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Előszó 
 

A Dél-Hevesi Foglalkoztatási Együttműködés létrehívására irányuló folyamat első lépéseként 
konzorcium alakult Heves Város Önkormányzatának vezetésével és Heves Megyei 
Kormányhivatal, Kisköre Város Önkormányzata, Fejlesztési és Koordinációs Központ 
Nonprofit Kft. és az Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért konzorciumi tagok 
csatlakozásával.  

Ezt követően a konzorcium támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-5.1.2-15-HE1 kódszámú, 
„Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű támogatási konstrukció keretében, amely 
eredményeként 420.000.000.- Ft támogatást nyert a foglalkoztatási együttműködés 
létrehozására, fejlesztésére és működtetésére irányuló, 2019-ig tartó projekt megvalósítására.  

2017. november 24-én aláírásra került a Dél-Hevesi Foglalkoztatási Paktum Együttműködési 
Megállapodása, amelyhez a konzorciumi tagokon kívül további 13 szervezet csatlakozott. 

 

Jelen dokumentum a TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 kódszámú, „Foglalkoztatási 
együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben” című projekt által előkészített és annak 
keretében létrejövő foglalkoztatási együttműködés által megvalósítani kívánt célokat és azok 
eléréséhez szükséges fejlesztési prioritásokat, megvalósítandó aktivitásokat foglalja magában. 
A Stratégia előkészítése során igényfelmérés készült a térségi munkaerő-piaci szereplőivel – 
így a bevonáson, aktivizáláson túl, a helyzetelemzés alapját képező statisztikai adatokat 
kiegészítve ezen információk és javaslatok is beépítésre kerültek a dokumentumba.  
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I. Helyzetelemzés 
1. A Dél-Hevesi Foglalkoztatási Stratégia beavatkozási területének meghatározása  

A Dél-Hevesi Foglalkoztatási Stratégia területi hatálya a Hevesi járás teljes területére, valamint 
a Hatvani és Gyöngyösi járáshoz tartozó települések egy részére terjed ki, 38 települést érintve. 

1. ábra: A paktum megvalósítási területe (sötéttel a bevont települések szerepelnek) 

 
Település szinten az alábbi városok és községek tartoznak a Stratégia beavatkozási területéhez: 

§ Gyöngyösi járásban: Adács, Atkár, Gyöngyöshalász, Karácsond, Ludas, Nagyfüged, 
Nagyréde, Vámosgyörk és Visznek, 

§ Hatvani járásban: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, 
Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó 

§ Hevesi járás: Átány, Boconád, Erdőtelek, Erk, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, 
Kömlő, Pély, Tarnabod, Tarnaméra, Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk, 
Tiszanána, Zaránk  

 

2. Célcsoport 

A Stratégia célcsoportját a dél-hevesi térségben munkát vállalni szándékozó álláskereső 
hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak alkotják. 

 

Álláskereső hátrányos helyzetű személyek 

§ Alacsony iskolai végzettségűek (Legfeljebb általános iskolai végzettségűek) 

§ 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 

§ 50 év felettiek 
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§ GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül 
nevelő felnőttek 

§ Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

§ Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek 

§ Megváltozott munkaképességű személyek 
§ Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

 

Közfoglalkoztatottak  

Közfoglalkoztatottnak a közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott természetes 
személyeket tekintjük. Közfoglalkoztatott az a személy lehet, aki a járási hivatalban regisztrált 
álláskereső – foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy 
szociális ellátásra nem jogosult álláskereső, ideértve azt az álláskeresőt is, akinek 
álláskeresőként való nyilvántartása a közfoglalkoztatási jogviszonya miatt szünetel − vagy a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs 
ellátásban részesülő személy.  

 

Inaktívak 

Azon személyek, akik a Stratégia megvalósítása során végzett tevékenységekbe történő 
bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és 
nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni.  

A célcsoport ezen szegmense jellemzően nem regisztrált álláskereső, de az aktivitás erősítésével 
és támogatásokkal a Stratégia megvalósítása esetükben is hozzájárulhat a munkaerő-piaci 
beilleszkedéshez.  

 

3. Dél-hevesi foglalkoztatási helyzetfeltárás 

 

A dél-hevesi foglalkoztatási helyzet feltérképezéséhez vizsgáltuk a lakosság demográfiai 
trendjeit, a gazdasági mutatókat, vállalati meglátásokat, a térség képzettségi szintjét és a 
munkanélküliségi valamint foglalkoztatási adatokat. 

A helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH adatait, nyilvánosan elérhető statisztikákat, valamint a 
Heves megyei Kormányhivatal által szolgáltatatott célzott adatokat használtuk. Továbbá 
igényfelmérés keretében készítettünk interjúkat és tartottunk workshopokat a releváns 
munkaerő-piaci szereplők számára, a célcsoport részére pedig fókuszcsoportos beszélgetést – 
az ez alkalmakból szerzett információk segítik megérteni a problémák közötti ok-okozati 
összefüggéseket és helyi sajátosságokkal árnyalják az adatok nyújtotta képet. 
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A Dél-Hevesi Foglalkoztatási Együttműködés Heves megye déli részét érinti, amely az Észak-
Magyarországi régióban található, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megye 
szomszédságában fekszik. Budapestet követően az 4. legkisebb méretű megye (3637 km2) 
hazánkban. Az ország településeinek 3,8%-a található Heves megyében, a 121 településből 11 
rendelkezik városi ranggal és ebből 7 város járásközpontként funkcionál. Hazánk területének 
3,9 %-át adja Heves megye és Magyarország népességének 3,1%-a él a megyében. Heves 
megye a ritkábban lakott térségek közé tartozik, a 2011-es népszámlálási adatok szerint az 
országos érték 80%-a az 1 km2-re jutó lakosok száma, mely Heves megyében 85 fő, 
Magyarországon 107 fő átlagosan.  

A megye településszerkezet tekintetében változatos, három elkülöníthető részre tagolódik. Az 
északi terület aprófalvas elrendezésű, amelyeknek lakosságszáma jellemzően nem éri el az 
1000 főt. A megye középső része nagyobb méretű településekkel rendelkezik, itt található a 
három legnépesebb város (a megyeszékhely Eger, valamint Hatvan és Gyöngyös), továbbá a 
községek lakosság száma is átlagot tekintve meghaladja a 2000 főt. A megye déli területén is 
jellemzően nagyobb községek találhatóak, átlagosan 1600 főt számláló népességgel, köztük két 
jelentősebb várossal, Füzesabonnyal és Hevessel. A területen a mai napig nagy hagyománya 
van a mezőgazdaságnak. 

Közlekedési szempontból Heves megye nemzetközi és országos szinten is fontos szerepkörrel 
bír a közúthálózat, a vasúthálózat, és a szénhidrogén - szállító vezetékek és az energiaellátást 
biztosító vezetékek hálózatában egyaránt. A közlekedési potenciál a megyén belül déli 
területére koncentrálódik, az M3-as autópálya nemzetközi szinten is jelentős közlekedési 
útvonal. Azonban a Hevesi járás attól függetlenül, hogy közel esik az autópályához, annak 
gazdasági előnyeit egyelőre nem tudja kihasználni.  Befektetés ösztönzés szempontjából fontos 
az autópályákhoz vezető alsóbbrendű utak minősége és terhelhetősége, amelyek többségében 
felújításra szorulnak a dél-hevesi térségben. A három vizsgált járás közül a több szempontból 
hátrányos helyzetű Hevesi tömegközlekedését vizsgálva megállapítható, hogy helyközi 
autóbuszjárat minden települést érint, azonban településenként nagyon változó a menetrend, 
továbbá vasúti közlekedési lehetőségek tovább csökkentek az elmúlt években a járásban, 
jelenleg 3 település rendelkezik vasútállomással a 17-ből.  

 

a) Demográfiai trendek 

 

Heves megye lakónépességének száma 2017. év elején 297 ezer fő volt, amely az országos 
trendhez hasonlóan csökken az elmúlt évtizedekben. 2011-es népszámlálási adatok szerint a 
megye népességének 11,8 %-át vesztette el 1980 óta, amely jelentősen meghaladja az országos 
értéket (7,2%) is. A népességszám csökkenését a születési és halálozási rátának alakulása, 
valamint az oda- és elköltözések aránya együttesen alakítja. 
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2. ábra: Természetes szaporodás/fogyás (ezrelék), Forrás: TEIR 

Az élveszületések és a 
halálozások különbözete ezer 
lakosra vetítve a megye 
minden járásában negatív 
értéket mutat 2015-ben, azaz a 
halálozások száma 
meghaladta a születések 
számát a Stratégia 
beavatkozási területének 
tekintetében is. 

