feltételrendszerének kialakítása 
(a város ökoturisztikai szolgáltatásainak, természet közeli területeinek fejlesztése) 

 

Hajdúnánás ITS: 
Hajdúnánás jövője és fejlődése szempontjából kiemelten fontos, hogy a közigazgatási köz-
ponti szerepére építő fejlett helyi gazdasággal rendelkezzen, amely nagyszámú, minőségi 
munkahelyen keresztül magasabb jövedelmi szintet biztosít az ott élőknek. 

A foglalkoztatás előmozdításának egyik fontos eleme az aktivitási ráta növelése, másik fontos 
eleme a munkahelyek számának emelése. A város gazdaságában, a foglalkoztatásban már je-
lenleg is kiemelt szerepe van néhány ipari ágazatnak, valamint a mezőgazdaságnak és az élel-
miszeriparnak. A gazdaság versenyképességének növeléséhez e szegmensek további fejlesz-
tésére van szükség, többek között a magasabb hozzáadott értéket adó termékek fejlesztésére. 
Kiemelten fontos a munkahelyek teremtése céljából és a rendelkezésre álló ipari fejlesztésre 
alkalmas területek kihasználása érdekében beruházások idevonzása, ennek feltételeinek 
megteremtése. Az ITS-ben fontos gazdaságfejlesztési célként jelenik meg a város ipari terüle-
teinek infrastruktúra fejlesztése, létrehozása. Fontos továbbá a vállalkozások fejlesztését se-
gítő hatékony városi intézményrendszer kialakítása, folyamatos konzultáció a vállalkozásokkal 
és potenciális befektetőkkel. Erősíteni kell a helyi vállalkozásokat, ennek érdekében tovább 
kell ösztönözni a helyi termékek és szolgáltatások fogyasztását, amely elősegíti a helyben ke-
letkező jövedelmek minél nagyobb részének városban tartását és a város önellátó képességé-
nek erősítését. 
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A munkahelyteremtés szempontjából jelentőséggel bír a város turisztikai vonzerejének növe-
lése is.  Hajdúnánás fürdője az egyik legfontosabb turisztikai célterület a városban. A turizmus 
további erősödéséhez szükséges a meglévő attrakciók fejlesztése, újabb vonzerők kialakítása 
a turisztikai potenciálok, mint például a Keleti-főcsatorna adottságaira építve. Fontos a turisz-
tikai attrakciók rendszerbe szervezése, az ehhez szükséges intézményrendszer fejlesztése. 

Az ITS kiemeli továbbá, hogy gazdasági és foglalkoztatási szempontból a versenyképes okta-
tási háttér biztosítása, a gazdaság igényeihez gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes 
szakképzési rendszer kialakítása is jelentőséggel bír. 

 

Hajdúszoboszló ITS: 
Hajdúszoboszló gazdasága hazai összehasonlításban kedvező állapotban van, a termálturiz-
mustól való túlzott egyoldalú függése továbbra is komoly kockázatokat rejt magában, bele-
értve a foglalkoztatottak számát is. Elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés, új szolgáltatások 
létrehozása, amely új munkahelyeket hoznak létre.  
A gyógy-, wellness- és termálturisztikai adottságok és szolgáltatások fejlesztése multiplikátor 
hatása lehet a munkaerőpiacon. 
 
A befektetés-ösztönzés legfontosabb eszköze a kiszámítható és átlátható gazdasági környe-
zet megteremtése, amely főképpen magas minőségű pénzügyi és egyéb üzleti szolgáltatások 
(pl. telekommunikációs hálózatok, banki szolgáltatások) biztosítását, illetve megfelelő nagy-
ságú és kedvező infrastrukturális adottságokkal bíró iparterületek kialakítását jelenti, ami szo-
ros összefüggésben áll a helyi munkaerőpiac összehangolt keresletével és kínálatával. A vá-
ros célként tűzte ki az ipari terület bővítését, ami hozzájárul a város munkaerő-keresletének 
erősödéséhez.  
  
A szakképzési rendszer terén fel kell gyorsítani a helyi munkaerő-piaci igényeken alapuló mo-
dellváltást annak érdekében, hogy csökkenjen a fiatalok szelektív elvándorlása, valamint, hogy 
mérséklődjön a képzési kínálat és a munkaerő-kereslet közötti szakadék. Ezért a képzési kíná-
latban célszerű nagyobb hangsúlyt fektetni többek között a turisztikai, az egészségügyi, a lo-
gisztikai és a pénzügyi irányokra. 

A helyi gazdaság munkaerő-szükségletének kielégítése, a jellemzően szezonális munkanélkü-
liség visszaszorítása, a külső befektetők letelepítése, a kis- és középvállalkozói szektor meg-
erősítése az oktatás, valamint az át- és továbbképzések rendszerének összehangolt fejlesztése 
nélkül nem érhető el változás. A növekvő technológiai színvonal új képzettségeket és képes-
ségeket, valamint oktatási intézményi infrastrukturális fejlesztéseket követelnek. A változó 
igényeket csak a gazdaság szereplőivel szorosan együttműködő, rugalmas felnőttoktatási 
rendszer, a standard színvonalat biztosító gimnáziumi oktatás, valamint a szükséglet-orientált 
szak- és továbbképzési intézményrendszer tudja kielégíteni. 

Speciális adottságainak köszönhetően Hajdúszoboszló a jövőben nagyobb szerepet tölthet be 
az egészségügyi rehabilitáció területén. Ösztönözni kell a speciális magánpraxisok megtele-
pedését a városban. 
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Kaba ITS: 
Az ITS-ben három átfogó településfejlesztési cél került megfogalmazásra, melyek közül a fog-
lalkoztatási helyzet javítása szempontjából a gazdaság diverzifikálásának ösztönzése, a tele-
pülés gazdasági súlyának erősítése a legfontosabb. 

Kabán a gazdasági tevékenységek alapja a kiváló minőségű termőföld megléte, és a megter-
melhető magas minőségű mezőgazdasági termények, az azokra épülő élelmiszer-ipari alap-
anyagok. Cél a helyi feldolgozású üzemek létrehozása, a helyben termelt javak minél szélesebb 
körben és mennyiségben való helyben történő feldolgozása, a minél magasabb feldolgozási 
fok elérése, mely növeli a helyi jövedelemtömeget, és hozzájárul a nagyobb arányú munka-
helyteremtéshez.  

A Kaba külterületi városrészét alkotó mezőgazdasági, ipari és gazdaságilag beépítésre szánt 
területek fejlesztései jelentősen hozzájárulhatnak a munkaerőpiac stabilitásához. A beavatko-
zások e tekintetben a befektetés-ösztönzésre, az ipari területek infrastrukturális fejleszté-
sére, a kiegyensúlyozott és versenyképes területhasználat biztosítására, valamint az elérhető 
üzleti szolgáltatások bővítésére és minőségének emelésére irányulnak. Kaba ugyan rendel-
kezik Ipari Parkkal, azonban az nem a város tulajdonához tartozik, így területéről az önkor-
mányzat nem rendelkezhet, ezért új iparterületet kíván kialakítani, valamint egy gazdasági el-
látó „udvart” megvalósítani. Ezen fejlesztéseknek kedvező hatása lesz a város és közvetlen 
térségének foglalkoztatási szerepében. 

Kaba kiemelt gazdaságfejlesztési területe a meglévő természeti és kulturális értékekre (ter-
málvíz-fürdőkomplexum, épített örökség, meteorit, agrárhagyományok) építkező idegenfor-
galom is. A város turisztikai, rekreációs vonzerejének növelése szintén új munkahelyek létre-
jöttét vonhatja maga után. 

A gazdasági potenciál szoros összefüggésben áll a helyi munkaerőpiac összehangolt kereslet-
ével és kínálatával. A helyi gazdaság munkaerő-szükségletének kielégítése, a munkanélküliség 
visszaszorítása, a külső befektetők letelepítése, a kis- és középvállalkozói szektor megerősítése 
az oktatás, valamint az át- és továbbképzések rendszerének összehangolt fejlesztése nélkül 
nem érhető el, ezért azt is prioritásként kell kezelni. 

 

Nyíradony ITS: 
A településen megjelenő helyi szakképzés hiányának megoldása érdekében tematikus célként 
fogalmazódik meg a magas színvonalú oktatás-nevelés biztosítása, fejlett és mindenki szá-
mára elérhető óvodai hálózat, magas színvonalú, színes (nyelvi és informatikai oktatás) alap-
fokú oktatás és elismert középfokú oktatási intézmény fejlesztéssel, mely nem csupán társa-
dalmi, hanem gazdasági szempontból is elengedhetetlen. A versenyképes oktatási háttér biz-
tosítása érdekében fontos a gazdaság igényeihez igazodó, annak változásaihoz gyorsan és ru-
galmasan alkalmazkodó szakképzési és felnőttképzési rendszer kialakítása majd folyamatos 
fejlesztése. Kiemelt hangsúlyt kell fektetni az idegen nyelvi képzésre az alap- és középfokú 
oktatásban egyaránt. A növekvő technológiai színvonal új képzettségeket és képességeket igé-
nyel, erősíteni szükséges a műszaki képzést (elsősorban a hiányszakmák területén), a város-
ban működő cégek igényeire alapozva. 

A helyi adottságokat figyelembe vevő gazdaságfejlesztés ösztönzése, vállalkozóbarát gazda-
sági környezet kialakítása, több lábon álló, innovatív gazdaság elősegítése. A munkaerő-piaci 
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igényekhez illeszkedő, gyakorlatorientált szakképző rendszer kialakítása, az oktatás minősé-
gének javítása, a Debreceni Egyetemmel közös kutatóközpont fejlesztésének támogatása. A 
jól működő vállalkozások – mint gyakorlati képzőhelyek – alkalmassá tétele a humán erőfor-
rások fejlesztésére. Az ipar beruházási, képzési, szakképzési és alkalmazott kutatási igényeinek 
kiszolgálása. 

Nyíradony Város Önkormányzatának célként fogalmazódik meg a hátrányos helyzetűek fog-
lalkoztatási esélyeit növelő képzési programok kialakítása; motiváló, mintaadó programok 

 új óvoda építés: fejlesztés hatására új munkahelyek jönnek létre  
 Nyíradonyi Ipari Park és iparterületek fejlesztése: foglalkoztatás bővítést és munkavál-

lalói mobilitást elősegítő önkormányzati gazdaságfejlesztési akció valósul meg a helyi 
gazdasági és civil szféra bevonásával. 

 Egészségügyi központ bővítése mentőállomás kialakítása: munkahelyteremtéssel járó 
beruházás 

 Helyi televízió létrehozása: fejlesztés hatására új munkahelyek jönnek létre  
 
 

Polgár ITS: 
Polgár város ITS-ben átfogó célként került megfogalmazásra a természeti-, gazdasági-, társa-
dalmi- és humán erőforrások bővítését, növelését célzó fejlesztések, melyek közvetett vagy 
közvetlen módon segítik a foglalkoztatottak számának növekedését. A gazdaságfejlesztési in-
tézkedéseken keresztül megvalósuló munkahelyteremtés elsősorban az egész járási térség 
helyi természeti erőforrásainak fenntartható használatára épül. 

 vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése: az új iparterület kijelölése 
további munkalehetőségek teremt Polgár és Hajdúnánás kevésbé versenyképes város-
térségében már működő, és az alakuló új vállalkozásainak számára. Valamint kapcso-
lódhatnak a térségi agrárintegrátorok (Tedej Cégcsoport, Agrárgazdaság Kft.) valamint 
olyan külföldi befektetők, akiknek élelmiszer nyersanyagigényét, a helyben előállított, 
termelt élelmiszerek adják.  

 Új telephely kialakítása, a Mezőgazdasági Feldolgozóipari Park és további fejlesztése: 
Polgár kiváló elérhetősége, logisztikai helyzete vállalatközi együttműködéseket ered-
ményezhet, és a Polgári Mezőgazdasági Feldolgozóipari Park alkalmassá válhat regio-
nális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére.  

 Az ipari parkok és iparterületek az infrastruktúrafejlesztést célzó beruházásokon ke-
resztül alkalmassá válhatnak regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás ki-
fejtésére egyaránt.   

 A hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatási esélyeinek növelése 
 Polgár város területi adottságaira épülő turisztikai beruházások, amely új munkahelye-

ket teremt 
 
 
Püspökladány ITS:  
Püspökladány egyik legsúlyosabb problémáját a munkahelyek hiánya jelenti, aminek követ-
keztében alacsony a foglalkoztatási szint, magas a munkanélküliség. Ennek megfelelően a vá-
rosnak már a rövidtávú céljai között is központi helyet foglalja el a gazdaság fejlesztése és 
ehhez kapcsolódóan a foglalkoztatás bővítése, melyre a legnagyobb potenciált a könnyűipar, 
feldolgozóipar, a kereskedelem és a logisztikai szolgáltatások fejlesztése kínálják. Középtávon 
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mindenképpen a termeléshez és szolgáltatási tevékenységhez szükséges vállalkozói infra-
struktúra és innovatív környezet megteremtése és az együttműködések erősítése a cél. 
 
A város fontos célkitűzése az is, hogy az új vállalkozások településre csábítása mellett a jelen-
leg itt működő vállalkozások is folytassák, bővíteni tudják tevékenységüket, mivel a telepü-
lés gazdaságában a helyi kis- és középvállalkozók is jelentős szerepet játszanak. Az önkormány-
zatnak biztosítani kell számukra a megfelelő vállalkozói környezetet, többek között magas 
színvonalú infrastruktúra kialakításával, tanácsadással, együttműködések ösztönzésével. 
Az Erdészeti Tudományos Intézet Püspökladányi kísérleti állomásának jelenlétével és újabb 
kutatás-fejlesztési tevékenységet végző szervezetek ide vonzásával lehetőség van arra, hogy a 
településen zajló K+F tevékenységek lendületet kapjanak, és gazdaságilag is hasznosítható 
eredmények elérésével segítsék a magasan kvalifikált munkaerő helyben való megtartását is. 

 Vállalkozói aktivitás dinamizálódásának kihasználása, gazdasági együttműködések, kö-
zös fejlesztések generálása és koordinálása érdekében erősebb partnerség kiépítése a 
civil szférával, a lakossággal és a vállalkozói szektorral 

 Intézmények, munkahelyek számának növelése 
 Ipari fejlesztések ösztönzése 
 Gazdasági (ipari) funkciók erősítése 
 Kereskedelmi funkciók megjelenésének ösztönzése 
 Feldolgozóüzem kialakítása: Start Munka Program keretén belüli többlettermelést, egy 

helyi zöldségfeldolgozó üzem kialakítására kerülne sor, mely a helyben megtermelt 
zöldségféléket dolgozza fel. Így lehetőség nyílna új munkahelyek teremtésére a város-
ban élő hátrányos helyzetű lakosság számára. 

 
Téglás ITS: 
Téglás város gazdaságának dinamizálása és diverzifikálása, a jövedelemtermelő képesség javí-
tása érdekében szükséges, hogy a helyi vállalkozások munkahelymegtartó ereje rövid távon 
megerősödjön, versenyképessége pedig hosszabb távon javuljon. Ez biztosítja a foglalkoztatási 
szint növelését, a lakosság gazdasági aktivitásának emelését, valamint a megfelelő és komfor-
tos életminőség kialakítását. A város gazdasági potenciáljának növelése kiemelkedően fontos. 
Ennek érdekében javítani kell az új betelepülő vállalkozások fogadásának feltételeit – elsősor-
ban új ipari-parki területek fejlesztésével. Mindezeket intenzív önkormányzati befektetésösz-
tönzési tevékenységgel kell kiegészíteni. 
 
Az ITS-ben megfogalmazott, a város hosszú távú, dinamikus gazdasági fejlődését elősegítő 
legfontosabb fejlesztési irányok az alábbiak:  

 befogadó vállalkozói infrastruktúra kiépítése,  
 a helyi gazdasági szereplők bekapcsolódásának elősegítése, ösztönzése,  
 a helyi humán-erőforrás célzott irányú képzése, munkaerő-piaci kompetenciáinak fej-

lesztése.  
A településen többfunkciós inkubátorház építése is tervezett. Az épületben kialakított irodák 
helyi közösségek, vállalkozások, képzéseket szervező intézmények tevékenységeihez biztosí-
tana helyszínt. 
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A Hajdu Ipari Park foglalkoztatásban betöltött szerepe és gazdasági jelentősége Tégláson ki-
emelkedő, ezért a Hajdu Ipari Park gazdasági környezetének fejlesztése kiemelt fejlesztési fel-
adat. Az önkormányzat feladata az ipari parkba betelepülő vállalkozások támogatása, ösztön-
zése, ezáltal közvetett munkahelyteremtés, melyet az alábbi tevékenységek segítenek elő:  

 Befektetés ösztönzési tevékenység,  
 Üzleti infrastruktúra fejlesztése. 

 
A város idegenforgalmának fő pillére a kulturális turizmus. A turizmus fejlesztésére irányuló 
erőfeszítések közvetetten hozzájárulhatnak a munkahelyek számának növekedéséhez is. A tu-
risztikai és rekreációs piaci jelenlét növeléséhez szükséges:  

 a város idegenforgalmi vonzerejének növelése,  
 a kiszolgáló infrastruktúra és szolgáltatások (szállás- és vendéglátóhelyek) összehan-

golt fejlesztése,  
 a turisztikai marketingkommunikáció intenzív és differenciált megvalósítása,  
 valamint egymásra épülő, térségi szintű turisztikai programcsomagok létrehozása,  
 nemzetközi kapcsolatok erősítése.  

A város szempontjából kiemelten fontos lenne a magántulajdonban lévő Dégenfeld-kastély és 
a kastélypark mielőbbi rehabilitációja és megnyitása, hiszen így Téglás – a Városliget mellett – 
újabb értékes, rekreációs célokra is használható zöldterülettel gazdagodna. 
 

 

1.3 A támogatási kérelem indokoltsága 

1.3.1 A szakterület elemzése 

A szakterületet az Európai Unió tagállamaiban az Európa 2020 stratégia határozza meg, mely 
az Európai Unió növekedési és foglalkoztatási stratégiája. Az Európa 2020 stratégia az intelli-
gens, fenntartható és inkluzív növekedést mozdítja elő, célja az EU versenyképességének nö-
velése, a szociális piacgazdasági modelljének fenntartása és forrásai hatékony felhasználásá-
nak jelentős javítása mellett. 
 
Az Európa 2020 stratégia célja a gazdasági fellendülés biztosítása annak érdekében, hogy a 
növekedésnek és a munkahelyteremtésnek szilárd alapot biztosítson az Európai Unióban 
2020-ig, a globalizáció, az erőforrásokra nehezedő nyomás, az elöregedés hosszú távú kihívá-
sainak figyelembevételével. Az Európa 2020 stratégia lehetővé teszi az Európai Unió számára, 
hogy az alábbi jellemzőkkel rendelkező növekedést érje el: 

 intelligens, amely az ismeretek fejlődésén és az innováción alapul; 
 fenntartható, amely a környezet-barátabb, az erőforrások kezelésében hatékonyabb 

és versenyképesebb gazdaságon alapul; 
 inkluzív, amelynek célja a foglalkoztatás, a társadalmi és területi kohézió növelése. 

 
Az EU öt fő célkitűzést határozott meg ezen törekvés legkésőbb 2020-ra történő elérése céljá-
ból, melyek közül a projektünk szempontjából az alábbi három a releváns célkitűzés: 

1. a 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának legalább 75%-ra növelése; 
2. az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése és a felsőoktatási oklevéllel 

rendelkezők arányának legalább 40%-ra való növelése; 
3. a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett lakosok számának 20 milli-

óval való csökkentése. 



53 
 

 
A szakterületet nemzeti szinten a Foglalkoztatáspolitikai stratégia 2014-2020 határozza meg. 
A dokumentum áttekintést ad a magyarországi munkaerő-piaci helyzetről, bemutatja a mun-
kaerő-piaci folyamatokat befolyásoló demográfiai változásokat és a gazdasági környezet ala-
kulását, valamint mindezek alapján kísérletet tesz a főbb munkaerő-piaci kihívások azonosítá-
sára. Ezt követi a munkaerő-piacot befolyásoló hosszabb távú trendek, előrejelzések, külső 
környezet és a demográfiai aspektusok bemutatása. A foglalkoztatáspolitikai célok és prioritá-
sok meghatározása figyelembe veszi a 2014 utáni Európai Szociális Alapra (ESZA) vonatkozó 
rendelet cél és prioritás struktúráját és a forrás felhasználásra vonatkozó előírásokat. A szak-
politikai stratégia célja a 2014-2020 közötti uniós programozási időszak foglalkoztatáspoliti-
kai és képzési intézkedéseinek megalapozása a fejlesztési szükségletek felmérésével, vala-
mint a munkaerő-kínálatra fókuszáló szakpolitikai javaslatok megfogalmazása.  
 
A stratégia specifikus céljai az alábbiak: 

 A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése 
 A fiatalok aktiválása, munkába állásuk ösztönzése és foglalkoztathatóságuk javítása 
 A munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása 
 A munkaerő versenyképességének javítása 
 Az egész életen át tartó tanulás ösztönzésének 
 A gazdasági igényekhez igazodó szak- és felnőttképzési intézményrendszer kialakítása 
 A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása 

 
A foglalkoztatáspolitikai – képzési szakterület prioritásai a 2014-2020 közötti uniós programo-
zási időszakban az alábbiak: 

 Munkaerő-piaci belépés segítése 
 A fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja 
 Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szakképzés és felnőttképzés támogatásá-

val és fejlesztésével 
 A munkavállalók és vállalkozások munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének fejlesz-

tése 
 A szociális gazdaság és nonprofit foglalkoztatási programok támogatása 

 
A paktum projekt céljai a nemzeti szakstratégia által megfogalmazott hét specifikus cél mind-
egyikéhez illeszkednek, azok megvalósítása érdekében a megye foglalkoztatási együttműkö-
dését célzó paktum stratégiája és akcióterve intézkedéseket és beavatkozásokat tartalmaz. 
 
 

1.3.2 A támogatási kérelem szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 

Demográfiai jellemzők és a humán erőforrás állapota: 
Hajdú-Bihar megye lakosságszámára a folyamatos csökkenés jellemző az elmúlt 15 évben. A 
paktumterület népességcsökkenése több mint 8.200 fő volt 2001 és 2015 között. A csökke-
nést elsősorban a természetes szaporodás/fogyás okozza; a vándorlás nyertesei a városi jog-
állású települések. Kismértékű – természetes szaporodásból fakadó – népességnövekedés ta-
pasztalható a Hajdúhadházi járásban, mely összefüggésben lehet a roma lakosság magasabb 
arányával. 
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 A megye lakónépességének korcsoportok szerinti megoszlása a 2011-es népszámlálás óta kis 
mértékben módosult: csökkent a 0-14 éves fiatalok és a 15-59 évesek részaránya, miközben 
növekedett a 60 éven felüli korcsoport létszámaránya (23,25%-ra) a megyei népességben, 
mely arány a paktumterületen is érvényes. A megyére és a paktumterületre is jellemző a 
társadalom elöregedése, mely alól három járás jelent kivételt (Hajdúhadházi, Derecskei, Nyír-
adonyi járás), ezekben fiatalosabb a korszerkezet, ami a roma lakosság népességen belüli ma-
gas arányával lehet összefüggésben 

A megye 7 éves és idősebb népességének legmagasabb iskolai végzettsége vonatkozásában 
elmondható az a kedvező irány, hogy igen jelentős mértékben csökkent a két népszámlálás 
közt a maximum kizárólag általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, miközben 
nőtt mind a középfokú, mind a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. A megyében 
azonban az érettségizettek (25,44%) és felsőfokú végzettségűek (13,43%) aránya a növekedés 
ellenére is az országos átlag (27,54% és 15,54%) alatt van, miközben a maximum általános 
iskolai végzettségűek csökkenő aránya (41,05%) még mindig az országos átlag (37,44%) értéke 
feletti. 

A 2011-es népszámlálás adatai alapján Hajdú-Bihar megyében összesen 26.445 fő fogyaté-
kossággal élő, illetve 89.642 fő tartósan beteg személy élt. A halálokok között kitüntetett 
helyet foglalnak el a keringési rendszer betegségei, amelyek a megyében évente átlagosan kb. 
3.000 ember életét követelik. A korai (15-64) halálozást tekintve a daganatos betegségek for-
dulnak elő a legnagyobb számban. 

A vállalkozásokkal folytatott kérdőíves felmérés, illetve a Kormányhivatal napi tapasztalatai is 
rámutatnak arra, hogy az álláskeresők munkaerőpiacon való sikeres szereplését, azaz a mun-
kahely betöltését és megtartását nagyban hátráltathatják az egészségügyi-addiktológiai 
problémák, illetve a munkanélküliség által okozott negatív pszichés hatások. Ezen problé-
mákra tekintettel szükséges a munkaerő-piaci szolgáltatásokat tervezni, megvalósítani, hiszen 
ezek hozzájárulhatnak az egyén önbecsülésének növeléséhez, az önmagába vetett hit vissza-
állításához abban, hogy ezek segítségével képes lesz a jövőben helyt állni a munkaerő-piacon. 

Számos kutatás rávilágít arra, hogy igen nagy jelentősége van a munka nélkül töltött időszak 
hosszának abban, hogy mennyire lesz sikeres a munkaerő-piacra való visszalépésben az állás-
kereső, az állás elvesztését követő fél éven belül van ugyanis a legnagyobb esély az újbóli el-
helyezkedésre, ezért fontos a gyors intézményesített beavatkozás, illetve gyors segítségnyúj-
tás az álláskeresők számára. Minél több időt tölt valaki a munka világán kívül, annál inkább 
romlanak elhelyezkedési esélyei, ezért is különösen fontos a gyors beavatkozás. Pontos 
számadatok kizárólag a 12 hónapon túl regisztrált álláskeresőkre (2016. júniusban a megyében 
8.280 fő, azaz az összes regisztrált álláskereső harmada; a paktumterületen 5.117 fő, azaz a 
megyében regisztrált összes álláskereső ötöde, a paktumterület összes regisztrált álláskere-
sőjének harmada 12 hónapon túlmenően került regisztrálásra álláskeresőként) vonatkozóan 
vannak, hat hónapon túl regisztráltakra vonatkozóan az adatbázis szűrése nem lehetséges, 
holott ezen csoport nagyobb létszámot tehet ki, mint az egy éven túl regisztráltaké. 

 
 
Humán infrastruktúra jellemzői: 
A kisgyermekes szülők, főként a nők munkába állásának segítése, illetve munkaerő-piaci rein-
tegrációja szempontjából fontos tényező az, hogy vannak-e a lakhelyen, vagy annak közvetlen 
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közelében a kisgyermekellátásra szakosodott intézmények, közszolgáltatások, ahol a kisgyer-
mekek napközbeni felügyeletét ellátják a szülők munkavégzésének ideje alatt. A kisgyermek-
ellátás intézményrendszere jelentős fejlesztéseken esett át a 2007-2013 közti időszakban, 
melyet a korábbi 99%-os bölcsődei és 82%-os óvodai kapacitáskihasználtság is indokolt. Ezek 
eredményeként 642 db bölcsődei férőhely került felújításra és 188 db új férőhely létesült. 
Emellett közel száz családi napközi férőhely is kialakításra került. Továbbá 27 óvoda 828 db 
férőhelye került fejlesztésre. 2014-2020 között a megye ITP-jében 777 db férőhelyet kíván fej-
leszteni a 0-3 éves korosztály számára, amelynek eléréséhez jelenleg 55 db benyújtott pályázat 
áll értékelés alatt. A fejlesztések ellenére is mindössze a megye 28 településén érhető el böl-
csőde és/vagy családi napközi szolgáltatása – a paktumterületen a bölcsődei férőhelyek 
száma 842 db, míg a családi napköziké 124 db –, ezek kiemelkedően magas kihasználtsága 
jelzi, hogy vélhetően a megye más településein is lenne igény férőhelyekre, mellyel tovább 
lehetne növelni a kisgyermekesek munkaerő-piacra való belépésének arányát. 

A megye munkaerő-piacának vizsgálatakor főként a középfokú és felsőfokú intézmények által 
nyújtott képzések, szakképzések a legfontosabbak, hiszen az alapfokú oktatási intézmények-
nek direkt kihatása a későbbi munkaerőre még közvetettebbek. A megye kiterjedt középfokú 
oktatási intézményhálózattal rendelkezik, 39 intézményben 137 feladatellátási hely műkö-
dött, ez 26.513 fő tanulólétszámmal párosult 2015-ben. Az iskolarendszerű középfokú okta-
tás munkaerő-piaci szempontból kiemelten fontos területe a szakképzés, melyben a KIR adat-
bázis alapján 9.354 fő tanult 2015-ben. A megyében létszám adatok alapján kiemelkedő szak-
macsoportok az alábbiak voltak:  

 Vendéglátás-turizmus (kiemelten szakács, pincér, cukrász);  
 Gépészet (kiemelten épület-és szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, gépgyártástech-

nológiai technikus és hegesztő szakmák); 
 Egészségügy (kiemelten ápoló, gyakorló ápoló, sport-és gyógymasszőr szakmák); 
 Kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció (kiemelten eladó, logisztikai ügyin-

téző, kereskedő szakmák).  
 
A legtöbb iskolarendszerű szakképzés (105 db) Debrecenben érhető el. Kiemelkedik még szak-
képzési szerepével Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Püspökladány, Balmazúj-
város, Hajdúszoboszló, ahol városonként 10-20 féle szakma oktatása is folyik. Az iskolarend-
szerű szakképzés szempontjából megemlítendő még Polgár, Biharkeresztes, Nádudvar, Hajdú-
dorog és Létavértes, ahol településenként 1-4 szakma képzése érhető el. A paktumterületen 
iskolarendszerű szakképzés keretében összesen 18 szakmacsoport 52 szakmája tanulható. 

Hajdú-Bihar megyében a jogszabályban definiált 20 hiányszakma közül mindössze 10 szerepel 
a megye 2016-os képzési jegyzékén. A fennmaradó 10 db hiányszakma (gyakorló ápoló; hús-
ipari termékgyártó; útépítő; mezőgazdasági gépész; vegyipari technikus; ács; gépgyártástech-
nológiai technikus; hűtő-és légtechnikai rendszerszerelő; a járműfényező és a járműipari fém-
alkatrészgyártó szakmák) felé tehát nem tudja hathatósan irányítani a megyei Kormányhivatal 
a regisztrált álláskeresőket. (A hiányzó hiányszakmákból három (útépítő, járműfényező, jár-
műipari fémalkatrészgyártó) még iskolarendszerű képzésben sem érhető el.) A megyei képzési 
jegyzék összeállításánál figyelembe veszik továbbá a regisztrált üres álláshelyeket, az álláske-
resők képzések iránti igényeit, a hiányszakmákat, a megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság ja-
vaslatait, azonban a megyei Kormányhivatalnak a megyei képzési jegyzék véglegesítésekor 
egyedi döntési lehetősége van. A megyei képzési jegyzéken azok a képzések szerepelhetnek – 
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az előírt feltételeken túlmenően - ugyanis, melyekre érvényes ajánlattétel érkezett, így előfor-
dulhat, hogy nem sikerül minden olyan képzést elindítani, melyeket a Kormányhivatal úgy ítélt 
meg, hogy az adott szakmára a munkáltatói és munkavállalói oldalról is jelentős igény lenne.  

Azon regisztrált üres álláshelyeknél, amikhez egyértelműen társítható a két szakképző cent-
rum képzési kínálatában levő szakma, az állapítható meg, hogy a következő három évben 
végző tanulókkal az üres álláshelyek szakmáinak felét be lehet tölteni, másik felét viszont nem 
tudja biztosítani a megye szakképzési rendszere a kevés végzős tanuló, vagy a képzés hiánya 
miatt. A 2016/2017-es évi hiányszakmák közül hatban (járműfényező, bádogos, útépítő, 
gazda, nyomdaipari gépmester, járműipari fémalkatrészgyártó) a következő három évben 
nem fog végezni a két szakképző centrum iskolarendszerű oktatásában tanuló. Természetesen 
a két szakképző centrumon kívül más képző intézmények képzési palettája tartalmazhatja eze-
ket a képzéseket is. 

Kiemelkedő Hajdú-Bihar megyében a Debreceni Egyetem felsőoktatási szerepe, széles kör-
ben képez szakembereket. A felsőfokú képzettséggel rendelkezők aránya a regisztrált álláske-
resők közt a legalacsonyabb, melyben szerepet játszanak hatékonyabb álláskeresési techni-
káik és a munkaerő-piac könnyebben felszívja a felsőfokú végzettségűeket, mindemellett a 
felsőoktatásból kikerülők kiemelt célcsoportjai lehetnek a megyei paktumnak. 

 
Gazdasági helyzet: 
Hajdú-Bihar megyét országos összehasonlításban viszonylag gyenge gazdasági teljesítőképes-
ség jellemzi, az egy főre jutó GDP alapján a megyék rangsorában a 12., a GDP alapján a 6. 
helyet foglalja el. 

A megye GDP-jéhez 2014-ben a primer szektor hozzájárulása 11% volt, mely bár önmagában 
kis arányú, azonban a többi megyéhez viszonyítva jelentős. A megyei primer szektor aránya 
az országos érték majdnem háromszorosa, a megyék rangsorában ezzel Hajdú-Bihar megye a 
3. helyen áll, azaz az agrárium szerepe jelentős a megyében. Ezt erősíti az is, hogy a regisztrált 
vállalkozások 46%-a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ágazatban tevékenykedik, a 
működő vállalkozásoknak pedig a 6,25%-a működik a primer szektorban. Az alkalmazásban 
állók 5,25%-a dolgozik mezőgazdaságban. Az ipar és a szolgáltatás aránya a megyében az or-
szágos átlag alatt van, a szekunder szektornak 29%, a tercier szektornak 60% a megye GDP-
jéhez való hozzájárulása. Az adatokból is kitűnik, hogy a megye agrár jellege (összefüggésben 
az intenzív művelés gépesítettségével) nem a foglalkoztatás bővülését erősíti. 

A megyében regisztrált és ténylegesen működő vállalkozások száma közt jelentős a különbség, 
a regisztrált vállalkozásoknak mindössze egyharmada működik. A legtöbb vállalkozás (össze-
sen 45%) a megyében három ágazatban, a Kereskedelem, gépjárműjavítás, a Szakmai, tudo-
mányos, műszaki tevékenység ágazatban és az Építőiparban működik. 

A regisztrált vállalkozások között folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a nagyobb foglal-
koztatottságú és tőkeerős vállalkozások aránya, és nő a 10 fő alatti mikrovállalkozásoké, ami 
a foglalkoztatás bővülését nem feltétlenül segíti elő. 

Hajdú-Bihar megyében az átlagkeresetek az országos átlag 83%-át teszik ki (nettó 128.125 
Ft), amellyel a megyék rangsorában a megye a 13. helyet foglalja el (bár ez a környező me-
gyékénél kedvezőbb helyezés), és amivel jelentősen elmarad az EU átlagtól, de még a velünk 
együtt az EU-hoz csatlakozott államokétól is. Ezt támasztják alá a megyéből kifelé irányuló 
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foglalkoztatási célú 2011-es ingázási adatok is, melyek szerint vélhetően a magasabb bérszín-
vonal miatt más megyébe jár dolgozni 8.569 fő, külföldre pedig további 640 fő. A más megyé-
ből Hajdú-Bihar megyébe ingázók száma eközben jóval alacsonyabb, 5.100 fő. 

A megye számos és kiterjedt ipari területi kínálattal rendelkezik a potenciális befektetők 
számára. 

 
Munkaerő-piaci helyzet: 
A megye foglalkoztatást befolyásoló társadalmi mutatói szintén kedvezőtlenek: a munkanél-
küliségi ráta (11,4%) tekintetében Hajdú-Bihar a megyék rangsorában az utolsó előtti helyen 
áll, a foglalkoztatás tekintetében a 17. (58,4%).  

A megye gazdaságilag aktív korú (15-74 éves) népességének nagy aránya, 40%-a (169.000 
fő) inaktív. A paktumterületen a 19-64 éves korosztály létszáma 219.209 fő. Az inaktívak két 
nagy csoportját alkotó tanulók és nyugdíjasok a munkaerő-piac számára kevésbé aktivizálha-
tók. A 169.000 fős inaktív népességen belül a rokkantsági, a rehabilitációs ellátásban, az árva-
sági ellátásban részesülő, továbbá az ápolási díjban, foglalkoztatást helyettesítő támogatás-
ban, és egészségkárosodás miatti ellátásban részesülő személyek száma, azaz az ún. járadéko-
sok köre körülbelül 40 ezer fő. Ezen inaktív csoportok munkaerő-piaci eszközökkel való támo-
gatása fontos feladat a megye foglalkoztatottságának növelése érdekében. 

Az ország megyéihez viszonyítva is túl magas a költségvetési szférában foglalkoztatottak 
száma és aránya (a foglalkoztatottak 41,4%-a) a versenyszférában foglalkoztatottakhoz ké-
pest. Ez vélhetően összefüggésben van megyénkben a közfoglalkoztatottak magas számával.   

Megyén belül is jelentős a foglalkoztatási célú ingázás. Kiemelhető Debrecen Megyei Jogú 
Város megyehatárokon átívelő foglalkoztatási központi szerepe. A paktumterületen fő ingá-
zási célterületek a főként járási központok városai, illetve néhány olyan városi, vagy nem 
városi jogállású települések, melyeknek jelentős gazdasági potenciálja van az ott működő 
jelentős foglalkoztatók miatt, pl. Téglás, Ebes, Nádudvar. A községekben lakó foglalkoztatottak 
közel fele ingázik munkahelyére. A naponta ingázó foglalkoztatottak aránya a Derecskei, Haj-
dúhadházi és Nyíradonyi járásban a legmagasabb.  

Kiemelhetők azok a munkaerő-piac szempontjából meghatározó települések, melyek helyben 
foglalkoztatóként és/vagy ingázási célterületként a legnagyobb foglalkoztatást biztosítják a 
megyében. Ezek: Debrecen; 5000 fő fölötti foglalkoztatottal rendelkezik négy település: Haj-
dúböszörmény, Hajdúszoboszló, Berettyóújfalu, Hajdúnánás; 2000-5000 fő közötti foglalkoz-
tatottal rendelkezik 7 település: Balmazújváros, Püspökladány, Nádudvar, Hajdúhadház, De-
recske, Polgár, Hajdúdorog; és további 20 település olyan célterület még, amely minimum száz 
fő oda ingázóval rendelkezik. 

Az egyébként minden feltételben egyező üres álláshelyek és az álláskeresők egymásra találá-
sát sokszor nehezíti, hogy nem egy földrajzi területen vannak. Ennek a feloldása lehetne, a 
munkavállalók lakhelyváltoztatása, viszont a vidéki családok mobilitását nehezítik a sajátos in-
gatlanpiaci viszonyok, miszerint jelentős különbség van az országon és egyúttal a megyén be-
lüli ingatlanárakban, továbbá a vidéki ingatlanokra kisebb a fizetőképes kereslet, így nehezeb-
ben lehet őket értékesíteni. 

A jövőben több foglalkoztatást segítő támogatási program fog futni egyszerre a megyében, 
ahol az egyes programok célcsoportja között átfedés tapasztalható, és nagy számú indikátor 
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teljesítés lesz előírva a programokhoz, így valószínűsíthető, hogy versengés lesz az egyes prog-
ramok között az álláskeresőkért. Ez fokozott koordinációt igényel a megvalósító szervezetek 
között. 

Nehezíti a programok indikátorvállalásainak a teljesítését, hogy főleg a legalább 12 hónapja 
regisztrált (tartós) álláskeresők (a paktumterületen az egy éven túl regisztrált álláskeresők 
száma 5.117 fő) nagy része nem mozgósítható, nehezen kibillenthető az állapotából (nem 
megfelelő hajlandóság a munkába állásra, nem megfelelő szaktudás), ezért fontos lehet majd 
az inaktívak bevonása a támogatási programokba, a munka világába történő visszavezetésük 
érdekében. 

A megyében a szociális szövetkezetek harmada működik (77 db), a paktumterületen 51 db 
szociális szövetkezet működik, foglalkoztatásban betöltött szerepük kicsi, működésük nagy-
ban függ az elérhető támogatásoktól. 

 
Munkaadói igények: 
A munkáltatói igényeket több oldalról elemeztük. Egyrészt vizsgáltuk a Kormányhivatalnál re-
gisztrált betöltetlen álláshelyeket (9.503 db), másrészt a legnagyobb álláskereső portálon egy 
időpontban megjelenő álláshirdetéseket (302 db), harmadrészt a megye vállalkozási körében 
végzett 100 elemes kérdőíves felmérés 447 jelenleg betöltetlen álláshelye alapján. Míg az ál-
láskereső portálon főként magasabb iskolai végzettséget és több éves szakmai tapasztalatot 
várnak el a munkavállalóktól, leginkább szellemi munkakörök betöltéséhez, addig a regiszt-
rált üres álláshelyek és a kérdőíves felmérésben érintett vállalkozások jelentős része inkább 
szakképzettséget vár el, szakmai vagy munkatapasztalatot nem, viszont fizikai munkakö-
rökbe keres munkaerőt.  

A kérdőíves felmérés és az állásportál adatai lehetővé tették az álláshelyek betöltéséhez szük-
séges kompetenciák vizsgálatát is, azonban a Kormányhivatalnál regisztrált állások esetében 
kompetencia adatok nem voltak elérhetők (kizárólag az elvárt szakmai végzettség és a szak-
képzettség szükségessége volt vizsgálható). Ezek alapján megállapítható, hogy a leggyakrab-
ban elvárt kompetenciák a megkérdezett munkáltatóknál leginkább az önálló munkavégzés 
képessége, a terhelhetőség és a csapatmunkára való alkalmasság volt. Fontos elvárt képes-
ség a probléma-és feladatmegoldó képesség, de nagy az igény a műszakos munkavégzés vál-
lalására és a precizitásra is. Az állásportálon hirdetett álláshelyek betöltéséhez pedig legin-
kább a jó kommunikációs képesség, felhasználói szintű számítógépes ismeret, B kategóriás 
jogosítvány, az önálló munkavégzés képessége, továbbá az idegen nyelv tudása szüksége-
sek. 

Összevetve a regisztrált álláskeresők elhelyezkedési igényeit a regisztrált üres álláshelyekkel, 
az alábbiak állapíthatók meg: a megyében regisztrált 24.510 fő álláskereső kevesebb, mint 
40%-ának tudnának állást biztosítani az üres álláshelyek, ha képzettségben, munkavállalási 
hajlandóságban, területi elhelyezkedésben teljes illeszkedés lenne. A paktumterületen re-
gisztrált álláskeresők (16.501 fő) harmadának (33%, 5.525 fő) tudnának az üres álláshelyek 
állást biztosítani. Szakma csoportonként azonban jelentős eltérés látszik: amíg például a fegy-
veres szervezeteknél jelentős állás túlkínálat mutatkozik (4.682%!), addig a termelő-szolgál-
tató cégek vezetői és a magasabb végzettséget igénylő munkakörökben kevés (5-8%) az üres 
álláshely az álláskeresők igényeihez mérten. A legtöbb szakmacsoportban átlagosan az igé-
nyek 20-40%-ára van üres álláshely regisztrálva. A legtöbb üres álláshely az alábbi foglalkozá-
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sok terén mutatkozik: szakképzettséget nem igénylő egyszerű szolgáltatási, szállítási munka-
kör (2.833 fő), fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozása (1.030 fő), 
takarító (560 fő), kézi csomagoló (352 fő), egyszerű mezőgazdasági foglalkozás (348 fő), egy-
szerű ipari foglalkozás (346 fő), egyszerű építőipari foglalkozás (308 fő). 

Az üres álláshelyek és az álláskeresők járásonkénti alakulását tekintve megállapítható, hogy 
minden járásban több az álláskereső, mint az üres álláshely, azonban néhány járásban mind 
abszolút értékben, mind arányaiban eltolódik az álláskeresők túlsúlya irányába. Ilyen járások: 
a Hajdúhadházi, Hajdúszoboszlói, Balmazújvárosi és Püspökladányi járások.  

8. sz. ábra: Az üres álláshelyek és a regisztrált álláskeresők aránya járásonként, 2016. június 

 

Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály adatai alapján saját 
szerkesztés 

A legtöbb üres álláshely a Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás nemzetgaz-
dasági ágban van bejelentve, ami utalhat arra, hogy a megye gazdaságában a közszféra fog-
lalkoztatása kiemelkedően magas, illetve arra is, hogy a közszféra nagyobb arányban kér se-
gítséget a járási hivataloktól az üres álláshelyek betöltéséhez, mint a versenyszféra. Ez utóbbit 
a vállalkozói interjúk is alátámasztják, mely szerint a regisztrált és kiközvetített álláskeresők 
munkaalkalmassága jórészt nem megfelelő, és az eljárás is bürokratikus és hosszadalmas.  

A fentiekben jelzett Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás nemzetgazdasági 
ág a járások zömében domináns az üres álláshelyek tekintetében, kiemelendő a Hajdúhadházi 
járás, ahol ezen nemzetgazdasági ágon kívül szinte nincs is üres álláshely. Szinte minden járás-
ban kiemelkedik a Feldolgozóipar és az Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 
is, továbbá néhány járásban a gazdaság sajátosságaihoz igazodóan jelenik meg sok álláshely. 
Pl. a Hajdúszoboszlói járásban a Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, a Debreceni járásban a 
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazatban. 

A megyében az üres álláshelyek 62%-át – a paktumterületen a 24,7%-át –  50 fő feletti fog-
lalkoztatotti létszámú cégek jelentették be, amely arra utal, hogy a nagyobb foglalkoztatók a 
nagyobb létszámot, alacsony iskolai végzettséget, fizikai munkakör betöltését igénylő létszám- 
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és bértámogatási elvárásaik miatt inkább várnak segítséget üres álláshelyeik betöltéséhez a 
járási hivataloktól, mint a kisebb vállalkozások. A paktumterületen az üres álláshelyek ötödét 
jelentették be 10 fő alatti foglalkoztatotti létszámú cégek. 

A munkáltatók az üres álláshelyek felénél a betöltésükhöz munkaerőpiaci támogatást igényel-
nének, ami alátámasztja, hogy a tőkehiányos gazdaságnak szüksége van a fejlődéséhez a Kor-
mányhivatalok nyújtotta pénzügyi segítségre. 

Számos üres álláshely betöltéséhez szakma egyértelműen társítható, ahol a jelenleg szakmát 
tanulók létszáma fel tudná tölteni az üres álláshelyeket, pl. pék, vagy jelentősen meg is haladja 
a tanulók száma, pl. szociális gondozó, szakács, kőműves, gépi forgácsoló. A felnőttképzésben 
tanulók ezeket a számokat tovább növelik. 

 
Regisztrált álláskeresők jellemzése: 
A megyében regisztrált álláskeresők száma 2013 óta folyamatosan csökken, ez szoros össze-
függésben van a közfoglalkoztatottak számának növekedésével, ami kedvezőtlen az elsődle-
ges munkaerő-piac szempontjából. A Debreceni, Derecskei, Nyíradonyi és Berettyóújfalui já-
rásokban van a legtöbb regisztrált álláskereső.  

A regisztrált álláskeresők 1/3-át teszik ki a tartós munkanélküliek, a paktumterületen szá-
muk 2016. júniusában 5.115 fő, akik fokozott figyelmet, munkaerő-piaci támogatást igényel-
nek, mert nehezebben lehet őket aktivizálni, visszajuttatni a munkaerő-piacra. 

A megyében az álláskeresők 42,9%-a (10.521 fő) alapfokú végzettséggel, vagy azzal sem ren-
delkezik, akik biztosan fizikai munkát keresnek, és 52%-uk (12.753 fő) középfokú végzettségű, 
akiknek jelentős része szintén csak fizikai munkakörben tud elhelyezkedni, ez szerencsésnek 
mondható abban a tekintetben, hogy a üres álláshelyek 90%-a (8.894 db) fizikai munkakö-
rökbe keres munkaerőt. Kedvező azonban, hogy a regisztrált álláskeresők 62%-a rendelkezik 
valamilyen szakképzettséggel, arányuk különösen magas a Debreceni és a Hajdúszoboszlói já-
rásban. A paktumterület regisztrált álláskeresőinek (16.499 fő) fele (8.331 fő) alapfokú vég-
zettséggel, vagy azzal sem rendelkezik. Középfokú végzettséggel 47%-uk (7.781 fő), míg fel-
sőfokú végzettséggel 2,3% (387 fő) rendelkezik. 

Nem állapítható meg egyértelmű összefüggés a munkanélküliség tartóssága és a szakképzet-
lenség között, azaz arányaiban nincs több szakképzetlen a tartósan munka nélkül élők közt. 

Kedvezőtlen jelenség, hogy a 25 év alatti regisztrált álláskeresők 60%-a (2016-ban 2.353 fő) 
semmilyen szakképzettséggel nem rendelkezik, a paktumterületen ez az érték 56%, ez azt 
mutatja, hogy a fiatalok 25 éves korukig nem tartják fontosnak egy szakma kitanulását, vagy 
nem tekintik valódi értéknek a szaktudást/szakma birtoklását. Vélhetően szakma és munkata-
pasztalat híján regisztrált álláskeresőként tartják fenn magukat (és családjukat). Az idősek kor-
osztályánál megfordul a trend: már több mint 60%-uk rendelkezik valamilyen szakképzettség-
gel, amiben nyilvánvalóan szerepet kap az intézményrendszer által biztosított szakképzési ori-
entáció, mint munkaerő-piaci eszköz. 

A szakképzettséggel rendelkező regisztrált álláskeresők (15.272 fő) közt legnagyobb arányt 
(közel 70%-ot) az alacsony iskolai végzettséghez kötődő szakképzettséggel rendelkezők 
(10.420 fő) teszik ki. Ezen két szakképzettség-típus (alapfokú szakképesítés és alapfokú iskolai 
végzettségre épülő középfokú szakképesítés) legjellemzőbb szakmái az álláskeresők közt az 
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alábbiak: kerti munkások, mezőgazdasági munkások, motorfűrész kezelők, zöldség-és fűszer-
növény termelők; illetve a nőiruha-készítők, kőművesek, szobafestő-mázolók, asztalosok, esz-
tergályosok, ács-állványozók, hegesztők, férfiruha-készítők, burkolók. Megállapítható, hogy 
számos azonos szakma megjelenik mind a regisztrált álláskeresők szakképzettségében, mind 
az üres álláshelyek közt, az álláshelyek azonban mégis betöltetlenek maradnak. Ennek több 
oka is lehet, pl. a területi elkülönülés az üres álláshely és álláskereső közti földrajzi távolság, a 
megszerzett szakma mögötti nem valós tudás, az alacsony munkavállalói hajlandóság és a 
munkavégzésre való alkalmatlanság (pl. addiktológiai problémák miatt) is. E három utóbbi in-
dokot a vállalkozói kérdőívek, interjúk is alátámasztották. 

A legnagyobb számú legalább középfokú iskolai végzettségre épülő szakképzettségek a regiszt-
rált álláskeresők körében az alábbiak: autószerelő, pénzügyi ügyintéző, számítástechnikai 
szoftver üzemeltető, mérlegképes könyvelő, ápoló, közgazdász. 

Az üres álláshelyek 83%-ának betöltéséhez nem elvárt a szakképzettség, 94%-ának betölté-
séhez nem szükséges gyakorlati tapasztalat sem, az iskolai végzettség viszont az üres állás-
helyek 88%-ánál elvárás volt. Jelentős számú, ezen kritériumoknak megfelelő regisztrált ál-
láskereső van a rendszerben, azaz az üres álláshelyek elvárásaiban és az álláskeresők képzett-
ségi-, szakképzettségi szintjében nincs jelentős eltérés, amennyiben pusztán az adatok összes-
ségét tekintjük. Az üres álláshelyek földrajzi elhelyezkedését és a regisztrált álláskeresők lak-
helyét is összevetve megállapítható, hogy kiemelt problémát nem elsősorban az álláshelyek 
és álláskeresők közti földrajzi távolság, mint inkább az ún. puha tényezők jelentik. Pl. a re-
gisztrált álláskeresők nem hajlandók munkába állni, nem hajlandók a kiközvetített személyt 
foglalkoztatni, vagy nincs megelégedve a munka minőségével, munkához való hozzáállásával, 
azaz a munkáltatók elvárásai és a munkavállalók igényei nincsenek összhangban. A disszonan-
cia fellelhető a bérigényekben, az állás presztízsében, a munkakörülményekben, az etnikai ho-
vatartozásban, a munkavállaló fizikai megjelenésében, viselkedésében, a szaktudás elvárt 
mélységében. E puha tényezők nagy jelentősége, befolyásoló ereje jelentős erőfeszítést igé-
nyel nem csupán a nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások körében, hanem minőségében is az 
intézményrendszertől.   

Az üres álláshelyek 83%-ának betöltéséhez nem elvárt a szakképzettség azonban az adatokat 
végzettségi kategróiánként vizsgálva, azok ellentmondásossága figyelhető meg. Pl. a techni-
kumi végzettség elvárásához szinte egyáltalán nem jelenik meg a szakképzettség igénye, ho-
lott a szakképzettség az iskolai végzettségből adódó output.   

2014-ben megközelítőleg 24 ezer fő megváltozott munkaképességű személy részesült ilyen 
jogcímen ellátásban a megyében. A regisztrált álláskeresők közt viszonylag csekély (3,6%, 889 
fő) a megváltozott munkaképességűek aránya, ez a szám a paktumterületen 552 fő. Ezen 
személyek munkaerő-piaci vonatkozásaival mindenképpen foglalkozni szükséges, hiszen szá-
mos tényező korlátozza munkaképességüket és így a kiajánlható álláslehetőségeket is. Legna-
gyobb mértékben az elvégezhető munka jellege vagy az elvégezhető munka mennyisége ilyen 
tényező, de korlátozó tényező lehet a munkába járás és egyéb okok is.  

A megváltozott munkaképességűek – hasonlóan az összes regisztrált álláskeresőhöz –  legin-
kább a szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban, valamint az ipar, építőipar: és a keres-
kedelem-szolgáltatás területén helyezkednének el.  

Megállapítható, hogy a regisztrált álláskeresők közt a fiatalok évek óta ugyanolyan arányban 
vannak jelen, ami azt jelenti, hogy elhelyezkedési lehetőségei nem javulnak. A közép-és idős 
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korúaknál már eltolódik az arány: nő az 55 év felettiek aránya, azaz idős korban egyre nehe-
zebb az elhelyezkedés.  

A regisztrált álláskeresők kb. 16%-a 25 év alatti, ezek ¾-e sosem dolgozott (közel 2900 fő). 
Az összes pályakezdő pedig mintegy 3200 főt tesz ki. A paktumterületen a 25 év alatti regiszt-
rált álláskeresők 60%-a (2.398 fő) pályakezdő. Az üres álláshelyek vizsgálata alapján megálla-
pítható, hogy a munkatapasztalat főként a szakképzettséget és magasabb iskolai végzettséget 
igénylő állásoknál elvárás. A pályakezdők jelentős részénél komoly akadályt képezhet a mun-
katapasztalat hiánya, amelyet munkatapasztalat-szerző támogatásokkal lehet feloldani. Fon-
tos megjegyezni egy, a munkáltatói interjúkból kiolvasható trendet is, mely szerint a fiatalok 
munkavállalási hajlandósága, munkavégzésének minősége romló tendenciát mutat az elmúlt 
években. A pályakezdők aránya a regisztrált álláskeresők közt a Debrecenin kívül a Nyíradonyi 
és a Derecskei járásban a legmagasabb. Problémaként említik, hogy az iskolából frissen kike-
rülő, szakképzettséggel rendelkező fiatalok nem rendelkeznek valós, alkalmazható elméleti és 
gyakorlati tudással.  

A Kormányhivatal által alkalmazott profiling rendszert vizsgálva látszik, hogy a használt három 
kategória közül az önállóan munkát keresők száma a legkisebb (13%), valamint minél alacso-
nyabb iskolai végzettséggel rendelkezik valaki, és minél hosszabb ideje álláskereső, annál 
inkább szüksége van segítségre a munkaerő-piacra való be/visszalépéshez, és annál több 
szolgáltatást kínálnak neki. A regisztrált álláskeresők közel fele, míg a tartósan regisztrált ál-
láskeresők 70%-a a legsúlyosabb helyzetű kategóriába sorolt, akik elsődleges munkaerő-pia-
con való elhelyezkedésének esélye minimális, ők közfoglalkoztatással segíthetők. A magasabb 
iskolai végzettségűek gyorsabban el tudnak helyezkedni a munkaerő-piacon. Megfigyelhető, 
hogy az önálló álláskeresők aránya azokban a járásokban kedvezőbb (magasabb), ahol a térség 
gazdasága erősebb, a foglalkoztatási mutatók kedvezőbbek.  

A megyében számos olyan civil szervezet működik, mely munkaerő-piaci szolgáltatások nyúj-
tásával foglalkozik, azok széles körét lefedik, jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A mun-
kaerő-piaci szolgáltatások a Kormányhivatal vonatkozó szervezeti egységei járási szinten, közel 
a lakóhelyhez mindenki számára elérhetők. Számos munkaerő-piaci támogatási program fut a 
megyében, mely során a járási hivatalok jelentős szakmai tapasztalatot halmoztak fel. 

 

1.3.3 Szakmapolitikai, jogi háttér 

A projekt kidolgozása során számos jogszabály előírásait figyelembe vettük, melyek részletes 
bemutatását annak nagy terjedelme miatt a megvalósíthatósági tanulmány mellékletébe he-
lyeztünk. A támogatási kérelem, illetve a projekt céljainak sikeres teljesítése érdekében a szá-
mos hazai törvény és rendelet mellett szükséges megvizsgálni az európai uniós szabályozást 
is, hiszen ezek is befolyásolják az egyes projekttevékenységek, projektcélok megvalósítását. A 
figyelembe vett jogszabályok felsorolás-szerűen az alábbiak: 

 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 
 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 
 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 
 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, va-

lamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők 
foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 
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 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és 
munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellá-
tásáról 

 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint 
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, vala-
mint a nyilvántartásból való törlésről 

 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint 
a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támo-
gatásról 

 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz 
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 

 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 
 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 
 Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke 
 Európai Bizottság 651/2014/EU rendelete 
 Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU Rendelete 

 
 

1.3.4 A támogatási kérelem céljainak kapcsolódása a Széchenyi 2020 céljaihoz 

Az Európa 2020 a következő évtizedre szóló európai uniós növekedési stratégia, melynek célja, 
hogy az EU gazdasága intelligens, fenntartható és inkluzív legyen, amelyek azt hivatottak elő-
segíteni, hogy az Unióban és a tagállamokban magas legyen a foglalkoztatottság és a termelé-
kenység, és erősödjön a társadalmi kohézió. Az EU öt nagyszabású célt tűzött ki maga elé a 
foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és az éghajlat/energiapolitika 
területén, melyeket 2020-ig kíván megvalósítani. Mindegyik tagállam saját nemzeti célokat 
fogadott el ezeken a területeken, fejlesztési stratégiáját – így a Széchenyi2020 programot is – 
ezekhez igazítja. A paktum projekt több területen is hozzájárul az Európa2020 és a Széche-
nyi2020 programokban vállalt célkitűzésekhez is, így az aktivitási ráta növekedéséhez, a korai 
iskolaelhagyók arányának csökkenése, illetve a képesítést szerzők arányának növekedése cél-
kitűzéshez. Mindezeket a foglalkoztatási stratégiába és akciótervbe betervezett intézkedések 
és beavatkozások garantálnak, továbbá maga a paktumösszefogás közvetlenül szolgálja a 
munkanélküliség csökkentését és a foglalkoztatási színvonal emelését. 

 

A Partnerségi Megállapodásban a Kormány célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglal-
koztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szü-
lők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fej-
lesztése által. Az elkészült stratégia és akcióterv ezen cél megvalósulása érdekében külön be-
avatkozást épített a gyermekjóléti alapellátást (bölcsődei) és óvodai ellátást célzó infrastruk-
túra-fejlesztések számára. A beavatkozás épít a TOP-1.4.1-15 és a TOP-6.2.1-15 „A foglalkoz-
tatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgál-
tatások fejlesztésével” című kiírásaira. A megvalósuló pályázatok révén nő a kisgyermekellátás 
humán-erőforrás ellátottsága is, hiszen a fejlesztések által megnövekedett kapacitások mű-
ködtetése több munkaerőt is igényel. A pályázati felhívások már a pályázat tervezéséhez és 
megvalósításához is előírták a kisgyermekellátás terén jártas szakemberek bevonásának köte-
lezettségét.  
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A Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

A TOP küldetése, hogy valamennyi megye és település esetében erősítse azokat a fejlődési 
elemeket, amelyekkel potenciáljuk, erőforrásaik kibontakoztathatók. A TOP a Kormány ki-
emelt gazdaságfejlesztési, növekedési és foglalkoztatási céljaira tekintettel, valamint az Eu-
rópa 2020 stratégiához való illeszkedés, az ágazati fejlesztésekkel való lehatárolás és szinergia 
biztosítása érdekében, az Európai Bizottsági 11 tematikus céljához való kapcsolódás, a költ-
ségvetési és tematikus determinációkhoz való igazodás alapján, a Partnerségi Megállapodás-
ban foglaltakkal összhangban az alábbi kiemelt fejlesztési célokat határozta meg:  

I. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi fel-
tételek biztosítása 

II. Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi ösz-
szetartozás javításához szükséges feltételek biztosítása 

 

A TOP stratégiai célja és a hozzájuk kapcsolódó beavatkozási irányok több, az Európa 2020 
Stratégia alapján meghatározott uniós tematikus célkitűzés elérését támogatják, ezáltal hoz-
zájárulnak a EU2020 célkitűzések teljesüléséhez, kiemelten a fenntartható és az inkluzív növe-
kedéshez kapcsolódó stratégiai célokhoz. A TOP az alábbi EU2020 stratégiai célokhoz járul 
hozzá, összhangban a Nemzeti Reform Programban (NRP) és a Partnerségi Megállapodásban 
(PM) rögzítettekkel:  

 a TOP foglalkoztatási céljai között célul tűzi ki a nők munkaerő-piaci részvételének 
ösztönzését, melyet a gyermekgondozási létesítmények bővítésével segít, 

 a TOP célul tűzi ki a szegénység csökkentését, melyet direkt módon az alapellátást 
nyújtó közszolgáltatások infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével, a hozzáférés ja-
vításával és a szociális városrehabilitációs intézkedésen keresztül segít, 

 a TOP célul tűzi ki a foglalkoztatottság javítását, kapcsolódva az aktív munkaerő-piaci 
intézkedésekhez, 

 a TOP célul tűzi ki az energiahatékonyság javítását, lehetővé téve az ilyen beavatkozá-
sokat az önkormányzatok számára. 

 

A Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együtt-
működések című, TOP-5.1.1-15 kódszámú felhívás  

A felhívás célja, hogy a megyei önkormányzatok vezetésével, az egész megyére kiterjedően 
létrejövő és/ vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) 
hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - kép-
zési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támo-
gatja a megyei és helyi szinten kialakult foglalkoztatási együttműködések, partnerségek azon 
tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezke-
déséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek. A megvalósított fej-
lesztések kapcsolódnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célokhoz, a területi sajátossá-
gokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez és a foglalkoztatási szint emeléséhez. 
Az intézkedés hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén 
megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához térségi és helyi szintű foglalkoztatási- és gaz-
daságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával járuljon hozzá. A fejlesztések 
kétszintű beavatkozás keretében kerülnek megvalósításra: megyei és helyi szinten. A támoga-
tás célja, hogy megyei szinten átfogó, országos paktum-rendszer jöjjön létre, melynek alapjait 
a helyi megállapodások alkotják. 
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1.3.5 A támogatási kérelem kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához 

Hazánk társadalmi, gazdasági és területi fejlődése, valamint környezetminőségének javítása 
érdekében az Országgyűlés az 1/2014 (I.3.) OGY Határozatával elfogadta az Országos Fejlesz-
tési és Területfejlesztési Koncepciót. A koncepció nemzeti jövőképe, hogy Magyarország 
2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető gazdasági és szellemi központja lesz, lakosságának 
biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő verseny-
képes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött közösségek-
kel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal. A jövőkép szerint patrióta gazdaságpolitika 
mellett az ország gazdasági teljesítménye és GDP-je jelentősen nő, ami helyi és térségi szinten 
is fokozatos, mérhető életminőség javulást eredményezi. 

A gazdaságfejlesztést érintő átfogó fejlesztési cél az Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító 
gazdasági fejlődés. Cél a meglévő értékeket megőrző, kiszámítható, érték-, tudás- és munka-
alapú, hozzáadott értéket és közhasznokat eredményező, valamint a takarékos és hatékony 
erőforrás-felhasználásra épülő gazdasági növekedés, fejlődés és jövedelemtermelés biztosí-
tása, a globális gazdasághoz való felzárkóztatás és a hazai foglalkoztatás jelentős bővítése. A 
cél elérése érdekében kiemelt eszközök a gazdaságba történő beruházások és a vállalkozásfej-
lesztés támogatása, a kis- és középvállalkozások, a családi gazdaságok, a nemzeti vállalatok 
megerősítése és piaci lehetőségeik szélesítése, a biztonságos élelmiszerellátás, a helyi gazda-
ság megerősítése, a helyi közösségek autonóm, önfenntartó és öngondoskodó erejének a 
helyreállítása. 

A szakpolitikákban érvényesítendő specifikus cél a Versenyképes, innovatív gazdaság megte-
remtése. Ehhez szükséges a magyar gazdaság újra-pozícionálása, kedvező helyzetének vissza-
szerzése és megerősítése a külföldi és belföldi piacokon egyaránt. A gazdasági ágazataink és 
erőforrásaink, értékeink fenntartható használatára alapozva növelni szükséges az ország ver-
senyképességét, importkiváltó gazdasági termelését, a foglalkoztatás ösztönzését és a megél-
hetés biztosítását. 

Ennek a megteremtéséhez a Beavatkozási területek a következők: 
 a fejlődési potenciált hordozó ágazatok (pl.: autó- és járműipar; elektronikai iparágak; 

híradástechnika; egészségipar; gyógyszeripar; orvosi berendezés és eszközgyártás; 
élelmiszeripar; építő- és építőanyag-ipar; logisztika; gépipar, szerszámgyártás; vegy-
ipar, környezetvédelmi ipar) fejlesztése, 

 a települések gazdasági csomóponti szerepének és fejlesztői kapacitásának erősítése, 
 a vállalkozások kreatív és innovatív fejlesztéseinek a támogatása, 
 a geotermális és megújuló energetikai potenciál kihasználása, az energiahatékonyság 

növelése és a zöld gazdaság előmozdítása, 
 a kis- és középvállalkozások és a helyi gazdaság szerepének megerősítése, kiépítése, 
 kis- és középvállalkozás-barát gazdasági környezet kialakítása, innovációs szerepkörük 

erősítése a hazai kutatás-fejlesztésben, innovatív foglalkoztatásösztönző programok-
kal tovább növelni és megerősíteni a hazai foglalkoztatásban betöltött szerepüket, 

 a gazdaság dualitásának mérséklése érdekében szükségszerű a gazdasági szereplők kö-
zötti horizontális és vertikális integrációk erősítése, valamint integrált, környezetkí-
mélő és intelligens közlekedésfejlesztést megvalósítani. 
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A koncepció által megfogalmazott középtávú (2014–2020) fejlesztési prioritása a gazdaság-
fejlesztésre vonatkozóan a Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati 
partnerségben. 

Ehhez kapcsolódóan a fejlesztési tématerületek a következők: 
1. Innovatív gazdaságfejlesztés, kis- és középvállalkozások, stratégiai ágazatok, verseny-

képesség: A hazai fejlesztéspolitika központi területét képezi a hazai gazdaság fellen-
dítése, a belső piacot dinamizáló és az exportteljesítményét növelő gazdaságfejlesztés. 

2. Elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság: Elsődleges fejlesztési 
prioritás az elérhetőség javítása a hazai térségek, települések, vállalkozások, intézmé-
nyek és állampolgárok számára 

3. Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság, halászat Az agrár- és élelmiszer-
gazdaság fejlesztése kiemelt jelentőségű, amelynek további megerősítése mind a helyi 
gazdaság, mind az exportcélú termelés és feldolgozás tekintetében fontos.  

 

A Kormány tíz, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő iparágat jelölt ki, amelyek a ma-
gyar gazdaság kitörési pontjait képezhetik, ezért azokat kiemelt ágazatként kezeli: Autó- és 
járműipar; Elektronikai iparágak, híradástechnika; Egészségipar; Gyógyszeripar; Turizmus; Me-
zőgazdaság, élelmiszeripar, élelmiszer-feldolgozás; Építő- és építőanyag ipar; Logisztika; Gép-
ipar (pl.: az orvosi berendezések és eszközök gyártása), szerszámgyártás; Vegyipar. 
 

Hajdú-Bihar megyére az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció a következő fej-
lesztési irányokat határozza meg:  

 Az oktatás színvonalának javítása a szakképzés és a felsőoktatás piaci igényeknek meg-
felelő, valamint a közoktatás szociális dimenziójú fejlesztésével. 

 A K+F+I ösztönzése a kis- és középvállalkozók bevonásával. 
 A vállalkozási környezet fejlesztése ipari parkok létrehozásával és a meglévők tovább 

fejlesztésével, a klaszteresedési folyamat erősítésével, valamint az üzleti, logisztikai, 
közlekedési és szolgáltatási háttér fejlesztésével, a táji, környezeti szempontok figye-
lembevételével. 

 A mezőgazdaság versenyképességének erősítése a biotermelés ösztönzésével, az ag-
rármarketing tevékenység fejlesztésével és a helyi termékek támogatásával. 

 A centrum és a periféria közötti különbségek mérséklése a belső kohézió erősítésével 
és a határmenti együttműködések segítésével. 

 Vidéki környezetminőség javítása a megújuló energiaforrások arányának növelésével, 
a helyi energiatermelés és -ellátás ösztönzésével, a szociális ellátóhálózat fejlesztésé-
vel és otthonteremtési kezdeményezések elősegítésével. 

 Az idegenforgalom fejlesztése komplex programcsomagok kialakításával, illetve a tu-
risztikai infrastruktúra és az marketing tevékenység erősítésével. 

 Debrecen fejlesztése, különös tekintettel az egészségiparra. 
 Az elővárosi kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztése Debrecenben. 

 

Foglalkoztatáspolitikai stratégia 2014-2020 
A szakpolitikai stratégia célja a 2014-2020 közötti uniós programozási időszak foglalkoztatás-
politikai és képzési intézkedéseinek megalapozása a fejlesztési szükségletek felmérésével, 
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valamint a munkaerő-kínálatra fókuszáló szakpolitikai javaslatok megfogalmazása. Jövőkép: 
a foglalkoztatás bővítése. 

Specifikus célok: 
 A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése 
 A fiatalok aktiválása, munkába állásuk ösztönzése és foglalkoztathatóságuk javítása 
 A munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása 
 A munkaerő versenyképességének javítása 
 Az egész életen át tartó tanulás ösztönzésének 
 A gazdasági igényekhez igazodó szak- és felnőttképzési intézményrendszer kialakítása 
 A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása 
 A szociális gazdaság fejlesztése 

 
Prioritások: 

 Munkaerő-piaci hozzáférés a munkakeresők és az inaktív személyek számára  
 A nem dolgozó és nem tanuló fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja  
 Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a munka-

vállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és 
képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való jobb igazítása  

 A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülmé-
nyekhez  

 A szociális gazdaság és társadalmi vállalkozások ösztönzése  
 

Nemzeti Reform Program 
Minden európai uniós tagállam Nemzeti Reform Programot nyújt be, melyben a tagállamok 
bemutatják a legfontosabb gazdasági kihívások leküzdése, valamint az Európa 2020 Stratégia 
végrehajtása érdekében megfogalmazott, kiemelt célkitűzések megvalósítását szolgáló intéz-
kedéseiket. A Program vonatkozó célja a foglalkoztatottság erősítése. A Kormány 2016-ban is 
kiemelt figyelmet fordít a vállalatok munkahelyeket teremtő képességének növelésére, mi-
közben támogatja egyes hátrányosabb helyzetű célcsoportok foglalkoztathatóságának növe-
lését, különös tekintettel a munkanélküliek, elmaradott térségben élők, képzetlen munkavál-
lalók, fiatalok és nők csoportjaira. A támogató környezet kialakításának fontos eszköze a nyílt 
munkaerőpiacon való elhelyezkedést elősegítő aktív munkaerőpiaci eszközök erősítése, a 
közfoglalkoztatásból a versenyszférába való kivezetés előmozdítása az aktiváló elemek erő-
sítésével, ösztönzők bevezetésével, illetve közfoglalkoztatási lehetőség nyújtása az arra legin-
kább rászorulók, képzetlenek, elmaradott térségekben élők számára a közfoglalkoztatás cél-
zásának javításával. 

 
Ifjúsági Garancia 
A fiatalok foglalkoztatási helyzetének további erősítésére és hosszú távú fenntarthatóságára 
fókuszál – a Munkahelyvédelmi Akció 2013-tól elérhető célzott kedvezményei mellett – több 
intézkedés, köztük az Ifjúsági Garancia rendszere, amely 2015 elejétől fokozatos, többlépcsős 
rendszerben, személyre szabottan, széles eszközpalettával (oktatás, képzés, bértámogatás, 
munkaerőpiaci szolgáltatások, gyakornoki program, mobilitási támogatás, vállalkozóvá válási 
támogatás) került bevezetésre – az első szakaszban a legalább hat hónapja regisztrált álláske-
reső fiatalokra fókuszálva. Hosszabb távon célként fogalmazódik meg, hogy a fiatalok a belé-
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pést követő 4 hónapon belül állásajánlathoz, munkatapasztalathoz, oktatásban vagy képzés-
ben való részvételhez jussanak. Az Ifjúsági Garancia részeként a Kormányhivatalon belül az 
eszközök intézményi és szervezetközi koordinációért felelős országos mentor-koordinátor há-
lózat kerül kialakításra, melynek révén javul a foglalkoztatáspolitikai, oktatási, szociális szakte-
rületek és szervezetek közti együttműködés. Az Ifjúsági Garancia rendszere mellett, mely a 
fiatal korosztályra fókuszál, Magyarország a 25 év feletti korcsoport által elérhető aktív mun-
kaerő-piaci eszközöket is tovább erősíti, illetve fenntartja a munkanélküliek és inaktívak fog-
lalkoztatásának előmozdítására. Ezt a rendszert kiegészítik olyan 2016-ban induló intézkedé-
sek, mint a Fiatalok vállalkozóvá válását támogató program, vagy a munkatapasztalat-szer-
zést segítő Gyakornoki program.  

 

Munkahelyvédelmi Akció 
A Kormány egyik legfontosabb átfogó programja, a Munkahelyvédelmi Akció célja a foglalkoz-
tatás bővítése azon csoportoknál, amelyek aktivitási rátája a leginkább elmarad az EU más 
tagállamaitól, azaz célzottan a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetű mun-
kavállalókat támogatja munkáltatói oldalról. 2015-től a részmunkaidőben dolgozó kisgyer-
mekes munkavállalók is teljes egészében igénybe vehetik a munkáltatói szociális hozzájárulási 
adó- és szakképzési hozzájárulás kedvezményt. A Munkahelyvédelmi Akció az általános mun-
kaerő-piaci adókedvezmények alkalmazásával kifejezetten azokat a csoportokat célozza, ame-
lyek foglalkoztatása az empirikus kutatások szerint is érzékenyebben reagál az adóösztön-
zőkre. Másrészt az egyéni jellemzők figyelembevétele úgy teszi lehetővé a foglalkoztatást ösz-
tönző kedvezmények hatékony célzását, hogy azokat magasabb jövedelem mellett sem szük-
séges kivezetni, így a kedvezmény a célcsoportokba tartozók körében sem ösztönöz a jövedel-
mek eltitkolására és nem bünteti a többletmunkát. 2015-ben közel 880 ezer ember verseny-
szférában történő elhelyezkedéséhez és munkahelymegtartásához járult hozzá a program, a 
foglalkoztatás adó terheinek csökkentésén keresztül.  

 
A Nemzeti Innovációs Hivatal elkészítette Magyarországra vonatkozóan az Intelligens Szako-
sodási Stratégiáját (S3 Stratégia), mely meghatározza azon tématerületeket a 2014-2020-as 
időszakra, ahol kiemelkedő K+F+I tevékenység zajlik, vagy megfelelő potenciál mutatkozik 
erre. Hajdú-Bihar megye is részt vett a stratégia elkészítésében. A helyi szereplők az alábbi 
ágazatokat jelölték meg, mint K+F+I vonatkozásában a megyében a legfontosabbak: 

 egészségipar (gyógyszergyártás, orvosi műszergyártás, biotechnológia, gyógy- és 
egészségturizmus, termálvíz) 

 élelmiszeripar (funkcionális élelmiszer, innovatív élelmiszerek, perspektivikus élelmi-
szerek, étrendkiegészítők) 

 elektronika-gépgyártás 
 infokommunikációs technológiák (innovatív termékfejlesztés, műszaki informatika, jö-

vőinternet, biztonságtechnika, vállalatirányítási rendszerek, big data, okosváros, e-gaz-
daság, szoftverfejlesztés, automatizálás) 

 mezőgazdaság (növénytermesztés, feldolgozóipar, precíziós mezőgazdaság) 
 megújuló energia (biomassza, geotermikus energia) 
 anyagtudományok (elektronika, fotonika, nanotechnológia, orvosbiológiai anyagok, 

napelemek, különleges anyagok, energiatárolás, energetikai termékfejlesztés) 
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A Wekerle Terv - A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája, a 
2012-2020 időszakra vonatkozóan. Amelynek fő stratégiai célja a hazai vállalkozások Kárpát-
medencei pozícióinak erősítése. A terv a következő ágazati kitörési pontokat határozza meg 
a stratégiai cél eléréséhez: 

 jármű- és gépipari beszállítói együttműködések területe, 
 zöldgazdaság, 
 élelmiszergazdaság, 
 turizmus és egészségipar, 
 kreatív ipar és az infokommunikációs szektor. 

 

Hajdú-Bihar megye Integrált Területfejlesztési Programja (ITP) 

Hajdú-Bihar Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 dokumentumot Hajdú-Bihar me-
gye Közgyűlése 64/2015. (V.8) MÖK határozattal fogadta el. Ez a dokumentum a megye TOP 
forrásból finanszírozható programelemeit, céljait, TOP prioritások és intézkedések szerinti 
pénzügyi megoszlását tartalmazza. A megyei ITP az alábbi nyolc prioritást fogalmazta meg, 
melyek mindegyike illeszkedik a TOP célrendszeréhez: Fenntartható környezet; A megyei ag-
rárium komplex fejlesztése; Versenyképes gazdaság; Az elérhetőség fejlesztése Hajdú-Bihar 
megyében; Intelligens társadalom; Egészséges társadalom; Az innovatív gazdaságot támogató 
környezet fejlesztése Debrecenben; Élhető vidék – élhető települések. 

A Terület-és településfejlesztési Operatív Programhoz és vállalásaihoz igazodva került kialakí-
tásra Hajdú-Bihar megye Integrált Területfejlesztési Programja, melyben 2023-ra 777 db 0-3 
éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyet tervez fejleszteni a vonatkozó intézkedés 
keretein belül. A palyazat.gov.hu információi alapján összesen 55 db pályázat érkezett Hajdú-
Bihar megyei beruházási helyszínek fejlesztésére ezen kiírások keretében, mely fejlesztési for-
rások nagyban hozzájárulhatnak a megye által vállalt célértékek teljesítéséhez, illetve azon 
kisgyermekesek sikeres munkaerő-piaci integrációjához, akiket eddig a megfelelő gyermek-
ellátó rendszerek hiánya, nehezen elérhető mivolta akadályozott.  

 

Hajdú-Bihar megye szakképzés-fejlesztési koncepciója (2013-2020) 
A koncepció a megye iskolai rendszerű szakképzés-fejlesztésének, a szakképzés irányainak és 
a beiskolázási arányoknak a középtávú tervét tartalmazza, melyet a Megyei Fejlesztési és Kép-
zési Bizottság dolgoz ki. Célját a 2011. évi CLXXXVII. tv. 82.§-a jelöli ki: „olyan szakképzés fej-
lesztési célok és elvek meghatározása, melyek alkalmasak a munkaerő-piac igényeinek meg-
felelő szakmaszerkezet és megyei szakképzési rendszer kialakítására”. A koncepció az uniós és 
országos léptékű magyar fejlesztései elképzelésekhez illeszkedő jövőképet rajzol fel, aminek 
elérése érdekében komplex célrendszert tervez. Műfaji jellegéből adódóan átfogó jellegű, 
iránymutatásra alkalmas, az elérendő célokat nevesíti, azonban konkrét intézkedéseket, indi-
kátorokat nem fogalmaz meg. A koncepcióban megfogalmazott jövőkép az alábbi: A megye 
gazdasági versenyképességét, gazdasági, társadalmi, szociális kohézióját erősítő szakképző 
rendszer működtetése. 
A megye 2013-ban elkészült és 2015-ben felülvizsgált szakképzés-fejlesztési koncepciója az 
alábbi célrendszert fogalmazza meg: A célrendszer élén az alábbi átfogó cél áll: Hatékony, 
munkaerő-piaci igényekre rugalmasan reagáló, foglalkoztatást bővítő, mindenki által elérhető, 
szociálisan érzékeny szakképző hálózat kialakítása. Az átfogó célt az alábbi stratégiai célok 
bontják alá: 
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 A munkaerő-piaci kapcsolatok erősítése 
 A képzési rendszer rugalmasságának javítása 
 A társadalmi és területi kohézió erősítése 

 
A koncepció nyolc specifikus célt határoz meg a jövőkép elérése érdekében:  

 A munkaerő-piaci igények megjelenítése, nyomon-követése 
 A reál-gazdasághoz kötődő gyakorlati képzés kiterjesztése 
 Hatékony pályaorientációs és pálya-követési rendszer fejlesztése 
 A modul rendszerű szakképzés új OKJ rendszeréhez történő igazítása 
 Tanárok, szakoktatók képzése, fejlesztése 
 Tanulói kompetenciákat fejlesztő tartalmak és tanulási módszerek kiterjesztése 
 A leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása 
 Területi vonatkozásban kiegyenlített intézményhálózat működtetése 

 
A koncepció megfogalmaz öt olyan horizontális elvet (A szakképzés vonzóvá tétele, a szakkép-
zési részvétel növelése céljából; Szakképzési és felnőttképzési intézményrendszerek kapcsola-
tának erősítése; Esélyegyenlőség feltételeit biztosító rendszer megerősítése; Az intézmények, 
tanulók, oktatók, szakoktatók hazai és EU-s forrásokból megvalósuló fejlesztésekbe történő 
bekapcsolása; A „jó gyakorlatok” módszerének alkalmazása a szakképzés minden területén) 
is, melyeket minden intézkedés és beavatkozás során alkalmazni kell.  
 

A megyei paktum célrendszere messzemenően illeszkedik a megyei szakképzés-fejlesztési 
koncepcióhoz, hiszen nemcsak a stratégiai-, hanem a specifikus célokhoz is hozzájárul: A me-
gyei foglalkoztatási stratégia ugyanis a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összekap-
csolását, mind nagyobb illeszkedését igyekszik elérni, illetve figyelembe veszi, hogy a megyé-
ben a regisztrált álláskeresők jelentős része önállóan elhelyezkedni nem képes, komoly mun-
kaerő-piaci hátrányokkal küzd; elhelyezkedésüket leginkább a megfelelő szakképzettség és is-
kolázottságuk hiánya, a negatív pszichés hatások, hiányos vagy hiányzó munkaszocializációjuk, 
vagy munkatapasztalatuk hiánya akadályozza. Ezért a stratégiai célok egyike a regisztrált állás-
keresők ezen hátrányainak mérséklésére fókuszál, ami elősegítheti, hogy nagyobb eséllyel ta-
láljanak munkát, sikeresebbé teheti őket a munkaerő-piacon. A megyei paktum célja továbbá, 
hogy a szakemberhiány mennyiségi és minőségi oldalát javítsa, így kiemelt figyelem fordul a 
pályaorientációra, a szakmák presztízsének emelésére, a szakképzés gyakorlatorientáltságá-
nak növelésére, a szakképzési rendszer és a munkaadói igények összehangolására, mely révén 
nagyban illeszkedik a megyei szakképzés-fejlesztési koncepció céljaihoz. 

 

2 A támogatási kérelem céljai és tevékenységei 
 

2.1 A támogatási kérelem céljainak meghatározása 
A támogatási kérelem átfogó célja, hogy Hajdú-Bihar megye munkaerő-piacán igen széles körű 
partnerség épüljön ki és működjön, melynek révén a munkaerő-piac minden releváns szerep-
lője hatékonyan működik együtt, megvalósul a kereslet és kínálat összhangja, ezáltal bővül a 
megyei foglalkoztatottság és növekszik a megyében élők képzettségi szintje. A projektet 
megvalósító konzorciumi tagok együttműködésével, közös munkájuk eredményeként, az 
egész megyére kiterjedően olyan gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési partnerség jön létre, 
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mely partnerség tagjai szakmai hozzáértésükkel, aktív részvételükkel olyan konzultációs, ta-
nácsadó, szakmai javaslattevő tevékenységet fejtenek ki, mely a kapcsolódó intézkedésekkel 
hozzájárul a megye foglalkoztatási és gazdasági helyzetét érintő problémák, igények valós, fo-
lyamatos feltárásához és megoldásához. 

 
A támogatási kérelem célrendszerének levezetése az operatív program céljaiból: 
A Partnerségi Megállapodásban a Kormány célul tűzte ki az EU2020 stratégiához igazodva a 
fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, me-
lyet minden operatív program kidolgozásakor, így különösen a Terület-és településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) kialakítása során is figyelembe vett. A TOP a gazdaságélénkítés és a 
foglalkoztatási szint növelése érdekében az alábbi vonatkozó fejlesztési irányt fogalmazta 
meg: „Térség–specifikus erőforrásokra épülő, azokat gyarapító gazdasági növekedés és foglal-
koztatás–bővítés”. Cél a belső erőforrásokra nagyobb mértékben építő, stabil és fenntartható 
növekedést felmutató térségi gazdaság kialakítása. Ennek érdekében a helyi és térségi erőfor-
rásokat hasznosító és gazdagító gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás–ösztönzés, térség-spe-
cifikus gazdaságfejlesztési beavatkozások megvalósítása. Ennek kiemelt területe a város és vi-
déke kapcsolatrendszer helyreállítása, illetve erősítése, az integrált, együttműködésen ala-
puló gazdaságfejlesztés, a kiemelt, munkaerő–igényes ágazatok fejlesztése. Központi feladat 
a térségek foglalkoztatási potenciáljának bővítése, a foglalkoztatás növelése. 
 
A támogatási kérelem célrendszere egyfajta célpiramisba rendezhető. A célpiramisról leolvas-
ható, hogy a támogatási kérelem céljai egymásra épülnek: míg legalsó szintjein az operatív 
célok, addig a csúcsán a releváns operatív programhoz (Terület-és településfejlesztési Opera-
tív Programhoz (TOP) kapcsolódó általános célok szerepelnek, s mindegyik cél levezethető 
Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási stratégiáját megalapozó helyzetfeltáró dokumentum 
megállapításaiból. 
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A támogatási kérelem célrendszerét az alábbi ábra mutatja: 

9. ábra: A támogatási kérelem célrendszere  
Forrás: Saját szerkesztés 

 
 
A jelen fejezet elején leírt átfogó cél megvalósulásához a támogatási kérelem stratégiai és spe-
cifikus céljai járulnak hozzá. A stratégiai és specifikus célokat az alábbiakban részletesen is be-
mutatjuk: 
 
Stratégiai célok: 
Az álláskeresők munkaerő-piaci hátrányainak csökkenése 
A cél keretében kiemelt figyelem fordul az álláskeresők képzettségének növelésére, mivel a 
szaktudás a munkakörök jelentős részénél nélkülözhetetlen feltétel és ezzel az egyén számára 
új, magasabb minőségű munkahelyek is elérhetők lesznek. A képzésnél, ezen belül kiemelten 
a szakképzésnél fontos figyelembe venni a munkaadók által kínált állások igényeit, hiszen a 
projektben képzés csak a munkaerő igényekhez illeszkedően támogathatók.  

A stratégiai cél fontos eleme, hogy elősegítse a regisztrált álláskeresők mentális fejlődését, 
motivációjának erősítését a munkaerőpiaci be- illetve visszalépés érdekében. A jogszabályban 
szabályozott és célzott munkaerőpiaci szolgáltatásokkal a rászoruló célcsoport énképe és 
munkavállalási motivációja megerősíthető, ami kulcsa lehet a sikeres elhelyezkedésnek.  

A fiatalok között arányaiban is sok a pályakezdő álláskereső, ami a munkaerő-piac által igé-
nyelt végzettség hiányában részben természetes jelenség, mégis nehezíti az elhelyezkedést, 
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hiszen a munkaadók szeretik, ha a jelentkező már rendelkezik munkatapasztalattal. A straté-
giai cél ezért figyelmet fordít a fiatalok körében a munkatapasztalat megszerzésére, ami elő-
segíti az elhelyezkedésüket. 

 
Az álláshelyek számának növekedése 
A megye foglalkoztatási helyzetének javítása szempontjából fontos stratégiai cél a megye ál-
láshelyeinek a növekedése. A cél egyrészt kiemelt figyelmet fordít az új befektetők megkere-
sésére és munkahely-teremtő beruházások ösztönzésére, másrészt a megyében működő mun-
kaadók és a munkaügyi hivatalok közötti kapcsolatok megerősítésére az üres álláshelyek re-
gisztrálása és a kínálattal való összehangolás elősegítése érdekében. A stratégiai cél szintén 
fókuszál az álláskeresők vállalkozóvá válásának az elősegítésére, mivel egyrészt önfoglalkozta-
tóvá vállnak a vállalkozást indítók, másrészt további álláshelyeket is generálhatnak. 

A munkaerő-tartalék foglalkoztatásának növekedése 
A megyében nagy számban vannak, akik nem dolgoznak, nem keresnek munkát, mert nem 
tudnak, vagy nem akarnak munkába állni. A foglalkoztatás szempontjából munkaerő tartalék-
nak tekinthető lakosság – amely számban mintegy 40.000 főre becsülhető – egy részének ak-
tivizálása fontos feladat, hiszen a munkaadók foglalkoztatási problémájának egyik megoldását 
jelenthetik. A stratégiai cél ezért központba helyezi ezek felkutatását, meggyőzését, toborzá-
sát, a munkaerő-piaci bevonásukat. Ugyanakkor a cél fontos eleme emellett a munkaadók fel-
készítése a fogadásukra, olyan rugalmas, atipikus foglalkoztatási formák megismertetése és 
elfogadtatása, amely vonzó alternatívát tud jelenteni a foglalkoztatást jelenleg nem keresők 
számára, továbbá a munkaadók foglalkoztatási problémáját is tudja enyhíteni. 

 
A vállalkozások munkaerő-piaci versenyképességének növelése 

A megyében működő vállalkozások gyakran szembesülnek különböző, a versenyképességüket 
is akadályozó tényezővel a munkaerő-piacon: működésük, jövőbeni fejlődésük egyik fontos 
gátját a humán-erőforrás oldali problémákban látják. Ezen problémák közt nem csupán az a 
tény jelenik meg, hogy nincs elég potenciális munkaerő, hanem az is, hogy nem találnak meg-
felelő végzettségű és tapasztalattal rendelkező szakembert a betöltetlen álláshelyeikre. 
Ugyancsak problémaként érzékeli a vállalkozói szféra a munkaerő munkavállalási hajlandósá-
gát, vagy irreális elvárását a munkavégzéssel kapcsolatban, illetve sokszor a szakmai ismeretek 
hiányát és az egészségügyi-mentális akadályozottságot említik fő problémának az állások be-
töltésénél. Ezeket a problémákat egyrészről a közfoglalkoztatás munkaerő-igénye, másrészről 
a migráció, az elvándorlás is tovább súlyosbítja, hiszen a megfelelő tudással, tapasztalattal 
rendelkező munkaképes korú munkaerő iránt óriási a kereslet, melynek elszívó hatását Hajdú-
Bihar megye vállalkozásai jelentős mértékben érzékelik. A munkaerő-piac keresleti és kínálati 
oldalának egymásra találását akadályozó soft tényezőket szeretné a cél elsősorban kezelni, a 
munkavállalói és a munkaadói oldalon egyaránt elősegíteni a másik oldal megismerését, az 
igények reális kialakítását és teljesíthetőségét, elérni azt az érzékenyítést, amely segíti a két 
oldal kölcsönös elfogadását. A stratégiai cél ugyancsak fókuszál az elsődleges munkaerőpiac 
és a közfoglalkoztatási rendszer összehangolására, a munkaerő-piaci együttműködések erősí-
tésére. 

 
A fenti stratégiai célok megvalósulásához operatívabb, alacsonyabb szintű célok, ún. specifi-
kus célok járulnak hozzá, melyek a támogatási kérelemben az alábbiak: 
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A paktum hatékony működési kereteinek megteremtése 
A specifikus cél fontosnak tartja, hogy kialakuljon egy olyan formális intézményrendszer, 
amely biztosítani tudja a megfelelő információáramlást a megye foglalkoztatásban érintett 
szereplői között. Az intézményrendszer képes legyen arra, hogy átlátható módon, strukturál-
tan működve keretet ad a foglalkoztatási együttműködéseknek, a tagok ismert és elfogadott 
szabályok mentén össze tudják hangolni működésüket, a felmerülő munkaerő-piaci kihívá-
sokra, problémákra gyors, szakszerű válaszokat, megoldásokat tud nyújtani a partnerek köz-
reműködésével. 
 
A munkaerő-piaci szereplők partneri együttműködése 
A specifikus cél kiemelten fókuszál a foglalkoztatásban érintett szereplők bevonására a kiala-
kítandó működési kereteken belül. Fontosnak tartja, hogy minden releváns szereplő – foglal-
koztatói érdekképviseletek, képzőintézmények, foglalkoztatási hivatal, közigazgatási intéz-
ményrendszer, célcsoportot képviselő civil szféra stb. – meg tudjon jelenni és az egyéni szer-
vezeti érdekek egy közös, munkaerő-piaci érdekbe tudjanak integrálódni, amelyet a paktum 
résztvevői elfogadnak és támogatnak. Az együttműködés kulcsa a nyílt kommunikáció, a segítő 
szándék megléte, valamint a paktum tagjainak meglévő partneri hálózata, kapcsolati tőkéje. 
Erre alapozva számos foglalkoztatási projekt kerülhet kidolgozásra, az igények a partneri 
együttműködés keretében gyorsan megoldásra találhatnak. 
 
A támogatott képzések a foglalkoztatási igényeket szolgálják 
A specifikus cél kiemelten fókuszál a munkaadói igényekre, hiszen a képzések konkrét munka-
adói igényekhez igazodóan kerülhetnek támogatásra. Ez kiemelten fontos a hatékony forrás-
felhasználás érdekében, amivel elkerülhető a felesleges, piaci igényekhez nem igazodó és a 
foglalkoztatottságot sem elősegítő képzések támogatása. A cél hangsúlyozza a piaci igények-
hez gyorsan alkalmazkodni képes képzési struktúra kialakítását, a felmerülő és megfelelő 
számú képzési igény érdekében a képzési rendszer rugalmasságának növelését (gyors képzési 
tananyag összeállítás és engedélyezés, közbeszerzés), a felnőttképzésben a munkaadókat ha-
tékonyan kiszolgálni képes gyorsabb (B vagy D képzési körös) képzések előtérbe helyezését. 
 
A célcsoport felkészítése a munkavállalásra 
A specifikus cél hangsúlyozza a paktum projekt célcsoportjának igény szerinti felkészítését a 
munkavállalásra, a munkaadói igények teljesítésére. A célcsoport egy része nehezen fellel-
hető, nincs aktív kapcsolata az ellátórendszerekkel, más részük látható, de együttműködési 
készsége erősen változó. A regisztrált álláskeresők jelentős része is csak segítséggel elhelyez-
hető. A cél szeretné a célcsoportot a képességeik, adottságaik függvényében célzott segítség-
nyújtásban részesíteni, hogy nőjön motivációjuk a munkavállalás irányában, fel legyenek ké-
szülve az elsődleges és a másodlagos munkaerőpiac által támasztott követelményekre, képe-
sek legyenek kezelni és feldolgozni a megélt kudarcokat és sikerrel el tudjanak helyezkedni, 
valamint munkahelyüket meg tudják tartani. 
 
Munkaerő-piacon hátránnyal küzdők foglalkoztatásának ösztönzése a munkaadóknál 
A specifikus cél a munkaadói oldalt szeretné felkészíteni a hátránnyal küzdő célcsoportok meg-
ismerésére és foglalkoztatására. Fontos, hogy a munkaadók is érzékenyítve legyenek a mun-
kaerő kínálat irányában, hiszen munkaerő problémáinak egyik megoldását a célcsoport tagjai 
jelenthetik. Meg kell ismerniük a munkaerő kínálat igényeit, képességeit, korlátait, erősségeit, 
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valamint a foglalkoztatásukkal együtt járó kihívásokat, esetleg alternatív foglalkoztatási for-
mákat, amelyek elősegítik a keresleti és kínálati oldal közeledését, egymásra találását. Ugyan-
csak hangsúlyozza a cél a foglalkoztatási hivatalok és a paktumiroda szerepét ebben a folya-
matban, amelyek szolgáltató jellegüknél fogva fokozott szerepet kapnak a két oldal felkészíté-
sében. 
 
Helyi termék vagy szolgáltatás fejlesztés 
A specifikus cél a megye helyi termékeinek és helyi termelőinek megismerését és megismer-
tetését hangsúlyozza, amely kapcsán nélkülözhetetlen a megfelelő minőségi paraméterek 
meghatározásán alapuló helyi termelő és termék adatbázis kialakítása, valamint ezek segítése 
a minőségi termelés ösztönzése érdekében. 
 
Hatékony befektetés-ösztönzés megvalósítása 
A specifikus cél egy olyan megyei szintű befektetés-ösztönzést szeretne kialakítani, amely ru-
galmasan tud a befektetői érdeklődésekre reagálni. Ehhez szükséges a befektetői érdeklő-
désre számot tartó megyei értékek, információk összegyűjtése és egy rugalmas, lekérdezhető, 
területi szinten minden dimenzióban szűrhető informatikai rendszer kialakítása, amely a be-
fektetői érdeklődések kiszolgálásán túl célzott portfóliók kidolgozására is alkalmas. A befekte-
tői rendszer létrehozása mellett a befektetői körök elérése is kulcs-momentuma a megyei be-
fektetés-ösztönzési célkitűzésnek. Mind ehhez egy átfogó befektetés-ösztönzési stratégia ki-
dolgozása is szükséges. 
 

A fentiek alapján tehát a megyei foglalkoztatási paktum projekt több területen is hozzájárul a 
kormányzati célkitűzésekhez, a Széchenyi2020 programokban vállalt célkitűzésekhez, így az 
aktivitási ráta növekedéséhez, a korai iskolaelhagyók arányának csökkenéséhez, illetve a ké-
pesítést szerzők arányának növekedése célkitűzésekhez is.  
 
 

2.2 A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete  
E fejezet első részében a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közös sajátosságait ismer-
tetjük. A program célcsoportjainak a munkaerő-piaci szolgáltatásokba történő bevonása, 
benntartása, majd a sikeres kimenet csak komplex szemléletmód alkalmazásával valósítható 
meg, melynek során a szakmai ismeretek mellett legalább annyira hangsúlyosak az ún. soft 
skills-ekkel történő foglalkozás, ezek fejlesztése. A program megvalósítása során szintén hang-
súlyos a folyamatszemlélet alkalmazása.   

Második részében az egyes célcsoportokat külön-külön tárgyaljuk, amely során egyrészt rövi-
den jellemezzük az adott csoport sajátosságait, valamint ismertetjük a megyei - Debrecent 
nem beszámító - létszámokat. Ezt követően mutatjuk be az elérés és bevonás módszertant, 
csatornáit (ezt nevezhetjük toborzásnak is). Erre azért van szükség, mert a foglalkoztatási pak-
tumban nagyon fontos szakmai elem az adott csoportok azonosítása, elérhetősége és bevo-
násuk megvalósítása, továbbá a megkezdett, a program által felajánlott szolgáltatások sikeres 
lebonyolítása.    

A program sikere az alapos célcsoport elemzések mellett és a körültekintő célcsoport elérésen, 
valamint programba való bevonásán túl, két további fontos feltételtől is függ. Egyfelől több 
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olyan foglalkoztatás-bővítő Uniós finanszírozású program kezdődött korábban (de ebben a fej-
lesztési ciklusban), illetve indul el hamarosan, amelyekben hasonló, vagy ugyanezen hátrányos 
helyzetű célcsoportok alkotják a kedvezményezetti kört. Ezáltal egyfajta sajátos helyzet (tulaj-
donképpen konkurencia) alakult ki az egyes programok és célcsoportjaikat illetően. A siker 
másik feltétele, a potenciális munkaadókkal való napi szintű kapcsolattartás. Az egyszeri rep-
rezentatív felmérésen túl a gazdásági szféra szereplőivel folyamatos és alapos kapcsolattar-
tásra kell törekedni. A lehetséges ágazatokkal, az ezekben együttműködést mutató vállalkozá-
sokkal szoros és folyamatos, a valós igényeikre reagáló szakmai segítséget nélkülözhetetlen 
kialakítani és fenntartani. Ez biztosíthatja a folyamatos információáramlást és a gazdasági sze-
replők dinamikusan változó igényeinek a program által felkínált szolgáltatások nyújtását.    

A hátrányos helyzetű célcsoportok rövid jellemzése a foglalkoztatási paktum tükrében 
A különböző hátrányos helyzetű társadalmi csoportok a tőkefajtákat illetően jelentős eltéré-
seket mutatnak. Míg az egyik oldalon a magasan iskolázott, munkaerő-piaci szempontból ki-
váló szakmával rendelkező, rendezett családi és anyagi körülmények között élő, jelentős szak-
mai és társadalmi kapcsolatokkal bíró GYES-n/GYED-en lévő csoportban találhatunk például 
ilyen személyt (aki gond nélkül képes visszalépni a munkaerő-piacra), addig a skála másik vé-
gén az aluliskolázott, vagy munkaerő-piaci szempontból értéktelen szakmai végzettséggel ren-
delkező, a tőkefajták ellátottsága tekintetében szegénynek mondható, beszűkült és munka-
erő-piaci szempontból nem meghatározó kapcsolatokkal rendelkező, esetleg a roma etnikum-
hoz tartozó alcsoport is jelen van. A két szélső helyzet között természetesen számos átmenet 
azonosítható és ennek megfelelően kell megfogalmazni az egyes csoportokra irányuló fejlesz-
tési stratégiát.   

A munkaerő-piaci szempontból hátrányos társadalmi helyzetűek csoportosítását - a szakiro-
dalom alapján is - több megközelítés alkalmazásával végezhetjük el. Ezek közül a legfontosab-
bak: egészségügyi állapot szerinti, életkor szerinti, iskolázottságból fakadó, munkatapasztalat-
ból fakadó, családi állapot szerinti, etnikai alapú, munkaerőpiachoz való kapcsolódás szerinti 
stb. 

Nélkülözhetetlen, hogy a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csopor-
tok tagjainak az elsődleges munkapiacra történő integrálását folyamatként kezeljük, és a fo-
lyamatjelleggel végezzük az egyes feladatszakaszokat. Azaz például amennyiben képzési szol-
gáltatás valósul meg, ne pusztán az új ismereteket adó képzési időszakra s tevékenységre kon-
centráljunk, de az ezt megelőző, valamint az ezt követő tevékenységekre is. A folyamat jelleg 
egyben megkívánja az egyes szakmai tevékenységek szoros és koherens kapcsolódását is.  

A hátrányos helyzetűekre irányuló, illetve esetünkben megvalósuló munkaerő-piaci szolgálta-
tások során a következő szakmai tevékenységekre – egyben egymást követő fázisokra - szük-
séges fokozott figyelmet fordítani.  

Elérés: A teljes szakmai folyamatot indító első lépés a meglévő intézményi, szervezeti statisz-
tikákra, adatbázisokra, valamint olyan közösségekre épül, ahol, vagy amelyen keresztül a cél-
csoportok tagjai elérhetővé válnak. Ebben a feladatszakaszban definiálni kell az adatbázisok, 
illetve közösségek elérhetőségeit. Nélkülözhetetlen a kapcsolatfelvétel a közösségeket koor-
dináló, illetve az adatbázisokat gondozó szakemberekkel. Szintén szükséges a kapcsolattartók 
bevonása az elérhetőségi folyamatba. Az adatbázisok, statisztikák naprakészsége, frissessége 
szintén elvárás.    
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Megszólítás: Az elérési adatok biztosítását követően célszerű egyszerre minél több kommuni-
kációs csatornán (helyi sajtó, szórólap, köztéri plakát, helyi rádió, helyi tv, internet, közösségi 
portálok, lakossági fórumok, adott célcsoport közösségi összejövetelei, speciális hivatalok, in-
tézmények stb.) megszólítani a célközönséget. Ugyanakkor figyelembe kell venni a célcsoport 
sajátosságait (pl. alacsonyan iskolázott, vagy idősebb potenciális munkavállalók esetében az 
IKT és a közösségi média korlátozott szerepét és lehetőségét). Fontos és nélkülözhetetlen a 
személyes találkozás és személyes tájékoztatás, amely már a következő szakmai elemhez visz 
át. A megszólítási fázisban az egyértelmű, világosan megfogalmazott információk biztosítása 
során az interaktivitást is biztosítani kell.   

Bevonás: A bevonás folyamata az alapos és minden lehetséges és számba vehető tényezőre 
kitekintő tájékoztatással kezdődik. Célszerűnek tűnik a személyes találkozók biztosítása, ezek 
kialakítása. Motiváció, pozitív, de reális jövőkép felvázolása, lehetőség szerint a potenciális 
munkaadó megismertetése, látogatása. A programban részvételi hajlandóságot mutató, ám 
bizonytalan személyeket igyekezni kell megerősíteni. Érzékeny pont a bevonás megtörténte 
és a konkrét szolgáltatás elindítása között eltelt idő. A bevonódás pillanatától szükséges bizto-
sítani a folyamatos tanácsadást, mentorálást. A bevont személyben nem alakulhat ki a „ma-
gamra maradtam” érzése. A bevonás során az igényfelmérés elkészítése és elemzése kötelező 
elem, ez szükséges ahhoz, hogy a program által nyújtott szolgáltatások közül melyikbe 
tud/akar belépni a célcsoport tagja.       

Szolgáltatás nyújtása: Természetesen jelentősek a különbségek a programban vállalt, s meg-
valósuló szolgáltatások (munkaerő-piaci szolgáltatás, vagy támogatási programelemek, mint 
pl. képzés, bérjellegű támogatás) között. Hiszen míg az egyik kategóriában a résztvevő tulaj-
donképpen pozitív „elszenvedője” a támogatásnak (lásd: bértámogatás) miközben a valóság-
ban nem kell mást tennie, „csak” a munkáját végezni, addig egy képzés meglehetősen intenzív 
szolgáltatásnak bizonyul a résztvevő részéről is, amely során számos olyan készséget kell fel-
mutatnia, amely a bértámogatásban résztvevőre nem jellemző. Minőségi, célcsoportok sajá-
tosságait és igényeit figyelembe vevő szolgáltatásnyújtás vezet sikerre. Fontos, hogy a prog-
ramban résztvevő személyek megfelelő motivációs állapotba kerüljenek. A meglévő motiváci-
ókat folyamatosan fenntartani, erősíteni kell, ahol pedig gyenge az inspiráció, vagy motiváció-
hiányos állapot tapasztalható, megfelelő megoldásokkal kell ezeken javítani. 

A szolgáltatás nyújtása akkor sikeres (ami a programban megfogalmazott elvárás is egyben), 
ha ennek megvalósulásával a szolgáltatást igénybe vevő személy a munkaerő-piacra lép és ott 
is tud maradni. A szolgáltatás megvalósulását követi a – sokszor elhanyagolt - utánkövetés.   

Utánkövetés: A hátrányos helyzetűek sikeres integrációjának egyik legkritikusabb és legfonto-
sabb szakmai fázisa, az utánkövetés. Az ezt megelőző és sikeresen megvalósuló szakmai fázi-
sok veszítik el értelmüket, amennyiben nem megfelelően valósul meg ez a szakmai elem. A 
munkaerő-piacra belépőt a kudarcok, a sikerélmények hiánya, a munkahelyi támogatás hiá-
nya, diszkrimináció megjelenése stb. mind az elbizonytalanodáshoz, a motiváció csökkenésé-
hez, a motiváció megszűnéséhez, a felépített kitartás és akaraterő eltűnéséhez vezethet. 
Amennyiben ez a negatív folyamat már korábban is jellemezte a munkaerő-piacra lépő sze-
mélyt, úgy a frusztrációi, a megkeseredettsége tovább erősödhet. Ezek elkerülésére nélkülöz-
hetetlen egy szakmailag releváns és jól felépített után követési stratégiát kialakítani. Folyama-
tos kapcsolattartás a munkaadóval, folyamatos kapcsolattartás a munka világába frissen belé-
pett munkavállalóval. Kezdetben célszerű rendszeresen személyes találkozót szervezni a mun-
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kavállalóval (lehetőség szerint a munkahelyén). Amennyiben jelentős problémák nem merül-
nek fel, vagy a jelentkező problémák megoldást nyernek, úgy ezeket a találkozókat lassú ütem-
ben ritkítani lehet. Ugyanakkor ezen folyamat közben fontos olyan ismeretek, kompetenciák 
megosztása, átadása a munkavállalónak, amelyeket alkalmazni tud akkor is, amikor az után-
követés megszűnik és nem tud támaszkodni külső segítségre. Szükségesnek mutatkozik az 
után követést hat hónapos időszakra tervezni. Amennyiben a beilleszkedés zökkenőmentes a 
támogatás és tanácsadás intenzitását lehet csökkenteni.  Az után követést egy teljes körű ér-
tékeléssel kell zárni. 

Végezetül fontosnak tartjuk megjegyezni azt, hogy a foglalkoztatási paktumban megfogalma-
zott szakmai tevékenységek, ezek kimenete nagyon jó eséllyel sikeresen valósulhat meg, te-
kintettel arra, hogy Magyarországon a munkanélküliség mértéke jelenleg alacsony és számos 
gazdasági szektorban jelentős, vagy mérsékelt munkaerőhiány mutatkozik. Éppen ezért a szol-
gáltatásokban részesített célcsoportok tagjai kedvező körülmények között lép(het)nek az el-
sődleges munkapiac világába.  

Az elérés, bevonás csatornái és formái 
Röviden a program célcsoportjaira irányuló első két szakmai elemről szólunk. A különböző cél-
csoportoknál külön tárgyaljuk az adott csoportra vonatkozó elérési és bevonási javaslatokat 
és ezek sajátosságait. Itt röviden és általánosságban jellemezük a csoportok lehetőségeit. Azo-
kat az intézményeket, szervezeteket, módszereket és csatornákat jelenítjük meg, amelyek 
minden csoportra jellemzők és alkalmazhatóak. 

Helyi önkormányzat: Célszerűnek tartjuk azt, hogy a helyi önkormányzatok jelöljék ki azt a 
szervezeti egységet és felelős személyt (jellemzően szociális iroda, szociális csoport stb.), 
amely, illetve aki a projekt három évében egyrészt folyamatosan kapcsolatot tart a megyei és 
helyi (járási) paktumok irányítóival, másfelől a kapcsolattartást a kedvezményezett célcsopor-
tok irányába is kialakítja és fent tartja. Nélkülözhetetlen a helyi képviselők és a települési kulcs-
szereplők alapos tájékoztatása (pl. kibővített testületi ülés stb.), illetve ezzel párhuzamosan 
települési szinten kell lakossági fórumot, fórumokat (amennyiben nagyobb a település, tele-
pülésrészenként kerül ez megvalósításra) tartani. Az önkormányzat (statisztikáival) közremű-
ködik az elérésben is. 

Kisebbségi önkormányzat: A hátrányos helyzetű csoportok közül a romák speciális módon tud-
nak részt venni a programban, hiszen „alanyi jogon” is bekapcsolódhatnak (roma célcsoport), 
de e mellett jelentős mértékben érintettek több csoportban is (alacsonyan iskolázott, pálya-
kezdő, gyes, gyed, tartós munkanélküli csoportok. Ennél fogva a településeken a roma közös-
ségeket irányító, koordináló önkormányzatukra (ahol ez nincs, egyesületükre) közreműködé-
sére erőteljesen számít a program. 

Kormányhivatal: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya és  járási 
hivatalai alkotják a program másik, nélkülözhetetlen szervezetét, hiszen bármelyik szolgálta-
tást is veszi igénybe valamely célcsoport tagja, kapcsolatba kerül a Kormányhivatallal, hiszen 
a célcsoport adminisztratív bevonása ezen keresztül történik. Másrészt több célcsoport eseté-
ben is a Kormányhivatal biztosítja a statisztikákat és így az elérést is.  A célcsoportot a Kor-
mányhivatal folyamatosan tervezi elérni és tájékoztatni. 
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Köz- és szociális ellátást biztosító intézmények: A hátrányos helyzetű célcsoportok többsége 
(kivétel pl. az inaktívak) rendszeres, illetve folyamatos kapcsolatban áll a közellátást és szoci-
ális ellátást biztosító intézményekkel. Az elérhetőségek tekintetében ezen intézményeknek ki-
emelkedő szerepük van a paktum projektelemeinek megvalósításában. 

Helyi média: A személyes találkozást biztosító fórumokon túl párhuzamosan szükséges a kom-
munikációs kampány indítása.  A kampány a különböző célcsoportok (első) elérése érdekében 
a lehető legszélesebb körben alkalmazza a kommunikációs csatornákat: megyei és helyi mé-
dia, (újság, rádió, tv), Amennyiben nincs helyi médium (helyi újság) a településen, úgy szóró-
lapot kell alkalmazni.          

Közösségi média, virtuális közösségek: A program célcsoportjaink többsége napi szinten hasz-
nálja a közösségi média eszközét. Létre kell hozni olyan csoportokat, amelyek a foglalkoztatási 
paktumhoz kapcsolódó aktuális információkat osztja meg. A megosztáson túl lehetőség nyílik 
az interaktivitásra is.        

Adatbázissal rendelkező szervezetek, intézmények: A megyei és helyi paktum irányítóinak fo-
lyamatos kapcsolatban kell lenniük az adatbázisgazdákkal és velük együtt kooperálva kell el-
érni a releváns célcsoportokat, szükség szerint.   

Formájában  
Személyes: Személyesen megtartott fórumok, személyes megkeresések, tájékoztatók, szemé-
lyes interjúk, felmérések, tanácsadások, mentorálások.   

Nyomtatott: megyei és helyi lapok, fizetett reklámhirdetések, szórólapok, plakátok, kiadvá-
nyok.    

Elektronikus: online kiadványok, online hírlevél, elektronikus levél kampány, közösségi médi-
ában csoportok létrehozása (ezen felületek folyamatos gondozása, karbantartása).  

A célcsoportok elérésnek formája 

Célcsoport Elérés formája 

Alacsony iskolai  
végzettségűek 

Foglalkoztatási Főosztály, helyi és kisebb-
ségi önkormányzat, szociális ellátást bizto-

sító intézmények 

180 napnál hosszabb ideje re-
gisztrált álláskeresők 

Foglalkoztatási Főosztály 

25 év alatti célcsoport: felső-
oktatásból és közoktatásból 

kilépők 

Foglalkoztatási Főosztály,  
érintett köz- és felsőoktatási 

 intézmények 

A 26-30 közötti pályakezdők Foglalkoztatási Főosztály 

50 év felettiek Foglalkoztatási Főosztály 

Romák 

 

helyi és kisebbségi önkormányzatok, civil-
szervezetek, szociális ellátást biztosító intéz-

mények 
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GYES, GYED, GYET, ápolási se-
gély 

védőnői hálózat, szociális ellátást biztosító 
intézmények 

Megváltozott  
munkaképességű  

személyek ellátásaiban része-
sülők 

szociális ellátást biztosító intézmények, az 
NRSZH és jogutódja által működtetett pro-

jektek megyei szolgáltatási helyei 

Foglalkoztatást  
helyettesítő támogatásban 

részesülők 

Foglalkoztatási Főosztály 

Inaktívak 

 

helyi önkormányzat, kisebbségi önkormány-
zat,  

szociális ellátó hálózat,  
civilek 

 

Az érintettek köre: 
A foglalkoztatási paktum irányítói a közreműködő szervezetek széles körén keresztül lépnek 
kapcsolatba a célcsoportokkal. A paktum irányítónak feladata egyrészt, hogy az irányítók és az 
érintettek között a kapcsolattartás folyamatos legyen, másrészt, hogy a célcsoport irányába 
meghatározott kapcsolattartás módja, ennek intenzitása az érintettek oldaláról meghatáro-
zott módon valósuljon meg. Az érintettek, szakmai irányítást és tanácsadást a paktumirányító 
szervezeteitől, ezek szakembereitől kapnak, továbbá fontos szerepe van a tapasztalatokat és 
további fejlesztési irányokat megtárgyaló Paktumpartnerségnek és Foglakoztatási Fórumnak. 
Az érintettek jelenlegi köre: helyi önkormányzatok (ezek szociális- és gazdaságfejlesztéssel 
foglalkozó szervezeti egységei); kisebbségi önkormányzatok; szociális- és közellátó rendszerek 
intézményei; családsegítők; egészségügyi hálózatok (pl. védőnői hálózat), az oktatási rendszer-
ből elsősorban a szakképzési és felnőttképzési feladatokat ellátó intézmények, ezek tagintéz-
ményei (szakképzési centrumok tagintézményei, felsőoktatási intézmények, felnőttképzés 
szervezetek); elsősorban hátrányos helyzetűekkel foglakozó civilszervezetek; egyházak; hátrá-
nyos helyzetű csoportokkal foglalkozó speciális intézmények; kamarák; vállalkozások, ezek ér-
dekvédelmi szervezetei; gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezetek; Kormányhivatal.       

 

Igényfelmérés: Az elérést követően a bevonási folyamat megkezdésekor igényfelmérést kell 
végezni. Az igényfelmérés lebonyolítását a program rövid, lényegi ismertetetésével kell kez-
deni, majd egy standardizált, de célcsoportonként részben eltérő igényfelmérési űrlap kitöl-
tése következik. Az igényfelmérő űrlapot hagyományos nyomatott, elektronikus (elektroniku-
san elküldhető levélként kezelve), valamint online verzióval is kitölthető módon szükséges el-
készíteni. Az igényfelmérés kiértékelését követően indulhat el a szolgáltatásba történő bevo-
nás folyamata. Az igényfelmérő lap tartalmi részei: szocio-demográfia adatok; munkatapasz-
talatok részletezése; iskolák, tanulási tapasztalatok, motivációk részletezése; szakmaorientá-
ció; (nyújtandó) szolgáltatás orientáció. 
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A program hátrányos helyzetű csoportjai  
Az alábbiakban a program célcsoportjaiként meghatározott hátrányos helyzetűeket ismertet-
jük. A bemutatás két részből áll. A jellemzők, létszám egység röviden leírja a csoportra jellemző 
sajátosságokat, illetve ismerteti a létszámot. Az elérés, bevonás rész pedig a csoportok eléré-
seinek lehetőséget s bevonásuk módját vizsgálja.   

1. Alacsony iskolai végzettségűek 

Jellemzők, létszám: 
Az alacsony iskolai végezettséggel rendelkező kategóriában, a maximum alapfokú végzettség-
gel rendelkezők három részcsoportból tevődnek össze: az alapfokú végzettséget sem szer-
zőkre, az alapfokú végzettséget megszerzőkre, akik nem is tanultak tovább, illetve azok is ide 
tartoznak, akik az alapfokú végzettség megszerzése utána a középfokból morzsolódtak le, így 
csonkán iskolázottak. A csoport megyei létszáma a KSH adata szerint 135.383 fő (KSH 2011). A 
létszám jellemzően csökkenő tendenciát mutat, részben köszönhetően annak, hogy kihalóban 
van az idősebb generáció, akik közül nagyobb arányban tartoznak ehhez a csoporthoz. Ugyan-
akkor a csoport időről időre újra termelődik, bár ennek csökkentésére a kormány 2010 után 
szigorításokat vezetett be (pl. az igazolatlan hiányzások szankcionálása).      

A célcsoport tagok a szocializációs és iskolázottsági szintjeik miatt – a programban megcélzott 
más csoportokhoz képest – jellemzően több odafigyelést, támogatást igényelnek. Tanulás és 
munkaerő-piaci motivációjuk alacsony, részben köszönhetően a korábbi – iskolai és munka-
erő-piaci – kudarcoknak.  

Lehetséges elérés, bevonás:          
A célcsoport tagjai általánosságban is, a nehezebben elérhető és kevésbé mobilizálható társa-
dalmi csoportok közzé tartoznak. Azok közül, akik nincsenek jelen a munkaerőpiacon (vagy 
közmunkában), a regisztrált munkanélküliek kategóriájához tartoznak, illetve magas arányban 
az inaktívak csoportjának létszámát bővítik. A csoport idősebb tagjainak IKT kompetenciái tel-
jes mértékben hiányoznak, ezért az elérés és bevonás során a hagyományos módszerek alkal-
mazása szükséges (személyes megkeresés, illetve tradicionális értesítési csatornák: helyi új-
ság, szórólap). A helyi önkormányzatnak (szociális csoport, szociális iroda), kisebbségi önkor-
mányzatnak jelentős szerepe lesz ebben a tevékenységben.      

 

2. A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek 

Jellemzők, létszám: 
A munkanélküliségben eltöltött időszak hossza jelentős mértékben befolyásolja az álláskereső 
munkaerő-piaci lehetőséget és pszichés állapotát. Az egyre hosszabb állástalan időszakban a 
munkaerő-piaci kompetenciák folyamatosan amortizálódnak, a motiváció jellemzően gyengül, 
a kiégés, melankólia, pesszimizmus erősödik, az egyén negatív pszichés beállítottsága szintén 
erősödik. Az elsődleges munkaerő-piaci alkalmasságot fokozatosan veszíti el az egyén.  