 

 

 

3. ábra: Vándorlási egyenleg (ezrelék), Forrás: TEIR 

A vándorlási egyenleget 
vizsgálva megállapítható, hogy 
2015-ben a dél-hevesi 
térségben jelentősebb az 
elvándorlás mértéke, míg a 
megye északi részén vannak 
olyan járások, amelyeknél az 
odavándorlás számottevőbb. A 
déli területen a Hevesi járásban 
6 ezreléket közelítő a lakosság 
elvándorlása, míg a Hatvani és 
Gyöngyösi járásban 
alacsonyabb értéket mutat.  

 

Az elmúlt két évtizedben az el- és odavándorlások különbözete Heves megyében pozitív volt, 
azonban mértéke visszaesett és a csökkenő odavándorlások száma már nem képes 
ellensúlyozni a természetes fogyás értékét, így csökken a lakosság.  

 

Az igényfelmérés során készített interjúk és workshopok tapasztalatai alapján jellemzőbben a 
fiatalok és a képzett munkaerő vándorol el a térségből, amely szintén hatással van a születések 
csökkenő számára és mindezek által az országosan is jellemző elöregedési folyamatot erősíti. 
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Hazánkban az öregedési index (az idős népesség1 a gyermeknépesség2 százalékában) értéke 
2016-ban 126,1% volt. Az országos adathoz képest az Észak-Magyarországi régióban kevesebb 
időskorú jut egy gyermekre (122,8%) – ezen belül Heves megyében átlagosan 138,6% az 
öregedési index, amely szomszédos megyék közötti értéket mutat, ennél magasabb (141%) 
Nógrád megyében, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében alacsonyabb (111,4%).  

Az elmúlt másfél évtizedben az országos eltartottsági ráta 2,2 százalékponttal emelkedett, 
2016-ban 48,7% volt, az Észak-Magyarországi régió értéke ennél 1,5%-kal magasabb. A régió 
megyéi közül a ráta Hevesben a legkiemelkedőbb, itt 100 aktív korú személyre 51,6 eltartott 
jut, melyek közül a 0-14 évesek aránya 21,6%, az időseké pedig 30%; ez az országos 
viszonylatban a megyék között a legmagasabb érték. Az eltartottsági ráta emelkedéséhez a 
térség elöregedése is hozzájárul. 

 

b) Gazdasági mutatók vizsgálata 

 
4. ábra: Egy főre jutó bruttó hazai termék (ezer Ft), Forrás: www.ksh.hu 

Heves megye 2014-ben 
Magyarország bruttó hazai 
termékének összesen 2%-át 
tette ki, így a megyék 
rangsorában hátra (14. hely) 
sorolódik. Azonban az elmúlt 
évek során folyamatosan 
növekszik az országos és 
régiós trendekkel 
párhuzamosan a GDP értéke a 
megyében, az Észak-
Magyarországi régióban a 
megye teljesített a legjobban. 

 

2015-ben Heves megye ipari termelése kiemelkedő volt, egy főre számított értéke 
egyharmaddal meghaladta az országos átlagot. Mindennek több, mint háromnegyedét a gépipar 
adta, amelynek volumene folyamatos intenzitással erősödik. Az elmúlt években még az 
építőipar kezdett el jelentősebben növekedni, már a hazai átlag 70%-ához közelít az egy főre 
vetített termelt értéke. Továbbá felszálló ágban van a megye idegenforgalma, a vendégéjszakák 
számát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 10%-t meghaladta az éves növekedése. 
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Amennyiben nem a termelt értéket, hanem a vállalkozások számának megoszlását vizsgáljuk, 
akkor az ipar csak a 3. helyen szerepel Heves megyében, ezt követi az építőipar, és megelőzi a 
kereskedelem és gépjárműjavítás.  

5. ábra: Regisztrált vállalkozások számaránya a régióban, Forrás: ksh.hu 

  

 

 
 

 

 

A megye a működő 
vállalkozások száma alapján, 
régiós szinten ismét középen 
helyezkedik el, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye után.  

A regisztrált vállalkozásokat formájuk szerint csoportosítva kiemelendő, hogy a Heves 
megyében működők negyedét egyéni vállalkozók teszik ki, 15% a korlátolt felelősségű 
társaságok aránya és rendkívül alacsony (0,4%) a szövetkezetek száma.  