A regisztrált munkanélküliség formái; 2016. 11. hó 
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Álláskeresési  
segélyben ré-

szesülők 
száma (fő) 

Járadékra 
jogosult re-
gisztrált ál-
láskeresők 
száma (fő) 

Regisztrált 
álláskere-
sők száma  

(fő) 

Rendszeres szoci-
ális segélyben ré-
szesülő regiszt-
rált álláskeresők 

száma (fő) 

180 napnál 
hosszabb 

ideje regiszt-
rált álláskere-

sők száma 
(fő) 

HBM 1.031 1.778 16.544 6.013 4.832 

Debrecen 445 723 7.721 2.322 3.094 

Forrás: TEIR (teir.hu) 

A szakpolitika a 180 napot (6 hónapot) tekinti egyfajta mérföldkőnek, ugyanis az álláskereső, 
aki ez alatt az időszak alatt nem talál munkát, egyre nagyobb eséllyel ragad bent a munkanél-
küliség világában és válik az állapot tartóssá (lásd tartós munkanélküliség fogalma), ezért az 
ebbe a kategóriába kerülők még fokozottabb odafigyelést igényelnek. A megyében (Debrecent 
nem beszámítva) közel 5 ezer fővel kalkulálunk (4.832 fő). 

Lehetséges elérés, bevonás:             
Mivel a célcsoport a regisztrált álláskeresők közötti statisztikában szerepel, ezért a legkézen-
fekvőbb elérési módot a Kormányhivatalon keresztüli elérés nyújtja.  Természetesen e mellett 
a többi, korábbiakban leírt csatornák is alkalmazandók. Regisztrációs helyzetük a bevonást is 
zökkenőmentessé teheti.    

 
3.a) 25 év alatti célcsoport: felsőoktatásból és közoktatásból kilépők 
A 25 év alatti célcsoportot a paktum szempontjából tulajdonképpen három alcsoportra oszt-
hatjuk. Elsőbe a középfokú intézményekből lemorzsolódok és a munkaerő-piacon elhelyez-
kedni nem tudók tartoznak. Második csoportot a középfokú végzettséget megszerzők, ám to-
vább nem tanulók, valamint a munkahellyel sem rendelkezők adják. A harmadikba pedig a 
felsőoktatásból kilépők, de elhelyezkedni nem tudók képezik. 2015 végén a megyében 3.336 
fő került a regisztrált munkanélküliek közzé a 25 év alatti csoportból. Rövid elemzésünk a két 
utóbbi, potenciális létszámában is jelentős csoportot érinti. 

Középfok 
Jellemzők, létszám: 
A középfokból kilépő, ám tovább nem tanuló és/vagy a munkaerőpiacon elhelyezkedni nem 
tudó/nem szándékozó célcsoport tagok tartoznak ebbe a kategóriába. A problémát a munka- 
és élettapasztalat hiányával, esetlegesen hiányos szakmai ismeretekkel magyarázhatjuk. Más-
részt elképzelhető, hogy a választott szakma, szakirány munkaerő-piaci pozíciója gyenge. A 
célcsoport tagok között figyelemre méltó azok száma, akik nemrég befejezett tanulmányaikat 
is kudarcosan, sokszor motiváció hiányában tudták le. Ennek ellenére összességében mégis 
olyan célcsoportról van szó, akik átlagos tanulási képességgel, friss tanulási tapasztalattal ren-
delkeznek, rugalmasak és nyitottak. Sok esetben éppen a célok, tervek hiányoznak életükből. 
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Megyei lakcím kártyával rendelkező tanulók 2017-ben 

Évf. 
gimnáziumi  

nevelés-oktatás 
szakgimnáziumi ne-

velés-oktatás 
szakiskolai  

nevelés-oktatás 
szakközépiskolai  
nevelés-oktatás 

10. 1769 1510 45 839 

11. 1713 1371 17 1225 

12. 1731 1390 28 245 

13. 
 

1575 
 

13 

14.   1215   32 

15.   242     

Forrás: OH 

Lehetséges elérés, bevonás:  
A célcsoport az IKT-t jól ismerő, ezt kiválóan kezelő generáció. Így a hagyományos formák mel-
lett ezen csoport elérésében erőteljesebben lehet támaszkodni a különböző internetes felüle-
tekre, közösségi oldalakra. A paktum irányítóinak, a helyi paktumok és önkormányzatoknak 
célszerű közösségi hálókon csoportokat létrehozni, ahonnan a legfrissebb információ azonnal, 
s bárki számára elérhető. Továbbá megjegyezzük, hogy a szakképzéssel foglalkozó középfokú 
oktatási intézményekben előírás a pályakövetés (az más kérdés, hogy igazából nem működik 
a rendszer), így a kibocsájtó iskolák ismerik volt diákjaik végzés utáni útját és értesítéseket 
küldhetnek számukra a paktum által nyújtott lehetőségekről.  

Felsőoktatás 

Jellemzők, létszám: 
Hajdú-Bihar munkaerő-piaci szempontból legjelentősebb felsőoktatási intézménye az integ-
rált Debreceni Egyetem (a megyében működik még a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem több mint 600 hallgatóval, de képzésük döntően vallási és hitéletre irányul, így ez 
alkalommal nem térünk ki ennek elemzésére). A Debreceni Egyetem teljes hallgatói létszáma 
a 2016. október 15.-i állapot szerint 26.767 fő (utóbb négy év enyhén csökkenő tendenciát 
mutat).   

A Debreceni Egyetem 2017-ben kilépő végzőseink adatai (fő) 

Hajdú-Bihari  
lakcím 

Hajdú-Bihar megyén kívüli  
lakcím 

Külföldi  
lakcím 

2.069 2.626 490 

Forrás: Debreceni Egyetem, oktatási statisztika 

 

Az Egyetemen 2017-ben 5.185 tanuló végez, amelyből 2.069 fő hajdú-bihari megyei illetékes-
ségű. Sajnos a felsőoktatási OSAP adatszolgáltatásban a hallgatók megye szerint vannak nyil-
vántartva, így a debreceni lakhelyet nem állt módunkban elkülöníteni a megyeitől. 

Képzési szerkezetét tekintve az érintett tanulók az Egyetem 14 karán, 197 szakon végeznek 
2017-ben. A képzési szinteket illetően alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, szakirányú 
továbbképzés és a felnőttképzés is jelen van.  
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Lehetséges elérés, bevonás: 
Tekintettel arra, hogy hallgatók egy intézmény tanulói, így elérhetőségük és esetleges bevo-
násuk viszonylag könnyen és hatékonyan oldható meg. Logikusnak mutatkozik egy erőteljes 
információs kampány a program indításkor (2017 tavaszán), illetve a végzés időszakában. En-
nek során a hallgatók információkat kapnak a foglalkoztatási paktumban rejlő lehetőségekről.  
Minden hallgató közvetlenül elérhető a Neptun oktatási rendszeren keresztül, amely a legjobb 
és leghatékonyabb eszköz az elérésükre. Célszerűnek tűnik egy írást közölni az Egyetemi Élet-
ben. A Debreceni Egyetemen működik Karrieriroda, ahol egy a paktumban képzett és jártas 
munkatárs heti rendszerességgel fogadóórát, illetve kari szinten tájékoztató fórumokat tar-
tana. Megítélésünk szerint a paktum célcsoportjai közül legkönnyebben és leggyorsabban a 
felsőoktatásban tanulók érhetők el, azonban a bevonás várhatóan mérsékelt lesz, hiszen a 
végzettek jó eséllyel helyezkednek el a munkaerőpiacon. Azonban aki nem tud, vagy nem akar 
elhelyezkedni a megszerzett végzettségével, továbbá az évközben lemorzsolódok számára, ké-
zenfekvő lehetőséget jelent a paktum nyújtotta szolgáltatás. 

 

3.b) A 26-30 közötti pályakezdők 

 Jellemzők, létszám: 
Napjainkra – mint ahogyan az élet más területein is – a munkaerő-piacra történő belépés idő-
szaka egyre inkább kitolódik és egyre jellemzőbb az, hogy a 20–as évek második felében talál-
koznak először a felnőttek a munkaerőpiaccal. A jelenség pozitív oldalaként tartjuk számon 
azt, amikor a célcsoport tagjai (felsőfokú) tanulmányaik után újabb (munkaerő-piaci szem-
pontból megfelelőbb) végzettséget szereznek, esetleg külföldi tanulmányokat folytatnak 
és/vagy bizonyos (akár diákmunkán keresztül) ott szereznek bizonyos munkatapasztalatot. 
Azonban a negatív oldal is hangsúlyos, hiszen makro ökonómiai szempontból a későbbi mun-
kavállalás későbbi hozzájárulást jelent az eltartók kategóriájában. Másrészt a későbbi mun-
kába állás folyamata több problémát, zökkenőt rejt magában (részben a kor miatt), ami gyak-
ran manifesztálódik is.  

A 2016. 06. megyei statisztika szerint a pályakezdő 25-54 korosztály 369 fős reprezentációt 
mutat, s bár részletesebb statisztika nem áll rendelkezésre, azonban kijelenthetjük, hogy a 
pályakezdők többsége a 25-54 közötti korcsoport fiatalabb korosztályait érinti.  

Lehetséges elérés, bevonás: 
A célcsoport regisztrációja a Kormányhivatalnál valósul meg, így elérésük problémamentes. A 
paktum által felajánlott szolgáltatásokba történő bevonás sem jelenthet gondot, azonban az 
életkor és egyéb felmerülő akadály (esetleg pszichés rendellenesség) nehezítheti a bevonást.  

 

4.Az 50 év felettiek  

Jellemzők, létszám: 
Az 50 év feletti célcsoport esetében azon három korcsoportot (50-54 év közötti, 55-59 év kö-
zötti, 60-64 év közötti) vizsgáltuk, amelyek az idősebb munkavállalók, valamint a nyugdíjazás 
előtt álló munkavállalókat alkotják. Ugyanakkor a nyugdíjkorhatár folyamatos emelése (vala-
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mint a napjainkban jelentkező munkaerőhiány) indokolhatja a későbbiek során a 65-69 év kö-
zöttiek bevonását. Potenciálisan 5.021 főt érinthet a program, melybe a debreceniek kivéte-
lével a Hajdú-Bihar megyei 50 év felettiek tartoznak. 

50 év felettiek, korcsoportok szerint (fő), 2016. 4. negyedév 

50-54 év  
közötti 

55-59 év 
közötti 

60-64 év 
közötti 

Összesen 

1.788 1.655 
 

1.578 5.021 

Forrás: TEIR, NGM adatbázis 

Ezen idősödő generáció számos előnnyel rendelkezik munkaerő-piaci szempontból, és ezek 
közül elsősorban a munkatapasztalt, valamint a lojalitás emelhető ki. Azonban éppen az élet-
korból fakadóan jelen lehetnek (vannak) a bevonhatóságot megnehezítő tényezők is, ilyenek 
a tanulási motiváció gyengülése, a tanulási képességek romlása, negatív önértékelés megjele-
nése („minek tanuljak már, ilyen korban…”). Ezzel együtt a hazai felnőttképzés adatait gyűjtő 
OSAP 1665, amely többek között a felnőttképzésben végzettek számát is rögzíti, azt mutatja, 
hogy az utóbbi években (3-5 év) az 50 feletti korosztály képzési részvétele jelentős mértékben 
növekedett. Így a célcsoport számára nem idegen ebben az életkorban a felnőttképzési rész-
vétel. Ezzel együtt a motiváció megteremtése, fenntartása erős sarokpont lesz a programon 
belül. 

Lehetséges elérés, bevonás: 
Az itt vizsgált célcsoport, annak is főként a nyugdíjazás felé közelítő csoportja, elsősorban a 
munkaerő-piaci biztonságra törekszik, míg a motiváltak a késői karrierépítés időszakában van-
nak. A célcsoport elérésben és bevonásában a legjelentősebb munkát a Kormányhivatal Fog-
lalkoztatási Főosztálya végzi, hiszen a célcsoport a Kormányhivatal adatbázisában szerepel. A 
vállalkozásoknak ugyanakkor szintén aktív szerepük lesz a partnerségben ezen célcsoport be-
vonásában.  

 

5.A Romák 

Jellemzők, létszám: 
A hazai demográfiai statisztikák területén az elmúlt évtizedekben (évszázadban) az egyik leg-
kérdőjelesebb és leginkább vitatott statisztikát a roma népességre vonatkozó adatok jelentet-
ték. A népszámláláskor a valamely etnikai, kisebbségi közösséghez való tartozás önbevalláson 
alapszik. A különböző felméréseken, számításokon, becsléseken nyugvó adatok magasabb ér-
téket mutatnak a roma származásuknál, mint az a legutóbb népszámlásban megjelenik. E mö-
gött számos ok húzódik, de ezen írásnak nem célja ennek elemzése.  

A 2011-es népszámlálás szerint 315.000 roma származású személyt élt Magyarországon adott 
évben. Ugyanakkor a szociológiai felméréseken alapuló becslések szerint 2011-ben 658.000 
roma élt, míg a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke által – 
ezen időszakban - végzett felmérése 876.000 fős roma népességgel kalkulált. A KSH munka-
erő-felmérésnek 2014 óta része a nemzetiségre vonatkozó kérdésblokk. 2015-ben az erre a 
kérdésre adott válaszok szerint a magánháztartásban élők 3,7%-a (közel 360 ezer fő) vallotta 
magát romának. 
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Hajdú-Bihar esetében - rövid történeti kitekintést téve - a rendszerváltás előtt a megyei taná-
csokon belül működő CIKOBI (Cigányügyi Koordinációs Bizottság) 1984-1987 közötti felmérés 
adati szerint 22.700 fő volt roma. Kemény-Jánky 2003-ban 31.300 főről publikál, míg a leg-
utóbbi hivatalosnak tekintendő és önbevalláson nyugvó 2011-es népszámlálás 18.540 roma 
származású személyről tud. A már korábban említett Debreceni Egyetem által végzett felmé-
rés szerint Hajdú-Biharban 48.600 főre tehető a cigány származásúak száma (Pénzes 2016). 

A 2011-es népszámlálás szerint a romák Hajdú-Bihar megye minden településén jelen vannak. 
A települések hozzávetőleg háromnegyedében 10% alatti értéket mutat a népszámlálás. 
Ugyanakkor a települések kb. egynegyedében 10-30% közötti arányt jelenít meg a statisztika. 
Ezek a magasabb értékek a bihari, az érmelléki, a délnyírségi egy-két hajdúsági és tiszamenti 
településen jelentkeznek (Pénzes 2016).  

A 2011-es népszámlálás szerint Hajdú-Biharban 16.561 fő vallja magát roma származásúnak. 

Lehetséges elérés, bevonás: 
A megyei roma népesség legfontosabb elérhetőséget Országos Roma Önkormányzat Hajdú-
Bihar Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzata biztosíthatja, illetve ezen keresztül a helyi 
szervezetek. A megyei szervezet napi kapcsolatban van a települési roma önkormányzatokkal. 
Hajdú-Biharban jelenleg 56 megyei cigány vagy roma önkormányzat működik. (Elnevezésük 
attól függ, hogy helyi szinten milyen döntést hoztak szervezetük megnevezését illetően. Ennek 
megfelelően, hol roma, hol pedig cigány az önkormányzat megnevezése).  A szervezet tehát 
megyei szintén, hálózatos formában képes ugyanazon információkat biztosítani, ugyanakkor 
az ebből az információfolyamból kimaradnak azon települések, amelyek nem rendelkeznek 
roma önkormányzattal. Ebben az esetben javasolt, hogy a települések helyi önkormányzatai-
nál építsenek ki kapcsolatot a szociális irodával/osztállyal, ennek hiányában a szociális ügyek-
kel foglalkozó munkatárssal. Másfelől természetesen a helyi roma önkormányzatok önállóan 
(megyei irányítás nélkül) is a legjelentősebb informálói, mozgósítói és összefogói a helyi roma 
társadalomnak.    

Az önkormányzati lehetőségek mellett számos olyan civil szervezet (főként egyesület, de ala-
pítvány is) működik, amely a roma populáció közösségi, társadalmi céljait szolgája. Több eset-
ben ezek aktívabbak és akár népszerűbbek is, mint a helyi roma önkormányzat. Létezik egy 
központi névjegyzék is, amely alapján a roma kisebbségi önkormányzati szavazásoknál a név-
jegyzékbe kerülők vállalják romaságukat és így ez a dokumentum fontos szerepet tölt be. 
Azonban ennek a gyakorlatban megnyilvánuló alkalmazhatóságát nem tartjuk könnyen kivite-
lezhetőnek, különös tekintettel a különböző jogi (választási, kisebbségi, emberjogi) érzékeny-
ségekre. Egyre több településen a történelmi és új egyházak sikeresen formálják a roma kö-
zösségeket, így ezek is figyelemre méltó szerepet játszanak a célcsoport elérésében és moz-
gósításában.  

 

6.A GYES, GYED, GYET, ápolási segély 

Jellemzők, létszám: 
A gyermekek nevelésében résztvevő szülők, rövidebb-hosszabb ideig kilépnek a munkaerő-
piacról. A célcsoport minden szempontból heterogén, bár életkorilag jellemzően a felnőttség 
első időszakát öleli fel (18-40 év), ugyanakkor figyelemre méltó mind a 18 éves kor előtti szülők 
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száma, az utóbbi egy-két évtizedben pedig számottevőn nőtt a 40 éves kor utáni szülők cso-
portja is. A kezdetben anyákra irányuló támogatást, ma már apák is igénybe vehetik, sőt bizo-
nyos típusait nagyszülők is. Így a néhány évtizede a még meglehetősen homogén célcsoport 
mára heterogénebbé vált. A sokszínűség a képzéshez, a tanuláshoz, a munkaerő-piachoz való 
viszonyulásban is jelen van, hiszen ebben a célcsoportban ugyanúgy megtalálható a magasan 
iskolázott, munkaerő-piaci szempontból értékes végzettséggel rendelkező szülő, aki a tőkefaj-
tákat illetően jól ellátott, rendezett családi és anyagi háttérrel bír, és probléma nélkül tud visz-
szalépni a munkaerőpiacra. Míg a skála másik végen jelen van az aluliskolázott, munkaerő-
piaci tapasztalattal nem rendelkező, tőkefajtákat illetően gyengén ellátott, rendezetlen családi 
és anyagi háttérrel rendelkező, esetlegesen a roma kisebbséghez tartozó felnőtt is.  

Gyermeknevelési célú támogatásokat igénybe vevők száma (fő) 

Időszak Gyermekgondozási 
díjat igénybe ve-
vők havi átlagos 

száma (fő) 

Gyermekgondozási 
segélyt igénybe  

vevők havi átlagos 
száma (fő) 

Gyermeknevelési tá-
mogatást igénybe 
vevők havi átlagos 

száma (fő) 

2013. év 2.822 10.066 2.583 

2014. év 2.951 9.174 2.306 

2015. év 3.177 9.863 2.147 

Forrás: KSH 

Lehetséges elérés, bevonás: 
A célcsoporttal, - különösen a gyermek születését követő 1-1.5 évig - a gyermeket és a csalá-
dokat látogató védőnők (ezek hálózata) tartják a személyes kapcsolatot, ezt követően a kap-
csolat lazábbá válik. Napjainkra általánosan jellemző lett, hogy a védőnők az egészségügyi és 
nevelési tanácsadás mellett munkaerő-piaci lehetőségekről és aktuális programokba történő 
bekapcsolódásokról is naprakészen tudják tájékoztatni a gyermeket gondozó személyt.  

A védőnői hálózaton túl számban is jelentősek a baba-mama klubok, baba-mama torna kez-
deményezések stb., melyekkel jellemzően három szervezettípus foglalkozik: művelődési intéz-
mények, egyházak és civil szervezetek. Vagyis az egészségügyi, szociális hálózaton túl ezekre 
az intézményekre, illetve szervezetekre lehet számítani az elérés és bevonás során. 

Az ápolási díjban részesülők szám a 2016. szeptemberi HBMKH továbbításával megkapott já-
rási hivatalok adati szerint 4.223 fő volt.  

 

7.A Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők 

Jellemzők, létszám: 
Megváltozott munkaképességű személy az, aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az 
orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szel-
lemi károsodása miatt csökkennek. 
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Az ellátásban részesülő megváltozott munkaképességű személyek száma (fő) 

2011 2012 2013 2014 

28.784 26.750 24.326 23.782 

Forrás: KSH 

Magyarországon magas a megváltozott munkaképes korúak száma, bár az utóbbi évek kor-
mánypolitikája miatt számuk figyelemre méltóan csökkent.  A valóban sajnálatos esetek mel-
lett kétségtelenül jelentős (volt) azok száma, akik az elmúlt évtizedekben leginkább a munka-
nélküliségi helyzet elől menekülve (de már a szocialista időszakban is létezett ez a jelenség), 
vagy egyéb okok miatt, ezt az egyéni túlélési megoldást választották. Így sajnálatos módon a 
folyamatban meglévő kiskapuk miatt, a valós esetek mellett, jelentős létszámnövekedést ge-
nerált a jelenség. 2010-et követően, a kormány elhatározott szándéka volt, hogy ezen hátrá-
nyos helyzetű célcsoportot orvosi eljárás alá vetve felülvizsgálták az egyes eseteket, és vissza-
vezették a munkaerő-piacra azokat, akik erre alkalmasak voltak (lásd Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatal tevékenysége). A megváltozott munkaképességű személyek hazai munka-
erő-piaci helyzetét, foglalkoztatását illetően a KSH 2015. I. negyedévi felméréséből származó 
adatok állnak rendelkezésre, amely alapján a megváltozott munkaképességű személyek 
24,8%-a áll foglalkoztatásban. A célcsoport iskolázottsága jóval elmarad a nem megváltozott 
munkaképességűekéhez képest.   

Lehetséges elérés, bevonás: 
Tekintettel arra, hogy a kormány jelentős figyelmet fordított ezen hátrányos csoport lehetsé-
ges, vagy újbóli munkaerő-piaci (re)integrációjára, így a különböző fejlesztési programok ered-
ményeként körültekintően kialakított adatbázis és szervezeti háttár áll rendelkezésre ezen sze-
mélyek elérésére és bevonására.  2016 második felétől a rehabilitációs hatóságok mellett a 
Hivatal által működtetett projektek megyei szolgáltatási helyeken dolgozó munkatársai állnak 
rendelkezése. A projektek megyei irodáinak az elérhetőségei: EFOP-1.1.1.-15. 
http://nrszh.kormány.hu/elerhetosegek-efop.hu. 

 

8.A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

Jellemzők, létszám: 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőnek számít az a személy, akinek az aktív 
korúak ellátására való jogosultságát megállapították, amennyiben az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás megállapításához szükséges feltételekkel nem rendelkezik. A 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél 
kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkozta-
tási szervvel együttműködni. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy a jo-
gosultság jogerős megállapításától számított 15 napon belül köteles az állami foglalkoztatási 
szervet felkeresni. 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 80%-a. 2016. novemberben Hajdú-Bihar megyében a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők száma 8.282 fő volt. 

  

http://nrszh.kormány.hu/elerhetosegek-efop.hu
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Lehetséges elérés, bevonás: 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők elérése és bevonása nem tűnik nehéz 
feladatnak, miután a célcsoport a Kormányhivatal regisztrációjában szerepel.  

 

9.Az inaktívak 

Jellemzők, létszám: 
A munkaerő-piaci problémák egyik jelentős körét alkotják a munkaügyi rendszer regisztráció-
jában szereplő álláskeresők és a rájuk irányuló, őket segítő szakmai tevékenységek, illetve ezek 
sikeres megvalósítása. Azonban az inaktívak ennél is komolyabb kihívásokat jelentenek, hiszen 
ők egy körrel még „kintebb” találhatók, a munkaerő-piaci szolgáltatásokat illetően. Inaktívak 
a 15-74 év közötti munkaképes korúak, akik nem tartoznak a gazdaságilag aktív munkaerő-
állományba. Három nagy csoportra bontható a célcsoport a fiatal nyugdíjasok, az oktatási 
rendszerben lévő fiatalok, valamint az ezen két csoport között elhelyezkedő aktív korúakról. 
Az inaktívakat gyakran passzív munkanélkülieknek is nevezik, mert ugyan munkanélküliek, de 
nem jelennek meg a rendszerben, ezért nem regisztráltak, így a munkaügyi-, illetve a foglal-
koztatáspolitikai eszközök által meghatározott lehetőségeket, szolgáltatásokat sem tudják 
igénybe venni. Számos oka lehet annak, hogy egy aktív korú a rendszeren kívül szándékozik 
tartózkodni, azonban jelen munka kereteit meghaladná az erre irányul elemzés.  

Inaktívak száma Hajdú-Bihar megyében (ezer fő) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

209,8 208,2 209,3 204,8 206,1 205,3 198,5 208,1 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

209,8 214,4 205,3 195,8 194,8 182,8 173,8 169 

Forrás: KSH 

Az idősoros táblázat jól mutatja azt, hogy az elmúlt 15 év időszakát vizsgálva elmondható, hogy 
az utóbbi 5-6 évben csökkent az inaktívak száma, amely szintén többtényezős (közmunka 
program, nyugdíj korhatár változása, tanulói létszámok csökkenése stb.). Mindenesetre a 
munkaerőhiány, a bérek emelkedése segíthet a paktum programnak különösen ezen célcso-
port megmozdításában.  

Ugyanakkor az inaktívak teljes körét mutatja, amennyiben azonban - hogy a valósabb adatok-
hoz jussunk - a két legnagyobb létszámú csoport (nyugdíjasok és a 14-18 éves korcsoport) lét-
számadatait kivesszük (Az öregségi nyugdíjasok száma a HBM Kormányhivataltól kapott 2016. 
szeptemberi adatok alapján, melyek forrása az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, 
96.102 fő; a 14-18 éves korcsoporté pedig (a TEIR 2015-ös adata alapján 29.787 fő)), így  közel 
40.000 fős inaktív célcsoport jelenik meg.       

Lehetséges elérés, bevonás: 
Az inaktívak bevonása tűnik az egyik legnehezebb részfeladatnak a teljes paktum programban, 
hiszen statisztika és rendszerszintjén részben „láthatatlanok”. A legtöbbet elérésükben a me-
gyei Kormányhivatalon túl a helyi önkormányzatok (kisebbségi önkormányzatok) tehetnek. 
Települések lokális médiáiban, szórólapokkal megszólítva kellene elérni és bevonni a célcso-
port tagjait. A módszerek közül a tradicionálisabb eszközök kecsegtetnek sikerrel.  
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2.3 Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása 
 

2.3.1 A tevékenységek összefoglaló bemutatása konzorciumi partnerek szerinti bontásban 

A megyében egyetlen megyei szintű paktum létrehozatalára, valamint a megyei paktum kép-
zés és foglalkoztatási programjának megvalósítására irányuló pályázat került benyújtásra a 
közreműködő szervezethez, ezzel a projekt megfelel a Felhívás 3.2.1. e) pontjában foglalt elő-
írásnak. A benyújtott és nyertes pályázat keretében a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatallal és a 
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel konzorciumi partnerségben való-
sítja meg a megyei gazdasági együttműködést, megyei foglalkoztatási paktumot.  
 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (konzorcium vezető) tevékenységei 

3.1.1.  
Önállóan támo-
gatható tevékeny-
ségek 

A. Főtevékenység:  
Foglalkoztatási megálla-
podások (paktum) prog-
ramrészhez kapcsoló-
dóan 

d) érintett szereplők között foglalkoztatási 
együttműködési megállapodások elkészí-
tése  

e) partnerség-építés  

p) honlap kialakítása  

r) megyei szintű paktumok ernyőszervezeti 
feladatainak támogatása  

3.1.2. 
Önállóan támo-
gatható és kötele-
zően megvalósí-
tandó tevékeny-
ségek 

A. Főtevékenység:  
Foglalkoztatási megálla-
podások (paktum) prog-
ramrészhez kapcsoló-
dóan 

a) foglalkoztatási paktum létrehozása  

e) paktumiroda felállítása, paktumiroda 
működtetése, maximum 2 fő főállású part-
nerségi koordinátorral  

i) projektzárási feltétel minősítés megszer-
zése a sztenderdek alapján6  

l) ernyőszervezeti feladatok ellátása  

m) szociális gazdaság fejlesztésének támo-
gatása  

n) a megyében működő gazdasági és fog-
lalkoztatási paktumok szakmai támogatása  

o) a mindenkori foglalkoztatási célú kor-
mányzati intézkedések megvalósulásának 
segítése  

3.1.3. 
Önállóan nem támogatható, de kötelezően 
megvalósítandó tevékenységek 

a) gyermekellátási szolgáltatások helyzeté-
nek feltárása 

b) nyilvánosság biztosítása 

3.1.4.  
Önállóan nem tá-
mogatható, vá-
lasztható, kiegé-
szítő tevékenysé-
gek 

A.  
Helyi termék-vagy szol-
gáltatásfejlesztéshez 
kapcsolódó kiegészítő 
ESZA tevékenységek 

a) helyi termék, illetve helyi mester, mes-

terség elektronikus kataszterének kialakí-

tása 

g) tudatos térségi és helyi termék fogyasz-
tás és vásárlás ösztönzése  

C. 
Befektetés-ösztönzés-
hez kapcsolódó tevé-
kenységek 

a) befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó te-
vékenységek 
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal (konzorciumi tag) tevékenységei 

3.1.1.  
Önállóan támo-
gatható tevé-
kenységek 

A. Főtevékenység:  
Foglalkoztatási megálla-
podások (paktum) prog-
ramrészhez kapcsoló-
dóan 

b) a megyei szereplők közötti információ-
áramlás és véleménycsere ösztönzése, a 
térségi szereplők közötti kezdeményezések 
összehangolása;  

f) foglalkoztatási partnerségek és menedzs-
ment kapacitások erősítése, az információ-
áramlás javítása;  

m) a projekt megvalósítását segítő tudás-
bővítésen, tréningeken, képzéseken való 
részvétel 

3.1.2. 
Önállóan támo-
gatható és köte-
lezően megvaló-
sítandó tevé-
kenységek 

A. Főtevékenység:  
Foglalkoztatási megálla-
podások (paktum) prog-
ramrészhez kapcsoló-
dóan 

h) a partnerségi bevonással végrehajtott 
projekt folyamat részletes dokumentáci-
ója: partneri egyeztetések jelenléti ívei, fo-
tók, emlékeztetők;  

j) figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű 
partnerség megteremtésére és a projekt 
tudatosítására az együttműködési hálózat-
ban érintett partnerek, valamint a széle-
sebb nyilvánosság körében;  

p) Az Irányító Hatóság által kiadott egysé-
ges útmutató alapján Megyei Gazdaság- és 
Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködési 
Program megvalósíthatósági tanulmány – 
MT elkészítése, mely széleskörű gazdasági 
és társadalmi partnerséggel, a megyei jogú 
városok és a helyi szereplők kötelező bevo-
násával készül  

3.1.3. 
Önállóan nem támogatható, de kötelezően 
megvalósítandó tevékenységek 

c) projektmenedzsment 

 
 
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. (konzorciumi tag) tevékenységei 

3.1.1.  
Önállóan támo-
gatható tevé-
kenységek 

A. Főtevékenység:  
Foglalkoztatási megálla-
podások (paktum) prog-
ramrészhez kapcsolódóan 

c) figyelemfelkeltés, workshopok, fórumok 
szervezése, a stratégiaalkotási folyamat 
előmozdítására és az együttműködés fenn-
tartására 

m) a projekt megvalósítását segítő tudásbő-
vítésen, tréningeken, képzéseken való rész-
vétel 

3.1.2. A. Főtevékenység:  a) foglalkoztatási helyzetelemzés készí-
tése 
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Önállóan támo-
gatható és kö-
telezően meg-
valósítandó te-
vékenységek 

Foglalkoztatási megálla-
podások (paktum) prog-
ramrészhez kapcsolódóan 

b) foglalkoztatási stratégia és akcióterv ki-
dolgozása 

d) munkaerő-piaci igényfelmérések vég-
zése 

q) megyei és megyei jogú város által létre-
hozott paktumok tevékenységeinek össze-
hangolása 

3.1.4.  
Önállóan nem 
támogatható, 
választható, ki-
egészítő  
tevékenységek 

A. 
Helyi termék-vagy szolgál-
tatásfejlesztéshez kapcso-
lódó kiegészítő ESZA tevé-
kenységek 

a) helyi termék, illetve helyi mester, mes-
terség elektronikus kataszterének kialakí-
tása 
g) tudatos térségi és helyi termék fogyasz-
tás és vásárlás ösztönzése  

C. 
Befektetés-ösztönzéshez 
kapcsolódó tevékenysé-
gek 

a) befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó te-
vékenységek 

 
 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (konzorciumi tag) tevékenységei 

3.1.1.  
Önállóan támo-
gatható tevé-
kenységek 

B. Főtevékenység:  
Munkaerő-piaci progra-
mokhoz, a célcsoport kép-
zéséhez, foglalkoztatásá-
hoz kapcsolódó program-
részhez (2. főtevékeny-
ség) kapcsolódóan 

a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglal-
koztatáshoz kapcsolódó, alábbi tevékenysé-
gek, melyek kizárólag a megyei kormányhi-
vatal megvalósításával, annak szakmai sza-
bályozása szerinti mértékben és időtartam-
ban támogathatók 

b) A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-
piaci tevékenységek, melyeket a megyei 
kormányhivatalon kívüli, egyéb szervezetek 
is elláthatnak 

3.1.2. 
Önállóan támo-
gatható és kö-
telezően meg-
valósítandó te-
vékenységek 

B. Főtevékenység:  
Munkaerő-piaci progra-
mokhoz, a célcsoport kép-
zéséhez, foglalkoztatásá-
hoz kapcsolódó program-
részhez (2. főtevékeny-
ség) kapcsolódóan 

a) A célcsoport minimum 6, maximum 12 
hónapos, folyamatos, támogatott, vagy 
nem támogatott foglalkoztatásának támo-
gatása, vagy önfoglalkoztatásának támoga-
tása 
 

b) A program keretében az álláskereső sze-
mélyeknek, adott üres álláshely betöltését 
fókuszba állító, célzott képzésének és/vagy 
foglalkoztatásának támogatása azzal a fel-
tétellel, hogy az álláskeresők munkaerő-pi-
aci képzése csak az adott térségben meg-
lévő, vagy feltárt munkaerő igényekhez 
mérten támogatható 

3.1.3. 
Önállóan nem támogatható, de kötelezően 
megvalósítandó tevékenységek 

c) Projektmenedzsment 
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2.3.2 A projekt tevékenységeinek részletes bemutatása a támogatási kérelem elemei szerinti bontás-
ban 

 
A 2.3.1 fejezetben táblázatosan szerepeltetett tevékenységek részletes kifejtése történik meg 
jelen fejezetben: 
 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tevékenységei 
 
Érintett szereplők között foglalkoztatási együttműködési megállapodások elkészítése  
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a széleskörű partnerség jegyében több körös egyezte-
tést követően létrehozta a megyei paktumszervezetet. A megyei paktumszervezet a paktum-
szervezeti tagok által az együttműködési megállapodás aláírásával jött létre. 
 
Honlap kialakítása  
A pályázati felhívásban kötelezően előírt paktum platform kialakítása érdekében, egy paktum 
honlap létrehozását tervezzük, mely honlapon az álláskeresők, a foglalkoztatók és a munka-
erőpiacon befolyással rendelkező szereplők folyamatos tájékoztatást kapnak a pályázat előre 
haladásáról, a pályázat keretében a célcsoporti tagok lehetőségeiről. 
 
Paktumiroda felállítása, paktumiroda működtetése 
2017. január 1. napjától a megyei önkormányzat épületén belül megkezdte működését a me-
gyei paktumiroda először egy fővel, majd 2017. február 15. napjától már két főre bővült az 
iroda. A paktumiroda ügyintézők fognak gondoskodni a Foglalkoztatási Fórum, illetve az Irá-
nyító csoporti ülések összehívásáról, az előterjesztések, valamint a jegyzőkönyvek elkészítésé-
ről. 
Emellett feladataik jelentős részér a projekt megvalósítása során a vállalkozói igények folya-
matos feltérképezése, nyilvántartása, tájékoztatása lesz. 
Tevékenységük szoros együttműködést fog igényelni Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztá-
lyával. 
 
Ernyőszervezeti feladatok ellátása, a megyében működő gazdasági és foglalkoztatási paktu-
mok szakmai támogatása 
A létrejött megyei paktum, illetve paktumszervezet, valamint a megyei paktumiroda a megy-
ében időben később létrejövő helyi paktumok részére folyamatos szakmai koordinációt fog 
biztosítani, nemcsak a szakmai feladatok ellátásához, hanem ezen koordináció elengedhetet-
len a megyei indikátorok teljesülése érdekében is. 
Továbbá a helyi paktumok csak a megyei önkormányzat jóváhagyásával nyújthatnak be támo-
gatási kérelmet helyi paktumok kialakítása céljából, mely kritérium már megalapozza az 
együttműködés szükségességét. 
 
Kommunikáció, nyilvánosság: 
A projekt megvalósítása során a megyei önkormányzat fogja biztosítani a pályázatban előírt 
kötelező nyilvánossághoz tartozó tevékenységeket, de ezen túlmenően további kommuniká-
ciós eszközökkel, nyilvános megjelenésekkel fogja a projektet népszerűsíteni a megyében. 
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3.1.4. Önállóan nem támogatható, választható, kiegészítő tevékenységek 

A. Helyi termék-vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek 

A kiegészítő tevékenység tervezésének indoklása 
Hajdú-Bihar megye kiemelkedő agrár potenciállal, valamint népművészeti hagyományokkal, 
sajátos helyi termékekkel rendelkezik, azonban ezek ismertsége nem általános. Nincs egy egy-
séges helyi termék kataszter a megyében, amely naprakészen tartalmazná a minőségi helyi 
termékeket és termelőket, amely kiindulási alapja a helyi termékekre alapozott turisztikai, kul-
turális, gazdasági tovább fejlődésnek. A helyi termékek ismertségét és elismertségét a katasz-
terre épülő minőségdíj és márkaképzés is elősegítheti, amely a helyi kötődés, helyi identitás 
erősítésén túl elősegíti a minőség növelését és garantálását, a vásárlók és termelők közötti 
személyes kapcsolatok, bizalom elmélyülését és egyben erősíti a helyi munkalehetőségeket. 
 
A kiegészítő tevékenység célja 
A kiegészítő tevékenység célja a megyében előállított helyi termékek és a megyében működő 
helyi termelők ismertségének és elismertségének növelése, a termelők közötti, valamint a ter-
melők és fogyasztók közötti együttműködések ösztönzése. 

 

a) helyi termék, illetve helyi mester, mesterség elektronikus kataszterének kialakítása 

Kataszter elektronikai hátterének kialakítása, beszerzése 
A kataszterhez az adatok körének meghatározása és összegyűjtése a Hajdú-Bihar Megyei Fej-
lesztési Ügynökség Nonprofit Kft. közreműködésével valósul meg. Erre épülve valósulnak meg 
az Önkormányzat által tervezett tevékenységek. Az összegyűjtött adatok rendszerezéséhez és 
a kataszter működtetéséhez elektronikus felület kialakítása szükséges. Az elektronikus felület 
szerepe, hogy a benne megtalálható adatok frissüljenek, kereshetők és mindenki számára hoz-
záférhetők legyenek, és igény szerint összekapcsolhatók legyenek más adatbázisokkal, melyek 
pl. a turizmus terén nyújthatnak segítséget: pl. megyei nevezetességek felkeresésekor az adott 
helyi termelők felkeresése termékek előállításának megtekintése, vásárlása céljából. Az elekt-
ronikus felületre feltöltött strukturált adatok esetében hangsúlyos elvárás a kereshetőség, 
mely nem csupán területi szinten, hanem ágazatok vagy termék-típusok szintjén is meg kell 
jelenjen. A rendszer lehetőséget teremt a résztvevők számára saját információk megjeleníté-
sére is. 
  
Kataszterre épülő minőségi termékdíj kialakítása 
A kataszterbe kerülő helyi termelők helyi termékei közt kialakításra kerül egy minőségi termék-
díj, melyet azok kaphatnak meg a kataszterben szereplő termelők, termékek közül, akik kiemel-
kedő minőséget tudnak előállítani kategóriájukban. Ezen kiemelkedő minőség specifikációja, 
objektív minőségelemeinek meghatározása szakértő segítségével történik, mely alapján a ki-
választásra kerülő termelők, termékek viselhetik a minőségi termékdíj címet. A minőségi ter-
mékdíj cím viselése meghatározott időtartamra szól, mely időtartam lejárta után a kiválasztási 
folyamat, illetve a kritériumoknak megfelelés vizsgálata újra megtörténik. A minőségi termék-
díj ünnepélyes rendezvény keretein belül kerül átadásra. 
 



95 
 

Annak érdekében, hogy a minőségi termékdíjjal jutalmazott helyi termék, szolgáltatás más 
árusok portékáitól, szolgáltatásától megkülönböztethető legyen, szükséges az egységes meg-
jelenés kidolgozása. A minőségi termékdíj grafikai elemeinek, a termékekkel kapcsolatosan 
használt szlogenjének kidolgozásához szakértő igénybevétele tervezett.  
 
 
g) tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás ösztönzése 

Marketing tevékenység, kiadványok készítése 
A kataszterbe kerülés célja, hogy a helyi termelők és termékeik ismertsége növekedjen, minél 
többen vásárolják a helyi termelők termékeit, ezáltal segítsék a helyi termelőket és egyben 
hozzájáruljanak a helyi lakosok támogatásához, a helyi foglalkoztatás növeléséhez is. A katasz-
ter és a minőségi termékdíj ismertségének növelése célzott marketing tevékenységgel valósul 
meg.  

A marketing tevékenység keretében megjelennek tájékoztató kiadványok, brossúrák, amelyek 
magas minőségben mutatják be a megye helyi termék és termelői kínálatát, a termékstruktú-
rákat, a katasztert. Ezen kiadványok a megye rendezvényein, illetve a megyei önkormányzat 
képviselői által látogatott külső rendezvényeken kerülnek terjesztésre. A helyi termék katasz-
ter véglegesítését követően 2000 példányban kerül elkészítésre A5 formátumban, fényes mű-
nyomó papíron, 20 oldalas kivitelben, színes nyomtatással. 

Készül egy magas minőségű, részletesebb kiadvány a helyi termékekről, amely több informá-
ciót nyújt a termékekről és termelőkről, részletesebb megjelenítéssel, tervezetten 500 pél-
dányban, A4 kivitelben, 50-100 oldalas formában. 

A helyi termék kataszterről annak megismertetése érdekében 4 alkalommal tervezünk a me-
gyei napilapban, a Hajdú-Bihari Naplóban megjelentetni fél oldalas színes hirdetést hétköz-
ben. 

A lakosságot és az érdeklődőket a kor infokommunikációs folyamataihoz igazodóan elektroni-
kus közösségi oldalon is el kívánjuk érni, a helyi termékekkel kapcsolatban információt nyúj-
tunk az érdeklődőknek, amelyek megosztásra és széles körű terjesztésre is alkalmasak. Ugyan-
csak meg kívánjuk jelentetni a helyi termékekről, termelőkről szóló információkat a megyében 
működő helyi TV műsorokban (pl. Debrecen TV, Berettyó TV, Hajdúnánási Televízió, Ladány 
TV, Balmazújváros Televízió). 

 

C. Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek 

a) befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek 

A kiegészítő tevékenység tervezésének indoklása 
A foglalkoztatási helyzetelemzés megállapítása szerint is a megyében kínált regisztrált vagy 
piaci alapú álláshelyek elmaradnak az álláskeresők, illetve a paktum projekt célcsoportjainak 
létszámától. A célcsoportok munkaerő-piaci szolgáltatásokkal, képzésekkel történő megfelelő 
felkészítése mellett a foglalkoztatás növelése érdekében kiemelt jelentőséggel bír az új mun-
kahelyek létrehozásának ösztönzése, a megyébe befektetők számának növelése. Ehhez egy 
megfelelően átgondolt, a befektetői igényeket megismerő és azokra reagáló befektetés-ösz-
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tönzési rendszer kialakítása szükséges, amely egyszerre képes komplexen és az eltérő igények-
hez igazodóan strukturáltan, jól leszűrhetően prezentálni a megye kínálatát, valamint aktívan 
keresi azokat a lehetőségeket, amelyekben el tudja érni a befektetési szándékkal rendelkező, 
befektetési célterületeket kereső piaci szereplőket. 
 
A kiegészítő tevékenység célja 
A kiegészítő tevékenység célja egy komplex befektetés-ösztönzési stratégia és akcióterv kidol-
gozása annak érdekében, hogy egy hatékony megyei befektetés-ösztönzési rendszer jöjjön 
létre, aminek hatására a megye településeire vállalkozások érkeznek befektetési céllal. 
 

A befektetés-ösztönzés tervezési feladatait, a helyzetelemzés és stratégiakészítést és a térin-
formatikai rendszer kialakítását a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
végzi, míg a stratégia megvalósítását célzó további tevékenységek az Önkormányzathoz tar-
toznak az alábbiak szerint: 

 

Befektetés-ösztönzési kisfilm készítése 
A befektetők Hajdú-Bihar megyéről történő informálásának egyik gyors és hatékony eszköze 
lehet a megye értékeit, lehetőségeit bemutató tematikus kisfilm(ek) készítése, amely magya-
rul és angolul képes összefoglalni a befektetőket érdeklő legfontosabb mondanivalókat. A kis-
film megfelelő látványelemekkel, a tömeges információáramlásból kitűnő koncentrált infor-
mációkkal rá tudja irányítani a figyelmet a térségre, esetleg interneten is könnyen terjeszt-
hető. A filmet tabletre, okostelefonra optimalizált verzióban is célszerű megjeleníteni a kor 
információtechnológiai irányaihoz igazodva. 
 
Klasszikus marketing eszközök alkalmazása 
A célcsoporthoz történő eljutáshoz a modern eszközök mellett szükség van a klasszikus eszkö-
zök alkalmazására is, hiszen egyes megjelenési formák igénylik ezeket. Így készíteni szükséges 
személyes találkozókon, kiállításokon terjeszthető összefoglaló füzetet (A4 tervezetten 6 o., 
4/4 színes, fényes műnyomó), reprezentációs célú adathordozó (pl. pendrive, rajta kisfilm, be-
mutatkozó anyag). 
 
Befektetők felkutatása, a megye kiajánlása 
A befektetői célcsoport megtalálásának számos formája létezik, ahol koncentráltan lehet el-
érni számos térség adott témában érdekelt szereplőit. A hazai és nemzetközi tematikus kiállí-
tások, vásárok, üzleti hálózatok, tőzsde, multinacionális vállalatok üzleti körei stb. mind olyan 
lehetőségek, amelyeken keresztül a befektetők figyelmét megfelelő kínálattal és szervezéssel 
rá lehet irányítani a megyére. A tevékenység kapcsán fontos egyeztetni a Nemzeti Befektetési 
Ügynökséggel, hogy a megye egy országos kínálat részeként tudjon hatékonyabban megje-
lenni, hiszen a befektetők figyelme országok, országcsoportok között is megoszlik, egy kisebb 
területi egység önmagában ritkán lehet kiemelt befektetési vonzerő. 
 
A befektetői körök hatékony, erőforráskímélő elérése üzleti feladat, speciális tudást, kapcso-
latrendszert és szervezeti formát igényel, így ezen feladatra e téren tapasztalattal és referen-
ciákkal rendelkező üzleti szervezet(ek) bevonása szükséges. A feladat pontos specifikációját (a 
befektetéskeresés irányai, gyakorisága, formája, eszközei, elvárt eredményei) a befektetés-
ösztönzési stratégia elkészítését követően lehet meghatározni.  
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységei 
 
A Hivatal biztosítja a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó projektmenedzsment team, 
azaz 1 fő projektmenedzsert, valamint az 1 fő pénzügyi vezetőt. a projekt végrehajtása, meg-
valósítása során a Hivatal két dolgozója biztosítja menedzsmenti, valamint a pénzügyi felada-
tok ellátását. 
 
 

Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tevékenységei 
 
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

A. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktum) programrészhez kapcsolódóan 

c) figyelemfelkeltés, workshopok, fórumok szervezése, a stratégiaalkotási folyamat előmozdí-
tására és az együttműködés fenntartására 

A projekt előkészítési szakaszában a tervezési dokumentumok szakmai egyeztetése történt 
workshopok formájában, amely rendezvényeknek az a fő célja, hogy a stratégiaalkotás folya-
matába aktívan bevonja a foglalkoztatási együttműködésben érintett szervezeteket, a közös 
célok és a célokhoz rendelt eszközrendszer meghatározásában érdemi szerepet vállaljanak, 
javaslataikkal, észrevételeikkel formálhassák azokat. 
 
Az első workshop 2016.11.30-án került megrendezésre, amelyen a foglalkoztatási helyzetfel-
tárás, valamint a stratégiaalkotás első lépcsőjeként a problémafa került ismertetésre és szak-
mai megvitatásra. Az észrevételek megválaszolásra és beépítésre kerültek, továbbá ezek alap-
ján a célfa, a tervezett célrendszer és a prioritás és intézkedés struktúra szintén megküldésre 
került a résztvevők számára e-mailen 2016. decemberében. Ezekre a beérkező észrevételek 
szintén beépültek a tervezési folyamatba.  
 
A második workshop 2017.02.09-én került megrendezésre, amelyen az elfogadott észrevéte-
lek bedolgozásával elkészített foglalkoztatási stratégia és akcióterv munkaanyaga került meg-
vitatásra. A workshopon munkacsoport felállításáról döntöttek a résztvevők, amelynek 
2017.02.13-i ülésén részletesen megvitatásra kerültek a stratégia és akcióterv módosítási ja-
vaslatai.  
 
A harmadik workshop 2017.02.23-án került megrendezésre, ahol a megvitatott és módosított 
stratégia és akcióterv elfogadása történt.  
 
A megrendezett workshopok hozzájárultak a tervezési dokumentumok társadalmasításához, 
az érintett szereplők megismerhették, véleményezhették, aktívan részt vettek a stratégiaalko-
tásban, ami által egy szakmai konszenzuson alapuló fejlesztési stratégia és akcióterv született. 
Hozzájárult az együttműködés fenntartásához, ugyanis iteratívan igényelte az együttműködés-
ben résztvevők aktív részvételét, érdekeltté tető őket a közös célok megfogalmazásában.  
 
Ezeken a workshopokon a konzorciumi partnerek megfeleltek a Felhívás 3.2. pontjában meg-
fogalmazott elvárásnak, hiszen megvalósított kommunikációjuk és viselkedésük során esély-
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tudatosságot fejeztek ki: nem közvetítettek szegregációt, és igyekeztek csökkenteni az esély-
egyenlőségi célcsoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Felvázolásra került, hogy mely 
csoportok képezik a projekt célcsoportját, az, hogy a hátrányos helyzetűek közé mely csopor-
tok tartoznak, és hogy a projekt keretében megvalósítani tervezett beavatkozások során ezen 
célcsoportokat igyekszik a projekt fejleszteni, helyzetbe hozni, hátrányaikat kompenzálni. 
 
Amint az a fenti dátumokból is látszik, megtörtént a támogatási szerződés hatályba lépését 
követő 6 hónapon belül a Felhívás 3.2.1. a) pontjában elvárt két, dokumentált partneri talál-
kozó megvalósítása, és a paktum projekt keretében elkészült az elvárt, a megyére kiterjedő 
foglalkoztatási stratégia is.  
 
A workshopokon részt vettek a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért 
Felelős Államtitkársága képviselői is, így a konzorcium megfelel a Felhívás 3.2.1. b) pontjában 
elvárt előírásnak, miszerint a támogatásban részesülő megyei szintű foglalkoztatási partner-
ségnek együtt kell működnie a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért 
Felelős Államtitkárságával. 
 
m) a projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen, tréningeken, képzéseken való részvétel 
A szakmai megvalósításban részt vevő kollégák a foglalkoztatási együttműködések tapasztala-
tainak, előkészítésének és működtetésének megismerése és a megvalósítás során tudatos al-
kalmazása érdekében elméleti és gyakorlati modulokat tartalmazó képzésen vettek részt. 
 
A „Helyi és megyei gazdaság-, és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések koordinációja” c. 
képzés 60 órában került megszervezésre, az NSZFH engedély száma: E-001399/2015. 
A képzés az alábbi tananyag-egységeket foglalta magában:  

- A partnerségi elv jelentősége és érvényesülése a gazdaság-, és foglalkoztatás-fej-
lesztési együttműködésekben 

- A vonatkozó TOP intézkedések összegző bemutatása 
- Minőségi standardok érvényesülése a gazdaság-, és foglalkoztatás-fejlesztési 

együttműködésekben 
- Gazdaság-, és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések előkészítése és működ-

tetése 
 
3.1.2. Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktum) programrészhez kapcsolódóan 

a) foglalkoztatási helyzetelemzés készítése 
A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. konzorciumi partnerként végezte 
a paktum létrehozásához kapcsolódóan a foglalkoztatási helyzetelemzés készítését. Ennek 
kapcsán a foglalkoztatási paktum projektben már 2016 nyarán megkezdődött a konzorciumi 
tagok között az előkészítési munkák elvégzésével, annak megtervezésével kapcsolatos egyez-
tetés.  
 
Megtörtént a foglalkoztatási helyzetelemzéshez szükséges adatok körének és az adatgazdák-
nak az azonosítása, valamint az adatok beszerzése és tisztítása. Az adatok egy része interneten 
elérhető volt, mint pl. a KSH tájékoztatási adatbázisa, statisztikai adattáblák, a Területi Infor-
mációs Rendszer (TeIR) adatbázisai, Debreceni Egyetem tanulmányai, más szervezetek által 



99 
 

készített felmérések. Más része primer adatbázis összeállításával állt rendelkezésre, szemé-
lyes interjúk, kérdőíves felmérések kapcsán. 
 
Megtörtént az Oktatási Hivatal felkeresése és az elérhető Közoktatási Információs Rendszer 
(KIR) adatbázis elemzése a megyében elérhető képzések és képző intézmények tekintetében. 
A Kormányhivatal rendelkezésre bocsátotta az elemzéshez szükséges adatokat az inaktívakra, 
a regisztrált álláskeresőkre és a regisztrált üres álláshelyekre vonatkozóan. Megtörtént a piaci 
alapú álláskínálatok egy időpontban történő lekérdezése és az adatbázis rendszerezése, fel-
dolgozása és elemzése. Adatot szolgáltattak a szakképzési centrumok és a Debreceni Egyetem 
is a képzési struktúráról és képzési kimenetekről. 
 
Megtörtént a munkaerő-piaci szempontból összefüggő területek elemzése a KSH népszámlá-
lási adatbázisának ingázási és helyben foglalkoztatási adatainak elemzésével, térképi ábrázo-
lásával. 
 
Az adatok elemzését a helyzetértékelés kidolgozása követte, amely során a trendek, adatok 
kapcsolata, összefüggései, a folyamatok minősítése kerültek kidolgozásra. A helyzetelemzés a 
SWOT analízissel zárult, amely összefoglaló alapot jelentett a stratégiaalkotáshoz. 
 
 
b) foglalkoztatási stratégia és akcióterv kidolgozása 

A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. konzorciumi partnerként végezte 
a paktum létrehozásához kapcsolódóan a foglalkoztatási stratégia és akcióterv készítését. A 
helyzetfeltárásra épülve elkezdődött a stratégiaalkotás munkafolyamata, problémafa és célfa 
kidolgozásával. A stratégia, valamint az akcióterv kidolgozása a paktumszervezeti tagok véle-
ményezésével készült, több körben (workshopok, e-mailen kiküldött anyag véleményezése, 
munkacsoporti ülés) sor került a munkaanyagok szakmai megvitatására, módosítások megfo-
galmazására. A paktumszervezetbe a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is be-
vonásra került, amely szervezet részt vett a stratégia és akcióterv véleményezésében is, ezáltal 
a projekt eleget tett a Felhívás 3.2.1 c) pontjában foglalt elvárásnak. 
 
A paktumszervezet (Foglalkoztatási Fórum) 2017. február 23-i ülésén tárgyalta és fogadta el 
Hajdú-Bihar Megye foglalkoztatási stratégiáját és akciótervét. A végleges foglalkoztatási fej-
lesztési dokumentum csomag (helyzetfeltárás és értékelés, stratégia, akcióterv, megvalósítha-
tósági tanulmány) megküldésre került a közreműködő szervezetnek. Az intézményrend-szeri 
jóváhagyást követően kezdődhet el a stratégia és akcióterv támogatott projektből finanszíro-
zott elemeinek a megvalósítása. Az előkészítés (helyzetelemzés, stratégia, akcióterv) a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal B típusú tevékenységek megalapozását jelenti. 
 
 
d) munkaerő-piaci igényfelmérések végzése 
Az előkészítési munka részeként fontos a munkaerő-piaci kereslet igényeinek felmérése, hi-
szen a felhívás megvalósíthatósági tanulmány módszertanára vonatkozó melléklete is a keres-
let-vezérelt megközelítést hangsúlyozza. Az Ügynökség a megyében, kiemelten a paktumterü-
leten 100 vállalkozás megkeresésével végzett felmérést.  A kérdőív 21 kérdést tartalmazott, 
főleg a vállalkozások munkaerő-igényének felmérésére, munkaerő-keresési folyamataik meg-
ismerésére irányult. A vállalkozások jelentős részével személyesen, kisebb részével e-mailen 
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megküldött kérdőív útján kerültek a kérdések kitöltésre. A kérdőívek feldolgozása, az adatbá-
zis kiértékelése megtörtént, az eredmények beépítésre kerültek a foglalkoztatási helyzetelem-
zésbe. 
 
q) megyei és megyei jogú város által létrehozott paktumok tevékenységeinek összehangolása 
A projekt előkészítési munkafolyamatainak megindításakor már elkezdődött a heti szintű 
egyeztetés Debrecen Megyei Jogú Várost képviselő szakértőkkel a megyei és helyi paktum 
munkafolyamatainak összehangolására. A megbeszéléseken egyeztetésre kerültek a tervezési 
munkafolyamatok, a támogatási szerződés megkötésével, a felhívás által előírt követelmények 
teljesítésével, a paktum szervezet létrehozásával kapcsolatos folyamatok. Debrecen Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a megyei paktum szervezet tagja, így az előkészítési tevékenysé-
gek tartalmát részleteiben ismeri. A debreceni helyi paktum előkészítése időben kissé elma-
radva zajlik, de az előrehaladottabb megyei dokumentumok irányait, tartalmát ismerve, azok-
kal összehangoltan tudják készíteni saját dokumentumokat, amelyekkel kapcsolatban rend-
szeres egyeztetések történnek a két paktum tervezői között. 
 
 
3.1.4. Önállóan nem támogatható, választható, kiegészítő tevékenységek 

A. Helyi termék-vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek 

a) helyi termék, illetve helyi mester, mesterség elektronikus kataszterének kialakítása 

Adatkör és célcsoport meghatározása 
A kataszter egy olyan egységes adatbázis, mely a helyi termelők és helyi termékek adatait tar-
talmazza. Az adatbázis összeállításához szükséges a helyi termelőkről és termékekről begyűj-
tendő teljes körű adatkör összeállítása, mint pl. a termelő neve, címe, elérhetősége, előállított 
termék(ek) neve, előállítás folyamata, eljárása, előállított termék fényképe, előállított termék 
tervezett összmennyisége adott időtartamra; amennyiben releváns, tápanyagtartalom; ter-
mőterület nagysága, meglévő termékminősítések stb. 

Az adatbázis kialakításakor arra kell törekedni, hogy az adattartalom köre bővíthető legyen a 
későbbi minőségi termékdíjhoz szükséges adatok körével is. 

Az adatkör meghatározása mellett fontos a célcsoport meghatározása. A fő célcsoportot az 
nem szántóföldi gazdálkodást folytató őstermelők, a kistermelők és a kézműves ipari kister-
melők adják, az ő adataik több szervezetnél fellelhetők, így pl. az őstermelők az agrárkamará-
nál, a kistermelők a kormányhivatal járási hivatalainál, a kézműves iparosok a kereskedelmi és 
iparkamaránál, illetve a helyi Leader csoportok is rendelkeznek helyi termelőkről információk-
kal. Fontos az adatbázis gazdákkal a kapcsolatfelvétel a célcsoport azonosítása és közös meg-
keresése érdekében. 

Ez a feladat 1 fő munkatárs 0,5 havi munkáját jelenti 2 hónapon keresztül, így 1 havi munkabér 
és járulékai kerülnek elszámolásra. 

 

Szempontrendszer kialakítása 
Szempontrendszer kidolgozásával kell kezdeni a munkát, mely szükséges annak érdekében, 
hogy egységes kritériumrendszer alapján kerüljenek kiválasztásra azok a termelők és termé-
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keik, melyek helyi termelőknek, termékeik pedig helyi termékeknek tekinthetők, és belekerül-
hetnek a kataszterbe. Különböző termékkategóriák kialakítását szükséges meghatározni, hogy 
valóban a helyi alapanyagokból, helyi módszerekkel megtermelt és/vagy előállított termékek 
és ezeket előállító termelők kerüljenek be az adatbázisba.  

A kataszter létrehozásakor szükséges különböző helyi termék típusok kialakítása is a regiszte-
ren belül, meghatározott ismérvek alapján. 

A szempontrendszerek kialakítása és a termékkategóriák meghatározása szakértői feladat, 3 
fő egy havi munkabérét és járulékait tartalmazza. 

 

Adatfelvétel a helyi termelőkről és termékeikről 
A regiszter kialakításához elengedhetetlen a helyi termelők felkeresése, amely során a helyi 
termék kataszterről információt kapnak, továbbá lehetőséget kínálnak számukra a kataszterbe 
kerülésre, együttműködés esetén megtörténik az adatfelvétel. Mivel a helyi termelők, kister-
melők adatbázisa adatvédelmi okokból a Kedvezményezett számára nem hozzáférhető, az 
adatbázis gazdákkal történő közös megkeresést követően célszerű felkeresni az együttműkö-
dési szándékot mutatókat. Mivel nem lehet előre megbecsülni, hogy egy kiértesítést követően 
hányan fognak visszajelezni, célszerű helyismerettel rendelkező szervezeteket is igénybe 
venni, akik meglévő kapcsolataik alapján el tudnak jutni személyesen is az őstermelőkhöz, kis-
termelőkhöz, kézművesekhez. Ilyen szervezetek lehetnek a LEADER csoportok, falugazdászok, 
civil szervezetek stb. A kiválasztott külső szolgáltatók feladata a célcsoport felkeresése, szá-
mukra releváns információk nyújtása, meggyőzése a kataszterben való részvételről és önkén-
tes adatszolgáltatás alapján a szükséges adatkör felvétele és azok adatbázisba rendezése. A 
megkeresések dokumentáltan történnek. 

A célcsoport (előzetes információk alapján 2.000-3.000 között becsült kistermelő, releváns ős-
termelő, kézművesipari termelő) felkeresése a megyében a felkeresést és adatfelvételt rögzítő 
személyek munkabérének és járulékainak, a felkeresésekhez telekommunikációs költségek, 
valamint utazási költségek kiadásával jár, így ezen költségek tervezésével került a külső szak-
értő díja megállapításra. 

 

g) tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás ösztönzése 

Vásárszövetséggel való kapcsolatfelvétel 
Megtörténik a kiegészítő tevékenység keretében a Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetség egye-
sülettel való kapcsolatfelvétel és az együttműködés elemeinek kidolgozása annak érdekében, 
hogy a működési területeik, programjaik összehangoltan valósulhassanak meg, működésük 
mind jobban szolgálhassa a szinergiák kihasználását. A Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetség 
célja ugyanis a magas minőségű kézműves termékek rendszeres bemutatással való támoga-
tása annak érdekében, hogy a portékáikat megismerjék a régióban. 
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C. Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek 

a) befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek 

A Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási paktum projekt keretében kerül kialakításra kiegészítő 
tevékenységek részeként a befektetés-ösztönzés, amely az alábbi fő elemeket foglalja magá-
ban: 
 
Befektetés-ösztönzési helyzetelemzés készítése 

A helyzet feltárásához szükség van primer és szekunder információszerzésre is.  Elengedhetet-
len a potenciális befektetői igények meghatározása, azaz annak pontos definiálása, hogy mi-
lyen szempontok érdekelhetik a befektetőket, milyen információkra van szükségük egy beru-
házás telepítési döntésének meghozatalakor. Ehhez szükséges a befektetés-ösztönzéssel fog-
lalkozó országos és helyi szervezetek felkeresése (pl. Nemzeti Befektetési Ügynökség, Debre-
cen Megyei Jogú Város) a tapasztalataik megismerése miatt, másrészt a megyében már mű-
ködő közép- és nagyvállalatok felkeresése a korábbi, megyébe irányult befektetési döntéseik 
megismerése miatt. 
 
Az elemzés a fent jelzett primer kutatáson túl alapvetően támaszkodik elérhető szekunder 
adatbázisokra (pl. vállalati adatbázis, KSH, foglalkoztatási adatok) is, ezek összegyűjtése és 
elemzése, értékelése is megtörténik a helyzetelemzés elkészítése során.  
 
A tevékenységhez a helyzetelemzést készítő munkatársak (tervezetten 6 fő 3 hónapig) bér és 
járulékköltsége kerül elszámolásra. 
 
Befektetés-ösztönzési stratégia készítése 

A helyzetértékelésre alapozva készül az elérendő célokat, valamint a célok eléréséhez szüksé-
ges eszközrendszert felvázoló befektetés-ösztönzési stratégia, amely az eszközrendszerhez fe-
lelősöket, költségvetést is rendel. A stratégia meghatározza a kiajánlható tartalmat, a kiajánlás 
módját, a szükséges eszközök (pl. informatikai háttér, arculat, marketing) kialakítását, specifi-
kációját, a folyamatok leírását. A stratégia kitér a passzív (a megye értékeit, adottságait bemu-
tató) és aktív (a kiajánlandó tartalmat a célcsoporthoz eljuttató) tevékenységekre. 
A tevékenységhez a stratégiát készítő munkatársak (tervezetten 6 fő 3 hónapig) bér és járu-
lékköltsége kerül elszámolásra. 
 
A befektetés-ösztönzési stratégiára épülő megvalósítási tevékenységeket a Hajdú-Bihar Me-
gyei Önkormányzat végzi. 
 

Befektetés-ösztönzést támogató térinformatikai rendszer kialakítása 

A befektetés-ösztönzés – hasonlóan piaci alapú „sales” tevékenységekhez – egy terméket, 
vagy termékcsoportot (jelen esetben egy üzleti lehetőséget kínáló térséget) szeretne „értéke-
síteni” a kiválasztott célcsoport(ok) számára. A „terméket”, mint kínálatot úgy kell összeállí-
tani, hogy az strukturáltan és az igényekhez igazodva szűrten, gyorsan a szükséges informáci-
ókat tudja biztosítani a célcsoportnak, illetve képes legyen a kezdeti érdeklődés felkeltését 
követően részletesebb adatokat is szolgáltatni, vagy eljutni a működtetésre kijelölt szakmai 
felelőshöz. 
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Szükséges a megjelenítendő, a helyzetelemzés során meghatározott, a befektetőket érdekel-
hető adattartalom (pl. infrastrukturális ellátottság, munkaerő és képzési kínálat, beszállítói 
vagy partneri lehetőségek vállalkozásokkal, települések soft kínálata) beszerzésére, az adat-
gazdák felkeresésére, az adatszolgáltatás specifikálására (statikus vagy dinamikus, interface-
en vagy adattáblában közölve, adatdimenziók pontosítása) egy térinformatikai rendszert szer-
vezni, amelynek egyik fontos eleme a jól strukturált adatbázis. Az adatbázis feltöltését egy-
részt standardizált kérdőíveken célszerű szervezni, amely biztosítja a számos szereplőtől be-
érkező adat egységes rendszerét, másrészt automatizálhatók bizonyos adatbeszerzési folya-
matok (pl. hibás vagy hiányos töltés figyelmeztetése, határidő jelzés). Az adatok összegyűjté-
sében kulcsszerepe lesz az adatgazdák együttműködésének, a meggyőzésüknek, hogy milyen 
előnyük származik egy átfogó megyei rendszerből. 
 
Emellett az adatbázisban megjelenő szervezetek (pl. vállalkozások, önkormányzatok) számára 
az egységesen megjelenő minimális adattartalmon túl lehetőséget kell teremteni saját adatok 
megjelenítésére önkéntesen, ami tovább részletezheti a kínálatot (pl. vállalati termékstruk-
túra, termelési kapacitás, minőség-, vagy környezetirányítási tanúsítvány, képek, partner vagy 
termékkeresés).  
 
Az adatbázist térképi ábrázolással kell ellátni, ahol a megjeleníteni kívánt adatdimenziók réte-
gekben kiválaszthatók legyenek, illetve részletes szűrést tudjon biztosítani az adatbázisban, 
fókuszálva a kívánt adattartalomra. Ennek online megjelenési formát is biztosítani szükséges 
a megfelelő adatvédelemmel, amelyen bármilyen érdeklődő befektető előzetes információkat 
nyerhet a megyéről. 
 
Az adatbázisnak alkalmasnak kell lennie arra is, hogy a stratégiában meghatározandó, a megye 
adottságaira épülő területekre vonatkozóan tematikus kínálatot tudjon előállítani, amely ki-
ajánlható portfóliót nyújt a célcsoport számára (pl. a megye agráriumának és élelmiszer ter-
melési kapacitásának bemutatási élelmiszer-ipari vállalatok számára).  
A tevékenységhez az informatikai fejlesztés és az adatbázis összeállítása külső szolgáltatótól 
kerül beszerzésre. 
 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal tevékenységei 
 
A megyei kormányhivatal megkerülhetetlen, kötelező konzorciumi partner valamennyi pak-
tumban (megyei, megyei jogú város, helyi), mivel az állami támogatási szabályok alá eső tá-
mogatásokat a kormányhivatal nyújtja a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelke-
zések szerint. A felhívásokban meghatározott egyes támogatások, különösen a bér- és ezzel 
összefüggő támogatások is az állami támogatások szabályai alá tartoznak. Az állami támoga-
tásokkal kapcsolatos vizsgálatot a kormányhivatal jogosult végezni és nyilvántartani. A felhí-
vások 3.1.1 B. (a) és 3.1.2 B. pontjában szereplő tevékenységeket is kizárólag a kormányhivatal 
láthatja el a szakmai szabályozása szerint. A hivatkozott pontban nevesített feladatok ellátá-
sára egyéb szervezet, közvetítő nem vehető igénybe. A célcsoporti kategóriába tartozó állás-
kereső személyek képzési- és foglalkoztatási támogatása is az állami támogatási szabályok sze-
rint kerül megítélésre, melyről a támogatási kérelem vonatkozásában illetékes kormányhivatal 
dönt. 



104 
 

Elsődleges feladata a teljes támogatási keret nagy részét kitevő, a célcsoport képzéséhez és 
foglalkoztatásához kapcsolódó tevékenységek ellátása: a képzésben történő részvétel támo-
gatása, elhelyezkedést segítő támogatások nyújtása (bértámogatás/bérköltség támogatás, ön-
foglalkoztatóvá válás támogatása), lakhatás támogatása, munkaerő-piaci szolgáltatások nyúj-
tása.  

A kormányhivatal képes arra, hogy a célcsoport tagjait célzottan és hatékonyan vonja be a 
megfelelő területi együttműködés keretében támogatott programba.  

A kormányhivatal közreműködik a vállalkozások munkaerőigényeinek kielégítésében, melyek 
kapcsolódhatnak egy kiemelt ágazathoz, vagy több helyszínen megvalósuló fejlesztésekhez.  

A kormányhivatalnak jelentős koordinációs szerepe is lesz, mivel az illetékességi körébe tar-
tozó megyén belül kell összehangolni a különböző munkaerő-piaci programok működését, hi-
szen a kormányhivatal rálát valamennyi GINOP/TOP foglalkoztatási programra.  

A projekt keretében 16 fő szakmai megvalósító kerül felvételre, közülük 4 fő a kormányhivatal 
foglalkoztatási főosztályán biztosítja, koordinálja majd a szakmai, szolgáltatási és pénzügyi fel-
adatokat a projekt gördülékeny megvalósítása érdekében, míg 12 fő munkavégzése a járási 
hivatalok foglalkoztatási osztályain és a munkaerőpiaci pontokon történik meg.  

A szakmai megvalósításhoz az alábbi eszközök és immateriális javak beszerzése szükséges: 

- A szakmai projektmenedzser és a szakmai megvalósítók részére laptop beszerzés, 17 
0db, egy darab bruttó 190 500,- Ft/db összegben, összesen 17 db * 190 500,- Ft/db 
mindösszesen 3 238 500,- Ft értékben. 

- Laptopokkal kompatibilis replikátor (dokkoló) beszerzés, 16 db, bruttó 44 450,- Ft egy-
ségköltséggel számolva, 16 db * 44 450,- Ft/db mindösszesen 711 200,- Ft összegben. 

- A 16 db laptophoz billentyűzet és egér beszerzése, a két termék összesen bruttó 
2 555,- Ft egységáron, 16 db * 2 555,- Ft, összesen bruttó 40 880,- Ft összegben. Kere-
kítés: 4,- Ft. 

- A szakmai megvalósítók részére 12 darab nyomtató beszerzése a mindennapi munka-
végzéshez, 99 999,- Ft egységköltséggel számolva, 12 db * 99 999,- Ft/db, mindössze-
sen 1 199 982,- Ft értékben. 

- Szakmai megvalósítók részére 6 db maximum 4,5" kijelzőjű, érintőképernyős, 3G adat-
átvitelre képes okostelefon, egy darab bruttó 27 940,- Ft/db összegben, 6 db összesen 
bruttó 167 640,- Ft értékben. 

- Szakmai megvalósítók részére 16 db legalább 64 G, USB 3.0 pendrive beszerzése,  
12 700,- Ft/db összeggel tervezve, összesen 16 db * 12 700,- Ft/db, mindösszesen  
203 200,- Ft értékben. 

- Szakmai megvalósítók részére 16 db külső merevlemez beszerzése az adatok mentésé-
hez, bruttó 21.590 Ft/db összeggel tervezve, összesen 16 db * 21 590,- Ft/db, mind-
összesen 345 440,- Ft értékben. 

- Szakmai megvalósítók részére 2 db digitális fényképezőgép beszerzését tervezzük 
bruttó 44 450,- Ft/db egységáron, 2 db * 44 450,- Ft/db összesen 88 900,- Ft összeg-
ben. 

- 16 db nagy teljesítményű tűzőgép, egy darab bruttó 12 700,- Ft/db összeggel tervezve, 
összesen 16 db * 12 700,- Ft/db összesen bruttó 203 200,- Ft értékben. 
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- Egy darab iratmegsemmisítő beszerzése, bruttó 99 999,- Ft összegben. 

- A 16 fő szakmai megvalósító részére üzenőtábla beszerzése, bruttó 10 160,- Ft/db egy-
ségáron. 16 db * 10 160,- Ft/db összesen bruttó 162 560,- Ft összegben. 

- Egy darab multifunkciós eszköz beszerzése bruttó 635 000,- Ft értékben. 

- Egy darab projektor beszerzése bruttó 190 810,- Ft összegben. 

- A megvásárolt 17 db laptophoz Microsoft Windows 7 Professional beszerzése, bruttó  
63 500,- Ft/darab összegben, összesen 17 db * 63 500,- Ft/licence mindösszesen 
1 079 500,- Ft értékben. 

- A megvásárolt 17 db laptophoz Microsoft Office Home and Business 2013 32/64 Hun-
garian beszerzése, bruttó 76 200,- Ft/darab összegben, összesen 17 db *  
76 200,- Ft/licence mindösszesen 1 295 400,- Ft értékben. 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj is betervezésre került:  

-  A célcsoporttagok részére tájékoztatók tartása, munkaerő-piaci, illetve humán szolgál-
tatás nyújtása céljából, alkalmanként bruttó 80 000,- Ft összegben terembérlés, terve-
zetten 5 alkalommal összesen bruttó 400 000,- Ft értékben. 

A szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei az alábbiak szerint került be-
tervezésre: 

- Szakmai megvalósítók munkabére 2017. április 1-től a projekt végéig, 35 hónapra, 16 
fő részére, átlagosan havi bruttó 350 000,- Ft/hó összeg. A szakmai megvalósítók mun-
kaidejük kb. 60 %-ában munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtanak a célcsoport részére 
összesen bruttó 117 600 000,- Ft értékben. 35 hónapra 16 fő szakmai megvalósító 
bruttó 350 000,- Ft/hó/fő munkabérrel számolva 196 000 000,- Ft összegben került 
megtervezésre. 

- 16 fő szakmai megvalósító munkabérének járuléka 35 hónapon keresztül, átlagosan - 
a szochó változást figyelembe véve - havi átlagban 71 800,- Ft/hó/fő összegben, össze-
sen 40 208 000,- Ft értékben. 

- Munkába járás költségtérítésére - a korábbi tapasztalok alapján - átlagosan havi  
15 000,- Ft/fő/hó, átlagosan 8 főre számolva, 35 hónapon keresztül, mindösszesen 
4 200 000,- Ft került betervezésre. 

- Szakmai megvalósítók részére éleslátást biztosító, képernyő előtti munkavégzést se-
gítő (monix) védőszemüveg költségtérítése az illetményalap 50 %-a mértékéig, a pro-
jekt időszaka alatt összesen 8 fő részére egy alkalommal, alkalmanként bruttó 19 325,- 
Ft/fő/alkalom, összesen bruttó 154 600,- Ft értékben. 

- Szakmai megvalósítók éves foglalkozás egészségügyi vizsgálata alkalmanként  
5 000,- Ft/fő/alkalom, 16 fő esetében a projekt időszaka alatt összesen 48 alkalom, 
összesen 240 000,- Ft értékben. 

- Szakmai megvalósítók utazási költsége (vonatjegy, IC pótjegy, helyközi buszjegy, helyi 
tömegközlekedés költsége) tömegközlekedés igénybevételével, a projekt időszaka 
alatt összesen 60 alkalommal, alkalmanként átlagosan 12 700,- Ft, 60 alkalom összesen 
762 000,- Ft értékben. 
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- Szakmai megvalósítók utazási költsége hivatali gépjármű igénybevételével, átlagosan 
havi 2 000 km futásteljesítménnyel számolva havonta 75 000,- Ft összegben, 35 hóna-
pon keresztül mindösszesen 2 624 995,- Ft összegben. 

- Szakmai megvalósítók utazási költsége saját gépjármű igénybevételével, 16 főre a pro-
jekt megvalósítása alatt összesen 305 alkalommal tervezve, alkalmanként átlagosan 
6 570,- Ft/alkalom, 305 alkalom összesen 2 003 850,- Ft összegben. 

- Utazási költséghez kapcsolódó, fizetős övezetekben történő parkolás esetére egy óra 
parkolási költség 508,- Ft/óra, 250 órával tervezve mindösszesen bruttó 127 000,- Ft 
összegben. 

- Saját és hivatali gépjármű igénybevételével történő utazás esetén 10 napos autópálya 
matrica megvásárlását tervezzük alkalmanként 3 000,- Ft összegben, 55 alkalommal 
tervezve összesen bruttó 165 000,- Ft összegben. 

- Kiküldetés során felmerülő szállásköltség alkalmanként (éjszakánként) bruttó 15 000,- 
Ft értékben, 20 alkalommal tervezve összesen bruttó 300 000,- Ft értékben. 

- Kiküldetéshez kapcsolódó napidíj szociális hozzájárulási adóval együtt alkalmanként 
610,- Ft összegben, 30 alkalommal tervezve mindösszesen 18 300,- Ft értékben. 

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb általános (rezsi) költségek az alábbiak: 

-  A pályázat megvalósítása során felmerülő postaforgalmi szolgáltatások (levelek, cso-
magfeladások, értékküldemények) tervezett átlagos havi költsége bruttó 80 000,- 
Ft/hó, 35 hónapra tervezve összesen bruttó 2 800 000,- Ft összegben. 

- A szakmai megvalósítók és a szakmai projektmenedzser mobilkommunikációs költsége 
átlagosan havonta bruttó 2 032,- Ft/fő/hó összegben került megtervezésre. 17 fő ré-
szére 35 hónapon keresztül havi 2 032,- Ft/fő/hó mobiltelefon költség összesen bruttó 
1 209 040,- Ft értékben. 

- A 16 fő szakmai megvalósító részére a projekt megvalósítás időszakára alkalmanként 
átlagosan bruttó 2 463 800,- Ft összegben tervezünk irodaszer (cd, dvd, hitelesítő bé-
lyegző, egyéb irodaszer), festékkazetta, másolópapír beszerzést összesen 3 alkalom-
mal, mindösszesen bruttó 7 391 400,- Ft értékben. 

 
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

B. Főtevékenység: Munkaerő-piaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatá-
sához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) kapcsolódóan 

a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó, alábbi tevékenységek, 
melyek kizárólag a megyei kormányhivatal megvalósításával, annak szakmai szabályozása sze-
rinti mértékben és időtartamban támogathatók:  

 

A Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködés című projekt keretében, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal rendelkezé-
sére álló forrás 1 062 100 000,- Ft, amelyből 2016. szeptember 1. és 2020. február 28. között, 
a programban meghatározott munkaerő-piaci tevékenységekbe a térségben munkát vállalni 
szándékozó, 800 fő álláskereső hátrányos helyzetű személy, közfoglalkoztatott vagy inaktív 
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bevonását tervezi. A célcsoport elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedését foglal-
koztatást elősegítő képzések támogatásával, elhelyezkedést segítő bérjellegű támogatásokkal, 
lakhatási támogatással, a képzéshez és a munkába járáshoz kapcsolódó utazási költség támo-
gatásával, önfoglalkoztatóvá válás támogatásával, valamint munkaerő-piaci szolgáltatások biz-
tosításával segíti a program.  

A felhívás leszögezi, hogy a programba nem kerülhetnek bevonásra olyan személyek, akik ESZA 
forrásból más, hasonló célú programok keretében párhuzamosan részt vesznek, illetve egy 
adott célcsoporti személy egy időben egyszerre csak egy TOP vagy GINOP projekt keretében 
részesülhet a foglalkoztatási programrészben (2. főtevékenység) szerepelő támogatásban. 1 
célcsoporti személy az indikátorok szempontjából 1 résztvevőnek/álláshoz jutónak/állással 
rendelkezőnek számít függetlenül attól, hogy hány TOP-os munkaerő-piaci programban vett 
részt.  

  
A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:  

- Alacsony iskolai végzettségűek, 
- 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 
- 50 év felettiek,  
- GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül 

nevelő felnőttek, 
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 
- Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtar-

tamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszá-
mítható), 

- Megváltozott munkaképességű személyek, 
- Roma nemzetiséghez tartozó személyek. 

 
A program keretében a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján a Nemzeti 
Foglakoztatási Szolgálat szervezeti egységei bértámogatást azon álláskereső elhelyezkedése 
érdekében nyújthatnak, akik  

- legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik, vagy 
- 25 életévét nem töltötte be, vagy 
- 50. életévét betöltötte, vagy 
- a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként nyilván tartja, vagy 
- saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy 
- 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ille-

tőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban 
részesült, vagy 

- nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres 
fizetett alkalmazásban. 

 
A bértámogatás kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezetében és 32-33. cikké-
ben foglaltakkal összhangban nyújtható. Azon programba vont hátrányos helyzetű, közfoglal-
koztatott vagy inaktív személyek foglalkoztatásának elősegítéséhez, akik a bértámogatás 
szempontjából nem hátrányos helyzetűek, de minimis jogcímen lehet a projekt keretében tá-
mogatást nyújtani.  
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A felhívás értelmében, paktumszervezetbe bevont szervezetek esetében bértámogatást a fog-
lalkoztatott személy után csak olyan szervezet/vállalkozás vehet igénybe, amely világos, átlát-
ható szempontrendszer szerint került kiválasztásra és bevonásra a paktumba. 

 

A Felhívás 3.1.1 B és 3.1.2 B tevékenységeiben szereplő támogatások az Flt. 20.§ 3) bekezdése 
alapján is nyújthatók.  

A célcsoporti személyek képzési és foglalkoztatási támogatása az állami támogatási szabályok 
szerint kerül megítélésre, melyről a támogatási kérelem vonatkozásában illetékes kormányhi-
vatal dönt. A tervezett támogatások a népesség megyében tartását, az életminőség javítását, 
a munkaképesség fenntartását és a letelepedni vágyók elhelyezkedését szolgálják.  

A projekt megvalósítása során a kormányhivatal fokozott figyelmet kíván fordítani az esély-
egyenlőségi szempontok érvényesülésére. Különös tekintettel lesz a családbarát munkahe-
lyek, a nők és férfiak közötti egyenlőség, illetve a megváltozott munkaképességűek és a roma 
emberek esélyegyenlőségének elősegítésére. 

 

- Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása:  

1. képzési költség támogatása, 

2. a képzéshez kapcsolódó (helyközi) utazás támogatása,  

3. a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása,  

4. a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/ gondo-
zásának támogatása. 

 
A felhívás értelmében, megyei paktum esetében projektenként minimum 50 fő álláskereső 
képzésének és/vagy foglalkoztatásának vállalása kötelező. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhi-
vatal képzésbe összesen 160 fő álláskeresőt tervez bevonni, akiknek képzési költsége (tanfo-
lyami díj és vizsgadíj) 100%-ban finanszírozásra kerül. A képzési ajánlatok vonzóbbá tétele ér-
dekében, a kormányhivatal képzéseit több helyszínen kívánja megvalósítani (minél közelebb a 
célcsoporti személyek lakóhelyéhez), illetve – szükség szerint – a képzési költség mellett tá-
mogatást biztosít utazási díjhoz, gyermekfelügyelet költségéhez vagy más hozzátartozó ápo-
lásához/gondozásához, valamint a képzés ideje alatt megélhetést biztosító keresetpótló jutta-
tást folyósít. A kormányhivatal figyelemmel lesz arra, hogy a program keretében az álláskereső 
személyeknek, adott üres álláshely betöltését fókuszba állító, célzott képzése és/vagy foglal-
koztatása támogatásának kell megvalósulnia azzal a feltétellel, hogy az álláskeresők munka-
erő-piaci képzése csak az adott térségben meglévő, vagy feltárt munkaerő igényekhez mérten 
támogatható.   

Korábbi projektek tapasztalati adatai alapján, a képzési struktúrában 6 hónapos átlagos idő-
tartammal kerültek tervezésre a költségek, a tanfolyami díj pedig 1 főre a projektben 528 000,- 
Ft fajlagos költséggel kerül számításra, amely havonta 88 000,- Ft átlagos költséget jelent. 

160 * 6 hónap * 88 000,- Ft/fő/hó = 84 480 000,- Ft 

Kizárólag a kormányhivatal képzési jegyzékén szereplő képzések kerülnek finanszírozásra. A 
képzési jegyzék összeállításakor a kormányhivatal tekintettel volt a hatályos jogszabályokra és 
a felhívás alábbi előírásaira. 
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A felhívás értelmében, a megvalósítani kívánt bármely oktatási-, képzési- és tréning tevékeny-
ség esetén a képzőintézménynek felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedéllyel 
kell rendelkeznie az adott képzésre vonatkozóan (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hi-
vatal által kiadott engedély). A rugalmasság, egyedi igények kielégítése miatt OKJ-s képzés 
nem kötelező elvárás, viszont törekedni kell duális felnőttképzési programok lebonyolítására 
(a gyakorlati képzés a leendő foglalkoztató bevonásával történjen). A fenti kötelezettség alól 
kivételt képeznek a tűzvédelmi-, balesetvédelmi- és munkavédelmi oktatások, ezekről az 
1993. évi XCIII. számú, a munkavédelméről szóló törvény 55.§-a rendelkezik. A képzéseket le-
bonyolító intézmények kiválasztása során a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben (Flt.) foglalt felhatalmazás alapján kiadott, a foglal-
koztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válság-
helyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996.(VII. 16.) MüM rendelet előírásai 
szerint kell eljárni. A Kedvezményezetteknek alá kell támasztani, hogy a projekt megvalósítása 
során valamennyi, a vonatkozó jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelő, képzésekkel 
foglalkozó piaci szereplő azonos feltételek mellett, egyenlő eséllyel beléphet/beléphetett a 
program keretében képzést biztosító intézmények körébe.  

 A képzési támogatás megítélésénél kiemelt szerepet kapnak a paktum szerinti keresleten ala-
puló képzések. A felvételi eljárás folyamatába – igény szerint – a munkáltatók bevonásra ke-
rülnek. Új képzési igény felmerülése esetén lehetőség van a képzési jegyzék bővítésére a ha-
tályos jogszabály előírásainak megfelelő eljárás keretében. 

 

A képzéshez kapcsolódó utazás költségei 100%-ban támogatásra kerülnek. A kormányhivatal 
előre biztosítja a bérleteket, utazási jegyeket a képzésben résztvevők számára. Az elmúlt évek 
tapasztalatát figyelembe véve 6 hónapos átlagos képzési idővel, 80 fővel és 25 200,- Ft/fő/hó 
átlagköltséggel számolva 12 096 000,- Ft a célcsoport utaztatási költsége. Amennyiben indo-
kolt, a résztvevő maga vásárolja meg a kormányhivatal nevére kiállított számlával a menetje-
gye(ke)t vagy a bérletet, melynek költsége utólag részére megtérítésre kerül.  

 

6 hó * 25 200,- Ft/fő/hó = 151 200,- Ft/fő,  

80 fő * 151 200,- Ft/fő = 12 096 000,- Ft. 

Az utazási költségek támogatásánál a havi bérlet, a félhavi bérlet vagy a napi menetjegy(ek) 
váltásának gazdaságossága minden esetben mérlegelésre kerül. 

 

A keresetpótló juttatást mindig a hatályos jogszabály alapján határozza meg a kormányhivatal. 
A keresetpótló juttatás mértékének meghatározásánál figyelembe lettek véve a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény rendelkezései. A tá-
mogatás folyósításának időtartama (6 hónap) a képzési programok átlagos időtartamának fi-
gyelembe vételével került megtervezésre.  

160 fő részére a képzés időtartamára keresetpótló juttatásként a hatályos közfoglalkoztatási 
bérnek (81 530,- Ft/fő/hó) a 98%-a került betervezésre, azaz átlagosan 79 900,- Ft bruttó ösz-
szegben:  
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6 hó * 79 900,- Ft/fő/hó = 479 400,- Ft/fő, 

160 fő * 479 400,- Ft/fő = 76 704 000,- Ft.  

 

A projekt során 160 fő képzésbe vonásával számolunk, a keresetpótló juttatás átlagosan a kép-
zésben résztvevők felének postai úton kerül kiküldésre:  

80 fő * 6 hónap * 890,- Ft/fő/hó, mindösszesen 427 200,- Ft  

összegben tervezünk keresetpótló juttatás postai úton történő kifizetéséhez kapcsolódó költ-
séget. 

 

A képzés ideje alatt gyermekfelügyelet, illetve hozzátartozó gondozásával járó költségek tá-
mogatására a vonatkozó szabályozásnak megfelelően, a rászoruló programrésztvevő számára 
a képzés teljes időszaka alatt, a vele egy háztartásban élő gyermeke(i) felügyeletével, illetve 
hozzátartozója gondozásával összefüggésben indokoltan felmerült, szerződésen alapuló, 
számlával alátámasztott költségekhez adható támogatás. A támogatás napi összege gyerme-
kenként, illetve hozzátartozónként legfeljebb 5 000,- Ft. 

3 fő igénylőre, 6 hónapos átlagos képzési idővel, azaz 120 képzési nappal és a napi 5 000,- Ft 
összeggel számolva a szükséges keret 1 800 000,- Ft. 

 

- Elhelyezkedést segítő támogatások:  

1. bértámogatás nyújtása,  

2. munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség támogatás nyújtása,  

3. a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása,  

4. mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit meg-
könnyítő, ideiglenes támogatás).  

 

A felhívás előírja egyrészt, hogy megyei paktum esetében projektenként minimum 50 fő állás-
kereső képzésének és/vagy foglalkoztatásának vállalása kötelező, másrészt, hogy a program 
keretében az álláskereső személyeknek, adott üres álláshely betöltését fókuszba állító, célzott 
képzése és/vagy foglalkoztatása támogatásának kell megvalósulnia azzal a feltétellel, hogy az 
álláskeresők munkaerő-piaci képzése csak az adott térségben meglévő, vagy feltárt munkaerő 
igényekhez mérten támogatható. További elvárás, hogy a foglalkoztatás ösztönzését szolgáló 
támogatások odaítélésénél előnyben kell részesíteni a TOP ERFA forrásból támogatott infra-
struktúrát igénybe vevő vállalkozások humánerőforrás igényeit kiszolgáló kérelmeket.  

A kormányhivatal mind a munkaerőpiaci képzések tervezésekor, mind pedig az alábbiakban 
ismertetésre kerülő bérjellegű támogatások megítélésekor eszerint jár el. 

 

A projektben egyféle konstrukcióban nyújtható foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás: 
„legfeljebb 8+4 (12+12) havi 70%”. A munkaerő-piaci programban a célcsoport foglalkoztatá-
sának – priorizáltan helyi vállalkozásnál történő – támogatásához a kormányhivatal az alábbi 
bértámogatást tervezi 200 fő részére: hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásához 
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legfeljebb 8+4 hónap, súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók esetében legfeljebb 12+12 
hónap időtartamban, munkaviszony keretében, teljes vagy a legalább 4 órát elérő részmunka-
időben történő foglalkoztatáshoz. A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap, to-
vábbi 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. A cél-
csoporti személy továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követően legalább a tá-
mogatott időszak felével megegyező ideig a bértámogatást igénylő munkáltatónak folyama-
tosan biztosítania szükséges. Amennyiben a támogatás nem 8+4=12 (12+12=24) hónapra kerül 
megállapításra, akkor minden eleme arányosan csökkentésre kerül. A kötelező továbbfoglal-
koztatás időtartamára hazai, vagy európai uniós finanszírozású támogatás nem vehető 
igénybe, egyéb támogatási formákkal nem kombinálható.  

A célcsoport részére bértámogatás nyújtása "8+4" hónapos konstrukcióban 70%-os intenzitás-
sal, átlagosan 200 fő részére, átlagosan 122 122,- Ft/fő/hó támogatási összeggel számolva, 
összesen  

200 fő * 8 hónap * 122 122,- Ft/fő/hó mindösszesen 195 395 200,- Ft összegben. 

A foglalkoztatást bővítő támogatás tekintetében az Flt. 16. §-ában és a 6/1996. (VII. 16.) MÜM 
rendelet 11. §-ában foglalt rendelkezésektől eltérni nem lehet (a 6/1996 (VII. 16.) MÜM 26/B. 
§ (1) bekezdése c) pontja szerint). A szabályozások két fontos előírása:  

- támogatás csak akkor nyújtható, ha a támogatott személy nyilvántartott álláskereső,  

- ha a támogatással érintett személy felvétele az érintett vállalkozás/szervezet munkavál-
lalói létszámának nettó növekedését eredményezni a kérelem benyújtását megelőző 12 
hónapos átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva. 

A program keretében a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján a Nemzeti 
Foglakoztatási Szolgálat szervezeti egységei bértámogatást azon álláskereső elhelyezkedése 
érdekében nyújthatnak, akik  
 

- legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik, vagy 
- 25 életévét nem töltötte be, vagy 
- 50. életévét betöltötte, vagy 
- a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként nyilván tartja, vagy 
- saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy 
- 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ille-

tőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban 
részesült, vagy 

- nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres 
fizetett alkalmazásban. 

 
A bértámogatás kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezetében és 32-33. cikké-
ben foglaltakkal összhangban nyújtható. Azon programba vont hátrányos helyzetű, közfoglal-
koztatott vagy inaktív személyek foglalkoztatásának elősegítéséhez, akik a bértámogatás 
szempontjából nem hátrányos helyzetűek, de minimis jogcímen lehet a projekt keretében tá-
mogatást nyújtani.  

A felhívás értelmében, paktumszervezetbe bevont szervezetek esetében bértámogatást a fog-
lalkoztatott személy után csak olyan szervezet/vállalkozás vehet igénybe, amely világos, átlát-
ható szempontrendszer szerint került kiválasztásra és bevonásra a paktumba. 



112 
 

 

Bérköltség támogatás munkaadó részére a munkaviszonyban, teljes munkaidőben, vagy leg-
alább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben foglalkoztatott személy munkabére és szociális 
hozzájárulási adója legfeljebb 100%-ának megfelelő mértékben nyújtható (Flt. 19/B. § (3) be-
kezdése alapján). A felhívás elvárásainak megfelelően, a támogatás elnyeréséhez szükséges, 
hogy a munkaadónál a résztvevő felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos sta-
tisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze. A 
munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegye-
zéssel nem szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötele-
zettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti 
meg a résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkaválla-
lók munkaviszonyát. 

A projektben kétféle konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás kizárólag nyilvántartott 
álláskeresők számára: 

- „Legfeljebb 90 nap 100% de minimis konstrukció”: nyilvántartott álláskeresők számára 
munkatapasztalat-szerzés céljából legfeljebb 90 napra nyújtható bérköltség-támoga-
tás a foglalkoztatott résztvevő munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 
100%-ának megfelelő mértékben. A konstrukció legfőbb célja, hogy oldja a munkálta-
tók előítéleteit (a munkavállaló munkavégző képességének, munkabírásának megis-
mertetése által) és hogy a résztvevők önmaguk is meggyőződjenek arról, hogy képzett-
ségük, képességeik, korábbi szakmai tapasztalataik alapján alkalmasak a valós munka-
feltételek között zajló munkavégzésre. Indokolt esetben a kormányhivatal egynél több-
ször is alkalmazhatja a munkatapasztalat-szerzési programelemet ugyanazon célcso-
porti személyt illetően, például amennyiben neki nem felróhatóan meghiúsult munka-
tapasztalat-szerzés után a résztvevő újabb, más profilú vagy más munkaadónál zajló 
munkatapasztalat-szerzésben kíván részt venni. A kormányhivatal elsődlegesen azon 
vállalkozások esetében tervez a munkatapasztalat-szerzéshez támogatást nyújtani, 
amelyeknél esély van a további foglalkoztatásra. Indokolt esetben, a legfeljebb 90 na-
pos munkatapasztalat-szerzést követően bértámogatás adható. 

 

-  „Legfeljebb 8+4 havi 100% de minimis konstrukció”: a projekt álláskereső hátrányos 
helyzetű célcsoportjai számára nyújtható és a program más foglalkoztatási támogatási 
konstrukcióival nem kombinálható, nem sorolható. A támogatás folyósítási időtartama 
legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási 
kötelezettség előírása mellett. Amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra kerül 
megállapításra, akkor minden elemét arányosan csökkenteni kell. A támogatás mér-
téke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, amely 
havonta legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója 
mértékéig terjedhet. A kötelező továbbfoglalkoztatás időtartamára hazai, vagy európai 
uniós finanszírozású támogatás nem vehető igénybe, egyéb támogatási formákkal nem 
kombinálható. A célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást köve-
tően, legalább a támogatott időszak felével megegyező ideig, folyamatosan szükséges 
biztosítani a bérköltség támogatást igénybe vevő munkáltatónál.  
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Bérköltség támogatásban összesen 300 főt kíván a kormányhivatal részesíteni, közülük a „leg-
feljebb 90 napos 100%-os” támogatásban 50 főt, a „legfeljebb 8+4 havi 100%-os" konstrukci-
óban nyújtható támogatásban pedig 250 főt kíván bevonni.  

90 napos bérköltség támogatás: 50 fő * 3 hónap * 146 000,- Ft/fő/hó átlagköltség = 
21 900 000,- Ft. 

A „legfeljebb 8+4 havi 100%-os" konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás, 250 fő ré-
szére, átlagosan megközelítőleg 122 122,- Ft/fő/hó támogatási összeggel számolva:  

250 fő * 8 hónap * 122 122,- Ft/fő/hó átlagköltség = 244 244 000,- Ft. 

A támogatások egyedi elbírálás alapján differenciáltan kerülnek megállapításra, mértékük és 
időtartamuk személyenként a megadott értékektől eltérő, több, illetve kevesebb is lehet. 

 

A résztvevő és az őt foglalkoztató munkaadó részére a foglalkoztatás teljes időtartama alatt 
(támogatás nélküli továbbfoglalkoztatást előíró támogatott foglalkoztatáshoz kapcsolás ese-
tén csak a támogatás folyósítási időtartama alatt), egészben vagy részben megtéríthető a 
munkába járással kapcsolatos helyközi utazási költségnek a munkába járással kapcsolatos uta-
zási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján őt terhelő része, azokban 
az esetekben, ha a résztvevő a lakóhelye/tartózkodási helye és a foglalkoztatás helyszíne kö-
zött tömegközlekedési eszközt vesz igénybe. Az utazási költségek támogatásának maximális 
mértéke a felmerülő utazási költségek 100%-a.  

A munkaadó részére megtéríthető továbbá a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján kifize-
tett, a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése címen elszámolható összeggel 
azonos költségtérítés. 

E támogatás tekintetében az Flt., a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, és a 39/1998. (III. 4.) 
Korm. rendelet által tartalmazott rendelkezéseket (mely utóbbi szerint csak nyilvántartott ál-
láskeresők esetében nyújtható e támogatás) megfelelően alkalmazni kell.  

A munkaadó részére, az őt terhelő rész mértékéig nyújtott helyközi utazás támogatására meg-
felelően alkalmazni kell a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatá-
sokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 
5/A. § (1) bekezdését, amely szerint e támogatás „de minimis” támogatásnak minősül.  

Tekintettel arra, hogy előfordulhat olyan utazás, amely nem fedi le a teljes hónapot, az utazási 
költségek támogatásánál mérlegelésre kerül a havi, félhavi bérlet, vagy a napi menetjegy vál-
tásának gazdaságossága. 

Korábbi évek tapasztalatai alapján 50 fő részére átlagosan 6 hónapos időszakra havi átlagos  
20 000,- Ft helyközi utazási költség támogatást tervez a kormányhivatal a bérjellegű támoga-
tásokhoz kapcsolódóan. A támogatás időtartama a bérköltség támogatás, illetve a bértámo-
gatás átlagos időtartama alapján lett meghatározva. Amennyiben lesz olyan munkáltató, ahol 
a munkavégzés helye tömegközlekedési eszközzel nem elérhető, valamint a támogatott mun-
kavállalók száma ezt indokolttá teszi, a támogatás csoportos utaztatás támogatásával valósul 
meg. 

6 hónap * 20 000,- Ft/fő/hó = 120 000,- Ft/fő, 

50 fő * 120 000,- Ft = 6 000 000,- Ft 
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Támogatás adható továbbá a munkaerő-piaci programban a lakóhelyüktől távol munkát váll-
aló résztvevők lakhatásához, amennyiben létesített foglalkoztatási, illetve lakóingatlan bérleti 
jogviszonyuk megfelel a jogszabályi feltételeknek. 

E támogatás esetében szükséges, hogy a résztvevő bírjon a munkába járással összefüggő ter-
hek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 
39/1998. (III. 4.) Korm. rendeletben előírt feltételekkel, azoktól eltérni e programelem esetén 
nem lehet.  

Ezen támogatási elem megítélésekor a kormányhivatal a lakhatási támogatás hagyományos 
eljárásaira vonatkozó eljárásrend előírásainak megfelelően jár el azzal az eltéréssel, hogy e 
támogatással csak az álláskeresőként bevont résztvevők támogathatók, akik kérelmüket még 
a távoli foglalkoztatási jogviszony megkezdése előtt benyújtják.  

A célcsoport részére nyújtható lakhatási hozzájárulás támogatását 40 főre, havi legfeljebb 
100 000,- Ft/fő/hó összegben tervezi a kormányhivatal. A 2015.01.01-től érvényben lévő jog-
szabály alapján legfeljebb 12 hónapra állapítható meg támogatás. Az átlagos költségek ezek 
alapján kerültek meghatározásra.  

1 főre átlagosan 1 200 000,- Ft támogatást tervez a kormányhivatal. 

12 hónap * 100 000,- Ft/fő/hó = 1 200 000,- Ft/fő, 

40 fő * 1 200 000,- Ft = 48 000 000,- Ft. 

 

- Munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások:  

1. a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség támogatása,  

2. a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gon-
dozásának támogatása. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal saját kapacitásaival, saját tevékenységi körében kívánja 
biztosítani a munkaerő-piaci szolgáltatásokat a projektben résztvevők számára. A szolgáltatá-
sokhoz kapcsolódó minimális szakmai elvárások teljesítése érdekében, a szolgáltatások a min-
denkor hatályos jogszabályban, jelenleg a 30/2000. (IX.15.) GM rendeletben támasztott szak-
mai előírásoknak megfelelően kerülnek lebonyolításra. A projekt kertében felvételre kerülő, 
munkaerő-piaci szolgáltatást (köztük mentori szolgáltatást) végző szakmai megvalósító mun-
katársak kiválasztása is a hivatkozott rendeletben foglaltak figyelembevételével történik meg.  

A projekt lehetőséget biztosít, az ügyfelek igényeihez mérten, az alábbi szolgáltatások nyújtá-
sára: 

- munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása, 

- munkatanácsadás, 

- pályatanácsadás,  

- álláskeresési tanácsadás, 

- rehabilitációs tanácsadás, 

- az előző tanácsadó tevékenységekhez, valamint a munkaerőpiaci képzéshez kapcso-
lódó pszichológiai tanácsadás, 

- mentori szolgáltatás, 

- helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, 
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- munkaközvetítés. 

Munkatársaink személyes segítő szolgáltatást biztosítanak. Valamennyi projekt résztvevő ese-
tében egyéni fejlesztési-szolgáltatási terv kerül kidolgozásra. Segítő, tájékozódó beszélgetés 
keretén belül sor kerül az ügyfél élethelyzetének megismerésére, adatlap felvételére, ügyfél 
azonosító adatainak frissítésére, rögzítésére. Ezt követően, további beszélgetés keretén belül 
feltárásra kerülnek az ügyfél jövőbeni tervei, az elhelyezkedését nehezítő tényezők, illetve 
megtörténik céljainak tisztázása, pontosítása.  Ezek alapján a mentor személyre szabott egyéni 
szolgáltatási tervet készít közösen az ügyféllel. A mentorálás az ügyfelet az egyéni fejlesztési-
szolgáltatási terv teljesítésében segíti. A megvalósítás szakaszai a tervben meghatározottak 
figyelembe vételével lehetnek: a pályaterv kialakítása, a szolgáltatásokban való részvétel, a 
képzésben való részvétel, önálló álláskeresés és elhelyezkedés, közvetített munkahelyen ál-
lásinterjún történő megjelenés, a munkahelyi beilleszkedés és a munkahely megtartása.  A 
mentori szolgáltatás nem foglalja magában szükségszerűen az összes szakaszt, csak azokat, 
amelyekre az ügyfélnek a munkaerő-piaci (re)integrációhoz szüksége van.  

 

A szolgáltatást igénybe vevő személy részére a lakóhelye és a szolgáltatás igénybevételének 
helyszíne között, tömegközlekedési eszközzel történő helyi és helyközi utazás költsége térít-
hető meg. Átlagosan 100 fővel, 2 alkalommal, személyenként és alkalmanként 800,- Ft/fő/al-
kalommal tervezve:  

összesen 100 fő * 2 alkalom * 800,- Ft/fő/alkalom mindösszesen 160 000,- Ft összegben.  

 

A humánszolgáltatás ideje alatt gyermekfelügyelet, illetve hozzátartozó gondozásával járó 
költségek támogatására a vonatkozó szabályozásnak megfelelően, a rászoruló programrészt-
vevő számára, a szolgáltatás időszaka alatt, a vele egy háztartásban élő gyermeke(i) felügye-
letével, illetve hozzátartozója gondozásával összefüggésben indokoltan felmerült, szerződé-
sen alapuló, számlával alátámasztott költségekhez adható támogatás. A támogatás napi ösz-
szege gyermekenként, illetve hozzátartozónként legfeljebb 5 000,- Ft. 

A programrésztvevőkből 10 fő igénylőre, 5 napos átlagos szolgáltatással és a napi 5 000,- Ft 
összeggel számolva a szükséges keret 250 000,- Ft. 

 

Szolgáltatás ideje alatti keresetpótló juttatás akkor állapítható meg, ha a szolgáltatásban, il-
letve közvetlenül egymás után következő szolgáltatásokban tervezett folyamatos részvétel 
időtartama legalább az öt munkanapot eléri. A kormányhivatal ezzel a támogatási elemmel 
nem kíván élni, költségvetésébe nem került betervezésre. 

 

- Vállalkozóvá válás támogatása (maximum 6 havi, a minimálbér összegével megegyező mér-
tékű támogatás: 

E támogatási programelem esetében az Flt. és a kapcsolódó végrehajtási rendelet – az állás-
keresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásokra vonatkozó – rendelkezéseit a szükséges 
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a projekt keretében csak legfeljebb hat hónap időtartamra 
nyújtható vállalkozóvá válás támogatás, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig. 
Vállalkozóvá válás támogatása keretében tőkejuttatás semmilyen formában nem nyújtható a 
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munkaerő-piaci programban és ezen programelemet nem lehet más programokból (mezőgaz-
dasági programokból stb.) való vállalkozóvá válási támogatásokhoz kapcsolni. 

Vállalkozóvá válási támogatást 100 fő részére tervez a kormányhivatal, a minimálbér 2017. évi 
és 2018. évi összegének átlagával megegyező havi támogatási összeggel, 6 havi támogatási 
időre:  

100 fő * 6 hónap * 132 750,- Ft/fő/hó = 79 650 000,- Ft. 

 

- A foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek megtérítése:   

A támogatott foglalkoztatásba, illetve képzésbe vonását megelőzően az alábbi vizsgálatok tá-
mogathatók:  

- foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, 

- szakmai (képzéssel kapcsolatos) alkalmassági vizsgálat (kivéve a még közfoglalkozta-
tásban állók esetében). 

 

Célcsoport részére biztosított foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége 35 fő * 3 800,- Ft/Fő, 
mindösszesen 133 000,- Ft értékben. 

A képzésbe bevonni tervezett ügyfelek részére alkalmassági vizsgálat biztosítása, 3 800,- 
Ft/Fő/alkalom, mindösszesen 160 fő * 3 800 Ft/alkalom = 608 000,- Ft értékben. 

 

Valamennyi fent ismertetett tevékenység, programelem a felhívás előírásainak megfelelően, 
kizárólag a 3. „A paktumok fenntartható működésére is garanciákat nyújtó paktumot alapító 
együttműködési megállapodás aláírása, stratégia megalkotása és elfogadása, melybe integrá-
lásra kerül a vonatkozó megyei jogú város stratégiai dokumentumai” mérföldkő teljesülését 
követően, a mérföldkőben hivatkozott stratégiával összhangban kezdődik meg.  

A 3.1.1 B a) pontban szereplő tevékenységeket kizárólag a kormányhivatal látja el a szakmai 
szabályozása szerint. A hivatkozott pontban nevesített feladatok ellátására egyéb szervezetet, 
közvetítőt nem vesz igénybe.  

 

b) A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek, melyeket a megyei kormány-
hivatalon kívüli, egyéb szervezetek is elláthatnak:  

- munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a hatályos jogszabályokkal összhangban, azokra 
építve: a szolgáltatási tevékenység és díjának megtérítése;  

- a célcsoport toborzása, a projektbe bevont személyek kiválasztása; álláskeresők humánfej-
lesztése a képzéseken és a foglalkoztatásban való sikeres részvétel érdekében;  

- munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a projekt célcsoportja részére, ezen belül például 
munkaerő-piaci információk átadása, helyi információs pontok létesítése és működtetése, pá-
lyaorientációs tanácsadás, tevékenység, motivációt elősegítő tréning, személyiségfejlesztés, 
mentorálás, önfoglalkoztatásra való felkészítés, HR-klub működtetése, a szolgáltatás alatt 
igénybe vett gyermekfelügyelet biztosítása);  
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- munkavállalókkal, munkahelyi beilleszkedésükkel kapcsolatos tanácsadások (munkahelyi 
mentor) támogatása. A tevékenység olyan eszközöket foglal magában, amelyek támogatják a 
célcsoport önállóságát és munkahelyi környezethez való alkalmazkodását azáltal, hogy a segí-
tők elkísérik a munkavállalót a szociális és adminisztratív ügyeik intézésére, valamint meg-
könnyítik a munkaadóval folytatott kommunikációt és konfliktuskezelést.  

 

A kormányhivatal a nyilvántartásában nem szereplő, inaktív személyek felkutatására, tájékoz-
tatására, részükre munkaerő-piaci szolgáltatások – közülük elsődlegesen munkaerő-piaci és 
foglalkozási információk nyújtása szolgáltatás – biztosítása érdekében forrást különített el. A 
hátrányos helyzetben élők információval történő ellátása érdekében (képzés, munkakör, mun-
kaerő-piaci ismeretek) 6 fő információ nyújtóval tervez a kormányhivatal, 8 hónap időtar-
tamra, 329 400,- Ft/fő/hó átlagos költséggel számolva. 

6 fő * 8 hó * 329 400,- Ft/fő/hó = 15 811 200,- Ft. 

 

Egyéb munkaerő-piaci tevékenységek esetében a munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz kapcso-
lódó minimális szakmai elvárások teljesítése érdekében, a TOP keretében szerveződő szolgál-
tatásoknak meg kell felelni a 30/2000. (IX.15.) GM rendeletben támasztott szakmai elvárások-
nak, de tartalmuk, módszertani eszközeik szabadon alkalmazhatóak e keretek között.  

Minden, ezen tevékenység keretében munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetnek (kon-
zorciumi partner és/vagy „beszállító”) szerepelnie kell az Flt. 13/A. § (2) bekezdése alapján 
létrehozott szolgáltatói nyilvántartásban. A nyújtott szolgáltatások díját a kormányhivatal 
100%-ban támogatja. A szolgáltatás díjának megtérítése esetében az Flt. és végrehajtási sza-
bályai által tartalmazott rendelkezések alkalmazásra kerülnek.  

Valamennyi tevékenység, programelem a felhívás előírásainak megfelelően, kizárólag a 3. „A 
paktumok fenntartható működésére is garanciákat nyújtó paktumot alapító együttműködési 
megállapodás aláírása, stratégia megalkotása és elfogadása, melybe integrálásra kerül a vo-
natkozó megyei jogú város stratégiai dokumentumai” mérföldkő teljesülését követően, a mér-
földkőben hivatkozott stratégiával összhangban kezdődik meg.  

 

3.1.2. Önállóan támogatható tevékenységek 

B. Főtevékenység: Munkaerő-piaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatá-
sához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) kapcsolódóan 

 

a) A célcsoport min. 6, max. 12 hónapos, folyamatos, támogatott, vagy nem támogatott fog-
lalkoztatásának támogatása, vagy önfoglalkoztatásának támogatása.  

 

A 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek fejezetben, a B. Főtevékenység: Munkaerő-piaci 
programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. 
főtevékenység) kapcsolódóan, az a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kap-
csolódó, alábbi tevékenységek, melyek kizárólag a megyei kormányhivatal megvalósításával, 
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annak szakmai szabályozása szerinti mértékben és időtartamban támogathatóak pontban be-
mutatásra kerültek a projekt keretében tervezett bértámogatási és bérköltség támogatási 
konstrukciók, valamint a vállalkozóvá válás támogatásának módja.  

A kormányhivatal a projekt fizikai befejezéséig 800 fő (a térségben munkát vállalni szándé-
kozó, álláskereső hátrányos helyzetű személy, közfoglalkoztatott és inaktív célcsoporti sze-
mély) bevonását (PO25 indikátor) vállalta. Közülük a foglalkoztatási paktumok keretében ál-
láshoz jutók (PR25) indikátorba csupán azon ügyfelek számítanak bele, akik legalább 6 hóna-
pos, folyamatos, támogatott vagy nem támogatott foglalkoztatási jogviszonyt létesítenek. (A 
felhívás értelmében, a támogatási kérelmekben 1 célcsoporti személy az indikátorok szem-
pontjából 1 résztvevőnek/álláshoz jutónak/állással rendelkezőnek számít függetlenül attól, 
hogy hány TOP-os munkaerő-piaci programban vett részt.)  A legfeljebb 90 napos bérköltség 
támogatás ezen kritériumnak nem felel meg, ezért a támogatás megítélését a kormányhivatal 
elsődlegesen azon vállalkozásoknak tervezi, amelyeknél esély van a további foglalkoztatásra. 
(Indokolt esetben, a munkatapasztalat-szerzést követheti egy hosszabb időtartamú bértámo-
gatás, amellyel megvalósul a 6 hónap munkaviszony.) Viszont a kritérium teljesülése inkább a 
legfeljebb 8+4 havi bérköltség támogatás, a szintén legfeljebb 8+4 havi foglalkoztatás bővíté-
sét szolgáló támogatás vagy a legfeljebb 6 hónap időtartamra nyújtható vállalkozóvá válás tá-
mogatás (törekedve a teljes időtartamra történő) nyújtásával realizálható. A legfeljebb 12 hó-
napra folyósítható lakhatási támogatás is a célcsoporti személyek 6-12 hónapos foglalkozta-
tása/önfoglalkoztatása megvalósulásának kedvez. 

 

Valamennyi tevékenység, programelem a felhívás előírásainak megfelelően, kizárólag a 3. „A 
paktumok fenntartható működésére is garanciákat nyújtó paktumot alapító együttműködési 
megállapodás aláírása, stratégia megalkotása és elfogadása, melybe integrálásra kerül a vo-
natkozó megyei jogú város stratégiai dokumentumai” mérföldkő teljesülését követően, a mér-
földkőben hivatkozott stratégiával összhangban kezdődik meg.  

A kötelező továbbfoglalkoztatást is előíró támogatási konstrukciók esetében, a továbbfoglal-
koztatás időtartamára hazai, vagy európai uniós finanszírozású támogatás nem vehető 
igénybe, egyéb támogatási formákkal nem kombinálható. A célcsoport továbbfoglalkoztatását 
a támogatott foglalkoztatást követően, legalább a támogatott időszak felével megegyező 
ideig, folyamatosan szükséges biztosítani a bértámogatást/bérköltség támogatást igénybe 
vevő munkáltatónál.  

 

b) A program keretében az álláskereső személyeknek, adott üres álláshely betöltését fókuszba 
állító, célzott képzésének és/vagy foglalkoztatásának támogatása azzal a feltétellel, hogy az 
álláskeresők munkaerő-piaci képzése csak az adott térségben meglévő, vagy feltárt munkaerő 
igényekhez mérten támogatható.  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2017. évi képzési jegyzékének összeállításakor figye-
lembe vette a megyében jelentkező hiányszakmák, valamint a regisztrált üres álláshelyek kö-
rét annak érdekében, hogy a 2017-ben induló munkaerőpiaci képzések ezt a hiányosságot, ezt 
az űrt kitöltsék. 
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A projekt megvalósulása során a kormányhivatal kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a prog-
ram résztvevőit meglévő végzettségüknek, szakképzettségüknek megfelelő munkakörbe he-
lyezze el vagy olyan új szakképesítés birtokába juttassa őket, amelyekkel foglalkoztatásuk a 
megyében biztosítottá válik. 

A kormányhivatal munkáltatói kapcsolattartói, tanácsadói ellenőrzik, szerepel-e a beérkező 
munkaerőigénynek megfelelő álláskereső a nyilvántartásban. Folyamatos kapcsolatban állnak 
a helyi foglalkoztatókkal, vállalkozókkal, akik maguknak a kapcsolattartóknak – közvetlenül 
vagy a Paktumirodán keresztül – jelezhetik új munkaerőigényüket, illetve az ahhoz kapcsolódó 
képzési igényüket.  

A munkáltatóknak lehetőségük lesz jelen lenni a képzések alkalmassági vizsgálatán, illetve el-
látogatni az órákra, hogy a betöltendő állásra a legmegfelelőbb jelölteket kiválasszák. Új kép-
zési igény felmerülése esetén lehetőség van a képzési jegyzék bővítésére a hatályos jogszabály 
előírásainak megfelelő eljárás keretében. 

Valamennyi a 3.1.2 B a) és b) pontjaiban szereplő tevékenység, programelem a felhívás előírá-
sainak megfelelően, kizárólag a 3. „A paktumok fenntartható működésére is garanciákat 
nyújtó paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása, stratégia megalkotása és el-
fogadása, melybe integrálásra kerül a vonatkozó megyei jogú város stratégiai dokumentumai” 
mérföldkő teljesülését követően, a mérföldkőben hivatkozott stratégiával összhangban kez-
dődik meg. Minden tevékenységeket kizárólag a kormányhivatal lát el a szakmai szabályozása 
szerint. A hivatkozott pontokban nevesített feladatok ellátására egyéb szervezetet, közvetítőt 
nem vesz igénybe.  

 

3.1.3. Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

c) Projektmenedzsment 

A felhívás értelmében, a támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy a projekt menedzs-
mentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja:  

- 1 fő projektmenedzser,  

- 1 fő pénzügyi vezető. 

A támogatást igénylők vállalhatják továbbá, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai 
vezetőt alkalmaznak munkaviszony keretében, közalkalmazotti, közszolgálati, kormánytisztvi-
selői illetve megbízási jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan 
eléri a heti 20 órát. A szakmai vezetőnek felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai 
tapasztalattal kell rendelkeznie. 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat működteti a megyei paktumirodát (2 fő paktum munka-
társ), amely a szakmai vezetővel és a projektmenedzsmenttel (1 projektmenedzser, 1 pénzügyi 
vezető) közösen ellátja a paktumszervezet működésével és a projekt eredményes megvalósí-
tásával kapcsolatos operatív jellegű funkciókat, tevékenységeket. 

A programban a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2016. szeptember 1-től 2018. október 
31-ig, a 26 hónapra 1 fő szakmai projektmenedzserrel tervez, aki feladatait megbízási díj elle-
nében látja el átlagosan havi bruttó 68 646,- Ft összegben, 26 hónapra összesen 1 784 796,- 
Ft értékben. 2018. november 1. napjától 2020. február 28-ig, 16 hónapra, 1 fő állami tisztvise-
lőként foglalkoztatott szakmai projektmenedzserrel számol a kormányhivatal átlagosan havi 
bruttó 185 500,- Ft/hó, összesen bruttó 2 968 000,- Ft értékben. 
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A megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott szakmai projektmenedzser megbízási díjá-
nak szociális hozzájárulási adója (22%-20%) havonta átlagosan 14 574,- Ft, 26 hónapon keresz-
tül összesen 378 924,- Ft értékben. 

Állami tisztviselői jogviszony keretében foglalkoztatott szakmai projektmenedzser munkabé-
rének szociális hozzájárulási adója havonta átlagosan 37 100,- Ft, 16 hónapon keresztül össze-
sen 593 600,- Ft értékben. 

Állami tisztviselőként foglalkoztatott szakmai projektmenedzser munkába járás költségtérí-
tése havonta átlagosan 15 000,- Ft/hó, 16 hónapon keresztül összesen 240 000,- Ft értékben. 

Állami tisztviselőként foglalkoztatott szakmai projektmenedzser részére éleslátást biztosító, 
képernyő előtti munkavégzést segítő (monix) védőszemüveg költségtérítése az illetményalap 
50 %-a mértékéig, a projekt időszaka alatt összesen egy alkalommal, bruttó 19 325,- Ft érték-
ben. 

Állami tisztviselőként foglalkoztatott szakmai projektmenedzser éves foglalkozás egészségügyi 
vizsgálata 5 000,- Ft/alkalom értékben. 

A szakmai projektmenedzser munkájához kapcsolódóan az alábbi költségek kerültek beterve-
zésre: 

- Szakmai projektmenedzser utazási költsége (vonatjegy, IC pótjegy, helyközi buszjegy, 
helyi tömegközlekedés költsége) tömegközlekedés igénybevételével, a projekt idő-
szaka alatt 4 alkalommal, alkalmanként átlagosan 12 700,- Ft, 4 alkalom összesen 
50 800,- Ft értékben. 

- Szakmai projektmenedzser utazási költsége saját gépjármű igénybevételével, 1 alka-
lommal tervezve átlagosan 5 142,- Ft összegben. 

- Utazási költséghez kapcsolódó, fizetős övezetekben történő parkolás esetére egy óra 
parkolási költség 508,- Ft/óra, 6 órával tervezve mindösszesen bruttó 3 048,- Ft ösz-
szegben. 

- Saját gépjármű igénybevételével történő utazás esetén 10 napos autópálya matrica 
megvásárlását tervezzük 3 000,- Ft összegben 1 alkalommal. 

- Kiküldetés során felmerülő szállásköltség alkalmanként (éjszakánként) bruttó 15 000,- 
Ft értékben, 4 alkalommal tervezve összesen bruttó 60 000,- Ft értékben. 

- Kiküldetéshez kapcsolódó napidíj szociális hozzájárulási adóval együtt alkalmanként 
610,- Ft összegben, 6 alkalommal tervezve mindösszesen 3 660,- Ft értékben. 

- Laptopokkal kompatibilis replikátor (dokkoló) beszerzés, 1 db mindösszesen bruttó 
44 450,- Ft összegben. 

- A 1 db laptophoz billentyűzet és egér beszerzése, a két termék mindösszesen bruttó 
2 555,- Ft összegben. 

- Szakmai projektmenedzser részére 1 db legalább 64 G, USB 3.0 pendrive beszerzése 
bruttó 12 700,- Ft értékben. 

 

A szakmai projektmenedzser feladata a projekt szakmai megvalósításának irányítása, nyomon 
követése, folyamatos kapcsolattartás a szakmai megvalósításban részt vevő munkatársakkal, 
mentorokkal, valamint a projektmenedzsment egyéb tagjaival. Feladata továbbá a szakmai 
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megvalósító csoporton belüli munkamegosztás kialakítása, a szakmai megvalósítók munkájá-
nak ellenőrzése. A szakmai projektmenedzser a projekt szakmai előre haladásáról folyamato-
san tájékoztatja a projektgazdákat. 

 

2.3.3 A fejlesztési elképzelés kapcsolódása más fejlesztésekhez  

Hajdú-Bihar megyében a projekt időszakában – igazodva az EU-s és országos foglalkoztatási 
célokhoz – több olyan támogatási program fut, amelynek célja a megye foglalkoztatási muta-
tóinak javítása, a foglalkoztatási szint növelése, a hátrányos helyzetűek és inaktívak visszave-
zetése a munkaerő-piacra. 

TOP projektek: 

TOP-5.1.2 (Helyi foglalkoztatási együttműködések) 

A felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő és/vagy már működő foglalkoztatási együttmű-
ködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - ki-
alakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. A 
felhívás a megyében 2017. I. negyedévében jelent meg, benyújtott pályázatok 2017. II. ne-
gyedévében várhatók. A felhívás keretében rendelkezésre álló támogatás: 2.882 millió Ft 

Munkaerőpiaci programokba bevonandó emberek száma: 1.866 fő 

Célcsoport: program szempontjából hátrányos helyzetűek és inaktívak 

Program szempontjából hátrányos helyzetűek: 
 Alacsony iskolai végzettségűek 
 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 időtar-

tamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is be-
számítható)   

 Megváltozott munkaképességű személyek  
 Roma nemzetiséghez tartozó személyek  

A projekt konzorciumi formában valósulhat meg, amelyben kötelező konzorciumi tagsággal 
vesznek részt a kormányhivatal és helyi önkormányzat(ok). A megyei és helyi paktumok terü-
leti átfedésben lesznek, ezért kiemelten fontos a megfelelő koordináció, illetve a Megyei Ön-
kormányzat ernyőszervezeti feladatinak hatékony megvalósítása. 

 

TOP-6.8.2 (Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és város-
térségében - Debrecen) 

A helyi szereplők által létrehozott foglalkoztatási paktum célja a munkanélküliség csökkentése, 
a megfelelő humán erőforrás biztosítása, figyelembe véve a helyi vállalkozások gazdaságfej-
lesztési céljait, szakmunkaerő igényeit. A projekt keretében elnyert támogatás: 3.615 millió Ft.  

Munkaerőpiaci programokba bevonandó emberek száma: 2.474 fő 



122 
 

 

TOP-1.4.1-15 és a TOP-6.2.1-15 (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) 
A Partnerségi Megállapodásban a Kormány célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoz-
tatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők 
munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesz-
tése által, ezért számos európai uniós forrásra épülő pályázati felhívás is megnyitásra került a 
2014-2020-as tervezési ciklusban ezen cél elérése érdekében. Ilyennek tekinthető „A foglal-
koztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszol-
gáltatások fejlesztésével (TOP-1.4.1-15 és a TOP-6.2.1-15)” című kiírás, melynek keretében 
számos települési önkormányzat és egyéb pályázó élt a pályázat által adott lehetőségekkel, 
azaz tervezett gyermekjóléti alapellátást (bölcsődei) és óvodai ellátást célzó infrastruktúra-
fejlesztést. A megvalósuló pályázatok révén nő a kisgyermekellátás humán-erőforrás ellátott-
sága is, hiszen a fejlesztések által megnövekedett kapacitások működtetése több munkaerőt 
is igényel. A pályázati felhívások már a pályázat tervezéséhez és megvalósításához is előírták 
a kisgyermekellátás terén jártas szakemberek bevonásának kötelezettségét. Hajdú-Bihar me-
gye az Integrált Területfejlesztési Programjában 2023-ra 777 db 0-3 éves gyermekek elhelye-
zését biztosító férőhelyet tervez fejleszteni a vonatkozó intézkedés keretein belül. A palya-
zat.gov.hu információi alapján eddig összesen 55 db pályázat érkezett Hajdú-Bihar megyei be-
ruházási helyszínek fejlesztésére ezen kiírások keretében, mely fejlesztési források nagyban 
hozzájárulhatnak a megye által vállalt célértékek teljesítéséhez, illetve azon kisgyermekesek 
sikeres munkaerőpiaci integrációjához, akiket eddig a megfelelő gyermekellátó rendszerek hi-
ánya, nehezen elérhető mivolta akadályozott. A két kiírás a kisgyermekellátás intézményrend-
szerét fejleszti, míg a megyei paktumprojekt a GYES-ről, GYED-ről visszatérők számára tud se-
gítséget biztosítani képzés, bértámogatás, munkaerő-piaci szolgáltatások révén. Továbbá a 
munkaadók körében szeretné megismertetni, elterjeszteni a rugalmas munkavégzési formá-
kat, mellyel nagyban segíthetik a kisgyermekesek munkaerő-piaci be/visszailleszkedését. 

 

GINOP projektek: 

GINOP-5.1.1 (Út a munkaerőpiacra) 

A támogatásban részesült projekt célja: az álláskeresők, az alacsony iskolai végzettségűek fog-
lalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, a közfog-
lalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése. 

Programba bevonni tervezettek száma: 8.825 fő 

Célcsoportok:  
 a nem kiemelt csoportba tartozó, 25-64 közötti nyilvántartott álláskeresők, szolgál-

tatást igénylők, közvetítést kérők,  
 a 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők 
 az alacsony iskolázottságú nyilvántartott álláskeresők 
 a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel 

küzdő nyilvántartott álláskeresők, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hó-
napon belül TGYÁS/CSED/GYED/GYES-ben, gyermeknevelési támogatásban, ápo-
lási díjban részesültetek vagy részesülnek 
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 a tartósan (legalább 6 hónapja) nyilvántartott álláskeresők 
 az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők 
 a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők (a közfoglalkoztatásból 

30 napnál nem régebben kilépett és nyilvántartásba vett álláskeresők) 
 

GINOP-6.1.1 (Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése) 

A projekt célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel munkaerőpiacon keresett 
kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfog-
lalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a 
munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák meg-
szerzésére. 

Támogatható személyek tervezettek száma: 8.242 fő 

Célcsoport:  
 ISCED 1 vagy ISCED 2 végzettségű közfoglalkoztatott, vagy munkaviszonyban álló. 

 

GINOP 5.2.1 (Ifjúsági Garancia Program) 

A program célja, hogy a 25 éven aluli fiatalok minél kevesebb időt töltsenek munka, illetve 
tanulás nélkül. Elsődlegesen a tartós munkanélkülieken és a hátrányos helyzetű településeken 
élőkön próbál segíteni, de a támogatások minden olyan fiatal rendelkezésére állnak, akik a 
kormányhivatal lakóhely szerint illetékes járási hivatalinak foglalkoztatási osztályán regisztrál-
nak. Programba bevonni tervezettek száma: 15.102 fő 

Célcsoportok:  
 legalább 6 hónapja munkanélküliek, 
 kevesebb, mint hat hónapja munkanélküliek, 
 inaktívak. 

A fentiekből látható, hogy a hátrányos helyzetű és az inaktív lakosság foglalkoztatási célú 
bevonását párhuzamosan több program is támogatja, amelyek megvalósítási időszaka is 
döntően egybe esik. Jelentős nagyságú forrás (összesen több mint 35,5 milliárd Ft) áll rendel-
kezésre a foglalkoztatás bővítésére, amelynek sikeres elköltése kiemelt feladata lesz az érin-
tett szervezeteknek. A forrásfelhasználás területén két probléma előre jelezhető: 

 A programok célcsoportja nagy mértékben átfed egymással, így a programok egymás 
versenytársai lesznek az elkövetkezendő 3-4 évben a célcsoportok elérésében, külö-
nös tekintettel arra, hogy jelentős számú embert (összesen több mint 37 ezer főt) kell 
bevonni a célcsoportokból. Ezt a nehézséget fokozza az is, hogy a regisztrált álláskere-
sők száma (2016.06. adat alapján 24.510 fő) elmarad a tervezett indikátorértéktől, és 
az inaktívak száma nem ismert pontosan.  

 Másik probléma, hogy a célcsoport egy jelentős része nem, vagy nehezen mozgósít-
ható a foglalkoztatás irányába, ami szűkíti a programok mozgásterét. Ezért kiemelt 
szerepe lesz a célcsoport helyben történő felkutatásának, helyi beágyazottságú, a cél-
csoport számára hiteles személyek bevonásának, kiterjedt terepi munka elvégzésének 
a toborzási előkészítő folyamatok sikere érdekében. 
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A fenti GINOP kiírások kiemelt projektként valósulnak meg a Kormányhivatal felelősségében. 
Célcsoportját, támogatható tevékenységeit tekintve nagyfokú átfedések mutatkoznak, ezért 
kiemelten fontos a megfelelő koordináció megvalósítása a legnagyobb eredményesség érde-
kében. 

 

GINOP-5.1.5. (Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása) 
A felhívás célja, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) által megvalósított munkaerő-
piaci programok keretein belül nyújtott szolgáltatásokat és támogatásokat civil és nonprofit 
szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal egészítse ki. A felhívás a kormányhivatalok és a 
civil, valamint nonprofit szolgáltató szervezetek együttműködésére épít annak érdekében, 
hogy személyre szabott szolgáltatásokat biztosítsanak a hátrányos helyzetű munka nélkül lé-
vők számára. 
A szervezetek szolgáltatási programjai kiegészítik a Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat leterhelt 
hivatali kapacitását és erősítik munkaerő-piaci eszközök eredményességét, az álláskeresők 
egyéni cselekvési tervének hatékony megvalósulását a személyre szabott szolgáltatásokkal. A 
célcsoport bevonását a szervezetek az álláskeresőként nyilvántartott munkanélküliek tekinte-
tében az NFSZ által az álláskeresőkkel megkötött egyéni cselekvési tervekkel és végrehajtott 
programokkal összehangoltan, azt kiegészítve végzik, biztosítva a szinergia érvényesülését is. 
 
A felhívás közvetett célcsoportját a regisztrált álláskeresők, a nyilvántartott közvetítést kérők 
és szolgáltatást kérők, valamint inaktívak alkotják.  
Jelen konstrukció keretében az az álláskereső, vagy inaktív személy részesülhet szolgáltatás-
ban, aki esetében a kormányhivatal egyéni munkaerő-piaci jellemzői és lehetőségei alapján 
szakmailag úgy ítéli meg, hogy:  

 a felkínált munkaerő-piaci szolgáltatás révén foglalkoztatási célú támogatás és képzés 
nélkül is el tud helyezkedni a nyílt munkaerőpiacon,  

 az aktív munkaerő-piaci programba való bevonást megelőzően egyéni vagy csoportos 
szolgáltatást, szolgáltatás keretében felkészítést igényel.  

 
Jelen pályázati kiírásban a civil szféra a célcsoport számára nyújt munkaerő-piaci szolgáltatá-
sokat, toborzási tevékenységet, így kiegészítő jelleget képvisel a megyei paktum projekt szá-
mára, mert a célcsoportnak kiegészítő jelleggel nyújtja ugyanazon szolgáltatásokat; és 180 nap 
eltelte után, egymásra is épülhetnek a nyújtott szolgáltatások, támogatások, hiszen több éves 
projektekről van szó.  
 

EFOP projektek 

EFOP-1.5.3. (Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett tér-
ségek) 

A Felhívás általános célja, az EFOP 1. prioritás célkitűzéseihez kapcsolódóan, a települési helyi 
esélyegyenlőségi programokban (HEP), az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása 
érdekében tervezett intézkedések megvalósításának támogatása, kiegészítve, illetve megerő-
sítve az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott célok elérését is. A 
Felhívás lehetőséget biztosít a prioritási tengely által biztosított eszközök, komplex módon 
történő alkalmazására.  
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Kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség 
fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrésze-
ken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudato-
sulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei 
és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési 
célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesz-
tés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkenté-
séhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján ad-
nak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. 

Célcsoport 
A konstrukció kiemelt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú la-
kosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, to-
vábbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés te-
kintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság. 
 
Az EFOP és a megyei TOP paktumprojekt célcsoportja és támogatható tevékenységei közt 
nagyfokú átfedés mutatkozik, az EFOP projekt a célcsoport munkaerő-piaci integrációjának 
segítésén túl kiemelet céljának tekinti a közszolgáltatások fejlesztését, ebben mutatkozik nagy 
különbség a két pályázat közt. 
 
 

2.4 Kötelező vállalások, monitoring mutatók  
 
Az eredményességi indikátorok vonatkozásában az 1562/2015. (VIII.12.) Kormány határozat 
2. sz. mellékletének megfelelően elkészített Hajdú-Bihar Megye Integrált Területi Programja 
2014-2020 című dokumentumban meghatározott eredményességi indikátor a paktum eseté-
ben 2018. október 31. napjáig 534 fő, míg 2023-ig ezen indikátor 2.666 fő elérését tűzi ki.  
Ezen indikátorok teljesítését a megyei, illetve a helyi paktumoknak közösen kumuláltan, for-
rásarányosan kell elérniük. 
 
A megyei paktumra (TOP-5.1.1.) rendelkezésre álló teljes forráskeret 1.235.000.000 Ft, melyre 
a pályázati kérelem 2016. március 31. napján benyújtásra került, a támogatási szerződés 2016. 
szeptember 12. napján került aláírásra. 
 A helyi foglalkoztatási paktumok (TOP-5.1.2.) kialakítására rendelkezésre álló teljes keretösz-
szeg 2.882.000.000. Ft. A helyi paktumokra vonatkozó felhívás 2017. februárjában jelent meg 
a megyére vonatkozóan, melyben a támogatási kérelmek benyújtási határideje 2017. július 
31. 

 
A megyére eső indikátor számításának módszertana: 
A megyére eső teljes keretösszeg paktumok esetében (megyei + helyi) 4.117.000.000 Ft. A 
teljesítendő eredményindikátor 2.666 fő, mellyel elosztottuk a teljes keretösszeget, így a cél-
csoporton belül az egy főre jutó támogatás összege: 1.544.261 Ft. 
A megyére jutó keretösszeget az 1.235.000.000 Ft.-ot elosztottuk 1.544.261 Ft-tal, így a me-
gyére eső teljesítendő indikátor a 2.666 főből arányosítva 800 fő, melyet 2023-ig kell teljesí-
teni az ITP alapján. 
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Következő lépésben meghatároztuk, hogy a 2023-as, 800 főben meghatározott célszámot idő-
arányosan, azaz 2018. október 31-ig milyen mértékben kell teljesíteni, melyhez a 2.666 fő, és 
az időarányos 534 fő célszám egymáshoz viszonyított arányát használtuk, azaz 

 
534/2666 = 0,2003  

 
Ezt az arányszámot a 800 főre vetítve kaptuk meg a megyei paktum által teljesítendő időará-
nyos célszámot, azaz 

 
800 x 0,2003 = 160,24 kerekítve 160 fő 
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lódó cél 
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helyzetű 
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kaerőpiaci 
integrálása 

A foglalkoztatási 
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ben munkaerő-pi-
aci programokban 
résztvevők száma 

fő 0 800 2020.02.28. Munkaerő-piaci 
szolgáltatás 
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teles dokumentumok 
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kimutatás, adatbázis. 

Az indikátor alatt a foglalkoztatási paktum fejlesztését célzó projekt keretében megvalósult, az álláskere-
sők munkába állását segítő munkaerő-piaci programokban résztvevők számát értjük. A munkaerő-piaci 
program alatt értendő:   

 képzési és foglalkoztatást elősegítő támogatás és szolgáltatás: A tervezett költségvetés alapján 
160 fő fog képzésben részt venni.  

 bértámogatás – és/vagy járuléktámogatás; keresetpótló támogatás: A tervezett költségvetés 
alapján 200 fő fog bértámogatásban részesülni. További 50 fő tervezett munkatapasztalat-szer-
zést elősegítő bérköltség-támogatásban részesülni. Átlagosan 250 fő részére bérköltség-támo-
gatás van betervezve a költségvetésben. 100 fő részére önfoglalkoztatóvá válás támogatása is 
szerepel a költségvetés célcsoport személyi jellegű ráfordításai között. 

 egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások: A költségvetés alapján az egyéb munkaerő-piaci szolgál-
tatásokat a Kormányhivatal fogja ellátni saját teljesítésben minden TOP megyei paktum pro-
jektbe bevont résztvevő számára, ezen szolgáltatásban részesülő személyek számából 100 főnek 
utazási költségtérítés is tervezett. 
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fő 0 8 2025.02.28. Foglalkoztatási 
megállapodás 

dokumentációja 
Munkaszerződés, 
önfoglalkoztatást 
igazoló okmány 
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A projekt ütemezését, mérföldköveit a Megvalósíthatósági tanulmány 3. sz. melléklete tartal-
mazza. 
 

3 Támogatási kérelem megvalósításának szervezeti keretei 
 

3.1 A támogatást igénylő és partnereinek bemutatása 

3.1.1 A támogatást igénylő bemutatása 

 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatallal, a Hajdú- 
Bihar Megyei Kormányhivatallal, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökséggel kon-
zorciumban 2016. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-5.1.1.-15 „Megyei 
szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködé-
sek” tárgyú felhívásra.  

A benyújtott támogatási kérelem 1.235.000.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatás-
ban részesült. 

Az Önkormányzat feladatait alapvetően az alábbi törvények határozzák meg: 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  

 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről  
 

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről  

11. § (1) A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatai: 

a) a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása keretében: 

aa) az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban – a megyei jogú vá-
rosok önkormányzatának egyetértésével, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok több-
ségének egyetértésével – kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei és a fővárosi terület-
fejlesztési koncepciót, illetve – a megyei és a fővárosi területfejlesztési koncepció és a megyei 
területrendezési terv figyelembevételével – a megyei és a fővárosi területfejlesztési progra-
mot, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését 
követően, 

ab) részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív prog-
ramnak kidolgozásában, a megyei jogú városok önkormányzata és a fővárosi kerületi önkor-
mányzatok kötelező bevonásával észrevételeik figyelembevétel, 

ac) előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét vagy a fővárost érintő ágazati fej-
lesztési koncepciókat és programokat a megyei jogú városok önkormányzata és fővárosi kerü-
leti önkormányzatok kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével, 

ad) előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat, 
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ae) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről, 

af) részt vesz a határ menti megyék határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programjainak ter-
vezésében, kidolgozásában; 

b) a területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében: 

ba) nyomon követi és értékeli a megyei vagy fővárosi területfejlesztési koncepció és a megyei 
vagy fővárosi területfejlesztési programok végrehajtását, 

bb) dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról, 

bc) monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a területi operatív 
programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában, 

bd) figyelemmel kíséri az operatív programok megyében vagy a fővárosban jelentkező felada-
tainak megvalósítását, beleértve a megyehatáron átnyúló és más nemzetközi programok vég-
rehajtását a megyei jogú városok önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok köte-
lező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével, 

be) más megyei önkormányzatokkal és az államigazgatási szervekkel közösen, monitoring bi-
zottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a határon átnyúló nemzetközi fejlesz-
tési programok irányításában, részt vesz azok lebonyolításában, végrehajtásában, 

bf) dönt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a megyei önkormányzat hatás-
körébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, 

bg) a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesz-
tési, befektetés ösztönző tevékenységet lát el, aminek elősegítése érdekében külön szerve-
zetet hozhat létre vagy megállapodás alapján más szervezettel működhet együtt; 

 
Eljárás, képviselet, döntési mechanizmus 
A projekt megvalósítása szempontjából releváns eljárási, képviseleti szabályokat, valamint 
döntési mechanizmusokat az Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (II. 2.) ön-
kormányzati rendelete tartalmazza (továbbiakban: Szmsz). 
 
Az Szmsz értelmében a megyei önkormányzat hivatalos megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat. A megyei közgyűlés tagjainak száma 24 fő. Az Önkormányzat az egyes jogsza-
bályokban meghatározott kötelező feladat- és hatáskörei mellett ellát önként vállalt feladato-
kat is. A közgyűlés vezető tisztségviselői az elnök és a két alelnök. 
 
Az Szmsz 6. § 1. bekezdése értelmében az Önkormányzat feladatainak ellátása és hatásköré-
nek gyakorlása során együttműködik a települési és más megyei önkormányzatokkal, nemze-
tiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel, gazdasági, szak-
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mai kamarákkal, tudományos műhelyekkel, egyetemekkel, főiskolákkal, valamint a megye gaz-
dasági szereplőivel, mely széles körű együttműködés a megyei paktum projekt előkészítése és 
megvalósítása során is jelen van. 
 
A pályázatokkal kapcsolatos véleményezési, döntés-előkészítő feladatokat a jelen projekt kap-
csán a Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság végzi. 
 
A pályázatokkal kapcsolatos bizottsági feladatok az alábbiak szerint alakulnak: 
 
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság: 

 véleményezi a környezetvédelem körébe tartozó terveket, programokat, a környezet 
elemeit érintő előterjesztéseket 

 közreműködik a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti terüle-
tek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásáról 

 közreműködik a megye társadalmi és gazdasági helyzetének, környezeti állapotának, 
adottságainak vizsgálatában és értékelésében 

 véleményezi a megyei önkormányzat hatáskörébe utalt fejlesztési források felhaszná-
lását 

 
A pályázat előkészítő szakaszában (2016.szeptember 12. – 2017. március 12.) is a széleskörű 
együttműködés eredményeként létrejött a megyei paktumszervezet, melyet elsőként 12 szer-
vezet hozott létre.  
 
A Foglalkoztatási Paktumot létrehozó első szervezetek a következők: 

1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
3. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
4. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 
5. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
6. Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
7. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 
8. Debreceni Egyetem 
9. Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
10. Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 
11. Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
12. Civilek a Fiatalokért Egyesület (Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum) 

  
A megyei paktumszervezetet létrehozó együttműködési megállapodás aláírására 2016. dec-
ember 22. napján került sor.  
 
A paktumszervezet létrejöttét követően már további 3 szervezet csatlakozott: a Debreceni és 
a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumok és a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakképző Iskola és Kollégium. 
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Paktumirodai dolgozók: 
2017. január 1. napjától megkezdte működését a megyei paktumon belül a megyei pak-
tumiroda, a megyei önkormányzat épületén belül.  2017. január 1-től először egy fő paktum-
irodai dolgozó látta el a szakmai feladatokat, majd 2017. február 15. napjától már két főre 
bővült a paktumirodai dolgozók létszáma. 

 

Paktumiro-
dai dolgozó 

Munkakör Képzettség Szervezetnél 
eltöltött idő 

(év) 

Foglalkoztatási 
jogviszony 

Munkaórák 
száma/hét 

Szabó  
Marianna 

paktumirodai 
ügyintéző 

agrármérnök 2017. 01. 01-
től dolgozik a 
szervezetnél. 

határozott idejű 
munkaszerző-

dés 

40 óra 

Árváné  
Pintye Erika 

paktumirodai 
ügyintéző 

tanító és kom-
munikáció 

szakos bölcs-
ész 

2014. 11. 17-
től dolgozik a 
szervezetnél 

határozott idejű 
munkaszerző-

dés 

40 óra 

 
 

3.1.2 A megvalósításban részt vevő partnerek, konzorciumi tagok bemutatása 

  
A megvalósításban részt vevő konzorciumi partnerek a következők: 

 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 
 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
 Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal: 
A megyei közgyűlés képviselő-testület szerveként fontos szerep hárul a megyei önkormányzati 
hivatalra, melynek hivatalos megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal (to-
vábbiakban: Hivatal). A Hivatalban a következő szervezeti egységek működnek: 

 Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Osztály, 
 Jogi és Koordinációs Osztály, 
 Közgazdasági Osztály 

 

A Hivatal a közgyűlés elnökének irányításával, a jegyző vezetésével egységes szervezetként 
működik. 
A Hivatal feladatait és hatásköreit a közgyűlés elnöke, illetve a jegyző közvetlen irányítása alá 
tartozó szervezeti egységek, valamint az osztályok útján látja el. 
Az osztályok csoportokra tagozódhatnak. 
A Hivatal szervezeti felépítését a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a mindenkor 
hatályos szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében határozza meg. 
A Hivatal szervezeti egységei önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek. 
A Hivatalban az alábbi szervezeti egységek működnek, melyek létszáma a következő: 
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A jegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 
1. Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Osztály 

aa) Fejlesztési Csoport 4 fő 
ab) Nemzetközi Csoport 4 fő 

2. Jogi és Koordinációs Osztály 5 fő (ebből 1 fő aljegyző) 
3. Közgazdasági Osztály 6 fő. 

 

A Hivatalnál a pályázatokkal kapcsolatos feladatokat a Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai 

Osztály látja el, melynek feladatai különösen: 

1. a megyei önkormányzat feladatkörét érintő projekt-tervek kidolgozása 
2. a jóváhagyott projektekből a pályázatok elkészítése az érintett szervezeti egységekkel és 

szakmailag releváns külső szervezetekkel együttműködve, 
3. az előkészített pályázatok benyújtása a megfelelő pályázati kiírásra, 
4. elkészíti a projektek végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő közbeszerzési eljárásokkal 

összefüggésben, a közbeszerzési dokumentáció részét képező, a beszerzéshez szükséges 
szakmai feladat meghatározást,   

5. támogatási szerződések előkészítése az irányító hatósággal a Hivatal többi szervezeti egy-
ségével együttműködve, 

6. a megyei önkormányzat által elnyert pályázatok projektmenedzseri tevékenységének ellá-
tása, 

7. a projekt végrehajtás szervezése az érintett szervezeti egységekkel együttműködve. 
 

 

A következő ábra a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését mutatja 

be: 
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Tisztségviselők 

Jegyző Aljegyző Vezetői titkárság 

Közgazdasági Osztály Jogi és Koordinációs 
Osztály 

Fejlesztési, Tervezési és 
Stratégiai Osztály 

 

Nemzetközi 

csoport 

Fejlesztési cso-

port 
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Projektmenedzsment szervezet bemutatása: 

A projektmenedzsment hatékony és pontos munkavégzéséhez, a projekt sikeres lebonyolítá-
sához elengedhetetlen egy olyan, a projektmenedzsment szervezetben részt vevő szakmai 
munkatárs (menedzser) jelenléte, aki elsősorban a Kormányhivatal által a 2. Főtevékenység-
hez kapcsolódó feladatok lebonyolítását koordinálja, de részt vesz az 1. főtevékenységhez kap-
csolódó egyes feladatok, különösen a projekt előkészítési feladatok megvalósításában is. 

A szakmai menedzser feladata a projekt szakmai megvalósításának nyomon követése, folya-
matos kapcsolattartás, ill. a megvalósítás irányítása a szakmai megvalósításban részt vevő 
munkatársakkal, mentorokkal, ill. a projektmenedzsment egyéb tagjaival. A szakmai mene-
dzser a projekt szakmai előre haladásáról folyamatosan tájékoztatja a projektgazdákat. A 2. 
főtevékenységhez kapcsolódóan feladata továbbá, hogy koordinálja a Konzorcium vezetője és 
tagjai, illetve a paktumszervezet felé történő beszámolási, jelentéstételi, ill. adminisztratív fel-
adatok ellátását. 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a szakmai menedzser munkaerő-piaci tevékenységek ellá-
tásában jártas szakember legyen. 

A projektmenedzsment szervezetben 1 fő projektmenedzser, 1 fő szakmai projektmenedzser, 
1 fő pénzügyi menedzser került tervezésre. 

Projekt-me-
nedzsment 

szervezetben 
résztvevő 

Munkakör Képzettség Szervezetnél 
eltöltött idő 

(év) 

Foglalkoztatási 
jogviszony 

Munkaórák 
száma/hét 

a  
projektben 

Már Norbert 
(Hajdú-Bihar 

Megyei Önkor-
mányzati Hiva-

tal) 

Közgazdasági 
Osztály,  

osztályvezető 

közgazdász 13 közszolgálati 10 óra 

dr. Csordás-
László Enikő 
(Hajdú-Bihar 

Megyei Önkor-
mányzati Hiva-

tal 

Fejlesztési, Ter-
vezési Straté-
giai Osztály, 

Fejlesztési cso-
port,  

csoportvezető 

jogász 9 közszolgálati 15 óra 

Hatvani Ildikó 
(Hajdú-Bihar 
Megyei Kor-
mányhivatal) 

 

projekt  
munkatárs 

francia-an-
gol tanár 

9 állami  
tisztviselő 

20 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a többi megyében működő kormányhivatallal egyetem-
ben 2011. január 1-jétől megkezdte működését Debrecen székhellyel. A szervezet a kormány 
általános hatáskörű területi államigazgatási szerve, mely egyaránt jelent államigazgatási fel-
adatot ellátó, irányító, ellenőrző szerepkört és a Kormány kormányzási feladataiban történő 
részvételt. 
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A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően összehangolja és 
elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jog-
kört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl. építésügy, gyámügy, adóügyek) 
első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok 
törvényességi ellenőrzését, a térségi fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyele-
tét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen fel-
adatokat ellátó szerveket.  

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint például kataszt-
rófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáz-
tatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumá-
nak, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, vala-
mint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével és az elektronikus közigazgatás kialakítá-
sával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében. 

A megyei kormányhivatal megkerülhetetlen, kötelező konzorciumi partner valamennyi pak-
tumban (megyei, megyei jogú város, helyi), mivel az állami támogatási szabályok alá eső tá-
mogatásokat a kormányhivatal nyújtja a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelke-
zések szerint. A felhívásokban meghatározott egyes támogatások, különösen a bér- és ezzel 
összefüggő támogatások is az állami támogatások szabályai alá tartoznak. Az állami támoga-
tásokkal kapcsolatos vizsgálatot a kormányhivatal jogosult végezni és nyilvántartani. A felhí-
vások 3.1.1 B. (a) és 3.1.2 B. pontjában szereplő tevékenységeket is kizárólag a kormányhivatal 
láthatja el a szakmai szabályozása szerint. A hivatkozott pontban nevesített feladatok ellátá-
sára egyéb szervezet, közvetítő nem vehető igénybe. A célcsoporti kategóriába tartozó állás-
kereső személyek képzési- és foglalkoztatási támogatása is az állami támogatási szabályok sze-
rint kerül megítélésre, melyről a támogatási kérelem vonatkozásában illetékes kormányhivatal 
dönt. A kormányhivatal képes arra, hogy a célcsoport tagjait célzottan és hatékonyan vonja be 
a megfelelő területi együttműködés keretében támogatott programba. A kormányhivatal köz-
reműködik a vállalkozások munkaerőigényeinek kielégítésében, melyek kapcsolódhatnak egy 
kiemelt ágazathoz, vagy több helyszínen megvalósuló fejlesztésekhez.  

A kormányhivatalnak jelentős koordinációs szerepe is van, mivel Hajdú-Bihar megyén belül 
össze kell hangolnia a különböző munkaerő-piaci programok működését, hiszen rálát valam-
ennyi európai uniós és hazai forrásból megvalósuló foglalkoztatási programra.  

A TOP-5.1.1 projektben elsődleges feladata a teljes támogatási keret nagy részét kitevő, a cél-
csoport képzéséhez és foglalkoztatásához kapcsolódó tevékenységek ellátása: a képzésben 
történő részvétel támogatása, elhelyezkedést segítő támogatások nyújtása (bértámoga-
tás/bérköltség támogatás, önfoglalkoztatóvá válás támogatása), lakhatás és utazási költség tá-
mogatása, valamint munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása.  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szerve-
zeti egységekből, azaz a törzshivatalból és a kormányhivatal szervezeti egységeként működő 
ágazati szakigazgatási szervekből áll. A projekt keretében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhiva-
tal Foglalkoztatási Főosztálya kapcsolódik be a vállalt feladatok ellátásába.  

A Foglalkoztatási Főosztály jelenleg 154 fős létszámmal (48 fő törzsállományú és 106 fő euró-
pai uniós programokat megvalósító munkatárs) dolgozik. A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programban a Foglalkoztatási Főosztály aktívan részt vett a projekt szakmai doku-
mentációjának elkészítésében, többek között a regisztrált álláskeresőkre és üres álláshelyekre 
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vonatkozó adatok biztosításával. Azonban elsődleges feladata a célcsoport képzéséhez és fog-
lalkoztatásához kapcsolódó tevékenységek ellátása: foglalkoztatást elősegítő képzések támo-
gatása, elhelyezkedést segítő bérjellegű támogatások és önfoglalkoztatóvá válás támogatás 
nyújtása, lakhatási támogatás megítélése, a képzéshez és a munkába járáshoz kapcsolódó uta-
zási költség megtérítése, valamint munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása. 

A Foglalkoztatási Főosztály a munkaerő-piaci szolgáltatások terén jelentős tapasztalattal ren-
delkezik. 

A Főosztály feladatai közé tartozik az EURES tanácsadás, melynek keretében a külföldön elhe-
lyezkedni kívánó munkavállalók részére információnyújtás és tanácsadás történik az EU/EGT 
országaiban fellelhető álláshelyekről, valamint a munkavállalás és megélhetés körülményeiről. 
A hazánk területén elhelyezkedni szándékozók részére – külső szervezet által biztosított – 
munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtást 18 fő megvalósító végez a járások foglal-
koztatási osztályain, illetve Debrecenben a Foglalkozási Információs Tanácsadó irodában. 

A Foglalkoztatási Főosztály munkatársai a járásokban egyéni tanácsadások formájában nyúj-
tanak munkaerőpiaci-szolgáltatásokat, elsősorban az európai uniós programokhoz kapcsoló-
dóan, képzési és foglalkoztatási támogatás igénybevételét megelőzően. Csoportos humánszol-
gáltatást (álláskeresési technikák oktatása, valamint pályaorientációs és pályamódosítási cso-
portos foglalkozás) külső cég valósít meg a GINOP-5.2.1 Ifjúsági Garancia Programban. Men-
tori szolgáltatást – projekttől függően – saját kollégákkal, illetve külső cégek munkatársaival 
biztosít a főosztály. A mentorok feladata az uniós programok résztvevőinek segítése, végig kí-
sérése a projektbe történő bevonásuktól kezdve a sok esetben elhelyezkedéssel záruló egyéni 
programjuk befejezéséig. 

A TOP-5.1.1-15 programban a Foglalkoztatási Főosztály célja a munkaerő-piaci szolgáltatáso-
kat olyan (belső és szükség esetén külső) munkatársakkal biztosítani, akik végzettségük 
(30/2000. (IX.15.) GM rendelet), szakmai tapasztalatuk alapján a leginkább megfelelnek erre 
a feladatra. 

A projekt keretében 16 fő szakmai megvalósító felvételét tervezi középfokú/felsőfokú végzett-
séggel, állami szolgálati jogviszonyba, teljes munkaidőbe (40 munkaóra/hét). Közülük 4 fő a 
kormányhivatal foglalkoztatási főosztályán biztosítja, koordinálja majd a szakmai, szolgáltatási 
és pénzügyi feladatokat a projekt gördülékeny megvalósítása érdekében, míg 12 fő munka-
végzése a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain és a munkaerőpiaci pontokon történik.  

A kormányhivatal 1 fő szakmai projektmenedzserrel is tervez, akinek munkaideje a projektben 
eléri a heti 20 órát, felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendel-
kezik. A szakmai projektmenedzser 2016. szeptember 1-től 2018. október 31-ig (26 hónap) 
feladatait megbízási díj ellenében látja el, 2018. november 1. napjától 2020. február 28-ig (16 
hónap) pedig 1 fő állami tisztviselővel számol a kormányhivatal. A szakmai projektmenedzser 
feladata a projekt szakmai megvalósításának irányítása, nyomon követése, folyamatos kap-
csolattartás a szakmai megvalósításban részt vevő munkatársakkal, mentorokkal, valamint a 
projektmenedzsment tagjaival. Feladata továbbá a szakmai megvalósító csoporton belüli 
munkamegosztás kialakítása, a szakmai megvalósítók munkájának ellenőrzése. A szakmai pro-
jektmenedzser a projekt szakmai előre haladásáról folyamatosan tájékoztatja a projektgazdá-
kat. 
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Munkakör Képzett-
ség 

Szervezetnél eltöltött 
idő (év) 

Foglalkoztatási jog-
viszony 

Munkaórák 
száma/hét 

szakmai 
projektme-

nedzser 

felsőfokú 
végzett-

ség 

munkaerő-piaci pro-
jektben szerzett leg-

alább 3 év tapasztalat 

állami tisztvi-
selő/megbízási jog-

viszony 

legalább 20 

 

A támogatást igénylő kormányhivatal humán és szervezeti kapacitásának bemutatása  

A kiemelt projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő) 17 

A) Ebből a kiemelt projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel 
rendelkezik összesen (fő) 

16 

B) Egyéb: szakmai projektmenedzser, heti 20 órában (fő) 1 

 

A kiemelt projektben résztvevő személyek részletesen: 

Abból adódóan, hogy a Felhívás 3.1.1. B és 3.1.2. B pontjában szereplő tevékenységek kizáró-
lag a 3. mérföldkő (együttműködési megállapodás aláírása, stratégia megalkotása és elfoga-
dása) teljesülését követően kezdhetők meg, a Kormányhivatal részéről a projektben résztvevő 
személyek részletes bemutatásához adatok nem állnak rendelkezésre, hiszen ezen személyek 
felvétele még nem történt meg.  

Név Munka 
tapasztalat (év) 

Képzettség Szerve-
zetnél el-

töltött 
idő (év) 

Foglalkoztatási 
jogviszony 

Munka-
órák  

száma/hét 

szakmai pro-
jektmene-

dzser 

munkaerő-piaci 
projektben szer-
zett legalább 3 
év tapasztalat 

felsőfokú 
végzettség 

 állami tisztvi-
selő/megbízási 

jogviszony 

Legalább 
heti 20 

  közép-
fokú/felső-

fokú végzett-
ség 

 állami tisztvi-
selő 

40 

  közép-
fokú/felső-

fokú végzett-
ség 

 állami tisztvi-
selő 

40 

  közép-
fokú/felső-

fokú végzett-
ség 

 állami tisztvi-
selő 

40 

  közép-
fokú/felső-

fokú végzett-
ség 

 állami tisztvi-
selő 

40 
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  közép-
fokú/felső-

fokú végzett-
ség 

 állami tisztvi-
selő 

40 

  közép-
fokú/felső-

fokú végzett-
ség 

 állami tisztvi-
selő 

40 

  közép-
fokú/felső-

fokú végzett-
ség 

 állami tisztvi-
selő 

40 

  közép-
fokú/felső-

fokú végzett-
ség 

 állami tisztvi-
selő 

40 

  közép-
fokú/felső-

fokú végzett-
ség 

 állami tisztvi-
selő 

40 

  közép-
fokú/felső-

fokú végzett-
ség 

 állami tisztvi-
selő 

40 

  közép-
fokú/felső-

fokú végzett-
ség 

 állami tisztvi-
selő 

40 

  közép-
fokú/felső-

fokú végzett-
ség 

 állami tisztvi-
selő 

40 

  közép-
fokú/felső-

fokú végzett-
ség 

 állami tisztvi-
selő 

40 

  közép-
fokú/felső-

fokú végzett-
ség 

 állami tisztvi-
selő 

40 

  közép-
fokú/felső-

fokú végzett-
ség 

 állami tisztvi-
selő 

40 
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  közép-
fokú/felső-
fokú végzett-
ség 

 állami tisztvi-
selő 

40 

 

A kiemelt projekt megvalósításához, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy im-
materiális eszköz (pl.: licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás, és 
ezek rendelkezésre állása a kiemelt projekt megvalósítási és fenntartási időtartama alatt 

A kiemelt projekt megvalósításához a kormányhivatalnál az infrastrukturális feltételek rész-
ben adottak. A projekt végrehajtásában résztvevők munkavégzéséhez szükségesek tárgyi 
eszközök (asztalok, székek, bútorok stb.), konyhai eszközök rendelkezésre állnak, az infor-
matikai eszközök (számítástechnikai eszközök, nyomtatók, multifunkciós eszköz, szoftverek 
stb.), híradástechnikai eszközök (mobiltelefon) beszerzésre kerülnek. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának és járási hivatalainak 
helyet adó épületek saját tulajdont képeznek. 

A projekt megvalósításához az alábbi programokat használjuk: 
 Iktató program 
 Integrált Rendszer    
 FPIR       
 Forrás SQL       
 Elektra 

Ezek a programok a kormányhivatal részéről rendelkezésre állnak a projekt megvalósítási és 
fenntartási időtartama alatt, de a TOP feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek rögzítését 
nem teszik teljes körűen lehetővé. 

 

Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.: 

A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a Hajdú Bihar Megyei Önkormány-
zat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága, 1997 óta folytat a megyei területfejlesz-
téshez kapcsolódóan komplex szakmai tevékenységet. 

Az Ügynökség az évek során folyamatosan bővítette tevékenységi- és ügyfélkörét. Az európai 
uniós pályázatok során szolgáltatásait a kis- és középvállalkozási szektor mellett a közszféra 
szereplői, az önkormányzatok és azok intézményei is egyre nagyobb számban veszik igénybe. 

Célja a köz-, civil-, és vállalkozói szféra szereplői fejlesztési elképzeléseinek sikeres megvalósí-
tásához széleskörű szakmai segítség és tájékoztatás nyújtása, és partnereik segítése az uniós 
és hazai pályázati rendszerben való eligazodásban. A 2014-2020 programozási időszakban már 
több száz pályázat szakmai kidolgozásában és benyújtásában vett részt olyan operatív progra-
mok keretében, mint például a TOP, EFOP, GINOP, Vidékfejlesztési Program, vagy a határmenti 
fejlesztéseket támogató RO-HU program. 

Az utóbbi időszakban az ügynökség tevékenységi köre átalakult, elsősorban pályázatok készí-
tésével, menedzselésével, komplex projektek kidolgozásával foglalkozik. Az utóbbi időszakban 
több olyan fejlesztésben is részt vállaltak, amelyek komoly előrelépést jelentenek egy – egy 
megyei település vagy vállalkozás számára. 
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Az Ügynökség jelenleg 23 fővel működik. Szakembereik több éves szakmai tapasztalattal ren-
delkeznek gazdaságfejlesztési, városfejlesztési, környezetfejlesztési, turisztikai, közlekedésfej-
lesztési, humán infrastruktúra fejlesztési és vidékfejlesztési projektek megvalósításában, vala-
mint térségi, települési stratégiai programok elemzésében, tervezésében, kidolgozásában. 

A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar megyében működő 
olyan nonprofit szervezet, amely részt vesz a megye területét érintő fejlesztések előkészítésé-
ben, megvalósításában, területfejlesztési és településfejlesztési szolgáltatásokat biztosít a me-
gyében működő és a megyével kapcsolatban álló szervezetek számára. 

Az Ügynökség szakmai tevékenységi körébe tartozik többek között: 
 a fejlesztésekkel kapcsolatos tanácsadás: az önkormányzati, üzleti és civil szféra szá-

mára nyújtott pályázati tanácsadás, fejlesztési igényfelmérés és előzetes jogosultság-
vizsgálat.  

 a projektelőkészítés és pályázatírás: projektfejlesztési tanácsadás, megvalósíthatósági 
tanulmányok kidolgozása, üzleti terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása 
és benyújtása, bírálat nyomon követése. 

 a fejlesztések teljes körű menedzsmentje: támogatási szerződések megkötése, a pro-
jektek szerződés szerinti megvalósulásának koordinálása, elszámolások és beszámolók 
elkészítése és benyújtása, szerződés módosítások és változás bejelentések lebonyolí-
tása, helyszíni ellenőrzéseken való közreműködés, fenntartás időszakban utánkövetés, 
jelentések készítése, intézményrendszerrel való kapcsolattartás. 

 a stratégiai tervezés: különböző területi szintekre (megyei, járási, települési) vonat-
kozó stratégiai fejlesztési dokumentumok (koncepciók, stratégiák, akciótervek) készí-
tése az előírásoknak mindenkor megfelelő szakmai tartalommal, kimagasló minőség-
gel és partnerségi tervezéssel. Szakértő munkatársak több éves szakmai tapasztalatára 
alapozva készítik a pályázatokhoz, különböző szakmai anyagokhoz szükséges előké-
szítő tanulmányokat, ágazati stratégiákat, illetve az egyes fejlesztéseket megalapozó 
szükséglet-és igényfelméréseket.  

 a fejlesztések területi és szakmaterületi koordinációja: megyei és térségi partnerség 
programok kidolgozása, megvalósításban való közreműködés, területfejlesztési folya-
matok koordinálása, ellenőrzése.  

 

Az Ügynökség által vállalt feladatok a projekt sikeres megvalósítása érdekében: 
 a projekt előkészítése során elkészítették a Helyzetfeltáró dokumentumot, majd az 

erre épülő megyei Foglalkoztatási Stratégiát, valamint a stratégiához kapcsolódó Ak-
ciótervet 

 szintén az előkészítő szakaszban a Megvalósíthatósági Tanulmány bizonyos fejezeteit 
az Ügynökség kollégái készítették el saját teljesítésben 

 továbbá a projekt megvalósítási szakaszában a kiegészítő tevékenységek során részt 
vesznek mind a helyi termékek, mind a befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó feladatok 
megvalósításában. 

 Az Ügynökség vezetését az ügyvezető látja el. A szervezeti struktúrában az ügyvezető-helyet-
tes, valamint az irányítása alá tartozó szakmacsoportok látják el a szakmai feladatokat, to-
vábbá pénzügyi és jogász, valamint asszisztens munkatársak segíti a cégvezetés folyamatait. 
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3.1.3 A támogatást igénylő és partnereinek a támogatási kérelemhez kapcsolódó tapasztalatának be-
mutatása 

 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 

A 2007-2013 uniós fejlesztési ciklusban tekintettel a megyei önkormányzatok akkori feladata-
inak ellátására, mely jelentős részét az intézmény fenntartás tette ki, az önkormányzat fenn-
tartásában lévő intézmények vonatkozásában több jelentős beruházás valósult meg. 

A megye munkaerő-paci helyzetére vonatkozóan a megyei kormányhivatal által elkészített be-
számolókat a megyei önkormányzat közgyűlése megtárgyalta. 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnál és Hivatalánál jelenleg megvalósítás alatt lévő pro-
jektek: 

„Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia kidolgozása és Éghajlatváltozási Platform létrehozása” 
(azonosítószám: KEHOP-1.2.0-15-2016-00013)  

A Környezet- és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megjelent „Klímastratégiák 
kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” 
(KEHOP-1.2.0) elnevezésű pályázati felhívásra 2016. június 29-én került benyújtásra a támo-
gatási kérelem.  

Az éghajlatváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése 
érdekében a projekt célja az ezt szolgáló tevékenységek kereteinek biztosítása, módszertan 
összeállítása, valamint ez alapján megyei klímastratégiai dokumentum kidolgozása. A stratégia 
elkészítése és végrehajtása során is elengedhetetlen a társadalmi-gazdasági élet meghatározó 
megyei szereplőinek bevonása, ami a klímaváltozás folyamatának mérsékléséhez és az ahhoz 
való alkalmazkodáshoz szükséges tudásmegosztással, széleskörű szemléletformálási program-
mal biztosítható. 

Megyei Klímastratégia térségi szereplők bevonásával történő kidolgozása 
A Megyei Klímastratégia kidolgozása magában foglalja a stratégia elkészítéséhez és 
megismertetéséhez kapcsolódó rendezvények lebonyolítását: konferenciák, workshopok, 
lakossági szemléletformáló- és figyelemfelkeltő akciók, utóbbiakkal a projekt során legalább 
2000 fő aktív bevonását szükséges igazolni. 

Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása (A klímaváltozás mérséklésével, ahhoz 
történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás) 

Feladatként jelentkezik a megyei döntéshozók és a közvélemény éghajlatváltozással kapcsola-
tos ismereteinek bővítése, a kapcsolódó tevékenységek megyei szintű koordinációja. Ennek 
érdekében történik a megye meghatározó gazdasági-társadalmi szereplőivel a Megyei Éghaj-
latváltozási Platform létrehozása és működtetése, ami általános információs központ szerepét 
tölti be. A platform szakmai koordinációs és konzultációs feladatait a hivatal keretében mű-
ködő Titkárság látja el.  

A 2016. október 20-án hatályba lépett Támogatási szerződés értelmében a támogatási összeg 
30.000.000 forint, a támogatás mértéke 100%. A projekt 2016. november 01-én megkezdő-
dött, a fizikai befejezés tervezett időpontja 2018. április 30.  
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Jelenleg a projekt fejlesztési időszaka zajlik, a részletes szakmai tartalom kidolgozását köve-
tően a fő feladat 2017-ben a Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása, a szakmai rendez-
vények és a lakossági szemléletformáló akciók lebonyolítása. 

 

PRACTYCEIII 

Cím: PRACTYCEIII 

Téma: fiatal vállalkozók külföldi szakmai tapasztalatszerzésének támogatása 

Cél: lehetőség nyújtása új vállalkozások részére, hogy meghatározott időt töltsenek el külföldi 
vállalkozásoknál, melynek során lehetőségük nyílik jó gyakorlatok megismerésére, a vállal-
kozásmenedzsmenthez kapcsolódó szakmai készségeik növelésére, látókörük szélesítésére, 
kapcsolatépítésre, a nemzetközi üzleti perspektívákra történő rálátásra. 

 

Nemzetközi partnerség: vezető partner: Valenciai Fiatal Vállalkozók Szövetsége (Spanyolor-
szág), további partnerek: további 1 spanyol részt vevő, Írország, Egyesült Királyság, Szerbia, 
Szlovénia, Franciaország, Magyarország, Belgium 

Projekt időtartama: 2016.02.01-2018.01.31. 

Támogatási program: COSME Erasmus Fiatal Vállalkozóknak Program 

A projekt honlapja: www.erasmus-entrepreneurs.eu  

Tevékenységek: 
A támogatási szerződés aláírását követően 1 napos képzésre került sor 2016.02.23-án Brüsz-
szelben. A képzést a Támogató Iroda és az Európai Bizottság EYE IT csapata tartotta. A részvé-
tel az új közvetítő szervezeteknek (IO) és a korábbi felhívásokban részt vett közvetítő szerve-
zeteknek is kötelező volt. 2016. február 29. és március 1. között Brüsszelben került sor a Prog-
ram keretében a 17. Hálózatépítő Találkozóra, valamint az 1. partnertalálkozóra is. A 2. part-
nertalálkozó, valamint a 18. Hálózatépítő Találkozó 2016. szeptember 19. és 21. között való-
sult meg, szintén Brüsszelben. 

A promóciós tevékenységeknek köszönhetően 2016-ban 3 fogadó (HE) és 6 új vállalkozás (NE) 
regisztrált a felületen. A program szabályainak megfelelő minőségi ellenőrzés után közülük 6 
jelentkezés került elfogadásra, melyből 2 kapcsolat jött létre. 1 új vállalkozó Spanyolország-
ban, a másik új vállalkozó az Egyesült Királyságban talált fogadó vállalkozást, ahol a tervek 
szerint 6 hónapot töltenek.  Az új vállalkozóknak indulás előtt felkészítő kurzust tartottunk a 
külföldön való tartózkodásuk segítése kapcsán, kiutazásuk után pedig havi beszámolót kérünk 
tőlük és havi támogatásban részesülnek. 
 

CITIENGOV 

Cím: Városok a megfelelő energiaszabályozásért (Cities for a Good Energy Governance) 

Téma: A városok megfelelő energiaszabályozása 

Cél: A projekt kiindulási gondolata az, hogy az energia horizontális politika, magába foglal más 
általános politikákat és jelentős hatást gyakorol a gazdasági-társadalmi környezetre. Ebből 
az álláspontból kiindulva a különféle közintézményekre – különös tekintettel az egyes város-
okra – nagyon komoly szerep hárul azáltal, hogy kezdeményezői lehetnek az energetikai át-
alakulásnak és megújulásnak. 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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A projekt eredményeként a megújuló energiák és a klímaváltozás elleni küzdelem jobb me-
nedzsmentje valósul majd meg Közép-Európában, köszönhetően a projekt keretében újon-
nan létrehozott vagy funkciójában megújításra kerülő városüzemeltetésnek, vagy energeti-
kai részlegeknek, amelyek horizontális szolgáltatásokat nyújtanak.  
 

Nemzetközi partnerség: A projekt vezető partnere: SIPRO Fejlesztési Ügynökség (Olaszor-
szág), további partnerek: Lengyelországból 2 partner, Ausztria, Horvátország, Szlovéniából 2 
részt vevő, Magyarország, Olaszországból még 1 partner, Németország 

Projekt időtartama: 2016. június 1-2019. május 31. 

Támogatási program: Interreg Central Europe Program 

A projekt honlapja: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CitiEnGov.html 

Tevékenységek: 
Megalakult a projektmenedzsment szervezet.  
Az első munkacsomaghoz tartozóan megkezdődött a bevont régiók energetikai tárgyú jó gya-
korlatainak és akadályainak gyűjtése és elemzése – energetikai jó gyakorlat katalógus létreho-
zásához. 

A harmadik munkacsomaghoz kapcsolódóan megtörtént a régióhoz tartozó energiahatékony-
ságot ösztönző támogatások összegyűjtése, épületekre, közvilágításra és mobilitásra vonatko-
zóan. 
Ugyanezen munkacsomaghoz kapcsolódóan megrendezésre került az első „Energy Café”, 
melynek keretében a Svetits Katolikus Gimnázium tizenévesei vehettek részt egy rendhagyó 
földrajzórán. 

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kapcsolódó projektjei 

Ahogyan az alábbi program ismertetőkből majd kirajzolódik, a TOP-5.1.1 projekt kivitelezését 
akadályozó tényező lehet, hogy a kormányhivatal által megvalósításra kerülő GINOP és TOP 
programok – illetve más szervezetek által irányított európai uniós projektek – ugyanazon cél-
csoportokat célozzák. A kormányhivatal uniós programjai azonos vagy hasonló (csupán a tá-
mogatások folyósításának időtartamában és intenzitásának mértékében eltérő) támogatási 
elemeket nyújtanak. Ezen nehézség elhárítása, vagyis a TOP-5.1.1 – és a többi – projekt telje-
síthetősége érdekében, a kormányhivatal a párhuzamosan futó projektjei esetében a támoga-
tási programelemeket eltérő ütemezésben tervezi nyújtani. 

Eddigi tapasztalatok szerint, a 25 éven aluli korosztály és a közfoglalkoztatottak motiválatla-
nok, nagy mértékű a képzésből való lemorzsolódásuk és nem törekednek az elsődleges mun-
kaerő-piacon való elhelyezkedésre. A kormányhivatal ezen problémákat főként a személyre 
szabott munkaerő-piaci szolgáltatásokkal, közülük is különösen a mentori segítségnyújtással 
(a mentor az ügyfél személyes segítője, kísérője egyéni programja teljesítése során) kívánja 
megoldani.     

  

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CitiEnGov.html
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Út a munkaerőpiacra GINOP-5.1.1-15 

I. Támogatási konstrukció megjelölése 

I.1. A kiemelt projekt felhívás kódszáma GINOP-5.1.1 

I.2. Kiemelt projekt azonosító GINOP-5.1.1-15 

II. A kiemelt projekt összegző adatai  

II.1. A kiemelt projekt címe (max. 250 karakter) „Út a munkaerőpiacra” 

II.2. A kiemelt projekt megvalósulásának hely-

színe 
 

      Régió: Észak-alföldi régió 

      Megye: Hajdú-Bihar megye 

      Település: Debrecen 

      Irányítószám: 4024 

      Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Piac u. 

      Házszám: 54. 

      Helyrajzi szám: 9710/1 

 

 II.3. A kiemelt projekt megvalósításának kez-

dete: 

2015. október 01.  

 

II.4. A kiemelt projekt megvalósításának befe-

jezése:  

2018. december 31.  

 

II.5. A kiemelt projekt elszámolható költségei 

összesen (Ft) 

8 825 000 000 

 

II.6. Az igényelt támogatás összege (Ft) 8 825 000 000 

 

II.7. A támogatás mértéke (%) 100 
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Rövid összefoglalás a projekt céljairól, eredményeiről 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal illetékességi területén 2015. október 01. és 2018. dec-
ember 31. között a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.1.1-15 „Út a mun-
kaerőpiacra” című projekt 8 825 fő hátrányos helyzetű 25-64 év közötti regisztrált álláske-
reső és inaktív személy részére biztosít támogatási lehetőségeket, foglalkoztatás bővítését 
szolgáló támogatás, bérköltség támogatás, vállalkozóvá válási támogatás formájában, to-
vábbá munkaerő-piaci képzést, valamint munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújt, amelyek se-
gítségével a projekt célcsoportjainak a versenyszférában való elhelyezkedését kívánja előse-
gíteni. 

A projekt költségvetése 8 825 000 000,- Ft. A kormányhivatal 8 825 fő programba vonását 
tervezi. Az indikátormutatók, a célértékek tervezetten az alábbiak szerint alakulnak: 

 2 941 fő a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított programokban részt-
vevő alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkezők 
száma,  

 4 351 fő a projektből való kilépés időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az ön-
foglalkoztatást is – vesz részt,  

 1 371 fő a projektből való kilépés időpontjában képesítést vagy tanúsítványt szerző, 
alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkező résztve-
vők,      

 2 736 fő a projektből való kilépés után 6 hónappal foglalkoztatásban – beleértve az 
önfoglalkoztatást – levő résztvevők száma. 

A kiemelt projekt célja a 25 év feletti álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai 
végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének tá-
mogatása, a munkaerő-piaci eszközök hatékonyságának javítása, valamint a közfoglalkozta-
tásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik 
képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában. 

A projekt célja a 25 év feletti álláskeresők és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása, el-
sősorban a nyílt munkaerő-piacra való be-, illetve visszasegítése, komplex, személyre szabott 
programok révén, szolgáltatások és támogatások igénybevételével.  

A projekt keretében megvalósuló tevékenység elsősorban a célcsoport nyílt munkaerő-piaci 
elhelyezkedését segítő program megvalósítására irányul, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat által nyújtott szolgáltatások – ideértve az EURES szolgáltatások – hozzáférhetővé 
tételét, minőségének, hatékonyságának javítását szolgálja. 

A program kiemelt figyelmet fordít az alacsony iskolai végzettségűek képzésére, a foglalkoz-
tathatóságuk növelésére, valamint munkaerő-piaci beilleszkedésük elősegítésére. 

A kormányhivatal a projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít az esélyegyenlőségi 
szempontok érvényesülésére. Az „Út a munkaerőpiacra” című program megvalósítása során 
prioritásként jelenik meg a teljes foglalkoztatás, a munka alapú társadalom erősítése. A fog-
lalkoztatás bővítéséhez szükséges a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése, 
amelyet az álláskeresők és az alacsony iskolai végzettségűek fokozott munkavállalási hajlan-
dósága, valamint foglalkoztathatóságuk javulása szolgál. 
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Mérföldkövek 

Mérföldkő megnevezése: Célcsoport bevonás 

Projektszakasz kezdési időpontja: 2015.10.01 

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.09.30. 

Eredmény leírása A célcsoport bevonása projekttervnek megfe-

lelően megtörténik 

A mérföldkő eléréséig felhasználni terve-

zett támogatás összege. 

8 398 850 000,- Ft 

 

Mérföldkő megnevezése: A projekt szakmai megvalósítása 

Projektszakasz kezdési időpontja: 2015.10.01 

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.12.31 

Eredmény leírása A projekt szakmai megvalósítása befejeződik 

A mérföldkő eléréséig felhasználni terve-

zett támogatás összege. 

8 750 000 000,- Ft 

 

Ifjúsági Garancia GINOP-5.2.1-14 

I. Támogatási konstrukció megjelölése 

I.1. A kiemelt projekt felhívás kódszáma GINOP-5.2.1 

I.2. Kiemelt projekt azonosító GINOP-5.2.1-14 

 

II. A kiemelt projekt összegző adatai  

II.1. A kiemelt projekt címe (max. 250 karak-
ter) 

Ifjúsági Garancia Program 

II.2. A kiemelt projekt megvalósulásának hely-
színe 

 

      Régió: Észak-alföldi Régió 

      Megye: Hajdú-Bihar Megye 

      Település: Debrecen 

      Irányítószám: 4024 

      Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Piac u. 

      Házszám: 54 

      Helyrajzi szám: 9710/1 
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 II.3. A kiemelt projekt megvalósításának kez-
dete: 

2015. év január hó 01. nap 

 

II.4. A kiemelt projekt megvalósításának befe-
jezése: 

2021. év október hó 31. nap 

 

II.5. A kiemelt projekt elszámolható költségei 
összesen (Ft) 

16 617 000 000 

 

II.6. Az igényelt támogatás összege (Ft) 16 617 000 000 
 

II.7. A támogatás mértéke (%) 100 

 

Rövid összefoglalás a projekt céljairól, eredményeiről 

A 2015. január 1. és 2021. október 31. között, az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében meg-

valósuló GINOP 5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci program lényege, 

hogy a 25 éven aluli sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok számára konkrét lehetőséget 

kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre vagy a tanulásra. Cél, hogy 

a komplex, személyre szabott programok által nyújtott támogatások és szolgáltatások segít-

ségével javuljon a résztvevők foglalkoztathatósága, mihamarabb megvalósulhasson a támo-

gatás nélküli munkaerő-piaci integrációjuk.  A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban 

azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igé-

nyeihez igazodó szakképesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok esetében a munkata-

pasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére helye-

ződik a hangsúly. 

Az ügyfelek egyéni és csoportos munkaerő-piaci szolgáltatásokban részesülnek. Ezek közül 

kiemelkedik a mentori segítségnyújtás.  A mentorok feladata az ügyfelek végig kísérése, se-

gítése egyéni programjuk, fejlesztési-szolgáltatási tervük megvalósításában, a projektbe tör-

ténő bevonásuktól az elhelyezkedésükig. 

A részprojekt költségvetése 16 617 000 000,- Ft. A program 15 102 fiatal számára biztosít 

lehetőséget. A rendelkezésre álló forrás 16 617 000 000,- Ft. 2016. december 31-ig 4 546 fő 

bevonása történt meg a programba, amely a teljes bevonandó létszám közel 30%-a. Támoga-

tott foglalkoztatásba vontak előirányzott száma a projekt végéig 8 324 fő, ebből 2016. decem-

ber 31-ig 2 949 fő került bevonásra, a teljes bevonandó létszám 35%-a. 

A kormányhivatal kiemelt figyelmet fordít a projekt megvalósítása során az esélyegyenlőségi 

szempontok érvényesülésére. Az Ifjúsági Garancia megvalósítása során különös tekintettel 

kell lenni a családbarát munkahelyek, a nők és férfiak közti társadalmi egyenlőség elősegíté-

sére, illetve a fogyatékossággal élők és a roma emberek esélyegyenlőségének elősegítésére. 
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Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése GINOP-6.1.1-15-2015-00001 

Rövid összefoglalás a projekt adatairól, céljairól, eredményeiről 

A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkozta-
tottak képzése” című kiemelt projektet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a 
Belügyminisztérium és a 18 megyei kormányhivatal alkotta konzorcium 2015. december 01. 
és 2018. december 31. között valósítja meg. A projekt célja, hogy ösztönözze az alacsony 
iskolai végzettséggel munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem 
rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, 
képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns 
képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.  

A Hajdú-Bihar megyére allokált felhasználható keret 2 595 068 466 Ft és a bevonandó lét-

szám 8 242 fő. A projekt megvalósítói létszáma 29 fő, közülük 4 fő mentor, 4 fő megyei pénz-

ügyi referens és 21 fő megyei szakmai referens. 

A projekt terhére elszámolható: 

1. a képzési költség és vizsgadíj, illetve az Ajánlattételi Felhívásban foglaltaknak megfe-
lelően biztosított felnőttképzést kiegészítő tevékenység(ek) költségének átvállalása 
és megtérítése a képző intézmény részére, 

2. célcsoport egészségügyi alkalmasságának vizsgálata és egyéb a képzéssel összefüg-
gésben előírt, a képzés elvégzéséhez szükséges speciális vizsgálat és kapcsolódó vé-
dőoltás költsége, 

3. a célcsoport képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazási költségek állandó, vagy 
bejelentett tartózkodási hely és a képzés helye közötti útiköltség, 

4. a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet, 
5. hozzátartozó ápolásának/gondozásának költségei, számlával igazolt teljesítéssel. 

 
A projekt első képzési jegyzéke 2016. január 22. napján lett közzé téve, Hajdú-Bihar megye 
tekintetében 28 szakirányban tervezetten 2 909 fő bevonásával.  

2016. évben 53 tanfolyam került indításra, 21 szakirányban, 883 fő bevonásával. A projekt 
kiemelt indikátor mutatóit tekintve ISCED1 végzettségű 70 fő és ISCED2 végzettségű 764 fő. 

A képzésekre kötött teljes kötelezettség vállalás 190 198 867 Ft. 

2016. augusztusig további 45 tanfolyam indítását tervezi a projekt mintegy 766 fő bevoná-
sával. 

Ezt követően 2016. szeptember-október hónapban további 1260 fő bevonásával éri el a be-
vonási céllétszámot Hajdú-Bihar megye. 

A téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan a képzési igények felmérése 2016. augusztusban 
várható. Tervezetten 2591 fő bevonásával. 

A projekt teljes időszaka alatt bevonni tervezett létszám fennmaradó része 2017. évben 2242 
fő bevonásával, míg 2018. évben 500 fő bevonásával érhető el. 

A projekt megvalósításának legnehezebb része a bevonás, a projekt elsődleges célcsoportja 

az ISCED 1 vagy ISCED 2 végzettségű közfoglalkoztatott, vagy munkaviszonyban álló. A cél-

csoport képzésbe vonásához, azonban a végzettséget igazoló dokumentumokat be kell tudni 
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mutatni, vagy meghatározott módon igazolni szükséges, ezen dokumentumok azonban nem 

vagy nagyon nehezen fellelhetőek. A projekt további nehézsége az OKJ-s végzettséggel ren-

delkezők bevonása, mivel az a személy vonható be, aki hazai költségvetés vagy uniós forrás 

terhére megvalósuló programban támogatott OKJ-s képzésben már korábban részt vett és a 

szakképesítés megszerzése óta legalább 1 év eltelt, a megszerzett szakképesítéséhez kapcso-

lódó szakképesítés-ráépülést kíván szerezni, illetve akinek esetében a korábban megszerzett 

részszakképesítésre épülő, a teljes szakképesítéshez vezető követelménymodul(ok) teljesí-

tése indokolt. Ez a kör a hasonló, már korábban megvalósult programok miatt már nagyon 

szűk. 

A tanfolyamon résztvevő a megszerezhető képesítésen túl minden esetben két olyan modu-

lon is részt vehet a képzés kezdetén és végén, amelyek segítik a tanulást, illetve a sikeres 

befejezést követően az elhelyezkedést. 

A projekt a leírtakon túl folyamatosan mentort biztosít, aki támogatja a képzésben résztve-

vőket a képzési programjuk sikeres befejezésében, megakadályozza a képzési programból 

történő lemorzsolódást és segíti az elsődleges munkaerő-piacra történő visszakerülést. 

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása 

(Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című kiemelt projekt 

I. Támogatási konstrukció megjelölése 

1.1. A kiemelt projekt felhívás kódszáma TÁMOP 1.1.2-11/1 

1.2. Kiemelt projekt azonosító TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 

 

1. A kiemelt projekt összegző adatai 

2.1. A kiemelt projekt címe (max. 250 karak-

ter) 

A hátrányos helyzetűek foglalkoztatható-

ságának javítása (Decentralizált progra-

mok a konvergencia régióban) 

2.2. A kiemelt projekt megvalósulásának 

helyszíne 

 

      Régió: Észak-alföldi Régió 

      Megye: Hajdú-Bihar Megye 

      Település: Debrecen 

      Irányítószám: 4024 

      Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Piac u. 
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      Házszám: 54. 

      Helyrajzi szám: 9710/1 

 

 2.3. A kiemelt projekt megvalósításának kez-

dete:   

2011. év 05. hó 01. nap  

 

2.4. A kiemelt projekt megvalósításának be-

fejezése:  

2015. év 10. hó 31. nap 

 

2.5. A kiemelt projekt elszámolható költségei 

összesen (Ft) 

9 066 000 000 

 

2.6. Az igényelt támogatás összege (Ft) 9 066 000 000 

 

2.7. A támogatás mértéke (%) 100 

 

Rövid összefoglalás a projekt céljairól, eredményeiről 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal illetékességi területén 2011-2015 között "A hátrá-

nyos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konver-

gencia régióban)” című program keretében 11 605 fő hátrányos helyzetű álláskereső 

munkaerő-piaci (re)integrációja volt a cél. A projekt költségvetése 9 066 000 000,- Ft volt. 

A tervek szerint a bevonásra kerülő  

11 605 főből 6 099 fő képzésben vesz részt, legalább 9 334 fő sikeresen fejezi be az egyéni 

programját, 3 397 fő pedig az egyéni programjának befejezését követő 180. napon fog-

lalkoztatott lesz. 

A kiemelt projekt célja a munkaerő-piacon a hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak 

foglalkoztathatóságának javítása volt, elsősorban a nyílt munkaerő-piacra való be - illetve 

visszaintegrálása ezen személyeknek komplex, személyre szabott programok révén, szol-

gáltatások és támogatások igénybevételével. 

A projekt megvalósítása során, a kormányhivatal kiemelt figyelmet fordított az esély-

egyenlőségi szempontok érvényesülésére, ezért tervezte, hogy a programba bevontak 

legalább fele a nők, 15 %-a pedig a roma származásúak közül kerüljön ki (1 538 fő). 

A program keretében 2015. október 31-ig a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai 12 

496 fővel kötöttek TÁMOP-1.1.2 megállapodást. A 12 496 fő a bevonni tervezett létszám 
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(11 605 fő) 107,68 %-át teszi ki. A programba vontak 52,10 %-a (6 510 fő) nő, míg 47,90 

%-a (5 986 fő) férfi. A bevontak 12,71 %-a (1 588 fő) roma származású. 

 

A bevontak számának alakulása 2015. október 31-ig célcsoportonként: 

1. Legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők: 1 998 fő 
2. Pályakezdő álláskeresők és 25. életévüket be nem töltött álláskeresők: 4 078 fő 
3. Ötvenedik életévüket betöltött álláskeresők: 1 412 fő 
4. Munkaerő-piacra visszatérni kívánók: 416 fő 
5. FHT-ra jogosultak: 1 258 fő 
6. Tartós munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek: 3 334 

fő 
Munkaerő-piaci szolgáltatások, támogatások alakulása: 

Hajdú-Bihar megyében belső erőforrásból származó szolgáltatásokat összesen 20 291 

esetben valósítottak meg. 

A TÁMOP-1.1.2 projekt teljes időtartama alatt a képzésbe bevontak száma 6 127 fő, 

amely a tervezett létszám (6 099 fő) 100,46 %-a. 

2015. október 31-ig 7 556 fő részére nyújtott segítséget a kormányhivatal foglalkoztatást 

bővítő támogatással és/vagy bérköltség támogatással gyakorlat, tapasztalat szerzéséhez 

a munka világában. A 6 971 személyből 2 561 fő foglalkoztatást bővítő támogatásban, 4 

410 fő bérköltség támogatásban részesült. 2015. május 31-ig 585 fő kapott a 25 év alatti 

pályakezdő álláskeresők első munkahelyhez, munkatapasztalathoz jutásának elősegíté-

sét célzó támogatást. 

2015. október 31-ig lakhatási támogatás programelembe összesen 107 fő lépett be. 

Az egyéni programjukat sikeresen befejezők száma 8 839 fő, amely a tervezett létszám 

(9 334 fő) 94,70 %-a. Az egyéni programját követő 180. napon foglalkoztatottak száma 1 

673 fő, amely a tervezett létszám (3 397 fő) 49,25 %-a. 

 
 

Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

Az Ügynökség és szakemberei több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek megyei stratégiai 
programok elemzésében, tervezésében és kidolgozásában, mely ismeretnek és tapasztalatnak 
fontos szerepe van jelen projekt előkészítésében és megvalósításában: a 2014-2020-as idő-
szakra vonatkozóan az Ügynökség elkészítette az alábbi hosszú és középtávú fejlesztési doku-
mentumokat, melyek megvalósítási időszaka jelenleg is tart: 

 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020,  
 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész, 
 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Operatív Programrész, 
 Hajdú-Bihar Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 
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Az Ügynökség a 2014-2020-as programozási időszakban a stratégiai tervezésen kívül több száz 
pályázat szakmai kidolgozásában és benyújtásában vett részt olyan operatív programok kere-
tében is, mint például a TOP, EFOP, GINOP, Vidékfejlesztési Program, vagy a határmenti fej-
lesztéseket támogató RO-HU program.  

 

3.2 A megvalósítás és a fenntartás szervezete 
A modellek kiválasztásának indoklása  
A paktum partnerség felállítása a paktum szervezeti megalapozásának egyik legfontosabb fel-
adata. A partnerség tagjaiból jön létre a paktum szervezet, amely tagjai közreműködnek a TOP 
paktum projekt megvalósításában, és közösen kidolgozott foglalkoztatási stratégiájuk mentén 
együttműködnek egyéb általuk választott akciókban, projektekben a projekt futamideje alatt. 
A megyei paktum kulcspartnerségét felölelő paktum szervezet nyitott minden olyan megyei 
szervezet számára, amely meghatározó szerepet játszik a kormányzati, önkormányzati, kép-
zési, vállalkozásfejlesztési szektorokban, és érdemben hozzá tud járulni a paktum projekt meg-
valósításához. 
 
A paktum szervezet felépítésére, tagságára a pályázati felhívás és a kiadott paktum sztender-
dek pontos információkat adnak a pályázók számára meghagyva a mozgásteret az egyes szer-
vezeti egységek (Fórum, Irányító Csoport) helyi igények szerinti működtetésére (a belső sza-
bályokra, ügyrendre, paktum megállapodásra nincsenek részletes előírások). 
 
A modellek definiálásánál figyelembe vettük a vonatkozó hazai és nemzetközi gyakorlatot. Ez 
alapján 3 fő alternatívát definiáltunk, és ezek elemzését végeztük el a lenti táblázatban a szak-
mai (elért eredmények fennmaradása), szervezeti (a szervezeti működés garanciái), pénzügyi 
(a szervezet és tevékenységeinek hosszú távú finanszírozása) és jogi (a működés tartós jogi 
garanciái) fenntarthatósági szempontok alapján.  
 
Az elemzett modellek: 

1) Jogi forma nélküli, együttműködésre alapozott szervezeti modell: A magyarországi 
paktumok történetében is a leggyakrabban használt forma. A modellben a paktum 
szervezet együttműködési megállapodással jön létre a résztvevő partnerek közös aka-
ratából, és a partnerek által kijelölt paktum tag látja el a paktum munkaszervezet funk-
cióját (jelen esetben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat). A paktumot aláíró szerve-
zetek részvételével Foglalkoztatási Fórum működik, és a paktumot a szűkebb körű Irá-
nyító Csoport vezeti.  
 

2) Paktum egyesület létrehozása és működtetése: A paktum szervezeti fejlődés követ-
kező szintjét jelenti, amikor jogi formát ölt a paktum szervezet. Ennek legcélszerűbb 
jogi formája az egyesület, amelynek felépítése könnyen megfeleltethető a paktum 
szervezeti egységeknek. A paktum egyesület önállóan gazdálkodik, bevételeket gene-
rál, projekteket valósít meg, működteti a paktum munkaszervezetét. A Foglalkoztatási 
Fórum az egyesület közgyűlése, az Irányító Csoport pedig az elnökség. A partnerek szé-
lesebb körét képes bevonni az egyesület nyitott tagsága által (támogató tagi státuszt 
is létre lehet hozni a rendes tagság mellett). 
 

3) A paktum tagok (néhány meghatározó: pl. képzőközpont, Kormányhivatal, önkor-
mányzat, civil szervezet) által létrehozott közös cég: Írországban alkalmazott működési 
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mód, amelynél a támogató megkövetelte a kulcspartnerek általi cég létrehozását, 
amely az ESZA támogatások címzettjévé és megvalósítójává vált. Ez esetben a cég va-
lósítja meg a projekteket és együttműködik a helyi partnerség tagjaival. Magasabb 
szintű partneri működést követel a résztvevőktől, hogy az eredményeket a partnerség 
széles köre élvezze. 

 
 
A modellek összegző értékelése és javaslat megfogalmazása a paktum szervezet működte-
tésére 
A lenti táblázatban szereplő három különböző szervezeti modell vizsgálata alapján megállapít-
ható, hogy a TOP paktum projekt megvalósításához a jelenlegi jogi forma nélküli paktum szer-
vezet fenntartása a célszerű, és a paktum irodát a megyei önkormányzat működteti. A megyei 
paktum szervezetbe a helyi paktumokat képviselő városi önkormányzatokat is szükséges lehet 
bevonni a helyi paktumok koordinált és összehangolt működése érdekében. Egyesület létre-
hozását nem a megyei paktum szervezet működtetésére érdemes létrehozni, hanem a helyi 
paktumok indulását követően egy megyei szakmai közösség létrehozását alapozhatná meg, 
amelyben a paktumokban dolgozó munkatársak, és az érintett menedzsment szervezetek is 
taggá válhatnának. 
 
A kulcspartnerek általi közös cég létrehozása a jelenlegi magyarországi feltételek között nem 
reális, és a potenciális alapítók eltérő jogi szabályozása, intézményrendszeri kötöttségei nem 
is tenné ezt lehetővé. A céges működés irányába inkább a megyei fejlesztési ügynökség bevo-
násával lehet lépéseket tenni.  A paktum által generált további projektek előkészítésébe és 
megvalósításába javasolt bevonni a komoly szakmai tapasztalatokkal és kvalifikált munkatár-
sakkal rendelkező megyei fejlesztési ügynökséget is, amely egyébként a paktum fejlődésének 
későbbi szakaszában, akár a paktum menedzsment szervezeti feladatokat is el tudná látni me-
gyei gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési ügynökségként. 
 
A megyei paktum szervezete: 

 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

 Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 

 Debreceni Egyetem 

 Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

 Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 

 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

 Civilek a Fiatalokért Egyesület (Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum) 
 
A megyei paktum szervezeti egységei: 

 Foglalkoztatási Fórum: A Foglalkoztatási Fórum a Paktum legfőbb szerveként működik, 
amely szervnek a Paktumot alkotó valamennyi szervezet a tagja. A tagok a Fórum ülé-
sein és munkájában jogosultak aktívan részt venni. 
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 Irányító Csoport: A paktumszervezeti tagok a partnerség vezetése és munkájának irá-
nyítása érdekében Irányító Csoportot hoztak létre, mely reprezentálja a partnerséget. 
Az Irányító Csoport első tagjai a következők: 

o Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
o Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
o Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
o Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 
o A későbbiekben javasolt a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara be-

vonása is 

 Paktumiroda: A Paktumot alkotó tagok abban állapodtak meg, hogy jelen együttműkö-
dés megindításakor még nem érettek meg a feltételei egy önálló jogi személyként mű-
ködő Paktumiroda létrehozására, így a paktumirodai feladatokat a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat alkalmazásában álló személyek látják el. 
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Paktum szervezeti ábra 
 

 
 

A nyitott, több szereplős 
Foglalkoztatási Fórum 

Irányító Cso-

port 

Együttműködő 

partnerek 

Hajdú-Bihar Megyei 

Paktum Iroda 
Projektmenedzsment 

Nyilvános: Paktum tagok, 
média, érdeklődők 

Javaslattétel, véleménye-
zési jogkör 

kéthavonta ülésezik 

Vállalkozások, 
Önkormányzatok, 

Civil szervezetek, szociális 
szövetkezetek, egyéb helyi 

szereplők 

A Paktum irányítója, ope-
ratív döntéshozó testülete, 

ügyrend szerint működik 

2 fő paktum iroda 
munkatárs 

Partneri, vállalkozói 
kapcsolattartás, infor-
mációgyűjtés, paktum 
aktualizálása, problé-
mák feltárása és köz-

vetítése  

  1-1 fő projektmene-
dzser és pénzügyi ve-

zető, 
Nyomon követés, mo-
nitoring, projekt jelen-
tések - Kapcsolattartás 
a Közreműködő Szer-
vezettel - Kockázatke-
zelés, változáskezelés 

Pénzügyi elszámolások 
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Szervezeti 
működési 
modellek 

Szakmai fenntarthatóság Szervezeti fenntarthatóság Pénzügyi fenntarthatóság Jogi fenntarthatóság 

Előnyök Hátrányok Előnyök Hátrányok Előnyök Hátrányok Előnyök Hátrányok 

Jelenlegi 
(jogi 
forma nél-
küli, az ön-
kormány-
zat a pak-
tum irodát 
működ-
tető szer-
vezet) 

A projekt által elvárt 
szakmai tevékenysé-
gek ellátása alapszin-
ten biztosított. 

Az önkormányzatnak 
nincs tapasztalata 
gazdaság- és foglal-
koztatás-fejlesztési 
partnerség működte-
tésében, a konzorci-
umban a munkaerő-
piaci szolgáltató szer-
vezet hiánya miatt 
szakmailag kizárólag a 
Kormányhivatalra tá-
maszkodhat. 

Stabil szervezeti hátteret 
biztosít az önkormányzat 
a paktum iroda és paktum 
szervezet működtetésé-
hez. 

Megvan a veszélye, 
hogy az önkormányzat 
számára jelenleg ide-
gen működési terület 
nem integrálódik a 
meglévő szervezeti 
struktúrába. Opcióként 
lehetőség van a megyei 
fejlesztési ügynökség 
menedzsment szerve-
zetként való kijelölé-
sére. 

A területfejlesz-
tési feladatokat 
törvény alapján 
ellátó megyei 
önkormányzat 
megfelelő pénz-
ügyi hátteret 
tud biztosítani a 
pénzügyi fenn-
tarthatósághoz. 

A paktum szerveze-
tet felülről vezérel-
ten pályázati finan-
szírozás hozta 
életre, amely a for-
rás megszűnésével 
elvesztheti pénz-
ügyi hátterét. 

A projekt zárá-
sáig a konzor-
ciumi és a pak-
tum megálla-
podás bizto-
sítja a jogi hát-
teret. 

Kérdéses a jogi fenn-
tarthatóság a projekt 
zárása után, mert csak 
formális fenntartási kö-
telezettség terheli a 
konzorciumi tagokat. 

Paktum  
egyesület 
 
 
 
 
 
 

A szélesebb körű tag-
sági kör sokszintű 
együttműködései 
szakmai előnyökkel 
járnak. 

A tagok eltérő szak-
mai és anyagi érdekei 
nehezíthetik a közös 
szakmai munkát, az 
eredmények fenntar-
tását. 

Formális szervezeti tagság 
esetén nagyobb felelős-
sége a tagokon a szerve-
zeti fenntarthatóságban. 
A tagság közvetlen befo-
lyással van az egyesület-
ben zajló munkára. 

A partnerség sokszínű-
sége és a partnerek 
magas számra miatt 
nehezen működtet-
hető. 

Addicionális 
források meg-
szerzésének le-
hetősége, tag-
díj. 

Újabb működési ki-
adások merülnek 
fel. 

Az egyesület 
teljes mérték-
ben leképezi a 
paktum szer-
vezet egysé-
geit (közgyű-
lés, elnökség, 
titkár és mun-
katársak). 

Amennyiben a paktum 
projekt végén jön létre 
az egyesület, nehézzé 
válhat már a létrehozás 
is, és kétséges a Kor-
mányhivatal akár tá-
mogató partnerként 
való részvétele is. 

Közös cég 
(nonprofit 
Kft.) 
 
 
 
 

A vállalkozás üzlet-
szerű gazdasági tevé-
kenységet csak kiegé-
szítő jelleggel folytat-
hat, de működése 
cégszerű, amely segíti 
a piaci, vállalkozói 
szemléletű műkö-
dést, és a helyi vállal-
kozókkal való együtt-
működést is. 

Veszélyként jelenik 
meg, hogy nem a 
szakmai, hanem 
pénzügyi szempontok 
vezérlik a működést. 

A tulajdonosi háttér miatt 
nagyobb felelősség a ta-
gokon. A társaság felada-
tai közé fel lehet venni a 
megye foglalkoztatási 
stratégiájának koordinálá-
sát. Ezáltal a társaságnak 
együttműködési és egyez-
tetési kötelezettsége is 
keletkezik a teljes hálózati 
tagsággal. 

A nem tulajdonos pak-
tum szervezeti tagok 
kívül maradhatnak a 
kezdeményezésekből, 
és a szolgáltatásokból. 

Lehetőség van 
vállalkozási be-
vételek szerzé-
sére, gazdaság- 
és foglalkozta-
tás fejlesztési 
ügynökségi fel-
adatok ellátásá-
ból. 

A cégműködtetés 
pénzügyi terhei, a 
folyamatos finanszí-
rozás megteremté-
sének nehézségei, 
felkészült szakem-
bereknek kellően 
vonzó juttatások 
biztosítása. 

A céges műkö-
déssel is bizto-
sítható a pak-
tum szervezet 
bevonása (Fe-
lügyelő Bizott-
ságon keresz-
tül). 

Az állami paktum szer-
vezeti tagok jogilag 
sem vehetnek részt a 
cég működtetésében 
(pl. a fő partner Kor-
mányhivatal sem). 
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Fenntarthatósági kulcstényezők: 
 

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 ér-

dekek megfogalmazása. 
 

A kölcsönös bizalom megteremtése  
o Bizalom a partnerek között. 
o Az egymás közötti bizalom építése, különös tekintettel a vállalkozókra és az önkormányza-

tokra. 
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 részé-

ről.  
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 gyakor-

latban. 
o Partnerség a paktumok között. A módszeres munka és a régió/ország paktumainak össze-

fogása. 
o Kapcsolatszervezés, hálózat-építés, tapasztalatcsere stb. A közös problémák felvetése, a 

feladatok közös egyeztetése, a tapasztalat- és információcsere meghatványozhatja a si-
kert. 

 
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.  
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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 ké-

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

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 megszó-

lítani 
 

A helyi szereplők összefogása 
o Többszereplős összefogás. Önállóan sokszor nem tudnának pályázni a különböző kiírá-

sokra, csak összefogással. 
o A gazdasági környezet megváltozása a piac szereplőinek nyitottabbá válását eredmé-

nyezte 
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 pak-

tum 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 előre vivő pályázati lehetőségek. 
o A külső szereplők (pl. EU) által nyújtott finanszírozási lehetőségek 
 

A 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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4 A szakmai és pénzügyi megvalósítás részletes ütemezése 
4.1 A tervezett fejlesztés bemutatása 

4.1.1 A megvalósulás helyszíne 

A projekt elsődleges megvalósítási helyszíne a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat székhelye, 
azaz a 4024, Debrecen, Piac utca 54. szám. Ennek az épületnek a földszintjén kap helyet a 
Paktumiroda is.  
További megvalósítási helyszín a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, illetve Debreceni Járási Hivatala, mely a 4024, Deb-
recen, Piac utca 42-48. szám alatt működik, illetve a Kormányhivatal további járási hivatalai az 
alábbi helyszíneken: 

 Balmazújvárosi Járási Hivatal: 4060, Balmazújváros, Kossuth tér 3.  
 Berettyóújfalui Járási Hivatal: 4100, Berettyóújfalu, Kossuth u. 6. 
 Derecskei Járási Hivatal: 4130, Derecske, Köztársaság út 126.  
 Hajdúböszörményi Járási Hivatal: 4220, Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. 
 Hajdúhadházi Járási Hivatal: 4242, Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 
 Hajdúnánási Járási Hivatal: 4080, Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. 
 Hajdúszoboszlói Járási Hivatal: 4200, Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. B épület 
 Nyíradonyi Járási Hivatal: 4254, Nyíradony, Árpád tér 1. 
 Püspökladányi Járási Hivatal: 4150, Püspökladány, Kossuth u. 6. 

 
 

4.1.2 Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 

Az előkészítéshez és megvalósításhoz kapcsolódó feladatok részletes bemutatása a megvaló-
síthatósági tanulmány 1.2.1.; 2.2.; 2.3 és 4.2.1 fejezeteiben megtörtént. 
 
Műszaki tervezési feladatok – A projekt keretében építési tevékenység, így hozzá kapcsolódó 
műszaki tervezési tevékenység sem történik, így ezek bemutatása nem releváns. 
Engedélyezési eljárások – A projekt keretében építési tevékenység nem valósul meg, így eh-
hez kapcsolódó műszaki engedélyezési eljárás sem valósul meg, így ezek bemutatása nem re-
leváns. Engedélyezési eljárás a projekt keretében oktatási, képzési, tréning tevékenységhez 
kötődően valósulhat meg, melynek szükségessége a projekt megvalósulása során, az igényfel-
mérések eredményeként derül ki. Ezen engedélyezési eljárás(ok) ahhoz szükségesek, hogy a 
projektben megvalósítandó képzési tevékenységek mindenben megfeleljenek a pályázati ki-
írás vonatkozó elvárásainak. A képzőintézményeknek felnőttképzési tevékenység folytatására 
irányuló, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által kiadott engedéllyel kell rendel-
keznie az adott képzésre vonatkozóan; nem kötelező OKJ-s képzés megvalósítása, de töre-
kedni kell duális felnőttképzési programok lebonyolítására. A képzésnek szerepelnie kell a me-
gyei Kormányhivatal képzési jegyzékén. 
Előzetes felmérések – részletes bemutatásra kerültek a megvalósíthatósági tanulmány 1.2.1. 
fejezetében. 
Célcsoport elemzések – részletes bemutatásra kerültek a megvalósíthatósági tanulmány 2.2 
fejezetében. 
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4.1.3 A fejlesztés hatásainak elemzése 

A közvetett és közvetlen hatások számszerűsítését a megvalósíthatósági tanulmány 2.4. feje-
zete tartalmazza, jelen fejezet a lehetséges hatásokat részletesen mutatja be az elvárt hat ha-
tásrendszer vonatkozásában. 
 
a) Társadalmi és gazdasági hatások, esélyegyenlőség 
Foglalkoztatás és munkaerő-piac: 
A foglalkoztatási paktum projekt megvalósulása révén strukturált formában válnak láthatóvá 
a munkaerő-piac szereplőinek igényei, elvárásai, melynek eredményeképpen feltárhatóvá vál-
nak a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalán fennálló anomáliák, s célzott beavatkozások 
révén valósulhat meg ezek egymáshoz közelítése, minél nagyobb összhangjának megterem-
tése. Az összhang a projekt megvalósulása során végig nyomon követhető, a munkaerő-piac 
szereplői közt megvalósuló hatékony és intenzív együttműködés eredményeképpen jön létre, 
így a munkaadók és munkavállalók könnyebben találnak egymásra.  
 
A foglalkoztatási stratégiába betervezett beavatkozások megvalósulása révén növekszik az 
egyének foglalkoztathatósága a megyében, könnyebbé válik a munkaerő-piacra való belépé-
sük és bennmaradásuk, és csökkennek a munkaerő-piaci hátrányaik. A képzésre, iskolai vég-
zettség megszerzésére, a szakképzésre, gyakorlatszerzésre irányuló beavatkozások révén nö-
vekszik a megye regisztrált álláskeresőinek iskolai végzettsége, illetve a megszerzett tudás 
mindinkább valós vállalati, gyakorlati körülményekhez és a vállalkozások igényeihez igazodik, 
így a munkavállalók munkaerő-piaci versenyképessége nő. 
 
 
Munkakörülmények: 
A foglalkoztatási stratégiába betervezett beavatkozások megvalósulása révén növekszik a re-
gisztrált álláshelyek száma és egyre nagyobb lesz a rugalmas / atipikus foglalkoztatási formák 
ismertsége a megyében, melynek eredményeként egyre jobban elterjednek ezek a foglalkoz-
tatási formák és új munkakörülmények, továbbá az ilyen munkakörökben alkalmazottak 
száma egyre növekszik. Nemcsak a regisztrált álláskeresők, hanem az inaktívak közül is egyre 
többen válnak foglalkoztatottakká az új és jobb munkahelyi körülmények közt. 
  
Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme: 
A tervezett beavatkozások révén nő a megyében az új álláshelyek száma, illetve a hátrányos 
helyzetű személyek foglalkoztatottsága, hiszen a projekt célcsoportját a hátrányos helyzetű 
személyek jelentik, így a programokba való bevonásuk egyértelműen megtörténik. Azáltal, 
hogy a projektben tervezett programok kifejezetten a hátrányos helyzetű személyeket céloz-
zák meg, őket segítik, hozzájárulnak kompetenciáik fejlődéséhez, munkaerő-piaci versenyké-
pességük javulásához, ezáltal, ezek segítségével életminőségük javulása várható, melynek 
eredményeképpen csökken a szakadék a hátrányos helyzetű célcsoportok és a nem hátrányos 
helyzetű lakosság életminősége között, azaz a projekt hozzájárul a köztük levő társadalmi tá-
volság csökkenéséhez. 
 
Esélyegyenlőség: 
Az esélyegyenlőség elsősorban az egyenlő hozzáférés azonos módon való biztosítását, az 
egyenlő bánásmódot jelenti. Így lehet megelőzni, hogy embercsoportok kirekesztődjenek a 
különböző lehetőségekhez való hozzáférésből. Már a megyei paktumprojekt megalapozását 
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szolgáló megyei foglalkoztatási stratégia is – felismerve az esélyegyenlőség biztosításának fon-
tosságát –, külön célt, horizontális célt fogalmazott meg. Az esélyegyenlőség biztosítását, mint 
horizontális célt minden intézkedés és beavatkozás során lehetővé kell tenni, azaz ezen szem-
pontokat figyelembe kell venni. A projekt során tehát mind a munkaerő-piaci programokba, 
mind a munkaerő-piaci szolgáltatásokba való bevonás során figyelembe kell venni az esély-
egyenlőség szempontjait, azonos eséllyel kell induljon az adott beavatkozásokba való kiválasz-
tás során pl. egy roma nemzetiségű, egy alacsony iskolai végzettségű, megváltozott munkaké-
pességű vagy fogyatékkal élő vagy fiatal pályakezdő személy is, mint bárki más.  
 
A konzorcium tagjai vállalják, hogy a megyei paktum projektben megvalósítandó beavatko-
zások, tevékenységek egyike során sem engednek meg kirekesztő magatartást egyetlen társa-
dalmi csoporttal szemben sem, sem nemi, sem faji, sem nemzetiségi hovatartozása, sem bőr-
színe, sem egészségi állapota, sem családi állapota, sem szexuális irányultsága, sem neme, 
kora, társadalmi származása, érdekképviselethez tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy 
jellemzője miatt. Vállalják továbbá, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, 
kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejeznek ki: nem közvetítenek szeg-
regációt, lehetőségeikhez mérten csökkentik az esélyegyenlőségi csoportokra vonatkozó meg-
lévő előítéleteket. 
 
Területi kiegyenlítődés: 
A megyei paktum projekt mind a tervezés, mind a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordít 
arra, hogy a meglévő megyén belüli és kívüli területi különbségek kiegyenlítődjenek. A területi 
kiegyenlítődés nyomon követhetőségét az alábbi mutatók alakulásának segítségével lehet 
megvalósítani: pl. regisztrált álláskeresők száma, aktivitási ráta, munkanélküliségi ráta, legma-
gasabb iskolai végzettség. A megyén belüli területi kiegyenlítődés terén fontos, hogy megtör-
ténjen a megyeszékhely település és a megyeszékhely településen kívüli települések közt; il-
letve a járásszékhely település és a járásszékhely településeken kívüli települések közti különb-
ségek csökkenése.  
 
Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme: 
A személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelmére vonatkozó információkat 
Magyarország Alaptörvénye az alábbiak szerint tartalmazza: 
 
Magyarország Alaptörvényének VI. cikke tartalmazza azt a jogot, mely szerint 

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolat-
tartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. 

 
Magyarország Alaptörvényének XII. cikke tartalmazza azt a jogot, mely szerint  
(1) Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vál-
lalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles 
hozzájárulni a közösség gyarapodásához. 
 
(2) Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, 
aki dolgozni akar, dolgozhasson. 
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Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási paktumjának keretében olyan beavatkozások valósulnak 
meg, melyek lehetővé teszik a fent felsorolt jogok érvényesülését: olyan információs, tájékoz-
tatási tevékenységek és beavatkozások valósulnak meg a projekt keretein belül, melyek a re-
gisztrált álláskeresők és inaktív személyek munkaerő-piacra való be/visszalépését és a munka 
világában való megmaradását elősegítik, könnyítik, legyen az akár a rugalmas és atipikus fog-
lalkoztatási formák, akár a vállalkozóvá válás lehetőségeinek ismertetése, akár a munkahelyi 
mobilitásra vonatkozó információátadás, vagy a kisgyermekes személyek munkaerő-piaci in-
tegrációját szolgáló infrastrukturális (családi-, munkahelyi napközi, óvoda) és kapcsolódó hu-
mán-erőforrás fejlesztések területe. A regisztrált álláskereső és inaktív személyek saját képes-
ségeihez, készségeihez, irányultságaihoz, érdeklődéséhez nagyban illeszkedő képzési, foglal-
koztatási lehetőségekben, támogatásokban való részvételével megteremtődik annak felté-
tele, hogy szabadon válaszon maga számára képzést, munkát, így az egyéni motivációk integ-
rálásával erősödhet az egyén pozitív jövőképe, illetve nagyban nőhet a megye foglalkoztatott-
sága, csökkenhet a képzésekből való lemorzsolódás mértéke. Mind ezek az információk és 
megvalósuló beavatkozások hozzájárulnak ahhoz, hogy a munkaerő-piac keresleti és kínálati 
oldala mind könnyebben egymásra találjon és ennek eredményeként az egyének közösségük 
egyre hasznosabb és tevékenyebb tagjaivá váljanak. 
 
  
b) Fenntartható gazdasági működés és környezeti fenntarthatóság 
Fenntartható gazdasági működés: 
A fenntartható gazdasági működésre vonatkozó részletes bemutatást és tartalmakat a Meg-
valósíthatósági tanulmány 4.1.6. Fenntartás fejezete tartalmazza. 
 
Környezeti fenntarthatóság: 
A Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási paktum környezeti fenntarthatósága az alábbiakban a 
környezeti elemekre és azok rendszereire vonatkoztatva kerülnek bemutatásra. A környezeti 
elemek és rendszereik részletezése előtt azonban mindenképpen szükséges rámutatni arra, 
hogy a foglalkoztatási paktum projekt által finanszírozott beavatkozások közt elhanyagolható 
mértékűek az ún. infrastrukturális jellegű beavatkozások, építési beruházások nem valósulnak 
majd meg, legfeljebb eszközbeszerzések, melyek a konzorciumi partnerek, illetve a pak-
tumiroda projektmegvalósítását, napi munkáját támogatják.  
 
A megyei paktumprojekt keretében döntő elemek az oktatási, képzési, információszolgáltató 
projektelemek és a foglalkoztatást elősegítő támogatások, illetve a stratégiai dokumentumok 
készítése, melyek ún. soft elemeknek tekinthetők, s mint ilyeneknek, közvetlen környezeti ha-
tásaik nincsenek, csupán közvetettek. Ez a közvetett hatás akkor jelentkezhet, ha a hátrányos 
helyzetű célcsoport tagjai számára indított képzések, hátránykompenzáló akciók, információs 
napok stb., nem a célcsoport lakhelyén valósulnak meg, hanem attól eltérő helyszínen, tele-
pülésen; illetve, ha a munkahely a lakóhely településén kívül található, így az ezen progra-
mokra, illetve munkába való eljutás közlekedési eszközzel történik, melynek levegő-és zaj-
szennyező hatásai érvényesülhetnek. A szennyezés mértéke azonban nagyban függ az igénybe 
vett közlekedési eszköztől (pl. tömegközlekedés vagy sem; kötöttpályás vagy sem), a részt ve-
vők számától, és az utazás időtartamától is, számottevő, jelentős környezeti hatásokkal azon-
ban nem kell számolni. Amennyiben azt a hatást tekintjük, hogy a támogatott foglalkoztatás 
milyen ágazatban működő vállalkozásokat, foglalkoztatókat érint, lehetnek környezeti hatá-
sok, azonban azok mértéke önmagában a támogatott foglalkoztatás miatt számottevően nem 
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növekszik. Azáltal ugyanis, hogy néhány munkavállalóval több foglalkoztatottja lesz egy mun-
kaadónak, az általa kifejtett környezeti hatás nem nő lineárisan. Az egyes projekttevékenység-
típusok környezeti hatásait az elvárt elemek szerint az alábbi táblázat mutatja. 

Környezeti elemek 

Főbb tevékenység-típusok 

Stratégiai  
dokumentumok 

készítése 

Oktatás, képzés,  
tréning, információ-

szolgáltatás, 
partnerségépítés 

Támogatott 
foglalkoz-

tatás 

Eszköz- 
beszerzés 

Talaj-föld 0 0 0 0 

Vizek 0 0 0 0 

Levegő 0 - 0 0 

Zaj-, rezgés 0 - 0 0 

Természeti,  
táji rendszerek 

0 0 0 0 

Települési rendszerek 
– épített környezet 

0 0 0 0 

Jelmagyarázat: 0: nincs környezeti hatás; -: potenciális negatív környezeti hatás 
 
A konzorcium tagjai vállalják a környezettudatosság szemlélete jegyében, hogy a megyei pak-
tum projekt menedzsmentje, megvalósítása során ésszerű szintre szorítják a papír alapú kom-
munikációt és irattározás mértékét; felmérik a potenciális munkáltatókkal való kapcsolatfel-
vétel során, hogy mennyire nyitottak az újszerű és rugalmas munkaszervezési formákra, pl. a 
távmunka bevezetésére; igyekeznek a szelektív hulladékgyűjtés alapvető feltételeit megte-
remteni. 
A konzorcium tagjai vállalják, hogy a projekt által érintett területen a védett természeti és 
kulturális értékeket megőrizik, az esetlegesen a projekt megvalósítása során keletkező környe-
zeti kárt legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetik. 
 
 

4.1.4 Pénzügyi terv 

A projekt megvalósítása és fenntartása során a projektben részt vevő konzorciumi tagoknak a 
projektből bevétele nem keletkezik, az nem nyereségorientált, nem jövedelemtermelő, ennek 
megfelelően a pénzügyi terv vizsgálatának időhorizontja megegyezik a megvalósítás időtarta-
mával, jelen fejezet keretében bemutatott számítások, kimutatások időhorizontja 42 hónap. 
 
A TOP-5.1.1-15 kódszámú felhívás 5.3 pont b) alpontjának megfelelően a projekt maximális 
támogatási mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a, így a projekt saját forrást, önerőt 
nem igényel. 
 
A konzorciumi partnerek a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. kivételé-
vel az utófinanszírozású tevékenységekre 100 %-os támogatási előleget vehetnek igénybe a 
felhívás 5.4 pontja alapján, míg a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a 
felhívás 5.4 pont a) alpontja alapján maximum 50 %-os támogatási előlegre jogosult. Ennek, 
valamint a támogatás 100 %-os intenzitásának köszönhetően a projekt megvalósítása során 
kiegyensúlyozott finanszírozással számolunk, likviditási problémák, nehézségek várhatóan 
nem merülnek fel.  
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Vállalkozási tevékenységet a konzorciumi partnerek közül egyedül a Hajdú-Bihar Megyei Fej-
lesztési Ügynökség Nonprofit Kft. végez, a konzorciumban részt vevő további partnerek ilyen 
jellegű tevékenységet nem végeznek, és a projekttevékenység jellege sem vállalkozási.  
 
A projekt majdani működtetője és fenntartója a projekt kedvezményezettje és szakmai együtt-
működő partnerei. 
 
A projektben nem támogatható (vagy támogatható, de nem jelen projekt részének tekintett) 
tevékenységek nem valósulnak meg, és nem támogatható költségek sem szerepelnek benne. 
 A projektben amortizáció, értékcsökkenés nem kerül elszámolásra. 
 
A konzorciumi tagok mindegyike alanya az áfának, ugyanakkor a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesz-
tési Ügynökség Nonprofit Kft. számára az áfa visszaigényelhető, így esetükben a költségek 
nettó összegben kerültek számbavételre. A konzorcium további tagjai az áfát nem igénylik 
vissza, így az ő esetükben az áfával növelt bruttó költségekkel számoltunk.   
 
Jelentős mértékű árváltozásra nem számítunk, azt állandónak tekintjük, így az inflációval, an-
nak hatásával a pénzügyi tervezés során nem számoltunk. 
 
A pénzügyi terv táblázatai – terjedelmi okok miatt – a 4. számú melléklet mutatja be. 
A mellékletnek megfelelően a pénzügyi terv részei: 

1. Költségvetés konzorciumi tagonként 
2. Költségvetés konzorciumi tagonként és tevékenységenként 
3. Részletes költségvetés szöveges indoklással 

3.1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat „A” főtevékenység részletes költségvetése 
szöveges indoklással 

3.2 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal „A” főtevékenység részletes költség-
vetése szöveges indoklással 

3.3 Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. „A” főtevékenység rész-
letes költségvetése szöveges indoklással 

3.4 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal „B” főtevékenység részletes költségvetése 
szöveges indoklással 

3.5 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kiegészítő tevékenység részletes költségve-
tése szöveges indoklással 

3.6 Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. kiegészítő tevékenység 
részletes költségvetése szöveges indoklással 

4. Költségkorlátok teljesülésének bemutatása 
5. Költségek ütemezése 

5.1 A költségek projekt szintű ütemezése 
5.2 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat „A” főtevékenység költségeinek ütemezése 
5.3 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal „A” főtevékenység költségeinek üte-

mezése 
5.4 Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. „A” főtevékenység költ-

ségeinek ütemezése 
5.5 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal „B” főtevékenység költségeinek ütemezése 
5.6 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kiegészítő tevékenység költségeinek üteme-

zése 
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5.7 Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. kiegészítő tevékenység 
költségeinek ütemezése 

6. Finanszírozási terv  
7. Költséghatékonyság és méretgazdaságosság 

 

4.1.5 Kockázatelemzés 

A kockázatelemzés célja, hogy a projekt pénzügyi forrásaiból, környezetéből és végrehajtásá-
ból eredő kockázatokat a minimálisra, illetve a tudatosan vállalt szintre csökkentse. 

A megyei foglalkoztatási paktum előkészítése, megvalósítása és működtetése szempontjából 
fontos azokat a kockázatokat azonosítani, amelyek esetleges bekövetkezése a célok elérését 
és a projekt fenntartását veszélyeztetik. Az azonosított kockázatok kezelése nagy jelentőség-
gel bír egy olyan foglalkoztatási projektben, ahol a megvalósítók konzorciumi formában, több 
éves időtartamban határozzák meg közös céljaikat, a célok megvalósításához vezető lehetsé-
ges utakat, megoldásokat. 

A kockázat azonosítással, a kockázatok értékelésével a megfelelő válaszlépések kialakíthatók, 
így a kockázatok mérsékelhetők.  

A kockázatelemzés folyamatában minden egyes azonosított kockázatot a kockázatelemzési 
kritérium mátrix (KKM) használatával kell értékelni. Az értékelés során meg kell határozni a 
feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűségét, illetve a projektre gyakorolt ha-
tását. 
 
Kockázatelemzés kritérium mátrix (KKM): 

            

P
ro

je
kt

re
 g

ya
ko

ro
lt

 h
at

ás
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kockázat 
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kockázat 

Jelentős 

kockázat   

Közepes 
Alacsony 

kockázat 

Mérsékelt 

kockázat 

Jelentős 

kockázat   

Alacsony 
Alacsony 

kockázat 

Alacsony 

kockázat 

Mérsékelt 

kockázat   

   Alacsony Közepes Magas   

    Bekövetkezés valószínűsége   
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A kockázatok jelen projektben a következő szempontok alapján csoportosíthatók: 

a) A pénzügyi kockázatok elemzésének (érzékenységvizsgálat) célja annak meghatáro-
zása, hogyan módosítja a támogatási kérelem megvalósíthatóságát az egyes költség- 
(és bevételi) paramétereinek, illetve az ezekre ható főbb tényezőknek a tervezettől való 
eltérése. 

b) A projekt sikeres megvalósítását és fenntarthatóságát veszélyeztető kockázatok (jogi, 
intézményi, társadalmi, szakmai, pénzügyi-gazdasági, fenntarthatósági és abszorpciós 
kockázatok). 
 

A konzorciumi partnerek jelen pályázat benyújtásával egy időben megvalósítandó egyéb je-
lentős projektjeinek és ezek kapacitásigényének bemutatását a 3.1.3. fejezet tartalmazza.  

A projekt megvalósításához szükséges tevékenységek, szolgáltatások ismertetése, indoklása a 
2.3. fejezetben található meg. 
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4.1.5.1 Pénzügyi kockázatok elemzése 
 

Kockázat tí-
pusa 

Kockázat leírása 

Bekövetkezés 
 valószínűsége 

(alacsony/ közepes/ 
magas) 

Projektre  
gyakorolt hatás 
(alacsony/ köze-

pes/ magas) 

Kockázat  
értékelése (ala-

csony/ 
mérsékelt/ 
jelentős) 

Külső/ vagy 
belső  

kockázat 

 
A kockázatra adott (válaszok)  

válaszintézkedések 

Pénzügyi 

A projekt költségvetésé-
ben szereplő támogatási 

összegek kifizetésének el-
húzódása. 

alacsony közepes alacsony  külső 

A támogatási szerződés megkötése után le-
hívható a támogatási előleg, amely gyors 
igénylésével csökkenthető a likviditási prob-
léma kockázata. A kifizetési igények benyúj-
tásának ütemterve révén biztosítható a 
konzorcium tagjainak a projekt előre hala-
dása. 

Pénzügyi 

A projektben tervezett te-
vékenységek esetleges 

időbeni elhúzódása ese-
tén a pénzügyi ütemterv 

nem teljesül. 

közepes közepes mérsékelt  belső 
A projekt megvalósítása során folyamatos 
monitoring szükséges, amellyel a kockázat 
hatása csökkenthető. 

Pénzügyi 
A kiadások időben való el-
számolása és a támogató 

általi kiegyenlítése. 
alacsony közepes alacsony  külső 

A partnerek felkészítése az elszámolásokra, 
folyamatos monitoring alkalmazása, vagy a 
projekt átütemezése, esetleg szerződés mó-
dosítása. 
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4.1.5.2 Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok  

 
A megyei foglalkoztatási paktum projekt komplex, sok, egymással összefüggő tevékenységből 
áll, sok és eltérő szervezetek partnerségére épül, amelyek miatt különös figyelmet kell fordí-
tani a projekt előkészítését, megvalósítását és fenntartását veszélyeztető kockázatokra. A 
kockázatok elemzésénél meg kell határozni a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét, a 
bekövetkezés esetén előidézett hatás mértékét, valamint a kockázatok kezelésére meghatá-
rozott lépéseket, intézkedéseket.  

A kockázatokat lehet csoportosítani aszerint, hogy azok az előkészítésért, megvalósításért és 
fenntartásért felelős konzorciumon belül vagy kívül merülnek fel, a konzorciumnak van-e rá-
hatása, azaz belső vagy külső kockázatokról beszélünk-e. 

Másik csoportosítási módszer a klasszikusan alkalmazott, a kockázat felmerülési területei sze-
rinti csoportosítás, így a felhívás megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozó módszertani mel-
lékletében foglaltak szerint megkülönböztetünk jogi, intézményi, társadalmi, szakmai, pénz-
ügyi-gazdasági fenntarthatósági és abszorpciós képesség kockázatokat. 

Az alábbiakban ezen szempontok szerint végezzük el a megvalósítási és fenntartási kockázat-
elemzést.   



 

Kockázat 
típusa 

Kockázat leírása 

Bekövetke-
zés valószí-

nűsége 
(alacsony/ 

közepes/ ma-
gas) 

Projektre 
gyakorolt 

hatás 
(alacsony/ 
közepes/ 
magas) 

Kockázat 
értékelése 
(alacsony/ 
mérsékelt/ 
jelentős) 

Külső/ vagy 
belső  

kockázat 

 
A kockázatra adott (válaszok) 

 válaszintézkedések 

Jogi 

A jogszabályi környezet kedve-
zőtlen irányú változása megne-
hezíti a projekt végrehajtását, 
vagy előre nem látott kötele-
zettségeket jelent. 

alacsony közepes alacsony külső 

A jogszabályok folyamatos figyelemmel kísé-
rése segít azonnal azonosítani a változásokat. 
Egyúttal a partnerek rendszeres és támogató 
együttműködése, a szervezeti keretek rugal-
mas reagálása segíthet a kedvezőtlen irányú 
jogszabályi változások adaptálásában. 

Jogi 

Jelenlegi jogszabályi körülmé-
nyek nem kellően részletesek, 
vagy nincsenek kellő összhang-
ban a felhívással. A paktum 
szervezeti keretei nincsenek jo-
gilag szabályozva, ami instabili-
tást jelenthet a jövőbeli műkö-
dést illetően. Egyes jogszabá-
lyok, pl. a munkaerő-piaci szol-
gáltatásokról szóló rendelet 
nincs kellő összhangban a felhí-
vással. 

magas közepes jelentős külső 

Egyrészt olyan szervezeti formát kell kialakí-
tani, amely kellően rugalmasan tud reagálni a 
megváltozó külső körülményekre és a paktum 
szervezeti tagok is elfogadják, jogilag megfe-
lelő és biztosítja a kellő mértékű együttműkö-
dést. A megvalósítással diszharmóniában lévő 
jogszabályok módosítására, vagy a működés 
kereteinek szakmailag megfelelő szabályozá-
sára proaktív javaslatot szükséges megfogal-
mazni az érintett jogalkotó szervezet irá-
nyába. 

Intézményi 

Együttműködési hajlandóság 
nem kellő mértékű a paktum 
szervezeten belül, idővel el-
vesztik érdeklődésüket, aktivi-
tásukat a paktum tagok, vagy 
konfliktusok alakulnak ki közöt-
tük. 

közepes magas jelentős belső 

A paktum irányító csoportján és a paktum iro-
dán nagy felelősség van, hogy a tagok rend-
szeresen információkat kapjanak a megvaló-
sulásról, be legyenek abba vonva, illetve part-
nerszervezeteik, kapcsolataik mozgósításával, 
projektek generálásával aktív szerepet kapja-
nak a paktum tagok. A közös munka elején 
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Kockázat 
típusa 

Kockázat leírása 

Bekövetke-
zés valószí-

nűsége 
(alacsony/ 

közepes/ ma-
gas) 

Projektre 
gyakorolt 

hatás 
(alacsony/ 
közepes/ 
magas) 

Kockázat 
értékelése 
(alacsony/ 
mérsékelt/ 
jelentős) 

Külső/ vagy 
belső  

kockázat 

 
A kockázatra adott (válaszok) 

 válaszintézkedések 

meg kell határozni az együttműködés szabá-
lyait, a feladatokat felelősök hozzárendelésé-
vel, beszámolási kötelezettséggel, így min-
denki tisztában lesz az elérni kívánt céllal és az 
elvégzendő feladatokkal. 

Intézményi 

Nem kerül teljes körűen bevo-
násra minden fontos érintett 
szervezet, kimaradnak olyan 
szervezetek, akik hasznos tu-
dást tudnának biztosítani az 
együttműködéshez. 

alacsony közepes alacsony belső 

A paktum szervezet megalakulása során már 
felmérésre került a bevonandó szervezetek 
köre, de a tagság nyitott, több körben lehető-
ség nyílik a csatlakozásra igény szerint a pak-
tum szervezet ügyrendjének megfelelően. 
Fontos, hogy elkötelezett és aktív tagokkal bő-
vüljön a paktum szervezet, hogy ne legyen a 
túl nagy, de rugalmatlan és passzív szervezet 
akadálya a sikeres együttműködésnek. 

Intézményi 

A paktum tagok feladat és ha-
tásköreinek változása befolyá-
solhatja a megvalósítást. A kor-
mányhivatal és a megyei önkor-
mányzat is jelentős feladatköri 
és ehhez igazodóan szervezeti 
átalakuláson ment át az utóbbi 
években. Ha újabb, a projekt 
szempontjából kedvezőtlen vál-
tozások lesznek, ez jelentősen 
megnehezítheti a projekt meg-
valósítását és fenntartását. 

alacsony magas mérsékelt külső 

A paktum egy olyan együttműködési forma, 
ahol minden érintett szervezet a saját szakmai 
érdekeit egy közös, foglalkoztatási célba in-
tegrálva tudja megjeleníteni, elkötelezett a 
közös cél megvalósulása iránt, és egyúttal sa-
ját erőforrásaival támogatja azt. Ennek az el-
kötelezettségnek a kialakítása, a tagok meg-
győzése, a számukra elérhető előnyök és a tő-
lük várt közreműködés megfelelő kommuni-
kációja segíthet a paktum megvalósulásában 
és fenntartásában akkor is, ha időközben vál-
toznak a tagok feladat- és hatáskörei. 
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Kockázat 
típusa 

Kockázat leírása 

Bekövetke-
zés valószí-

nűsége 
(alacsony/ 

közepes/ ma-
gas) 

Projektre 
gyakorolt 

hatás 
(alacsony/ 
közepes/ 
magas) 

Kockázat 
értékelése 
(alacsony/ 
mérsékelt/ 
jelentős) 

Külső/ vagy 
belső  

kockázat 

 
A kockázatra adott (válaszok) 

 válaszintézkedések 

Intézményi 

A megvalósításhoz nem lesz 
elegendő, megfelelő tudással 
és tapasztalattal rendelkező 
szakember, vagy személyi válto-
zások miatt az addig megszer-
zett tudás és tapasztalat nem 
lesz folytonos. 

alacsony közepes alacsony belső 

A szükséges szakmai kapacitás időben történő 
felmérése, tervezése, valamint kapacitás hiá-
nyában a kellő időben történő bevonás, kivá-
lasztás segítheti a szakemberek rendelkezésre 
állását. Szükség esetén képzések biztosítása a 
munkavállalók számára szintén elősegíti a si-
keres megvalósítást. A felvett és kiképzett 
munkaerő megtartása (fizetés, munkakörül-
mény, munkaszervezés stb.) a projekt stabili-
tása szempontjából kiemelt feladat a tagok 
számára. 

Intézményi 

Megyei, megyei jogú város és 
helyi paktumok közötti lehatá-
rolás bizonytalansága. A megyei 
és MJV paktumok közötti lak-
cím alapú lehatárolás, valamint 
a megyei és helyi paktumok kö-
zötti területi átfedés működése 
a konkrét megvalósításban fog 
kiderülni. A versenyhelyzet, 
vagy nem pontos lehatárolás 
konfliktust teremthet az egyes 
paktum projektek között. 

alacsony közepes alacsony külső 

Folyamatos egyeztetés szükséges az egyes 
paktumok irányítói közötti a lehatárolás kü-
lönböző szempontjairól, az egyes alternatívák 
előnyeiről és hátrányairól. A megvalósítás so-
rán biztosítani kell egyfajta rugalmasságot a 
rendszerben, amely lehetőséget nyújt a leha-
tárolás módosítására abban az esetben, ha a 
kitűzött célok elérését a lehatárolás egyértel-
műen kedvezőtlenül befolyásolja.  
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Kockázat 
típusa 

Kockázat leírása 

Bekövetke-
zés valószí-

nűsége 
(alacsony/ 

közepes/ ma-
gas) 

Projektre 
gyakorolt 

hatás 
(alacsony/ 
közepes/ 
magas) 

Kockázat 
értékelése 
(alacsony/ 
mérsékelt/ 
jelentős) 

Külső/ vagy 
belső  

kockázat 

 
A kockázatra adott (válaszok) 

 válaszintézkedések 

Társadalmi 

A célcsoport jelentős része nem 
lesz hajlandó együttműködni 
aktívan a programban.  

közepes közepes mérsékelt belső 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a célcsoportok 
megfelelő elérésére, a számukra fontos üze-
netek előnyök megjelenítésére. A célcsoport-
tal való foglalkozásnak folyamatosnak kell len-
nie, nem szabad a meggyőzhetőket elbizony-
talanítani. Mivel a megyében a hátrányos 
helyzetűek és az inaktívak meglehetősen szé-
les társadalmi réteget ölelnek fel és sok em-
bert érintenek, a célcsoportból széles merítés-
sel kell a bevonást végezni. Ugyancsak kiemelt 
szerepe van a szakmai kiválasztásnak, amely 
során a széles merítésből már nagyobb biz-
tonsággal meghatározhatók, hogy kikkel érde-
mes foglalkozni a sikeres bevonás érdekében. 
Szintén kiemelt jelentősége van a célcsoport 
munkaerő-piaci attitűdjének formálásában a 
megfelelően kidolgozott, egyénre szabott 
munkaerő-piaci szolgáltatásoknak. 

Társadalmi 

A projekt társadalmi megítélése 
nem lesz kedvező, ha a támoga-
tás felhasználásával nem sikerül 
kellő számú foglalkoztatást el-
érni. Ez kedvezőtlenül befolyá-
solhatja a paktum tagok aktivi-
tását, valamint a paktum bővü-
lését is. 

alacsony közepes alacsony belső 

Célzott és jól megtervezett kommunikációt 
szükséges folytatni a társadalmi partnerek irá-
nyában, ahol megfelelő képet kaphatnak a 
projekt lehetőségeiről és korlátiról, valamint 
az elért eredmények és a tervezett célok is is-
mertetésre kerülnek. A nyilvánosság sajtó út-
ján történő tájékoztatásával szintén elérhető 
a kívánt pozitív megítélés. Az eredmények biz-
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A kockázatra adott (válaszok) 

 válaszintézkedések 

tosításához és a projekttel szembeni elége-
dettség növeléséhez pedig a megvalósítás so-
rán fókuszálni szükséges a foglalkoztatók 
munkaerő igényének támogatására. 

Szakmai 

A foglalkoztatási célkitűzések 
vélhetően nem változnak hazai 
és európai uniós szinten, de a 
célok eléréséhez szükséges esz-
közök körében, priorizálásában 
előfordulhatnak változások a 
szakmapolitika részéről. 
Amennyiben ez kedvezőtlen 
lesz a paktum számára, a pro-
jekt társadalmi megítélése is 
kedvezőtlen irányban változ-
hat, ami a társadalmi kockáza-
tokat is felerősíti. 

alacsony közepes alacsony külső 

Ha a paktum projekt a kitűzött célokat már 
időarányosan is kellő mértékben tudja teljesí-
teni, továbbá az együttműködések a paktum 
szervezet tagjai között hatékonyak és kölcsö-
nös előnyökkel járnak, a foglalkoztatási pak-
tum, mint foglalkoztatás-politikai eszköz meg-
ítélése is kedvező lehet, emiatt vélhetően 
nem lesznek olyan szakmapolitikai változások, 
amelyek kedvezőtlenül érintik a paktumot. 

Szakmai 

Előfordulhat, hogy a megvalósí-
tás során a munkaadók részéről 
igényelt speciális képzést nem 
tudja egyetlen képző intézmény 
sem nyújtani, nem érkezik be 
érvényes ajánlat a Kormányhi-
vatalhoz. 

alacsony alacsony alacsony külső 

A képzési igényeket minél hamarabb fel kell 
mérni, hogy a képző intézményeket minél ha-
marabb ki lehessen választani. 

Szakmai 
A projekt indikátor teljesítési 
kényszere elviheti a megvalósí-
tás hangsúlyát az egyéb fontos, 

magas közepes jelentős belső 
A konzorciumon belül rendszeres egyeztetést 
és folyamatos monitoringot igényel a megva-
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Kockázat 
típusa 

Kockázat leírása 

Bekövetke-
zés valószí-

nűsége 
(alacsony/ 

közepes/ ma-
gas) 

Projektre 
gyakorolt 

hatás 
(alacsony/ 
közepes/ 
magas) 

Kockázat 
értékelése 
(alacsony/ 
mérsékelt/ 
jelentős) 

Külső/ vagy 
belső  

kockázat 

 
A kockázatra adott (válaszok) 

 válaszintézkedések 

de indikátort nem, vagy kisebb 
mértékben hozni képes tevé-
kenységektől. Az indikátor tel-
jesítésben a nehezebben telje-
síthető képzés + foglalkoztatási, 
vagy a vállalkozási együttműkö-
déseket igénylő foglalkoztatási 
támogatások mellett a regiszt-
rált álláskeresőknek nyújtott 
munkaerő piaci szolgáltatások 
dominálhatnak, viszont egyes 
formák, mint a 90 napos mun-
katapasztalat szerzési célú tá-
mogatás, vagy az inaktívak 
rendszeres és széles körű el-
érése háttérbe szorulhatnak, 
holott ezen tevékenységek fon-
tosak szakmai szempontból a 
közép és hosszú távú eredmé-
nyek eléréséhez. 

lósítás, és az indikátorok részarányos teljesí-
tése és a forrásfelhasználás függvényében 
párhuzamosan lehet végezni azon tevékeny-
ségeket is, amelyek nem közvetlenül járnak 
indikátor teljesítéssel, de megalapozzák a pak-
tum projekt fenntartását. 

Pénzügyi-
gazdasági 

A projekt megvalósítását és a 
pénzügyi zárást követően nem 
lesz kellő forrás a fenntartási 
időszakban a működetésre. közepes közepes mérsékelt belső 

Amennyiben a paktum sikeresen megvalósul 
és a paktum szervezeti tagok látják ennek 
hasznát, élvezik előnyeit, saját forrásból finan-
szírozhatják a működtetést. Ugyancsak a 
fenntartást segíthetik a jövőbeli pályázati le-
hetőségek kihasználása. Azonban ebben az 
esetben figyelni érdemes arra, hogy az egyéb 
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Kockázat 
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Kockázat leírása 

Bekövetke-
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közepes/ ma-
gas) 
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A kockázatra adott (válaszok) 

 válaszintézkedések 

vállalt tevékenységek ne lehetetlenítsék el a 
paktum eredeti tevékenységét és célját. 

Pénzügyi-
gazdasági 

Kedvezőtlen makrogazdasági 
folyamatok következtében a 
megye foglalkoztatási viszonyai 
romlanak, a paktum által elért 
eredmények nem hoznak látvá-
nyos javulást. 

közepes magas jelentős külső 

A paktumban tervezett befektetés-ösztönzés 
sikeres megvalósítása új munkahelyeket te-
remthet, javíthatja a foglalkoztatást, sikeres, 
munkahely-teremtéssel járó befektetések ré-
vén mérséklődhetnek a makrogazdasági fo-
lyamatok kedvezőtlen hatásai. A paktumiroda 
kiemelten foglalkozik a vállalkozói kapcsolat-
tartással, a vállalkozók foglalkoztatási igénye-
inek a paktumon keresztül történő kielégíté-
sével, így a megyében működő és a paktum-
mal szakmai kapcsolatot ápoló vállalkozások a 
munkaerő-piaci stabilizálódásuk következté-
ben megerősödhetnek, ami szintén mérsékel-
heti a kedvezőtlen hatásokat. 

Abszorp-
ciós 

A megyében számos olyan 
program (GINOP, EFOP, TOP) 
fut, amely ugyanazon, vagy egy-
mással átfedő célcsoportokra 
irányul és hasonló tevékenysé-
geket tartalmaz. Ez a viszonyla-
gos forrásbőség és a bevonni kí-
vánt társadalmi csoportok kor-
látozott száma és mérsékelt 
együttműködési hajlandósága 
azt eredményezhetik, hogy a 

magas magas jelentős külső 

A programokat a megvalósítási időszakban 
kellően össze kell hangolni, illetve, ha lehetsé-
ges, időben is ütemezni kell őket, hogy ne egy-
szerre sok és átláthatatlan, hanem folyamato-
san kellő mennyiségű forrás és segítség álljon 
a célcsoportok rendelkezésére. Ez kiemelt 
együttműködést és koordinációt igényel a kü-
lönböző projektek megvalósítói részéről. Sze-
rencsére a megyében futó GINOP kiemelt pro-
jektek megvalósításáért a Hajdú-Bihar Megyei 
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A kockázatra adott (válaszok) 

 válaszintézkedések 

programok versenyeznek egy-
mással a bevonásért, illetve a 
célcsoportok „megcsömörle-
nek” a rajtuk segíteni akaró pro-
jektektől és csökken az együtt-
működési hajlandóságuk. Ez pe-
dig a források hatékony elkölté-
sét veszélyezteti. 

Kormányhivatal a felelős, amely szervezet 
egyben a TOP paktumban is konzorciumi tag. 

Abszorp-
ciós 

A projekt megvalósításáért fele-
lős konzorciumi partnerek 
egyéb, a projekten kívüli tevé-
kenységeik által túlzottan le le-
hetnek terhelve, így a paktum 
projekt megvalósítására nem 
marad kellő idő és energia, ami 
nehezíti a hatékony forrásfel-
használást. 

alacsony közepes alacsony belső 

A konzorciumi tagoknál kellő számú és felké-
szültségű munkatársat kell a paktum projekt-
hez hozzárendelni, akiknek más feladata 
nincs, így biztosítható, hogy a projekt megva-
lósítását más leterhelés nem akadályozza. 

 

 



4.1.6 Fenntartás 

A projekt eredményeként létrejött megyei paktum szervezet (Fórum, Irányítócsoport) műkö-
dése a fenntartási időszakban biztosított, az ehhez szükséges források a konzorciumvezetőnél 
rendelkezésre állnak.  
 
A paktumiroda folyamatos működése a fenntartási időszakban is biztosított lesz, tekintettel 
arra, hogy a megyei önkormányzat az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja 
a saját költségvetése terhére. 
 
A megvalósítás során életre keltett paktum honlap - amely a megyei platform szerepét tölti be 
- a megye munkaerő-piaci folyamatairól fenntartási időszakban is folyamatosan tájékoz-tatja 
az érdeklődőket, információt nyújt a szakmai partnerek, vállalkozások részére. 
 
A projekt megvalósítása során szerzett jó gyakorlatok terjesztése megvalósul a megyei paktu-
mok, valamint a megyében létrejövő helyi paktumok szoros együttműködésében, melyhez a 
szakmai partnerek, paktumszervezeti tagok is csatlakoznak.  
 
A fenntarthatóság egyik garanciája az önkormányzati – kormányzati szektor hatékony együtt-
működése kiegészülve a partnerségeken belül a képzési, vállalkozási szektor képviselőivel. 
 
 

4.2 Részletes cselekvési terv 
 

4.2.1 Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése 

 
A megyei paktum projekt előkészítési és megvalósítási feladatait és ütemezését az alábbi 
GANTT diagram negyedéves bontásban tartalmazza: 
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5 A nyilvánosság biztosítása, kommunikációs tevékenység 
 

5.1 A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása 
A kommunikációs tevékenységek a Hajdú-Bihar Megyei Foglalkoztatási Paktum kommunikáci-
ójának fejlesztésére irányulnak, alapvető céljuk, hogy keretet biztosítsanak a projekt kommu-
nikációs tevékenységének, kijelöljék a kommunikációs rendszer kiépítésének irányát, továbbá 
meghatározzák a kommunikációs tevékenység összehangolt működtetésének és folyamatos 
fejlesztésének kereteit. Ennek érdekében a kommunikációs terv rögzíti a kommunikációs cé-
lokat a célok eléréséhez alkalmazandó kommunikációs eszközöket, továbbá felvázolja a konk-
rét feladatokhoz kapcsolódó tartalmi követelményeket is. 

A projekt megvalósítása során a kötelezően ellátandó nyilvánosság biztosítása, a kommuniká-
ciós tevékenységek költsége a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetésébe került be-
tervezésre, így a kapcsolódó beszerzéseket is az Önkormányzat irányítja. 

Minden feladatra betervezett költség tekintetében figyelembe vettük a „KOMMUNIKÁCIÓS 
CSOMAGOK KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK FELSŐ KORLÁTAI” útmutató releváns 
pontjait. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vezette konzorcium részéről a TOP 5.1.1 konstrukcióba 
benyújtásra kerülő támogatási kérelem keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység 
célja, hogy a támogatási kérelmet és annak eredményeit minél többen megismerjék, valamint, 
hogy a kommunikációs eszközök segítségével a támogatást igénylő minél szélesebb körű tájé-
koztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a meg-
valósult fejlesztésekről. 
 
A projekt során alkalmazott nyilvánossági és tájékoztatási tevékenység az irányadó „Széchenyi 

KTK 2020” útmutatónak megfelelően, szövegesen és a megfelelő arculati elemek elhelyezésé-

vel történik meg. A projekt keretében a projekt partnerek a rendezvényeken, az alkalmazott 

kommunikációjukban és viselkedésükben esélytudatosságot igyekeznek kifejezni: nem közve-

títenek szegregációt, és csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

A célcsoportoknak és a projekt céljainak megfelelően az alábbi konkrét kommunikációs tevé-

kenységek megvalósítása történik meg: 

1. Projekt indításakor sajtóközlemény kiküldése, a megjelenések dokumentálása. 
2. Média felületvásárlás nyomtatott sajtóban, online sajtóban, rádióban – a célcso-

port átfogó tájékoztatása céljából. 
3. Paktum projektet bemutató tájékoztató anyagok készítése – a paktum partnerség, 

illetve a foglalkoztatási támogatási lehetőségek széleskörű terjesztése érdekében. 
4. Projekt lezárásakor sajtó-nyilvános ünnepélyes projektzáró rendezvény szerve-

zése, sajtóközlemény kiküldése, a sajtómegjelenések összegyűjtése, eredmény-
kommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése. 

5. A célcsoportok széles köre és különbözősége miatt az egyes célcsoport tagok el-
érése, megszólítása, aktivizálása különböző kommunikációs eszközök alkalmazása 
révén lehet csak hatékony és eredményes, de az alkalmazott eszközök között átfe-
dés is lehet.  
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6. Személyes kapcsolattartás, ügyfélszolgálati pont létrehozása: a célcsoportok igé-
nyeit figyelembe véve az egyik leghatásosabb kommunikációs eszköz vélhetően a 
személyes, folyamatos kapcsolattartás, egyéni tanácsadás lehet, mivel az infokom-
munikációs technológiákhoz való hozzáférés a hátrányos helyzetűek körében sok 
esetben korlátozott.  

7. Fokozott médiajelenlét, a fenntarthatósági értékek erőteljesebb megjelenítése to-
vábbképzések és tudásfejlesztések által.  

8. Kiemelten fontos a valódi partnerség alapfeltételét jelentő kétirányú információ-
áramlás.  

9. A projekt sikeres megvalósítása és a fenntartási időszakban történő továbbműköd-
tetése érdekében szükség van egy intenzív és elektronikus úton is támogatott tár-
sadalmi szemléletformáló promócióra a vállalkozások és az érintett lakossági be-
vonása érdekében. 

 
 

5.2 Célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommuniká-
ciós üzenetek megfogalmazása  

 

A projekt sikeres megvalósítása érdekében a projektgazda folyamatosan tájékoztatja a célcso-
portot a projekt által kínált több éves képzési és foglalkoztatási támogatási program részlete-
iről, az abban történő részvétel lehetőségeiről.  

A tájékoztatási tevékenység célja ebben az időszakban a projekt megvalósítás által nyújtotta 
lehetőségek megismertesse, tudatosítása a célcsoportban, illetve a projekt pozitív fogadta-
tásának elősegítése.  

A Felhívásnak megfelelően a „munkaerő piaci tevékenységekbe az adott térségben munkát 
vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak vonhatóak be”, ők 
alkotják a projekt közvetlen célcsoportját. 



Az alábbi táblázat tartalmazza a projekt célcsoportjait, valamint a számukra megfogalmazott kommunikációs üzenetek tartalmát és csatornáit: 

Célcsoportok Üzenet Célcsoport erősségei, gyengeségei 
Célcsoport eléréséhez alkalmazható 

kommunikációs eszközök 

Közvetlen célcsoportok 

Álláskereső 

hátrányos 

helyzetű sze-

mélyek 

Legfeljebb alapfokú vég-

zettséggel rendelkező 

álláskeresők  

 lehetőség a visszatérésre az 
elsődleges munkaerő-piacra 

 bekapcsolódás az értékte-
remtő munkavégzésbe 

 életminőség javítása 

 támogatott képzési lehető-
ségek 

 piacképes szakképesítés 
megszerzése 

Gyengeségek: 

 motiváció hiánya 

 alacsony internetelérés  

 tanulás, fejlődés iránti igény hiánya 

 hiányos kompetenciák 

 végzettség hiánya 

 jó gyakorlatok bemutatása a 
rendezvényeken 

 külső kommunikációs eszközök 
széles körének alkalmazása: saj-
tóközlemény, tájékoztató táb-
lák kihelyezése, szórólapok 

 tanácsadások a rendezvénye-
ken (toborzó rendezvényen, pá-
lyaválasztási napon, stb.) 

 folyamatos, személyes kapcso-
lattartás 

 plakátok, molinók 

 ajándéktárgyak 

 rádiós, televíziós megjelenések 

 gyárlátogatások 

 álláshirdetés írott sajtóban 

25. életévét be nem töl-

tötte álláskeresők 

 munkatapasztalat-szerzés 

 tudatos pályaválasztás 

 piacképes szakma elsajátí-
tása 

 támogatott képzési lehető-
ségek 

Erősségek: 

 motiváltság 

 digitális írástudás 

 nyitottság 

 tanulásra való igény 

 kreativitás 
 

Gyengeségek: 

 jó gyakorlatok bemutatása a 
rendezvényeken 

 külső kommunikációs eszközök 
széles körének alkalmazása: saj-
tóközlemény, tájékoztató táblák 
kihelyezése, szórólapok 

 tanácsadások a toborozó ren-
dezvények, pályaválasztási/pá-
lyaorientációs napok keretében 

 interaktív versenyek, játékok 
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 hiányos kompetenciák 

 nem piacképes végzettség munkata-
pasztalat hiánya 

 leginkább online sajtómegjele-
nések 

 rádiós, televíziós megjelenések 

 plakátok, molinók 

 ajándéktárgyak 

 gyárlátogatások 

 álláshirdetés online sajtóban 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők 

 munkatapasztalat-szerzés 

 tudatos pályaválasztás 

 piacképes szakma elsajátí-
tása 

 támogatott képzési lehető-
ségek 

Erősségek: 

 motiváltság 

 digitális írástudás 

 nyitottság 

 tanulásra való igény 
 

 

Gyengeségek: 

 munkatapasztalat hiánya 

 hiányos kompetenciák 

 nem piacképes végzettség 

 jó gyakorlatok bemutatása a 
rendezvényeken 

 külső kommunikációs eszközök 
széles körének alkalmazása: saj-
tóközlemény, tájékoztató táb-
lák kihelyezése, szórólapok 

 tanácsadások a toborozó ren-
dezvények, pályaválasztási/pá-
lyaorientációs napok keretében 

 interaktív versenyek, játékok 

 leginkább online sajtómegjele-
nések 

 rádiós, televíziós megjelenések 

 gyárlátogatások 

 álláshirdetés online sajtóban 

50. életévét betöltött ál-

láskeresők  

 támogatott képzési lehető-
ségek 

 atipikus foglalkoztatási for-
mák igénybevételének lehe-
tősége 

 piacképes szakma elsajátí-
tása 

 kompetencia-fejlesztés 

 

Erősségek: 

 munkatapasztalat 
 

Gyengeségek: 

 elavult szakképzettség, tudás 

 motiváció hiánya 

 nem piacképes végzettség  

 jó gyakorlatok bemutatása a 
rendezvényeken 

 külső kommunikációs eszközök 
széles körének alkalmazása: saj-
tóközlemény, tájékoztató táblák 
kihelyezése, szórólapok 

 rádiós, televíziós megjelenések 

 álláshirdetés írott sajtóban 
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Legalább egy gyermeket 

egyedül nevelő felnőt-

tek 

 támogatott képzési lehető-
ségek 

 munkába állás segítése 

 atipikus foglalkoztatási for-
mák igénybevételének lehe-
tősége – család és munka 
összeegyeztethetősége 

Erősségek: 

 motiváltság 

 munkatapasztalat 
 

Gyengeségek: 

 munka és magánélet összeegyezteté-
sének nehézségei 

 több szabadság-igény 
 

 jó gyakorlatok bemutatása a 
rendezvényeken 

 külső kommunikációs eszközök 
széles körének alkalmazása: saj-
tóközlemény, tájékoztató táblák 
kihelyezése, szórólapok 

 rádiós, televíziós megjelenések 

 álláshirdetés írott sajtóban 

GYES-ről, GYED-ről, ápo-

lási díjról visszatérők  

 támogatott képzési lehető-
ségek 

 munkába állás segítése 

 atipikus foglalkoztatási for-
mák igénybevételének lehe-
tősége – család és munka 
összeegyeztethetősége 

Erősségek: 

 motiváltság 

 munkatapasztalat 
 

Gyengeségek: 

 munka és magánélet összeegyezteté-
sének nehézségei 

 több szabadság-igény 

 jó gyakorlatok bemutatása a 
rendezvényeken 

 külső kommunikációs eszközök 
széles körének alkalmazása: saj-
tóközlemény, tájékoztató táblák 
kihelyezése, szórólapok 

 rádiós, televíziós megjelenések 

 álláshirdetés írott sajtóban 

Foglalkoztatást helyet-

tesítő támogatásban ré-

szesülők 

 lehetőség a visszatérésre az 
elsődleges munkaerő-piacra 

 bekapcsolódás értékteremtő 
munkavégzésbe 

 életminőség javítása 

 támogatott képzési lehető-
ségek 

Erősségek: 

 motiváltság 
 

Gyengeségek: 

 munka és magánélet összeegyezteté-
sének nehézségei 

 nehézkes visszatérés a munkaerő-pi-
acra 

 munka kultúra hiánya 

 jó gyakorlatok bemutatása a 
rendezvényeken 

 külső kommunikációs eszközök 
széles körének alkalmazása: saj-
tóközlemény, tájékoztató táblák 
kihelyezése, szórólapok 

 rádiós, televíziós megjelenések 

 álláshirdetés írott sajtóban 
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Tartós munkanélküliség-

gel veszélyeztetettek (a 

munkanélküliségben 

töltött időtartamba az 

álláskeresés és a közfog-

lalkoztatásban történő 

részvétel időtartama is 

beszámítható) 

 lehetőség a visszatérésre az 
elsődleges munkaerő-piacra 

 bekapcsolódás értékteremtő 
munkavégzésbe 

 életminőség javítása 

 támogatott képzési lehető-
ségek 

Erősségek: 

 alacsony bérszínvonal 
 

Gyengeségek: 

 szakképzettség, tudás elavulása 

 hosszú kihagyás után nehéz vissza-
térni a munkaerő-piacra 

 nem piacképes végzettség perspektí-
vátlanság, jövőkép hiánya, 

 külső kapcsolatok fokozatos leépü-
lése, megszűnése, 

 családon belüli bomlási folyamatok, 

 időstruktúrája összeomlása, 

 önértékelés sérülése, 

 egészségi állapot romlása, 

 egzisztenciális bizonytalanság 

 jó gyakorlatok bemutatása a 
rendezvényeken 

 külső kommunikációs eszközök 
széles körének alkalmazása: saj-
tóközlemény, tájékoztató táblák 
kihelyezése, szórólapok 

 folyamatos, személyes kapcso-
lattartás – ügyfélszolgálat, men-
torálás 

 plakátok, molinók 

 ajándéktárgyak 

 rádiós, televíziós megjelenések 

 gyárlátogatások 

Megváltozott munkaké-

pességű személyek 

 munkába állás elősegítése 

 szemléletformálás, munka-
vállalók és vállalkozások kö-
zelítése 

 támogatott képzési lehető-
ségek 

Erősségek: 

 motiváltság 
 

Gyengeségek: 

 korlátozott lehetőségek a munkába 
állásra 

 kevés vállalkozás áll készen a fogadá-
sukra (pl. infrastruktúra, megfelelő 
munkakörök, szemlélet, stb.) 

 ellátható munkakörök szűkebb köre 

 jó gyakorlatok bemutatása a 
rendezvényeken 

 külső kommunikációs eszközök 
széles körének alkalmazása: saj-
tóközlemény, tájékoztató táb-
lák kihelyezése, szórólapok 

 rádiós, televíziós megjelenések 

 gyárlátogatások 

 álláshirdetés írott sajtóban 
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 nehéz a kilépés az elsődleges munka-
erő-piacra 

  

Roma nemzetiséghez 

tartozó személyek 

 bekapcsolódás értékteremtő 
munkavégzésbe 

 életminőség javítása 

 támogatott képzési lehető-
ségek 

Gyengeségek: 

 szakképzettség, tudás elavulása 

 hosszú kihagyás után nehéz vissza-
térni a munkaerő-piacra 

 motiváció hiánya 

 generációs munkanélküliség 
 

 jó gyakorlatok bemutatása a 
rendezvényeken 

 külső kommunikációs eszközök 
széles körének alkalmazása: saj-
tóközlemény, tájékoztató táblák 
kihelyezése, szórólapok 

 plakátok, molinók 

 ajándéktárgyak 

 rádiós, televíziós megjelenések 

 gyárlátogatások 

Közfoglalkoztatottak 

 út az elsődleges munkaerő-
piacra 

 támogatott képzési lehető-
ségek 

 motiváció fejlesztése szüksé-
ges 

Gyengeségek: 

 szakképzettség, tudás elavulása 

 hosszú kihagyás után nehéz vissza-
térni a munkaerő-piacra 

 motiváció hiánya 
 

 jó gyakorlatok bemutatása a 
rendezvényeken 

 külső kommunikációs eszközök 
széles körének alkalmazása: saj-
tóközlemény, tájékoztató táblák 
kihelyezése, szórólapok 

 folyamatos, személyes kapcso-
lattartás – ügyfélszolgálat, men-
torálás 

 plakátok, molinók 

 ajándéktárgyak 

 rádiós, televíziós megjelenések 

 gyárlátogatások 

 álláshirdetés írott sajtóban 

Inaktívak: a programba való bevonás 

előtt nem dolgoztak, nem volt rendsze-

res jövedelmet biztosító munkájuk, és 

nem is kerestek munkát, vagy kerestek, 

 lehetőség a visszatérésre az 
elsődleges munkaerő-piacra 

 bekapcsolódás értékteremtő 
munkavégzésbe 

 életminőség javítása 

Gyengeségek 

 szakképzettség, tudás elavulása 

 hosszú kihagyás után nehéz vissza-
térni a munkaerő-piacra 

 nem piacképes végzettség 

 jó gyakorlatok bemutatása a 
rendezvényeken 
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de nem tudtak volna munkába állni. 

Nem regisztrált álláskeresők. 
 támogatott képzési lehető-

ségek 

 motiváció fejlesztése szüksé-
ges 

 perspektívátlanság, jövőkép hiánya, 

 külső kapcsolatok fokozatos leépü-
lése, megszűnése, 

 családon belüli bomlási folyamatok, 

 időstruktúrája összeomlása, 

 önértékelés sérülése, 

 egészségi állapot romlása, 

 egzisztenciális bizonytalanság. 
 

 külső kommunikációs eszközök 
széles körének alkalmazása: saj-
tóközlemény, tájékoztató táblák 
kihelyezése, szórólapok 

 folyamatos, személyes kapcso-
lattartás – ügyfélszolgálat, men-
torálás 

 plakátok, molinók 

 ajándéktárgyak 

 rádiós, televíziós megjelenések 

 gyárlátogatások 
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Közvetett célcsoportok 

Vállalkozások  

 paktum partnerséggel járó 
előnyök hangsúlyozása 

 hálózatosodás lehetősége 

 jó gyakorlatok terjesztése 

 szakképzett munkaerő pót-
lása 

 bértámogatás igénybevétele 

Erősségek: 

 motiváltság 

 szakmai felkészültség 

 azonnali munkaerő-igény 

 anyagi források biztosítottsága 

 oktatók a képzésekhez 

 gyors döntéshozás 
 

Gyengeségek: 

 igények azonnali kielégítésére van 
szükségük 

 elfoglaltság, időhiány 
 

 Belső kommunikációs eszközök 
széles körének használata: Sze-
mélyes találkozók (megbeszé-
lés, tájékoztató, beszámoló, fó-
rum stb.), Telefon, Internet és 
elektronikus levelezés 

 Hírlevelek 

Települési önkormányzatok 

 közmunkaprogramban részt-
vevők visszavezetése az ér-
tékteremtő munkavégzésbe 

 munkanélküliség csökkenése 

 lakosság foglalkoztathatósá-
gának növelése 

Erősségek: 

 érdekeltség a foglalkoztatás növelésé-
ben 

 helyi lakosság, álláskeresők ismerete 
 

Gyengeségek: 

 elfoglaltság 

 esetleges szakmai hiányosságok 
 

 Belső kommunikációs eszközök 
széles körének használata: Sze-
mélyes találkozók (megbeszé-
lés, tájékoztató, beszámoló, fó-
rum stb.), Telefon, Internet és 
elektronikus levelezés 

 Hírlevelek 

Képzésbe, foglalkoztatásba bevont sze-

méllyel egy háztartásban élők 
 életszínvonal növekedése 

 egzisztenciális biztonság 

Erősségek: 

 motiváltság az egzisztenciális bizton-
ságra, életszínvonal növelésére 

 Tájékoztató anyagok, plakátok, 
molinók 

 jó gyakorlatok bemutatása a 
rendezvényeken 



188 
 

 

Gyengeségek: 

 további munkanélküliség a családban 
 

 

 külső kommunikációs eszközök 
széles körének alkalmazása: saj-
tóközlemény, tájékoztató táblák 
kihelyezése, szórólapok 

 ajándéktárgyak 

 rádiós, televíziós megjelenések 

Paktum partnerség tagjai  

(konzorciumi tagokon kívül) 

 kapcsolati háló kiépítése, bő-
vítése 

 érdekképviselet 

 hálózatosodás 

Erősségek: 

 szakmai felkészültség 
 

Gyengeségek: 

 elfoglaltság, sokféle feladat ellátása 
egy időben 

 információhiány 

 esetleges korábbi negatív tapasztala-
tok 

 Belső kommunikációs eszközök 
széles körének használata: Sze-
mélyes találkozók (megbeszé-
lés, tájékoztató, beszámoló, fó-
rum stb.), Telefon, Internet és 
elektronikus levelezés 

 Hírlevelek 
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Érintettek 

Konzorcium tagjai 

 a projekt sikeres megvalósí-
tása 

 kapcsolatépítés a helyi, rele-
váns szervezetekkel 

 foglalkoztatottsági szint nö-
velése 

 szakképzett munkanélküliség 
csökkentése 

 gazdaság-fejlesztés 

Erősségek: 

 célok elérésében való érdekeltség 

 szakmai felkészültség 

 jól informáltság 

 kapcsolati tőke 

 döntéshozói szerep 

 anyagi források rendelkezésre állása 
 

Gyengeségek: 

 elfoglaltság, sokféle feladat ellátása 
egy időben 

 lassú döntéshozatali folyamat 

 Belső kommunikációs eszközök 
széles körének használata: Sze-
mélyes találkozók (megbeszé-
lés, tájékoztató, beszámoló, fó-
rum stb.), Telefon, Internet és 
elektronikus levelezés 

 Hírlevelek 

 konferenciák, műhelymunkák, 
workshopok, munkacsoportok 

 együttműködést segítő tréning 

Paktum iroda 

 a projekt sikeres megvalósí-
tása 

 kapcsolatépítés a helyi, rele-
váns szervezetekkel 

 foglalkoztatottsági szint nö-
velése 

 szakképzett munkanélküliség 
csökkentése 

Erősségek: 

 célok elérésében való érdekeltség 

 szakmai felkészültség 

 jól informáltság 
 

Gyengeségek: 

 elfoglaltság, sokféle feladat ellátása 
egy időben 

 gyenge szervezeti háttér 

 lassú döntéshozatali folyamatok 
 

 Belső kommunikációs eszközök 
széles körének használata: Sze-
mélyes találkozók (megbeszé-
lés, tájékoztató, beszámoló, fó-
rum stb.), Telefon, Internet és 
elektronikus levelezés 

 Hírlevelek 
konferenciák, műhelymunkák, 

workshopok, munkacsoportok 

 szervezetfejlesztés 

 együttműködést segítő tréning 

Munkaerő-piaci szolgáltatók  munkaerő-piaci szolgáltatá-
sok széles körének nyújtása 

Erősségek: 

 szakmai felkészültség 

 Belső kommunikációs eszközök 
széles körének használata: Sze-
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 munkaerő-tartalék feltérké-
pezése 

 tapasztalatszerzés 

 szakmai stáb megléte 

 álláskeresők, célcsoport tagok jellem-
zőinek ismerete 

 

Gyengeségek: 

 adminisztratív leterheltség 

 infrastruktúra hiánya 

 kevés szakember bevonása a pro-
jektbe 

mélyes találkozók (megbeszé-
lés, tájékoztató, beszámoló, fó-
rum stb.), Telefon, Internet és 
elektronikus levelezés 

 Hírlevelek 

 Konferenciák, műhelymunkák, 
workshopok, munkacsoportok 

Képző intézmények 

 új képzésekben fejlesztésé-
ben való részvétel 

 kapcsolatépítés a helyi, rele-
váns szervezetekkel 

 oktatók fejlesztése 

 képzési kínálat növelése 

Erősségek: 

 szakmai felkészültség 

 oktatók 

 már meglévő képzések állnak rendel-
kezésre 

 

Gyengeségek: 

 túl hosszúak a meglévő képzések  

 duális képzés hiánya 

 nem piacképes szakmákra irányuló 
képzések 

 nincs kapcsolat a helyi vállalkozások-
kal 

 Belső kommunikációs eszközök 
széles körének használata: Sze-
mélyes találkozók (megbeszé-
lés, tájékoztató, beszámoló, fó-
rum stb.), Telefon, Internet és 
elektronikus levelezés 

 Hírlevelek 

 Konferenciák, műhelymunkák, 
workshopok, munkacsoportok 

 



 

5.3 Kommunikációs eszközök azonosítása  
 

Kötelezően előírt nyilvánossági feladatok megvalósítása 

A kötelezően előírt nyilvánossági feladatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat látja el, 

melynek során az alábbi eszközök igénybevételét tervezi: 

 

 
Kommunikációs eszköz 

megnevezése 

Tevékenység 

időbeni üte-

mezése 

Darabszám 

Az eszköz paraméterei 

(ld. bővebben a KTK releváns 
pontjaiban) 

Az eszközök-

höz tervezett 

költségek 

(bruttó) 

Előkészítési szakasz 

2-4 oldalas szórólap 2017. február 1000 db 
A4-es méretű, háromba hajtott 

színes szórólap 
38.100,- Ft 

A kedvezményezett mű-
ködő honlapján a pro-

jekthez kapcsolódó tájé-
koztató aloldal megjele-

nítése 

2017. február folyamatos 

A kedvezményezett működő 
honlapján a projekthez kapcso-
lódó tájékoztató aloldal megje-
lenítése és folyamatos frissítése 

a projekt fizikai zárásáig. 

0,- Ft 

Megvalósítási szakasz 

Sajtóközlemény kiküldése 
a projekt indításáról és a 
sajtómegjelenések össze-

gyűjtése 

2017. április 1 db 

Sajtóközlemény készítése a helyi 
sajtó, valamint azon keresztül a 

széles közvélemény tájékoztatása 
céljából. A tájékoztató anyagot a 

projektgazda készíti el. 

0,- Ft 

Sajtónyilvános események 
szervezése (ünnepélyes 

eseményekhez, pl. alapkő-
letétel, egyes beruházási 
fázisok befejezése, pro-
jektlátogatás, átadások, 

képzés zárása, stb.)  
 

2017. június 1 db 
Sajtónyilvános projektindító kon-
ferencia több, mint 50 fő részvé-

telével. 
508.000,- Ft 

B tábla 2017. május 1 db 

A projekt helyszínén a projekt fizi-
kai megkezdésekor kerül kihelye-

zésre „B” típusú tájékoztató 
tábla. 

 

76.200,- Ft 

Média-megjelenés vásár-
lása a projekthez kapcso-

lódóan  
 

2017. május 1 db 
Fizetett média-megjelenés a pro-

jekthez kapcsolódóan. 
508.000,- Ft 
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Fotódokumentáció készí-
tése 

2017. május 
– 2020. feb-

ruár 
1 csomag 

A projekt kapcsán megrendezésre 
kerülő rendezvényeken kommu-
nikációs célra alkalmas fotódoku-
mentáció készítése. Profi fotós ál-

tal készített fényképek, a fotók 
minősége professzionális felhasz-

nálást tegyen lehetővé, vagyis 
nyomdai felhasználásra alkalma-

san álljanak rendelkezésre 

63.500,- Ft 

     

A projekt megvalósítását követő szakasz 

Sajtónyilvános ünnepélyes 
projektátadó rendezvény 

szervezése 

2020. feb-
ruár 

1 alkalom 

Sajtónyilvános ünnepélyes pro-
jektátadó rendezvény szervezése 

több, mint 5 fő részvételével. 
A rendezvény célja a projekt 
eredményeinek bemutatása, 
kommunikálása, a média és a 
nyilvánosság tájékoztatása. 

A projekt zárásához kapcsolódóan 
sajtóközlemény készül, amely a 

résztvevő újságíróknak a helyszí-
nen kerül átadásra, illetve az ese-
ményt követően kiküldésre kerül 

a sajtó képviselői számára. 

508.000,- Ft 

Sajtóközlemény kiküldése 
a projekt zárásáról 

 
Sajtómegjelenések össze-
gyűjtése a projekt zárásá-

ról 

2020. feb-
ruár 

 

1 alkalom 
 

Fizetett sajtóhirdetés megjelente-
tése. 

A sajtóközlemény melléklete egy 
darab a projekteseményről készí-

tett jó minőségű fotó. 
 

A projekttel kapcsolatos összes 
megjelenő sajtómegjelenések 

összegyűjtése. 

0,- Ft 

Eredménykommunikációs 
információs anyag készí-

tése: több oldalas tájékoz-
tató füzet 

2020. feb-
ruár 

1000 db 

A projekt megvalósítás záró sza-
kaszában eredménykommuniká-
ciós tájékoztató füzet készítése, 

célja a lakosság, illetve az érintett 
célcsoportok informálása a meg-
valósult projekt eredményeiről. 

 

381.000,- Ft 

TÉRKÉPTÉR feltöltése a 
projekthez kapcsolódó tar-

talommal 

2020. feb-
ruár 

1 alkalom 

A www.palyazat.gov.hu honlapon 
TÉRKÉPTÉR néven érhető el a tér-

informatikai kereső-adatbázis, 
melyre a következő adatok kerül-

nek feltöltésre: 

 a projekthez kapcsolódó leírás, 

 kommunikációs célú, nyomdai 
felhasználásra alkalmas képek, 

0. Ft 
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A paktum projektben vállalt egyéb kommunikációs feladatok  

Szolgáltatói platform (weboldal) kialakítása 

 

Felelős szervezet: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

A honlap tervezett költsége (bruttó): 2.000.000,- Ft 

Tevékenység időbeni ütemezése: 2017. szeptember 

 

Rendezvényszervezés  

1. A kötelező tevékenységhez kapcsolódó rendezvény 
 

Megyei paktumok hálózatosodása érdekében (helyi paktumok részvételével) szervezett szak-

mai fórum, 5 alkalom, minimum 50 fő részvételével, alkalmanként 300.000 Ft/alkalom (adók-

kal, járulékokkal együtt), 5 alkalom * 300.000 Ft/alkalom mindösszesen 1.500.000 Ft összeg-

ben. 

 

Szociális gazdasághoz kapcsolódó rendezvény több, mint 50 fő részvételével, sajtónyilvános 

konferencia alkalmanként (járulékokkal együtt) 450.000 Ft/ alkalom, 2 alkalom összesen 

900.000 Ft 

 

A kötelező nyilvánosságon felül a főtevékenységhez kapcsolódóan beszerzésre kerül még 2 db 

roll up, amely a nyilvános, külső megjelenések alkalmával népszerűsíti a projektet. 

 

Beszerzésre kerül továbbá még az indikátorok teljesítése érdekében nyilvános megjelenések-

hez kapcsolódó marketing és PR eszközök (hirdetések, cikkek, TV interjúk megjelenése online 

és írott formában) a célcsoporti közönség hatékony tájékoztatása érdekében.  

  

 a projektet bemutató nyomdai 
kiadvány. 

D tábla 
2020. feb-

ruár 
1 db 

A projekt helyszínén a projekt fizi-
kai befejezését követően „D” tí-
pusú emlékeztető elkészítése és 

elhelyezése. 
 

6.350,- Ft 
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2. A kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek 
 

 Helyi termék honlap kialakítása 
 Helyi termékekről A/5 – A/4 méretű kiadványok készítése 
 Helyi termelők és termékeik népszerűsítése helyi televíziókban, helyi nyomtatott saj-

tókban 
 Befektetés-ösztönzési kisfilm(ek) készítése 
 Befektetés-ösztönzési tájékoztató füzet készítése 
 Befektetés-ösztönzést támogató térinformatikai rendszer  

 
 

5.4 Kommunikációs ütemterv 
  
A projektgazda a fejlesztés során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a célcsoportot tájékoz-

tassa arról, hogy a projekt által egy több éves képzési és foglalkoztatási támogatási program 

lehetősége nyílik meg számukra. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a program keretében 

egy foglalkoztatási együttműködést (Paktumot) kíván létrehozni a munkaerőpiac érdekképvi-

seleteinek és szereplőinek bevonásával, a Paktum szervezet létrejöttének megyei szintű elter-

jesztése ugyancsak kiemelt kommunikációs feladat. 

Ezen feladatok ellátását az alábbi kommunikációs eszközök megvalósításával kívánjuk elérni. 

 Minden feladat tekintetében kötelező a „Széchenyi KTK 2020” útmutató releváns pont-
jainak való megfelelés.  

 Fizetett médiamegjelenés esetén minden esetben a hirdetések tartalmát/látványter-
vét a megjelentetés előtt jóvá kell hagyatni az illetékes IH/KSZ kommunikációs munka-
társával. Minden fizetett megjelenésen az arculati elemek használata kötelező. 

 A megszerkesztett média megjelenést a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vélemé-
nyezi, majd az illetékes IH/KSZ kommunikációs munkatársának jóváhagyása után jelen-
het meg.  

 Minden elem tekintetében elvárás a megyei lefedettség biztosítása. 
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Paktum kommunikációs eszközök alkalmazásának ütemezése 

Tevékenység időbeni ütemezése 

(év, hónap) 

2016. szeptember – 2017. október 

(14 hónap) 

2017. november – 2018. december 

(14 hónap) 

2019. január – 2020. február 

(14 hónap) 

Marketing kommunikációs szolgáltatások 

Nyilvános megjelenésekhez kapcso-

lódó marketing és PR eszközök 

Nyilvános megjelenésekhez kapcso-

lódó marketing és PR eszközök 

Nyilvános megjelenésekhez kapcso-

lódó marketing és PR eszközök 

Hirdetések, cikkek, TV interjúk, egyéb 

marketing és PR eszközök megjele-

nése online és írott formában 

Hirdetések, cikkek, TV interjúk, 

egyéb marketing és PR eszközök 

megjelenése online és írott formá-

ban 

Hirdetések, cikkek, TV interjúk, 

egyéb marketing és PR eszközök 

megjelenése online és írott formá-

ban 

 

A kommunikációs terv rendszeres felülvizsgálata folyamatos a projekt végrehajtása során, 

mely magában foglalja a kommunikációs rendszer működési hatékonyságának értékelését.  A 

Paktum Szervezet minden évben köteles minimum egy alkalommal elvégezni ez azt értékelést, 

melynek során a teljes kommunikációs rendszer működését át kell tekinteni.  

Az egyes kommunikációs eszközök értékelésének módja: 

 

Kommunikációs eszköz megnevezése Értékelés módja 

Sajtómegjelenések sajtófigyelés,  

cikkek elemzése 

(megjelenés száma, üzenete, 

szövegkörnyezet, látogatottság, stb.) 

Sajtótájékoztatók meghívottak/megjelentek száma, szemé-

lyes visszajelzések 

Rendezvények meghívottak/megjelentek száma, 

személyek visszajelzések száma 

Tájékoztató anyagok programba bevont álláskeresők száma 

Szolgáltatói platform (weboldal) látogatottság, visszajelzések száma 

Ügyfélszolgálati pont létrehozása  látogatottság, programba bevont álláske-

resők száma, megkeresések száma 
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Mellékletek 
 
1.sz. melléklet: Figyelembe vett jogszabályok részletes bemutatása  

 
 

1991. évi IV. törvény 
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elő-
segítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresők támogatásának biz-
tosítása. Ezen célok megvalósulását állami foglalkoztatási szerv segíti elő. Az állami foglalkoz-
tatási szerv e törvényben, valamint a felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatáro-
zott szolgáltatásának ingyenes igénybevételére minden munkavállalásra jogosultnak és mun-
kaadónak joga van. 
 
A törvény a foglalkoztatási feszültségek megszüntetésére, kezelésére és feloldására, vala-
mint a munkanélküliség megelőzésére, csökkentésére és hátrányos következményeinek 
enyhítésére a III. fejezetében, valamint más jogszabályokban meghatározott eszközök alkal-
mazását írja elő: 

- munkaerő-piaci szolgáltatások,  
- foglalkoztatást elősegítő támogatások,  
- közfoglalkoztatás szervezése,  
- egyéb, a foglalkoztatáspolitika körébe nem tartozó eszközök (pl. adókedvezmények 

biztosítása, továbbá területfejlesztési és a munkahelyteremtést támogató, elkülönített 
pénzalapok felhasználása, az oktatási rendszer és a foglalkoztatáspolitika összehango-
lása). 

 
A fent felsorolt eszközök közül jelen jogszabály III. fejezete részletesen csak a munkaerőpiaci 
szolgáltatások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások eszközeit szabályozza. 
 
13.§ Munkaerőpiaci szolgáltatások 

Az állami foglalkoztatási szerv a munkahelykeresést, a munkához, valamint a megfelelő mun-
kaerőhöz jutást, továbbá a munkahely megtartást munkaerőpiaci szolgáltatásokkal is előse-
gíti. 
A munkaerő-piaci szolgáltatást az állami foglalkoztatási szerv közvetlenül, illetve a nyilvántar-
tásba vett munkaerőpiaci-szolgáltatást nyújtó szervezeteken keresztül nyújtja. 
 
14.§ Képzések elősegítése (felsorolás 
Az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy elfogadott képzése annak támogatható,  

- aki álláskereső,  
- aki 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét – nem töltötte 

be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és 
álláskeresési segélyre nem szerzett jogosultságot,  
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- aki gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekneve-
lési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási 
díjban, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,  

- aki rehabilitációs ellátásban részesül,  
- akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a mun-

kavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, vagy  
- aki közfoglalkoztatásban vesz részt, és a képzésben való részvételt vállalja, továbbá   
- aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható. 

 
Képzési támogatásként a törvény a 14. § (4) bekezdése alapján fennálló feltételek esetén: 

- keresetkiegészítés vagy keresetpótló juttatás,  
- a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése, 
- az álláskereső részére az általános iskolai végzettség megszerzéséhez, vagy a szakkép-

zés megkezdéséhez, a külön jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák 
megszerzéséhez szükséges képzésben történő részvételhez a képzéssel kapcsolatos 
költségek megtérítése; 

- a képzésben történő részvétel lehetőségének biztosítása érdekében, a képzés időtar-
tama alatt az arra rászoruló, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozó ápolásával, gondozásával, valamint a 
gyermek felügyeletével kapcsolatban felmerült indokolt kiadás megtérítése 
adható. 

 
16.§ Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások 
A jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén a munkaadó részére külön jogsza-
bályban meghatározott hátrányos helyzetű személy munkaviszony keretében történő foglal-
koztatásához a munkabér és járuléka legfeljebb ötven százalékának, megváltozott munkaké-
pességű személy esetében legfeljebb hatvan százalékának megfelelő összegű támogatás 
nyújtható. 
 
17.§ Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás azon álláskereső, valamint re-
habilitációs ellátásban részesülő személy részére adható, aki munkaviszonyon kívüli tevékeny-
séggel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, ideértve azt is, aki vállalkozást indít, vagy vál-
lalkozáshoz csatlakozik. 
 
18.§ Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása új munkahelyek teremtésé-
hez, a meglévő munkahelyek megtartásához, a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegíté-
séhez, valamint a munkaerő szakmastruktúrájának korszerűsítéséhez fűződő foglalkoztatás-
politikai célok elérése érdekében. 
 
19/B. Munkaerőpiaci programok támogatása 
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap előre meghatározott, összetett célok érdekében biztosíthatja 
olyan programok megvalósításának pénzügyi fedezetét, amelyek térségi foglalkoztatási célok 
megvalósítására, munkaerőpiaci folyamatok befolyásolására, valamint a munkaerőpiacon hát-
rányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatásának elősegítésére irányulnak. Ezen programok 
keretében a munkaerőpiaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások egyidejű-
leg és egymásra épülve is nyújthatók. A programokon aktívan részt vevő álláskereső számára 
a különböző jogcímeken megállapítható támogatások helyett egységes támogatás állapítható 
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meg. (3)114 Munkaerő-piaci program keretében a munkaadó részére a munkaviszonyban fog-
lalkoztatott személy munkabére és járulékai legfeljebb száz százalékának megfelelő összegű 
támogatás nyújtható. 
 
19/C. Egyes általánostól eltérő foglalkoztatási formák támogatása a részmunkaidős, vala-
mint olyan foglalkoztatáshoz, amelynek során a munkavégzés a foglalkoztató székhelyéhez, 
telephelyéhez nem tartozó helyen, számítástechnikai eszköz felhasználásával történik. 
 
A törvény IV. fejezete rendelkezik a létszámleépítések hátrányos következményeinek eny-
hítését célzó támogatásokról: 
 

- 22. § A munkaadó részére támogatás nyújtható az általa végrehajtandó csoportos lét-
számleépítésnek a munkavállaló számára hátrányos következményeit enyhítő intézke-
dések megtételéhez. 

 
A törvény V. fejezete rendelkezik az álláskeresők ellátására vonatkozó támogatásokról: 
 

- 24. § Az álláskereső részére – az e törvényben meghatározott feltételek szerint – ál-
láskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, vala-
mint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a munka-
helykereséssel kapcsolatos a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült in-
dokolt helyközi utazási költség megtérítése jár. 

 
A munkanélküli ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások fedezete elkülönített ál-
lami pénzalapból, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból történik, melyet a törvény a VI. fejezete 
szabályoz. 
Az Alap célja a foglalkoztatáshoz, a munkanélküliséghez, a képzési rendszer fejlesztéséhez 
kapcsolódó pénzeszközök összevonásával, egységes kezelésével az álláskeresők ellátásának 
biztosítása, a foglalkoztatás elősegítése, a munkahelyteremtés, a munkahelymegőrzés, a mun-
kaerő alkalmazkodásának és az álláskeresők munkához jutásának támogatása, a felszámolás 
alatt álló gazdálkodó szervezetek munkavállalói szociális biztonságának elősegítése, a képzési 
rendszer fejlesztésének támogatása, hozzájárulás a korengedményes nyugdíj helyébe lépő 
korhatár előtti ellátás kifizetésének részbeni finanszírozásához, az egyes alaprészekből finan-
szírozott ellátások, támogatások működtetésével kapcsolatos kiadások fedezetének biztosí-
tása, valamint az Európai Foglalkoztatási Szolgálat működési és fejlesztési kiadásainak finan-
szírozásához történő hozzájárulás. 
 
Az eljárási szabályokat és annak keretében az adatvédelmi rendelkezéseket, a Foglalkozta-
tási és Közfoglalkoztatási Adatbázisra, valamint az Európai Szociális Alap által finanszírozott 
intézkedésekben résztvevő személyek adatbázisára vonatkozó szabályokat a törvény VIII. fe-
jezete tartalmazza.  
 
 

2011. évi CLXXXVII. törvény 
a szakképzésről 

A törvény célja Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szak-
képesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása, 
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a globális és a nemzetgazdaság igényeinek kielégítésére egyaránt alkalmas, rugalmas, a foglal-
koztathatóságot elősegítő szakképzési rendszer működésének elősegítése, valamint az Alap-
törvényben meghatározott művelődéshez és munkához való jog érvényesülése. Az állam az 
első és második, az állam által elismert szakképesítés megszerzését az iskolai rendszerű szak-
képzés keretein belül – az e törvényben meghatározott feltételekkel – ingyenesen biztosítja a 
szakképző iskolai tanulók számára. 
 
A törvény hatálya kiterjed 

- az iskolai rendszerű szakmai képzésre (szakképzésre: a Köznevelési Hídprogram kere-
tében megszerezhető részszakképesítésre, az állam által elismert szakképesítésre, a 
munkakör betöltéséhez szükséges, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesítő 
végzettség megszerzésére), valamint  

- az iskolarendszeren kívüli szakmai képzések esetén – a felnőttképzésről szóló tör-
vény alapján folyó – az állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló 
szakmai képzésre. Az iskolarendszeren kívüli szakképzés vonatkozásában a további 
szabályokat a felnőttképzésről szóló törvény határozza meg. 
 

A törvény hatálya kiterjed továbbá  
- a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítására irányuló képzésre,  
- az országos gazdasági kamarákra, az országos gazdasági érdekképviseleti szerveze-

tekre, a szakmai és vizsgakövetelményben kijelölt szakmai szervezetre vagy az ágazat 
egészében érdekelt szakmai kamarára,  

- a komplex szakmai vizsgára,  
- az alapfokú iskolai oktatást nyújtó iskolában, a szakiskolában és a szakközépiskolában 

folyó pályaorientációra, a pályaorientációs, életpálya-tanácsadási szolgáltatásra. 
 
A törvény hatálya nem terjed ki  

- a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben szabályozott felsőoktatási szakképzésre,  
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló törvényben szabályozott okleveles könyvvizsgálói 
képesítésre és 

- az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzésekre. 
 
A szakképzés intézményrendszerét a törvény IV. fejezete szabályozza. 
 
4. § A szakképzés intézményei iskolai rendszerű szakképzés esetén: 

- szakképző iskola vagy  
- szakképző iskolai feladatot ellátó többcélú intézmény, továbbá 
- állami felnőttképzési intézmény, és 
- a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott, iskolarendszeren kívüli szakmai 

képzést folytató intézmény. 
 
4/A. § Államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzés 

- az agrárágazatba sorolt szakképesítés és az ezeket megalapozó ágazati szakközépisko-
lai képzés esetén az ágazati miniszterek által alapított és fenntartott szakképző iskolá-
ban, 

- az állami intézményfenntartó központ által fenntartott szakképző iskolában, 
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- a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott köz-
nevelési intézményben, 

- a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az OKJ-ban az agrárága-
zatba sorolt szakképesítések és az ezeket megalapozó szakközépiskolai ágazatok tekin-
tetében az ágazati miniszterek egyetértésével kötött szakképzési megállapodás alap-
ján – nem állami fenntartó által fenntartott köznevelési intézményben folyhat. 

 
4/B. § Szakképzési centrumok: 
A felelősségi körébe tartozó szakképzési feladatot a szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
miniszter az általa alapított és fenntartott szakképzési centrumok szakképző iskolai feladatot 
ellátó tagintézményei keretében látja el. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 
megyénként legfeljebb három, a fővárosban legfeljebb tíz, költségvetési szervként működő 
szakképzési centrumot hozhat létre. A szakképzési centrum kollégiumi alapfeladatot, továbbá 
nevelő- és oktatómunkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is elláthat. 
 
5. § Térségi integrált szakképző központ: 
A szakképzési feladatellátás olyan együttműködési rendszere, amelynek feladata az állami, ön-
kormányzati feladatellátásban a szakképzés térségi feladatainak összehangolása, a képzés és 
a forrásfelhasználás hatékonyságának növelése, a szakképzési feladatellátás optimalizálása, a 
párhuzamos képzések és fejlesztések kiküszöbölése, valamint a munkaerő-piaci igények iskolai 
rendszerű szakképzésben való érvényesítése. A térségi integrált szakképző központ tagjai 
egyéb feladatok végrehajtásában is együttműködhetnek. 
 
A törvény V. fejezete rendelkezik a szakképzés dokumentumairól: 

- 6. § Országos Képzési Jegyzék: Az állam által elismert szakképesítéseket tartalmazza. 
- 7. § Szakmai és vizsgakövetelmény: Az OKJ-ban meghatározott szakképesítéshez – az 

ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer kialakulását és működését biztosító – szak-
mai és vizsgakövetelményt kell előírni. 

- 8. § Szakképzési kerettanterv: Az iskolai rendszerű szakképzésben a szakmai képzés a 
szakmai és vizsgakövetelmény alapján kiadott egységes, kötelezően alkalmazandó ke-
rettanterv szerint folyik. 

 
A törvény VI. és VII. fejezetei rendelkeznek a komplex szakmai vizsga, a modulzáró vizsga, a 
szintvizsga, és a szakmai vizsgabizottság, valamint a szakmai vizsgaszervezési engedély szabá-
lyairól. 
 
A szakképző iskola típusait a törvény VIII. fejezete szabályozza: 

- 21.§ A szakközépiskola: a kilencedik-tizenkettedik évfolyamán az ágazathoz tartozó 
érettségi végzettséghez kötött – a Nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv szerinti 
közismereti oktatással párhuzamosan – a szakképesítések közös tartalmi elemeit ma-
gában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési ke-
rettanterv szerint. A szakközépiskola a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon az ágaza-
tára előírt szakmai érettségi vizsgatárgy követelményei szerint felkészít a kötelező 
szakmai érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsgára. A szakközépiskola tizenhar-
madik (első szakképzési) évfolyamán érettségi végzettséghez kötött, az OKJ-ban meg-
határozottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés 
komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. A szakképesítés ágazata szerinti 
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szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi végzettséget szerzett tanulók ré-
szére a szakközépiskolában az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő 
felkészítés keretében a szakképzési évfolyamok száma kettő. Ebben az esetben a szak-
középiskola a komplex szakmai vizsgára történő felkészítést a tizenharmadik-tizenne-
gyedik (első-második szakképzési) évfolyamon szervezi meg. A szakképzési évfolyamok 
száma azonban nem lehet több négy szakképzési évfolyamnál. 

 
- 23. § Szakiskola: A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint folyó szakiskolai kép-

zésbe alapfokú iskolai végzettséggel vagy a nemzeti köznevelésről szóló törvényben 
szabályozott Köznevelési Hídprogram elvégzésével lehet bekapcsolódni. Kizárólag 
szakmai elméleti és gyakorlati oktatás akkor folyhat a szakiskola szakképzési évfolya-
main, ha a szakiskola olyan tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki a szakis-
kolai közismereti kerettantervben előírt követelményeket vagy a középiskola tizedik 
évfolyamát eredményesen teljesítette. A szakiskola szakképzési évfolyamain a szak-
képzési kerettanterv szerint – a közismereti oktatással párhuzamosan – szakmai elmé-
leti és gyakorlati oktatás folyik. 

 
A szakmai (elméleti és gyakorlati) képzés részletes szabályairól a törvény IX. fejezete ren-
delkezik: 
Az iskolai rendszerű szakképzés az OKJ-ban meghatározott szakképesítés tekintetében a szak-
képesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakkép-
zési kerettanterv alapján szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében történik. 
 
Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben – e törvény rendelkezéseinek figye-
lembevételével, függetlenül az oktatás munkarendjétől – ingyenes: 

- a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az 
elméleti és a gyakorlati képzés a szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt, 
a második szakképesítés esetén három tanéven keresztül, az érettségi végzettséggel 
rendelkező tanulók esetén a szakközépiskolai képzésben szakképesítésenként három 
tanéven keresztül, valamint a szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban 
előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb ideig, 

- a tanuló részére a szakközépiskolában a szakmai érettségire történő felkészítés hat 
tanéven keresztül, 

- a szakiskolai végzettséggel rendelkező tanuló részére a kétéves, érettségire történő 
középiskolai felkészítésben három tanév, 

- a tanuló részére szakközépiskolában a szakmai érettségi vizsga és első alkalommal a 
javító- és pótló érettségi vizsga, 

- a szakközépiskolában az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai 
érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga, 

- a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben az első és második komplex szak-
mai vizsga és mindkét komplex szakmai vizsga esetén első alkalommal a javító- és pót-
lóvizsga, továbbá 

- minden esetben ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel a halmo-
zottan hátrányos helyzetű és – az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlő-
dési zavarral küzdő tanuló kivételével – a sajátos nevelési igényű tanuló részére. Ingye-
nes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel az enyhe értelmi fogyatékos és 
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az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló részére a második szakképesítés meg-
szerzéséig. 

 
A szakmai elméleti és gyakorlati tárgyat oktatókkal szembeni követelményeket a törvény X. 
fejezete tartalmazza. 
 
A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések (X. fejezet): Az iskolai rendszerű szakkép-
zés a felnőttoktatás keretében is folyhat. A felnőttoktatás keretében folyó szakképzés a részt 
vevő tanuló sajátos elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez igazodó képzési forma, amely 
képzési-szervezési formától függően a nappali, az esti, a levelező oktatás munkarendjében és 
az oktatás egyéb sajátos munkarendjében folyhat. Az OKJ határozza meg azokat a szakképesí-
téseket, amelyek felnőttoktatás keretében oktathatók, melyeket a szakképzési kerettanterv 
alapján kell megszervezni. 
A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben tanulószerződés köthető. 
 
A tanuló gyakorlati foglalkoztatásáról és a tanulószerződésről a törvény XII. és XIII. fejezete 
rendelkezik: 
42. § Gyakorlati képzés szervezése céljából tanulószerződés az iskolai rendszerű szakképzés-
ben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, iskolai oktatás keretében 
részt vevő tanulóval köthető. 
Tanulószerződés a tanulóval – halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű 
tanulókra vonatkozó rendelkezés kivételével – az adott képzés első szakképzési évfolyamának 
kezdetétől kezdődő hatállyal, az első és a második, állam által elismert szakképesítésre történő 
felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésre köthető. A tanuló 
egyidejűleg csak egy hatályos tanulószerződéssel rendelkezhet. A tanulószerződéssel rendel-
kező tanuló gyakorlati képzésen kizárólag tanulószerződés keretében vehet részt. 
 
A tanuló gyakorlati képzése céljából kötött - a szakképző iskola és a gyakorlati képzést foly-
tató szervezet közötti - együttműködési megállapodás feltételeiről a törvény XIV. fejezete 
rendelkezik. 
 
A szakképzés ellenőrzési rendszerének típusait a törvény XV. fejezete szabályozza: 

1. Hatósági és törvényességi ellenőrzés: A tanulószerződés és az együttműködési megál-
lapodás alapján folyó gyakorlati képzés komplex szakmai és hatósági ellenőrzését a 
gazdasági kamara, a komplex szakmai vizsga hatósági ellenőrzését pedig a területileg 
illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal végzi. 

2. Szakmai ellenőrzés: az országos szakképzési névjegyzék részét képező szakértői név-
jegyzékben szereplő szakértő bevonásával a nemzeti köznevelésről szóló törvényben 
meghatározottak szerint folyik. A komplex szakmai vizsga szakmai ellenőrzését a szak-
képesítésért felelős miniszter végzi.  

 
Az iskolarendszeren kívüli szakmai képzés ellenőrzése a felnőttképzésről szóló törvényben 
meghatározottak szerint folyik. 
 
A tanulókat megillető juttatások, kedvezmények (XVI. fejezet): 

- 63. § Pénzbeli juttatás:  
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a) a gyakorlati képzést szervező szervezet a tanuló részére a tanulószerződés alapján, 
továbbá 

b) a gyakorlati képzést folytató szervezet a gyakorlati képzésben együttműködési 
megállapodás alapján és nappali rendszerű oktatásban és a nappali oktatás mun-
karendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő tanuló részére a szorgalmi 
időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlat idejére. 

 
- 66. § A tanulót megillető szünet és felkészülési idő:  

a) A gyakorlati képzésben részt vevő tanulót tanévenként azokban a tanévekben, 
amelyekben a tizenkilencedik életévét még nem tölti be, legalább harmincöt nap, 
ezt követően legalább harminc nap pihenőnap illeti meg. 

b) A gyakorlati képzésben részt vevő tanuló a tanulmányokat befejező komplex szak-
mai vizsga előtt gyakorlati képzésen vehet részt. A gyakorlati képzésben részt vevő 
tanulót egy alkalommal legalább tíz nap egyéni felkészülési idő illeti meg. 

 
- 67.§ A tanulóra vonatkozó munkajogi szabályok: a tanulót a betegsége idejére tíz nap 

betegszabadság illeti meg. A tanuló a betegszabadságot meghaladó betegsége idejére 
a társadalombiztosítási jogszabályok szerint táppénzre jogosult. Üzemi baleset és fog-
lalkozási betegség esetén a tanulónak a társadalombiztosítási szabályok szerinti ellátás 
jár. A terhes és a szülő tanulót szülési szabadság illeti meg. 
 

- 68. § A tanulókat megillető egyéb juttatások: a tanulót a gyakorlati képzésével össze-
függésben kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfel-
szerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik meg, továbbá tel-
jesítménye alapján jutalomban, prémiumban, egyéb más juttatásban vagy szociális tá-
mogatásban részesülhet. 

 
A szakképzés kormányzati feladatait a törvény XVII. fejezete, a gazdasági kamarának a szakké-
pesítések szakmai és vizsgakövetelményével kapcsolatos feladatait a törvény XVIII. fejezete 
tartalmazza. 
 
A szakképzés országos stratégiai kérdéseinek érdekegyeztetése a Nemzeti Gazdasági és Tár-
sadalmi Tanács és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács keretei között valósul meg 
(XIX. fejezet). 
 
A szakképzés finanszírozása (XX. fejezet): A szakképző iskolában a szakmai elméleti és a szak-
képző iskolában szervezett gyakorlati képzés költségeit az állami költségvetés és a fenntartó 
hozzájárulása biztosítja. Az egyéb gyakorlati képzés költségeit a gyakorlati képzést szervező 
biztosítja. 
 
A szakképzés információs rendszere (XXI. fejezet): 

- 85. § A pályaorientációs szolgáltatás: a pályainformáció-nyújtást, a pályaválasztási ta-
nácsadást, a továbbtanulási tanácsadást, a professzionális pályatanácsadást, a foglal-
koztatási és munkába állási tanácsadást, a pályakorrekciós tanácsadást és a kompeten-
ciák fejlesztését foglalja magában, amely segíti a szolgáltatást igénybe vevő pályavá-
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lasztását, továbbtanulását, az egész életen át tartó tanulását és a munka világába tör-
ténő bekapcsolódását az alapfokú iskolába történő felvételtől a munkaerőpiac elha-
gyásáig. 
A pályaorientációs szolgáltatás megvalósulhat egyéni tanácsadás, csoportos tanács-
adás, távtanácsadás, valamint elérő program formájában. Ezen feladatok ellátásában 
részt vesz az alapfokú iskolai oktatást nyújtó intézmény, a szakképző iskola, az iskola-
fenntartó, a gazdasági kamara, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, a me-
gyei fejlesztési és képzési bizottság, valamint a nemzeti foglalkoztatási szerv. A szolgál-
tatást valamennyi érintett részére elérhetővé kell tenni. A szolgáltatás feladatai ellátá-
sának részletes szabályait kormányrendelet állapítja meg. 
 

- 86. § A pályakövetés: Az iskolai rendszerű képzésben részt vevő tanuló a komplex szak-
mai vizsgája sikeres befejezését követő három éven belül adatot szolgáltat a pályakö-
vetési rendszernek az iskolában megszerzett, államilag elismert szakképesítése hasz-
nosulásával kapcsolatban, feltéve, hogy nem létesített foglalkoztatási jogviszonyt. A 
pályakövetési rendszer működésére, az adatszolgáltatás rendjére, továbbá a pályakö-
vetési rendszer működtetéséért felelős szerv feladataira vonatkozó részletes szabályo-
kat kormányrendelet állapítja meg. 

 
- 87. § A szakképzést folytató intézményekben nyilvántartott és kezelt adatok: A szak-

képző iskolákban az alkalmazottak, továbbá a tanulók nyilvántartott és kezelt adatairól 
a nemzeti köznevelésről szóló törvény, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben részt 
vevők kezelt adatairól a felnőttképzésről szóló törvény rendelkezik. 

 
 

2013. évi LXXVII. törvény 
a felnőttképzésről 

A törvény célja, hogy annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni 
a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassa-
nak be a munka világába, sikeresek lehessenek életük során, és a felnőttkori tanulás és képzés 
segítségével az életvitel minősége javulhasson, szükség van a szakmai, a nyelvi és a támogatott 
képzések szervezettségének növelésére, tartalmuk minőségének és megvalósításuk ellenőrzé-
sének erősítésére. 
 
A törvény hatálya kiterjed 

- a felnőttképzésben részt vevő és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybe 
vevő felnőttre, 

- a tankötelezettsége teljesítése mellett felnőttképzésben is részt vevő személyre, 
- a felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, egyéni cégekre, egyéni vál-

lalkozókra, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézményre, 

- a felnőttképzési szakértőkre és felnőttképzési programszakértőkre, 
- a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarára, valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazda-

sági és Vidékfejlesztési Kamarára, 
- a támogatást nyújtóra, 
- a gyakorlati képzést szervező és a gyakorlati képzést folytató szervezetre, 
- az állami szakképzési és felnőttképzési szervre, 
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- az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjára, 
- az iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet folytató jogalanyoknak az általuk 

meghirdetett képzésekre vonatkozó hirdetésre és tájékoztatásra, valamint az OSAP 
szerinti statisztikai célú adatszolgáltatásra irányuló tevékenységére. 

 
A felnőttképzés e törvényben nem szabályozott kérdéseiben a szakképzésről szóló törvény, a 
szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény, valamint 
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló tör-
vény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
A törvény hatálya nem terjed ki 

- a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért és a katasztrófák elleni 
védekezésért, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős mi-
niszter felelősségi körébe tartozó hivatásos beosztások betöltésére jogosító, egyéb 
szakmai képzésekre és továbbképzésekre, valamint a nem hivatásos munkakörök be-
töltésére jogosító, kényszerintézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására is fel-
készítő egyéb szakmai képzésekre és továbbképzésekre, 

- a felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyek, köznevelési intézmények kép-
zési tevékenységére, ha az nem minősül felnőttképzési tevékenységnek, továbbá e jog-
alanyoknak az OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló és az államilag elis-
mert nyelvvizsgára felkészítő képzések befejezését követő vizsgaszervezésre és vizs-
gáztatásra irányuló tevékenységére, 

- a belső egyházi jogi személyre és a belső egyházi jogi személy által létesített és fenn-
tartott egyházi intézményre, kivéve, ha a szakképzésről szóló törvény, a nemzeti köz-
nevelésről szóló törvény vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tar-
tozik, és e törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési tevékenységet folytat, vagy az 
alapítása kizárólag ilyen tevékenység folytatása céljából történik, 

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján szervezett képzésre, továbbkép-
zésre, 

- az egészségügyről szóló törvény szerinti ágazati szakmai képzésekre, 
- a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzés-

ben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján szer-
vezett továbbképzésre, 

- a kultúráért felelős miniszter által akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzé-
sekre, 

- a hatósági jellegű képzésekre, 
- az állami felnőttképzési intézmény jogszabályban meghatározott kötelező állami fel-

adatai ellátásának keretében szervezett képzéseire, 
- a Magyar Igazságügyi Akadémia által bírák, igazságügyi alkalmazottak, valamint az igaz-

ságszolgáltatásban közreműködő más személyek részére szervezett jogi tárgyú és az 
ítélkezési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó nem jogi tárgyú szakmai képzé-
sekre, 

- a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizs-
gáról szóló miniszteri rendeletben, az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzésé-
ről és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendeletben, a hivatásos gondnoki fel-
adatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló miniszteri rendeletben, a jelnyelvi 
tolmácsok továbbképzéséről szóló miniszteri rendeletben, továbbá a helyettes szülők, 
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a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetel-
ményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott képzésekre, 

- az igazságügyi szolgálatok jogakadémiája működtetéséért felelős szerv által az igazság-
ügyi szolgálatok, valamint az igazságszolgáltatásban közreműködő, illetve ahhoz szak-
mai tevékenységükkel közvetlenül kapcsolódó más személyek részére szervezett jogi 
tárgyú és az igazságszolgáltatási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó nem jogi tár-
gyú szakmai képzésekre, 

- a közbeszerzési tárgyú képzésekre, így különösen a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói tevékenység végzéséhez, illetve az akkreditáció megszerzéséhez szük-
séges képzésekre. 

 
A felnőttképzéshez kapcsolódó eljárást és intézményrendszert a törvény II. fejezete szabá-
lyozza. 
 
3. § A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése: 
Felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély birtokában végezhető. Az en-
gedély célja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét az e tör-
vényben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott magasabb 
minőségi követelményeknek megfelelően végezze. Az engedéllyel rendelkező felnőttképzést 
folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét kizárólag saját szervezeti rendszerének ke-
retén belül végezheti, a felnőttképzési tevékenység végzésére – az oktatókkal kötött megbí-
zási, valamint a képzés gyakorlati részének megvalósítására kötött szerződések kivételével – 
más jogalannyal nem állapodhat meg. A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet az enge-
déllyel rendelkező képző intézményekről, valamint azokról, melyeknek engedélye részben 
vagy egészben visszavonásra került. A nyilvántartás hatóság honlapján található. 
 
6. § A felnőttképzési szakértői rendszer:  
A felnőttképzési szakterületen felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő 
kötelező igénybevétele esetén szakértőként kizárólag az a személy vehető igénybe, valamint 
a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak annak a szakértőnek az igénybevé-
teléhez fűződnek, aki büntetlen előéletű és nem áll a miniszteri rendeletben meghatározott 
felnőttképzési szakterületen szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás ha-
tálya alatt, rendelkezik a miniszteri rendeletben meghatározott szakmai képesítéssel és szak-
mai gyakorlattal, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. A hatóság ezen sze-
mélyekről elektronikus nyilvántartást vezet. A hatóság felnőttképzési szakértőkkel kapcsolatos 
feladatai megoldásának támogatása céljából hattagú Felnőttképzési Szakértői Bizottságot mű-
ködtet. 
 
13. § A felnőttképzési szerződés: 
A felnőttképzést folytató intézmény és a képzésben részt vevő felnőtt – a polgári jog általános 
szabályai szerint – felnőttképzési szerződést köt. 
 
14. § Minőségbiztosítási rendszer: 
A felnőttképzést folytató intézmény képzési tevékenysége minőségének folyamatos javítása 
céljából a miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfe-
lelő minőségbiztosítási rendszert működtet. 
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A felnőttképzést folytató intézmények külső értékelésére vonatkozó részletes szabályokat, va-
lamint a külső értékelést végző szervezetek kijelölésének szabályait a miniszter rendeletben 
határozza meg. 
 
15. – 17. § A felnőttképzési információs rendszer, a képzés megvalósításával összefüggő do-
kumentumok, tájékoztatási kötelezettség: 
A felnőttképzést folytató intézmény engedélyezett képzéseinek folytatásáról, valamint az OKJ 
szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén a modulzáró vizsgával összefüg-
gésben, a hatóság részére adatot szolgáltat. 
 
A felnőttképzést folytató intézmény köteles 
- az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási szá-
mát a tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban, valamint a képzés-
sel kapcsolatos üzleti dokumentumokon folyamatosan használni, arról ügyfeleit tájékoztatni, 
tevékenységéről közreadott írásos tájékoztatójában, programfüzetében szerepeltetni, és az 
ügyfelek által jól látható módon kifüggeszteni, 
- a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz, valamint a képzési programhoz 
való hozzáférést az ügyfelek, valamint az OKJ szerinti szakképesítések és egyéb szakmai kép-
zések esetén az OKJ-ban szereplő szakmacsoport szerinti szakképesítésért felelős miniszter 
részére folyamatosan biztosítani. 
 
A törvény IV. fejezete rendelkezik a felnőttképzési szakmai programkövetelményekről, va-
lamint a felnőttképzési nyelvi programkövetelményekről: 

- A felnőttképzési szakmai programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a ka-
mara vezeti. A nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásba vétel módosításáról, vala-
mint a nyilvántartásból történő törlésről öttagú bizottság dönt, amelybe a felnőttkép-
zési programszakértők közül három tagot a kamara, egy tagot az agrárkamara, egy ta-
got a szakmai programkövetelményre irányuló javaslat OKJ–ban szereplő szakmacso-
portjának megfelelő, a szakmacsoporton belüli szakképesítések többségéért felelős 
miniszter delegál. A szakmai programkövetelmények nyilvántartása nyilvános, azt a ka-
mara a honlapján közzéteszi. A kamara az OKJ szerinti szakmacsoportos besorolás alap-
ján elkészíti a szakmai végzettségek azonosítóval ellátott szakmacsoportba sorolását, 
valamint a programkövetelménynek az Európai Képesítési Keretrendszerhez kapcso-
lódó Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjének meghatározását és besorolá-
sát. 

- A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a hatóság 
vezeti. A nyilvántartás nyilvános, azt a hatóság a honlapján közzéteszi. A hatóság a fel-
nőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vétele érdekében elkészíti 
a nyelvi képzettség azonosítóval ellátott besorolását. A besorolás szempontjait, vala-
mint a nyilvántartásba vétel követelményeit és eljárási rendjét a miniszter rendeletben 
határozza meg. 

 
A törvény V. fejezete rendelkezik az ellenőrzésről és a jogkövetkezményekről: 
A hatóság ellenőrzi, hogy a felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyek, egyéni cé-
gek, egyéni vállalkozók, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 
intézmény 
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a) felnőttképzési tevékenységét engedély birtokában folytatja-e, valamint a valóságnak meg-
felelnek-e az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő adatai, 
b) felnőttképzési tevékenysége megfelel-e a törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályban meghatározott feltételeknek. 
 
A hatóság a felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi előírások megtar-
tását – szakértői bizottság bevonásával – ellenőrzi, és eljár ezek megsértése esetén. A hatóság 
az ellenőrzést szükség szerint, de négyévenként legalább egy alkalommal, az engedély meg-
szerzését megelőzően képzési tevékenységet nem folytató intézmények esetén az engedély 
első két évében évente legalább egy alkalommal köteles lefolytatni. Amennyiben a felnőttkép-
zési tevékenységet folytató jogalany a tevékenységét nem a jogszabálynak megfelelően végzi, 
vagy engedély nélkül végez képzést, a hatóság vele szemben bírságot szab ki. Ha az engedéllyel 
rendelkező felnőttképzést folytató intézmény a feltárt jogszabálysértést a hatóság határozata 
alapján nem szünteti meg, vagy ismételten jogszabálysértést követ el, engedélyét a hatóság 
egy évre részben vagy teljesen visszavonja és ezzel egyidejűleg a kötelező legkisebb munkabér 
havi összege ötszörösétől tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki. 
 
A statisztikai célú adatnyilvántartást és adatszolgáltatást a törvény VI. fejezete szabályozza. 
 
A pályakövetés (VII. fejezet): 

- A felnőttképzést folytató intézmény a támogatott képzéseiről a pályakövetésről szóló 
kormányrendeletben meghatározottak szerint jelentés megküldésével szolgáltat ada-
tot a pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szervnek.  

- A támogatott OKJ szerinti képzésben részt vevő felnőtt a képzés befejezését követő 
három éven belül – a pályakövetésről szóló kormányrendeletben meghatározottak 
szerint – szolgáltat adatot a pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szerv ré-
szére a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia hasznosulására 
vonatkozóan. 

- Ha a képzésben részt vevő felnőtt az adatszolgáltatás időpontjában vállalkozó vagy ön-
foglalkoztatóvá vált, közli a pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szerv felé, 
hogy milyen vállalkozási tevékenységet végez. 

- Ha a képzésben részt vevő felnőtt foglalkoztatási jogviszonyt létesített, a foglalkoztató 
szolgáltat adatot a pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szerv részére. Az 
adatszolgáltatás keretében közölni kell, hogy a felnőttet milyen munkakörben foglal-
koztatják vagy milyen tevékenységet lát el. 

A pályakövetési rendszer működésére, az adatszolgáltatás rendjére, továbbá a pályakövetési 
rendszer működtetéséért felelős szerv feladataira vonatkozó részletes szabályokat kormány-
rendelet állapítja meg. 
 
A felnőttképzés támogatásának forrásai (VIII. fejezet): 
- a központi költségvetés, 
- a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény szerinti 
szakképzési hozzájárulásnak a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját dolgozói kép-
zésére elszámolható része. 
Ezen forrásokból támogatott, a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fej-
lesztése érdekében szervezett képzések, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint a szoci-
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ális szövetkezetekben történő foglalkoztatásra felkészítő képzések közül a miniszter meghatá-
rozhatja azokat a képzéseket, amelyeket kizárólag az állami felnőttképzési intézmény végez-
het. 
Az európai uniós források kivételével a központi költségvetésből nyújtott támogatásokat 
érintő pályázati kiírások kizárólag a hatóság véleményének kikérésével jelentethetők meg. A 
hatóság az eljárás során azt vizsgálja, hogy a pályázati kiírás tervezete az e törvényben és vég-
rehajtási rendeleteiben foglaltaknak megfelel-e.  
 
A felnőttképzés támogatási forrásainak felhasználása (VIII. fejezet): 
24. § Az állam a fogyatékos felnőttek képzéséhez a költségvetési törvényben meghatározott 
mértékű normatív támogatást nyújthat. Ennek keretében a fogyatékos felnőttek számára – a 
költségvetésben meghatározott előirányzat mértékéig, a felnőttképzési normatív támogatás 
részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek és a támogatási 
igények kielégítésére meghatározott sorrend szerint – díjmentesen biztosítja a felnőttképzé-
sekben való részvételt. 
Fogyatékos felnőtt egyidejűleg egy támogatott képzésben vehet részt, és három naptári év 
alatt legfeljebb két képzéséhez nyújtható felnőttképzési normatív támogatás. 
 
A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (NFA), valamint európai uniós forrásokból felnőtt képzésé-
hez nyújtható, foglalkoztatás elősegítését célzó képzési támogatás szabályait a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény és a felhatalmazása alapján ki-
adott jogszabály tartalmazza. 
 
 

2004. évi CXXIII. törvény 
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, 

illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,  
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 

 
A törvény célja a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csopor-
tok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása, munkaerő-piaci versenyképes-
ségük kiegyenlítése, a munkáltatóknak ezen csoportok foglalkoztatására való hajlandósága 
növelése, továbbá a pályakezdő fiatalok gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének megköny-
nyítése, az oktatás és a munka világa közötti átmenet elősegítése érdekében.  
 
A törvény hatálya kiterjed: 

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tör-
vény hatálya alá tartozó munkaadóra, 

- a munkaerőpiactól tartósan távollévő személyre, 
- a kedvezmény érvényesítése során eljáró hatóságra, 
- az ösztöndíjas foglalkoztatottra, valamint az őt foglalkoztatóra, 
- részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalókra, 
- a megváltozott munkaképességű személyre. 

 
 
Foglalkoztatói kedvezmények: 

- 8/A. § A közfoglalkoztató részkedvezménye: 
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A közfoglalkoztatót a közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás esetére 
a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető részkedvezmény illeti meg. A részked-
vezmény egyenlő a közfoglalkoztatott természetes személyt az adómegállapítási idő-
szakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a közfoglalkozta-
tottat terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett közfoglalkoztatási 
bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százalékának tizenhárom és fél 
százalékával. 
 

- A részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény: 
A munkaadót szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető részkedvezmény illeti meg, 
ha a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló munkakörét – feltéve, 
hogy e munkavállaló annak időtartama alatt csecsemőgondozási díjban, gyes-ben vagy 
gyermekgondozási díjban részesült – közvetlenül a visszatérését követően 
a) a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló és emellett 
b) az a) pontban meghatározott munkavállaló gyermekgondozási szabadságának 

ba) időtartama alatt e munkavállaló munkakörének ellátására létesített mun-
kaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló, vagy 
bb) lejártát követően vele azonos vagy hasonló munkakör ellátására létesített 
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló 
heti 20–20 órás részmunkaidős munkaviszony keretében látják el. 

Az adókedvezmény a munkaadót csak abban az esetben illeti meg, ha a létszámát a 
részmunkaidős foglalkoztatás kezdetét megelőző hónap átlagos statisztikai állományi 
létszámához képest növeli, és azt a részmunkaidős foglalkoztatás időtartama alatt nem 
csökkenti. 

 
Az ösztöndíjas foglalkoztatás szabályairól a törvény III/A. fejezete rendelkezik: 
Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1. § e) pontja és 2. §-a, az állami 
tisztviselőkről szóló törvény 1. §-a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezet és egyéni cég foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatottal létesíthető.  
Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt az ösztöndíjas foglalkoztatott a felsőfokú végzettség 
megszerzését követően egy alkalommal legalább kilenc hónapig, legfeljebb egy évig terjedő 
határozott időre létesíthet, mely foglalkoztatás szerződéssel jön létre.  
Az ösztöndíjas foglalkoztatott csak olyan feladatokat láthat el, amelyek a munkatapasztalat-
szerzést szolgálják, s amelyek közvetlenül kapcsolódnak az egyéni programjában foglaltakhoz, 
önálló munkakör ellátásával nem bízható meg.  
Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján nem kerülhet sor a munkaügyi törvények sze-
rinti próbaidő kikötésére, az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló szerződéstől eltérően való fog-
lalkoztatásra, munkakörbe történő átirányításra, helyettesítésre, más munkáltatóhoz való ki-
rendelésre, rendkívüli munkavégzésre, ügyeletre és készenlétre.  
A foglalkoztatási ösztöndíj mértéke havonta – teljes munkaidő esetén – nem lehet kevesebb 
a mindenkori legkisebb kötelező munkabérnél. 
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11. § A szakmai segítő kapcsolatot tart a foglalkoztató és az ösztöndíjas foglalkoztatott között, 
a foglalkoztató nevében utasítást ad, az ösztöndíjas foglalkoztatott számára szakmai támoga-
tást nyújt, folyamatosan irányítja és értékeli az ösztöndíjas foglalkoztatott tevékenységét, el-
készíti az ösztöndíjas foglalkoztatott egyéni programját és ajánlólevelét. 
 
 
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának szabályairól a törvény III/B. 
fejezete rendelkezik: 
Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabi-
litációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint 

- foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy 
- tartós foglalkozási rehabilitációt igényel. 

Rehabilitációs kártyára jogosult továbbá az a személy is, aki 
- 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 

rendszeres szociális járadékban részesült, vagy 
- rehabilitációs járadékban részesül. 

 
A munkaadó az őt az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképes-
ségű személlyel fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel 
terhelő számított adóból adókedvezményt vehet igénybe, melynek mértéke az adó alapjának 
megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal 
nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27 százaléka. 
 
 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, vala-

mint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 

A Korm. rendelet meghatározza az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 
hatóság szervezetrendszerét, feladatait és hatáskörét. 

Az állami foglalkoztatási szerv: 
1. fokon eljáró:  

- foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a fővárosi és megyei kormányhivatal, a fő-
városi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala. (Ha kormányrende-
let másként nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó köz-
igazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal jár el.) 

2. fokon eljáró: 
- foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a fővárosi és megyei kormányhivatal 

Az állami foglalkoztatási szerv azon feladatai vonatkozásában, amelyre kormányrendelet más 
szervet nem jelölt ki:  

- a fővárosi és megyei kormányhivatal 
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere (munkaerőpiaci feladataik ellátása so-
rán végzett tevékenységük tekintetében): 

- a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium,  
- a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó 

szervezeti egysége, valamint  
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- a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának foglalkozta-
tási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységei. 

 
A munkavédelmi és munkaügyi hatóság, valamint a munkavédelmi hatóság eljárásában 
részt vevő szakhatóság: 

- foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, továbbá 
- a fővárosi és megyei kormányhivatal. 

 
Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal főbb feladatai- és hatásköre 
11. §: 

- ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, 
- közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 
- nyilvántartja azon munkaadók csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseit, 
- munkaközvetítést végez, 
- fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
- munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, 

Közfoglalkoztatási feladatai körében ellátja különösen: 
- közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és bonyolí-

tásában, 
- munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból, 
- fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
- hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támo-

gatásokra vonatkozóan. 
 

A munkavédelmi hatósági feladatok és eljárás, a munkaügyi hatósági feladatok és eljárás rész-
letes szabályait a Korm. rendelet 13-15. §-ai szabályozzák. 

 
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
 
A Korm. rendelet meghatározza fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási hiva-
talok irányítási, vezetési rendszerét, feladatait és hatáskörét. 
 
A kormányhivatalok és a járási hivatalok illetékességi és hatásköri szabályait a Korm. rende-
let 2-3. §-ai szabályozzák. 
 
A fővárosi és megyei kormányhivatal irányítása: 
A Korm. rendelet 4. §-a alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint ezen hivatalok 
feladatai ellátásához szükséges informatikai rendszerekre vonatkozó irányítást a közigazgatás-
szervezésért felelős miniszter végzi. Továbbá a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok bevonásával kezdeményezi és ellenőrzi 

 a közigazgatással kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtásának területi össze-
hangolását, valamint 

 a közigazgatás fejlesztésével és korszerűsítésével kapcsolatos kormányzati feladatok 
területi összehangolását. 
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9. § A fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzése: 
A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a szakmai irányító miniszter által irányított fel-
adatok tekintetében az ellenőrzést a szakmai irányító miniszter közreműködésével, a szakmai 
irányító miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatal általa irányított feladatai tekintetében 
az ellenőrzést a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter közreműködésével látja el. 
 
10. § A kormánymegbízott feladatai: 

 vezeti a fővárosi és megyei kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit, 
ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat, 

 biztosítja a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatalok szakmai feladatel-
látásának feltételeit, 

 elkészíti és a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére megküldi a fővárosi és 
megyei kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó javaslatát, 

 gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről. 
 
13. § A járási hivatal vezetőjének feladatai: 

 vezeti a járási hivatalt, 

 gyakorolja a járási hivatal feladat- és hatásköreit, 

 gondoskodik – a kormánymegbízott által meghatározott keretek és feltételek között – 
a járási hivatal szakmai feladatellátásáról, 

 gondoskodik a kormánymegbízott által meghatározott belső szabályzatok elkészítésé-
ről, 

 ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő feladatokat. 
 
14-15. § A fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatalok feladatai: 

 A fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek 
megfelelően részt vesz a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában. Ennek 
keretében koordinációs, ellenőrzési, informatikai tevékenységet, valamint képzést, to-
vábbképzést szervező, összehangoló feladatokat lát el. (A kormányhivatalok ezen fel-
adatainak részletes szabályozását a Korm. rendelet 16-25. §-ai határozzák meg.) 

 A járási hivatal a kormánymegbízott irányítása mellett közreműködik a fővárosi és me-
gyei kormányhivatal fent meghatározott feladatainak ellátásában, továbbá a települési 
önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében 
ellátja a települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, valamint a hatósá-
gok közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködéséhez szükséges koordinációs és 
kommunikációs feladatokat. 

 
A kormányhivatalok eljárási szabályairól a Korm. rendelet 26-28. §-ai rendelkeznek. 
A járási hivatalok székhelyeit és illetékességi területüket a Korm. rendelet 1. melléklete, a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénz-
ügyi ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat a Korm. rendelet 2. melléklete hatá-
rozza meg. 
 

 
2/2011. (I. 14.) NGM rendelet 

az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről 
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A rendelet hatálya kiterjed: 

 az álláskeresőként nyilvántartásba vett, illetőleg az ilyen nyilvántartásba vételt kérő 
személyre, valamint 

 a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatalára (a továbbiakban: járási hivatal). 

 
Aktív munkahelykereső: az a személy, aki 30 napon belül képes és kész munkába állni a járási 
hivatal által felajánlott megfelelő munkahelyen, vagy az önmaga által talált olyan munkahe-
lyen, ahol a heti munkaidő eléri a legalább 16 órát. 
 
Az álláskeresés feltételei: 

- a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és  
- oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és  
- öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és  
- az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási 

jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és  
- egyéb keresőtevékenységet sem folytat  

fennállását a járási hivatal különösen a nyilvántartásba vételt kérő személy nyilatkozata, to-
vábbá az általa bemutatott iratok alapján állapítja meg. 
 
1.§ (3) Az álláskeresőt törölni kell a nyilvántartásból: 

 az álláskereső kérelmében meghatározott időponttól, de legkorábban a törlés iránti 
kérelem benyújtásának napjától, 

 a változás bekövetkezésének napjától, amennyiben a körülményeiben bekövetkezett 
változás miatt nem tekinthető külön jogszabályban meghatározott aktív munkahelyke-
resőnek, vagy az álláskeresés feltételei megszűntek,  

 az álláskereső elhalálozását követő naptól, 

 a kötelezettség elmulasztásának napjától, amennyiben jelentkezési, vagy együttműkö-
dési kötelezettségének személyesen vagy elektronikus levél útján nem tesz eleget (eb-
ben az esetben újbóli nyilvántartásba vételére csak a törléstől számított 60 nap eltel-
tével kerülhet sor), 

 az álláskeresési járadék, az álláskeresési segély, a vállalkozói járadék folyósítási ideje 
lejártát követő naptól, illetve a rendszeres szociális segély megállapításának napjától, 

 az egészségkárosodott állapot megállapításának napjától, 

 az aktív korúak ellátásának megállapítása keretében a rendszeres szociális segélyre 
való jogosultság megállapításának napjától. 

 
3.§ Az álláskeresőnek a járási hivatallal történő együttműködési kötelezettsége teljesítésével 
kapcsolatos, tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült (helyi és helyközi) utazási 
költségeit a járási hivatal megtéríti. 
 
 

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint 

a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 
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A foglalkoztatást elősegítő támogatások (I. fejezet): 
1. Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása 
2. Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások 
3. Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások 
4. Bérköltség támogatás 
5. Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása 
6. A csoportos létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítését célzó támoga-

tás 
7. Munkaerőpiaci programok támogatása 

 
1. Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása 
A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból – az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra felkészítő képzés, 
valamint 
az olyan iskolarendszerű képzés, amelyre az éves költségvetési törvény normatív állami hoz-
zájárulást állapít meg kivételével – a következő képzésekhez nyújtható képzési támogatás: 

- az iskolai rendszerű szakmai képzés (szakképzés), valamint az iskolarendszeren kívüli 
szakmai képzések esetén – a felnőttképzésről szóló törvény alapján folyó – az állam 
által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés (az állam által el-
ismert szakképesítés megszerzése, továbbá munkakör betöltéséhez szükséges, foglal-
kozás, tevékenység gyakorlására képesítő végzettség megszerzése), valamint a szak-
mai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges isme-
retek elsajátítására irányuló képzés,  

- a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás, 
- pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása, 
- a szakképesítéssel rendelkező személyek számára nyújtandó államilag elismert nyelv-

vizsga megszerzésére irányuló képzés, 
- közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély [C, D, E kategóriára, valamint e 

kategóriáknak alkategóriáira és kombinált kategóriáira], mezőgazdasági vontató veze-
tésére jogosító járművezetői igazolvány, továbbá járművezetői engedély (II. kategóri-
ára és trolibuszra érvényesítve), tehergépkocsi és autóbuszvezetői alap-és továbbkép-
zési képesítés, a veszélyes áruk szállításához szükséges engedély (ADR) kiadásához elő-
írt képzés, továbbá az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításhoz szükséges 
képzés, és az építőgép-kezelő engedély kiadásához szükséges képzés, 

-  vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére 
indított oktatás, valamint vállalkozói kompetenciákat fejlesztő képzés 

feltéve, ha az abban részt vevő személy munkához jutását vagy munkájának megtartását se-
gíti elő. 
 
A fenti feltételek fennállása esetén sem adható képzési támogatás: 

- az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra felkészítő képzésre (kivéve az egyetemi (főisko-
lai) továbbtanulására felkészítő képzéshez, feltéve, ha a képzésben történő részvételt 
a cigány nemzetiségi önkormányzat, cigány nemzetiségi önkormányzati társulás vagy 
bíróság által nyilvántartásba vett cigány érdekképviseleti szervezet szervezi, vagy szer-
vezésében közreműködik), valamint 

- az olyan iskolarendszerű képzésre, amelyre az éves költségvetési törvény normatív ál-
lami hozzájárulást állapít meg. 
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Képzési támogatásként keresetpótló juttatás vagy keresetkiegészítés nyújtható, továbbá rész-
ben vagy egészben megtéríthető a képző intézmény által megállapított képzési költség, vala-
mint a képzéshez kapcsolódó szállás, élelmezés és a helyi, illetőleg helyközi utazás költsége. 
 
2. Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások 10.§ 
Annak részére nyújtható támogatás, aki 

- álláskereső, a 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás támogatás esetében ennek további 
feltétele, hogy a járási hivatal legalább egy hónapja tartja nyilván, vagy 

- rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és önmaga foglal-
koztatását egyéni vállalkozóként, egyéni cég tagjaként, gazdasági társaság – a társa-
ság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, mezőgazdasági őster-
melőként oldja meg. 
Mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, 
hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést kö-
vetően kezdi meg és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett 
őstermelői igazolvánnyal. 

 
A fenti személyek részére a következő támogatások nyújthatók: 

- 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás egészben vagy részben visszatérítendő vagy vissza 
nem térítendő formában, 

- legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig 
terjedő támogatás, 

- a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei. 
 
3. Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások 11.§ 

A támogatás hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű személy, továbbá megvál-
tozott munkaképességű személy foglalkoztatásához állapítható meg. 
Hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki 
a) álláskereső és 
1. legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy 
2. az ötvenedik életévét betöltötte, vagy 
3. 25. életévét nem töltötte be, vagy 
4. a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként tartja nyilván, vagy 
5. a saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy 
6. 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ille-
tőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban ré-
szesült, vagy 
7. 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás bünte-
tését töltötte; 
8. nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres 
fizetett alkalmazásban; 
b) olyan munkavállaló, akit munkahelyének elvesztése fenyeget, és 
1. az ötvenedik életévét betöltötte, vagy 
2. életkorra tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. 
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Súlyosan hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki legalább 24 hó-
napja álláskereső, vagy azt a hátrányos helyzetű személyt, aki legalább 12 hónapja állás-
kereső (kivéve azt a személyt, akit a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként 
tartja nyilván). 
 

4. Bérköltség támogatás 11/A. § 
A munkabér és a szociális hozzájárulási adó támogatása (bérköltség támogatás) a program 
célcsoportjához tartozó, valamint a program megvalósításában közreműködő személyek 
foglalkoztatásához nyújtható. 
 

5. Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása  
18.§ Vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a munkavállalók lét-
számának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító munkaadó (kedvezményezett) ré-
szére az új munkahelyek teremtéséhez, meglévő munkahelyek bővítéséhez, új technoló-
gia bevezetéséhez szükséges építési költségekhez, tárgyi eszközök és immateriális javak 
beszerzéséhez, valamint az új munkahelyek teremtésével összefüggő személyi jellegű rá-
fordításokhoz (regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás). 
 
18/C. § Munkahelymegőrzés támogatása annak a munkaadónak nyújtható, aki működés-
ével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszün-
tetni. 

 
6. A csoportos létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás 

21/A.§ 
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészéből támogatás nyújtható az Mt., 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. 
törvény hatálya alá tartozó munkaadó részére az előzőekben felsorolt törvényekben sza-
bályozott, általa végrehajtandó csoportos létszámcsökkentésnek a munkavállalókat, köz-
tisztviselőket, kormánytisztviselőket, közalkalmazottakat, továbbá hivatásos és szerződé-
ses katonákat érintő hátrányos következményei enyhítéséhez. 
 
A támogatás a MEB (a létszámleépítéssel érintett munkavállalók munkába helyezését elő-
segítő bizottság) működésével összefüggő kiadásokra használható fel. 
 

7. Munkaerőpiaci programok támogatása 26/A. § 
A térségi foglalkoztatási célok megvalósítására, munkaerőpiaci folyamatok befolyásolá-
sára, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatásának 
elősegítésére irányuló program magában foglalhatja a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény és végrehajtási szabályai által tar-
talmazott munkaerőpiaci szolgáltatásokat, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap fog-
lalkoztatási alaprészéből nyújtható foglalkoztatást elősegítő támogatásokat. 
 
A program indítása előtt programtervet kell készíteni. A program időtartama a három évet 
nem haladhatja meg. 
 
26/C. § A program lehet: 
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- központi munkaerő-piaci program, 
- regionális munkaerő-piaci program, 
- megyei munkaerőpiaci program. 

 
A támogatások további, közös szabályait a MüM rendelet 27. §, 27/A. §, 27/B. §, 27/C. §, 27/D. 
§-ai határozzák meg. 
 
A képzési támogatásként adható, költségtérítés szempontjából figyelembe vehető kiadások 
körét a MüM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
 
 

30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 
a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támoga-

tásokról 
 

A rendelet hatálya kiterjed 
- a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának, mint állami 

foglalkoztatási szervnek az állami foglalkoztatási szerv által közvetlenül, illetve a nyil-
vántartásba vett munkaerőpiaci-szolgáltatást nyújtó szervezeteken keresztül nyújtott 
munkaerőpiaci szolgáltatásokkal és azokhoz nyújtott támogatással kapcsolatos tevé-
kenységére, 

- a fővárosi és megyei kormányhivatal mint állami foglalkoztatási szerv támogatásával 
munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó természetes személyeknek és szervezeteknek az e 
szolgáltatással kapcsolatos tevékenységére, valamint 

- azokra a természetes személyekre és szervezetekre, akik a járási hivatal által nyújtott 
vagy támogatott szolgáltatást igénybe veszik. 

 
Munkaerőpiaci szolgáltatások: 

8. Munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása 
9. Munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 
10. Munkaközvetítés 

 
1. Munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása 

Az információnyújtás célja, hogy elősegítse az elhelyezkedést és az üres álláshelyek betöl-
tését. 
A szolgáltatás a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a régió, a megye, vala-
mint a kistérség munkaerőpiaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemző-
ire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és a munka-
nélküli ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással össze-
függő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását tar-
talmazza. 

Az információnyújtás történhet önállóan vagy tanácsadás, állásbörze, továbbá munkaköz-
vetítés keretében. 

 
 
2. Munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 
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A szolgáltatás 
- a munkatanácsadást (célja az azt igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó 

körülmények feltárása, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés 
megvalósítására irányuló terv kidolgozása), 

- a pályatanácsadást (célja, az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pálya-
módosításának elősegítése (pályaválasztási/pályamódosítási tanácsadás), és szá-
mára az érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerőpiaci igé-
nyeknek megfelelő pályaterv kialakítása), 

- az álláskeresési tanácsadást (célja azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát 
akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel: 
egyéni álláskeresési tanácsadás, álláskeresési technikák oktatása, álláskereső klub), 

- a rehabilitációs tanácsadást (célja, hogy a munka-, álláskeresési-, pszichológiai ta-
nácsadás szolgáltatások nyújtásával elősegítse a foglalkozási rehabilitáció irányának 
meghatározását, olyan megváltozott munkaképességű személyek számára, akik 
képzettségi szintjüknek megfelelő munkakörbe nem közvetíthetők), továbbá 

- a fenti tanácsadó tevékenységekhez, valamint a munkaerőpiaci képzéshez kapcso-
lódó pszichológiai tanácsadást (segít feltárni az álláskeresők számára az életveze-
tésből, a személyiségproblémákból eredő, elhelyezkedést akadályozó körülménye-
ket), továbbá 

- helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadást (célja szakmai, módszertani segítségnyúj-
tással hozzájárulni a térségben a foglalkoztatási helyzet javításához, a gazdasági élet 
résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek ke-
zeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek te-
remtéséhez) 

foglalja magában. 
 
A fenti tanácsadások a következő módon valósíthatók meg: 

- egyéni tanácsadói beszélgetés, 
- csoportos tanácsadás, 
- strukturált csoportfoglalkozás, 
- érdeklődés-, érték-, képesség-, valamint személyiségvizsgálat, 
- pályaismeret bővítése. 

 
3. Munkaközvetítés 

12. § A járási hivatal munkaközvetítő tevékenységét az álláskeresőként nyilvántartott és a 
közvetítést kérő személyekkel (munkát kereső), valamint az álláskínálókkal együttműködve 
folytatja, melynek keretében személyes beszélgetést folytat a munkát keresővel, foglalkoz-
tatást akadályozó körülmény megállapítása esetén a megfelelő szolgáltatás igénybevételét 
tanácsolja, kapcsolatot tart azokkal az álláskínálókkal, elősegíti az munkát keresők és az ál-
láskínálók találkozását. 
A munkaközvetítés egyéni és csoportos közvetítés formájában valósulhat meg. 
14. § A járási hivatal a közvetítést kérő személy részére munkaközvetítést akkor végez, ha 
a közvetítést kérő személy rendelkezik a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez 
szükséges feltételekkel, és a járási hivatallal kapcsolatot tart. 

 
15. § Munkaerőigény bejelentése és nyilvántartása 

A munkaadó köteles bejelenteni 
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- az olyan be nem töltött álláshelyet, amelyben a foglalkoztatásra munkaviszony ke-
retében kerül sor, 

- a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem össze-
vont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési köte-
lezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az összevont 
kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyaror-
szágon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok ma-
gyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 
jogszabályban meghatározott körben az olyan álláshelyet, amelyben a foglalkozta-
tás munkaviszonyon kívüli egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében 
történik. 

 
21. § Támogatás munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók részére 
A kormányhivatal pályázati eljárás eredményeként támogatást nyújthat olyan egyéni vállal-
kozó vagy jogi személy részére, aki (amely) térítésmentesen 

- munkaerőpiaci és foglalkozási információt nyújt elmaradott térségekben, vagy munka-
erőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára, 

- munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs és pszichológiai tanácsadást nyújt azoknak 
a személyeknek, akiknek a járási hivatal e szolgáltatások igénybevételét felajánlotta, 
vagy 

- mentori szolgáltatást nyújt azoknak a személyeknek, akiknek a járási hivatal e szolgál-
tatást igénybevételét felajánlotta, 

- helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadást végez. 
A támogatások nyújtásának további feltételeit a 21. § (2) bekezdése határozza meg. 
 
A támogatás vissza nem térítendő formában legfeljebb 3 évre adható. 

 
26. § A munkaerőpiaci szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás 
Az álláskereső kérelmére keresetpótló juttatás állapítható meg a járási hivatal által a részére 
felajánlott, az álláskereső klub foglalkozásain történő részvétel időtartamára, ha a szolgáltatás 
időtartama legalább az 5 napot eléri, és a szolgáltatást a járási hivatal nyújtja, vagy a kormány-
hivatal a nyújtásához támogatást állapított meg. A juttatás egy naptári évben legfeljebb 90 
napra állapítható meg. 

 
A kormányhivatal által támogatott szolgáltatás nyújtásának személyi feltételeit a GM rendelet 
1. számú melléklete tartalmazza. 
 
 

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 
 

Az OM rendelet 2. számú melléklete határozza meg az 1993-tól az OKJ-ből törölt és összevont 
szakképesítéseket tartalmazó listát, valamint a megjelent OKJ szakképesítések egymással tör-
ténő megfeleltetését. 
 
Az OM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a szakképesítésnek az OKJ-be történő felvé-
teléhez, az OKJ-ben szereplő szakképesítés módosításához, illetőleg a szakképesítésnek az 
OKJ-ből történő törléséhez szükséges előlapot. 
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375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 

 
A rendelet célja: a közfoglalkoztatásnak a munkanélküliség csökkentésére alkalmas egységes 
rendszerének létrehozása, az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfeladatok ellátá-
sának ösztönzése, valamint az erre a célra szolgáló pénzügyi keret hatékonyabb felfelhaszná-
lása. 
 
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási támogatások előirányzata a rendelet szabá-
lyai szerint használható fel. 
 
Az előirányzat terhére nyújtható támogatások: 

1. rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása; 
2. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása; 
3. közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás;  
4. vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) 

részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás;  
5. speciális közfoglalkoztatási program támogatása; 
6. országos közfoglalkoztatási program támogatása. 

 
1. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása  

3. § Támogatás nyújtható 
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy 
- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti 

rehabilitációs ellátásban részesülő személy, 
- a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálá-

sáig annak, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő el-
ismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy 

- annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti ható-
ság a kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el 

legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony ke-
retében, napi 4 órás munkaidőben történő foglalkoztatására. 

 
Támogatás a közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkoztatási garantált bér – ideértve a közfoglal-
koztatottat az állásidőre megillető bért és a munkavezetőt megillető bért is –, a teljesítmény-
bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó legfeljebb 95 százalékának mértékéig 
nyújtható. Támogatás állapítható meg továbbá a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek-
hez (a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja, a munka- és védőruházat és egyéni vé-
dőeszköz költsége, a munkaadót terhelő utazási költség, a munkásszállítás költsége, a munka-
végzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége), melynek mértéke legfeljebb a tényle-
gesen foglalkoztatottak után a közfoglalkoztatási bérhez és járulékaihoz nyújtott támogatási 
összeg 5 százaléka. 
 
A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében legfeljebb 4 hónap 
lehet. 
 
2. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 
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4. § Támogatás nyújtható 
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, vagy 
- a járási hivatal által kiközvetített álláskereső 
- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti reha-

bilitációs ellátásban részesülő személy, 
- a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig 

annak, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés 
iránti kérelmet nyújtott be, vagy 

- annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti hatóság a 
kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el, 

- azon álláskereső személynek, akinek legalább negyven százalékos mértékű egész-
ségkárosodását a rehabilitációs szakértői szerv megállapította, vagy aki vakok sze-
mélyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül 

határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4–8 órás munkaidőben tör-
ténő foglalkoztatására. 
 
A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájáru-
lási adó mértékének 100 százalékáig terjedhet. Ezen túlmenően támogatás nyújtható a fog-
lalkoztatásból eredő közvetlen költséghez, valamint a hosszabb időtartamú közfoglalkozta-
tási program megvalósításához szükséges anyagköltséghez, valamint a polgármesteri hiva-
tallal nem rendelkező települési önkormányzat közfoglalkoztató részére a hosszabb időtar-
tamú közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges szervezési költséghez. 
 
A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében legfeljebb 12 hó-
nap lehet. Kérelemre egy alkalommal – a közfoglalkoztatotti létszám emelése nélkül – to-
vábbi legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható. 

 
3. Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás 

4/A. § Támogatás nyújtható a közhasznú kölcsönző részére, ha 
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy 
- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti re-

habilitációs ellátásban részesülő személy 
legalább 60 nap és legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoz-
tatási jogviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja. 

 
A támogatás a foglalkoztatott közfoglalkoztatási bére és az ahhoz kapcsolódó – a szociális 
hozzájárulási adóból kedvezmény igénybevételével csökkentett – szociális hozzájárulási 
adó mértékének 50-80 százalékáig terjedhet. A támogatási időszak a közfoglalkoztatási 
jogviszony időtartama, de legfeljebb egy naptári évre esően 11 hónap lehet. 

 
 

4. Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy rehabilitációs el-
látásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás 
5. § A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az 
egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadó részére támogatás nyújt-
ható, ha 
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- a járási hivatal által kiközvetített, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jo-
gosult személy vagy 

- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti 
rehabilitációs ellátásban részesülő személy 

teljes munkaidőben, munkaviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja.  
További feltétel, hogy a munkaadó 

- a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban meglévő 
munkavállalója munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes 
felmondással nem szüntette meg, 

- kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszony megszüntetésére a támogatás 
folyósításának időtartama alatt sem kerül sor, továbbá 

- vállalja a munkavállaló továbbfoglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási 
időtartama 50 százalékának megfelelő időtartamra. 

 
A támogatás mértéke a kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum és 
az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó munkáltató által megfizetett összegé-
nek 70%-áig terjedhet. A támogatás legfeljebb 8 hónapra nyújtható. 

 
5. Speciális közfoglalkoztatási program támogatása 

5/A. § Támogatás nyújtható a járási hivatal által kiközvetített mentális, szociális, egész-
ségügyi problémákkal küzdő álláskereső határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony 
keretében, napi 6 órás munkaidőben történő foglalkoztatására. 
A támogatás közfoglalkoztatási pontnak (települési önkormányzat, önkormányzati 
nonprofit gazdasági társaság) minősülő közfoglalkoztató részére nyújtható. 
 
Támogatás nyújtható: 

- a speciális közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási 
adó mértékének 100 százalékáig, 

- a foglalkoztatásból eredő közvetlen költséghez, amelynek mértéke nem halad-
hatja meg a speciális közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát, 

- a speciális közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges beruházási 
költségekhez – ideértve a speciális munkahely kialakításához kapcsolódó költ-
ségeket – 100 százalék mértékig, 

- a kormányhivatallal történő előzetes egyeztetés szerint a speciális közfoglal-
koztatási program megvalósításához szükséges szervezési költséghez – különö-
sen a munkairányítók bérköltsége, terembérlet, a közfoglalkoztatottak napi 
egyszeri meleg étkeztetése, a munkaerő-piaci, szociális és egészségügyi szolgál-
tatások igénybevételéhez kapcsolódó utazási költség – 100 százalék mértékig, 

- a speciális közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges anyagkölt-
séghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a speciális közfoglalkoztatási 
bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támoga-
tás 20 százalékát. 
 

A támogatási időszak a speciális közfoglalkoztatási program tekintetében 5 hónap. A 
támogatás kérelemre nyújtható, a program támogatásáról a közfoglalkoztatásért fele-
lős miniszter mérlegelési jogkörében dönt. 
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6. Országos közfoglalkoztatási program támogatása 

Támogatás nyújtható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél eléré-
sére irányuló program keretében történő 

- az álláskereső, vagy 
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, 
- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti 

rehabilitációs ellátásban részesülő személy, 
- a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírá-

lásáig annak, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő 
elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy 

- annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti ható-
ság a kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el, 

- azon álláskereső személynek, akinek legalább negyven százalékos mértékű 
egészségkárosodását a rehabilitációs szakértői szerv megállapította, vagy aki 
vakok személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban ré-
szesül 

határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4–8 órás munkaidőben 
történő foglalkoztatására. 
 
A támogatás a közfoglalkoztató részére abban az esetben nyújtható, ha 

- a közfoglalkoztató a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elősegítő 
képzés lehetőségét biztosítja, 

- a képzés, a szociális földprogram, továbbá a megváltozott munkaképességű 
személyek közfoglalkoztatása kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony létesí-
téséhez más központi költségvetési előirányzatból támogatásban – ide nem 
értve a közfoglalkoztató alapfeladatainak ellátásához nyújtott támogatást – 
nem részesül. 

 
A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzá-
járulási adó mértékének 100 százalékáig terjedhet. Ezen túlmenően támogatás nyújt-
ható a foglalkoztatásból eredő közvetlen költséghez, valamint az országos közfoglal-
koztatási program megvalósításához szükséges anyagköltséghez, amelyek összesített 
mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szo-
ciális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát. Legalább száz fő közfog-
lalkoztatása esetén támogatás nyújtható az országos közfoglalkoztatási program meg-
valósításához szükséges szervezési költséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg 
a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyúj-
tott támogatás 3 százalékát. 
 
A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében legfeljebb 
12 hónap lehet. Az országos közfoglalkoztatási program támogatási időszaka kére-
lemre egy alkalommal – a közfoglalkoztatotti létszám emelése nélkül – további legfel-
jebb 6 hónappal meghosszabbítható. 

 
Eljárási szabályok 
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A fenti támogatások kérelemre nyújthatók, melyet a tervezett közfoglalkoztatás helye, illetve 
a foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani. Az országos közfoglal-
koztatási programra vonatkozó közfoglalkoztatási támogatás esetében az igénylő a közfoglal-
koztatási programról előzetes tervezetet készít, amelyet a hatósági szerződés megkötésére 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz kell benyújtani. 
 
A közfoglalkoztatásért felelős miniszter a rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására, a 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására, a közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló 
támogatásra, az országos közfoglalkoztatási program támogatására közfoglalkoztatási minta-
programokat indíthat. 
 
 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke 
Az európai és tagállami foglalkoztatás növelése érdekében az EUMSz 107. és 108. cikkében 
rendelkezik a tagállamok támogatásainak céljáról, módjáról, azok belső piaccal való össze-
egyeztethetőségéről. Ennek értelmében megengedhetők azon térségek gazdasági fejlődésé-
nek előmozdítására nyújtott támogatások, melyeken az alacsony életszínvonal, vagy a jelentős 
alul foglalkoztatottság miatt szükséges a beavatkozás.  
 
 
Európai Bizottság 651/2014/EU rendelete 
A hátrányos helyzetű és a megváltozott munkaképességű munkavállalók egyes csoportjai még  
mindig rendkívüli nehézségekkel szembesülnek a munkaerőpiacra történő belépés, valamint 
a munkaerőpiacon maradás tekintetében. A hatóságok ezért olyan intézkedéseket alkalmaz-
hatnak, amelyek ösztönzőleg hatnak a vállalkozásokra az említett munkavállalói csoportok, 
különösen a fiatalok foglalkoztatási szintjének emelése tekintetében. Mivel a foglalkoztatási 
költségek a vállalkozások szokásos működési költségeinek részét képezik, a hátrányos helyzetű 
és a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatásnak 
pozitív hatást kell gyakorolnia az említett munkavállalói csoportok foglalkoztatási szintjére, és 
nem csupán azon költségek csökkentését kell lehetővé tennie a vállalkozások számára, ame-
lyeket egyébként is viselniük kellene. 
 
Az Európai Bizottság 651/2014/EU rendelete a Szerződés 109. cikkével összhangban kinyilvá-
nítja, hogy bizonyos feltételekkel az egyes támogatási kategóriák mentesíthetők a bejelentési 
kötelezettség hatálya alól: a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k) nyújtott támogatás, a kuta-
tás-fejlesztés javára nyújtott támogatás, a környezetvédelem javára nyújtott támogatás, a fog-
lalkoztatási és képzési támogatás stb. Ennek értelmében az érvényes a szabályozás alapján 
mentesül az állam a bejelentési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű munkavállalók felvé-
teléhez nyújtott támogatás, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásá-
hoz nyújtott támogatás és a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával 
járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás esetén is. 
 
 
 
Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU Rendelete 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1304/2013/EU RENDELETE az Európai Szociális Alapról 
és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. Az ESZA célja, 
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hogy javítsa a foglalkoztatási lehetőségeket, erősítse a társadalmi kohéziót, küzdjön a szegény-
ség ellen, ösztönözze az oktatást, a készségeket és az egész életen át tartó tanulást, továbbá 
aktív, átfogó és fenntartható befogadási politikákat alakítson ki, és ezzel – az EUMSZ 174. cik-
kének megfelelően – hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósulásá-
hoz. Az ESZA-nak figyelembe kell vennie a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a 
megfelelő szociális biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, vala-
mint az oktatás, a képzés és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó köve-
telményeket. Európa 2020 stratégia).  
 
Annak biztosítására, hogy az ESZA teljes összhangban álljon az EU2020 stratégia célkitűzései-
vel, különös tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás, a képzés és a társadalmi kirekesztés, a 
szegénység és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem terén meghatározott célkitűzé-
sekre, az ESZA-nak támogatnia kell a tagállamokat, figyelembe véve az Európa 2020 integrált 
iránymutatásokat és vonatkozó országspecifikus ajánlásokat, valamint nemzeti szinten a nem-
zeti foglalkoztatási stratégiákkal, a nemzeti szociális jelentésekkel, a nemzeti romaintegrációs 
stratégiákkal és a fogyatékosságal élőkre vonatkozó nemzeti stratégiákkal alátámasztott nem-
zeti reformprogramokat.  
 
Az ESZA feladata a foglalkoztatás ösztönzése, a munkaerő-piacra való belépés javítása – külö-
nös tekintettel a munkaerő-piactól legtávolabb állókra –, és az önkéntes munkavállalói mobi-
litás támogatása, a munkaerő képzésből foglalkoztatásba történő elmozdulás ösztönzése. 
Létre kell hozni az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést. A kezdeményezés keretében támo-
gatni kell a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalokat (a további-
akban: NEET-fiatalok), akik munkanélküliek vagy inaktívak, így támogatva az ESZA-finanszíro-
zás útján támogatott tevékenységek végzését. 
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