Heves megyében és az érintett járásokban a legtöbb gazdasági szervezet a mikro- és 
kisvállalkozási formában tevékenykedett 2016-ban. Azonban, az alkalmazottak számát nézve a 
nagyvállalatok teszik ki több, mint a felét a megyében foglalkoztatottaknak, a közepes 
vállalkozások pedig több, mint negyedét – így a leggyakoribb gazdasági szervezeti formák 
munkaerő-piaci részesedése a 15%-ot sem éri el.  

Az önálló vállalkozók kevesebb mint egyharmada (30%) űzi főfoglalkozásként tevékenységét, 
több, mint egynegyedük (27%) nyugdíj mellet és közel fele (43%) mellékfoglalkozásúként 
került bejegyzésre. 

 

Az alkalmazottként dolgozók arányát vizsgálva azt látjuk, hogy a feldolgozó iparban 
dolgozik közel a munkavállalók egyharmada, ezt követi 10% feletti arányban még az oktatás 
és az egészségügyi, szociális ellátás. Jelentősebb foglalkoztatási ágazat közé tartozik még a 
közigazgatás és a kereskedelem. A legkevesebb alkalmazott a bányászatban dolgozik, kevéssé 
népszerű még az egyéb személyi szolgáltatások nyújtása és a vízellátás. 

2017. I. negyedévben az alkalmazásban állók havi bruttó keresete átlagosan 260 151 Ft volt 
Heves megyében, amely az országos 11%-os növekedésnél erőteljesebben emelkedett, 15,7%-
kal többet kerestek átlagosan a megyében dolgozók, mint egy évvel korábban. 
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6. ábra: Alkalmazásban állók megoszlása (2017. I. n. év, %), Forrás KH adatszolgáltatás 

 

 

A 2017. I. negyedévében a megyében a legtöbb újonnan regisztrált gazdasági szervezetet a 
GFO’14 besorolása szerint mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat gazdasági ágazatban 
jegyezték be, melyet az ingatlanügyletek, valamint a kereskedelem és a gépjárműjavítás 
követett. Utóbbi két tevékenységű vállalkozások nagyobb számú alapítása tovább növeli a 
megyében leggyakoribbnak számító cégek számarányát.  

A vállalkozások árbevételének megoszlását régiók szerint vizsgálva megállapítható, hogy 
Észak-Magyarország több éve Dél-Dunántúlt követően a legkevesebb árbevétellel rendelkező 
régió, 2013 óta a hazai bevételek összesen 6,3-6,6%-át tudhatta magáénak. 

 

Heves megye beruházási vonzó ereje a 2008-as válságot követően a legerőteljesebben esett 
vissza a régióban. Az országosan jellemző kisebb fokú csökkenéshez képest Észak-
Magyarországot jobban sújtotta a gazdasági válság, a térség – Nógrád megyét követően – 2013-
ban küzdötte vissza magát a válság előtti szintre és indult erős fejlődésnek. 

Heves megye 2014-es és 2015-ös gyarapodása beruházás szempontjából arányaiban jóval 
megelőzte az országos fejlődési szintet. 2013-hoz képest közel 60%-kal több beruházás valósult 
meg a megyében az azt követő évben, majd ismét 25%-os növekedést ért el – amely mindkét 
esztendőben a hazai fejlődés két és félszeresét jelentette. 
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7. ábra: Beruházások teljesítményértékének összehasonlítása, saját szerkesztés (forrás: 
www.ksh.hu) 

A fejlesztések közel felét 
(48%) a legtöbb embert 
foglalkoztató feldolgozóipar 
adta. A beruházások 13%-a az 
energiaiparban, 8,1%-a a víz- 
és hulladékgazdálkodásban 
valósult meg. A beruházások 
összegének közel egyharmadát 
tették ki az építkezések, míg 
70%-át gépek, berendezések, 
járművek beszerzésére 
fordították.  

 

A vállalkozások minden létszámnagyság szerinti típusa tervez a következő egy évben 
létszámbővítést. Saját jelenlegi méretükhöz képest a mikro vállalkozások kívánnak a 
legnagyobb százalékban bővíteni, azonban ez a megyében tervezetten felvételre kerülő új 
munkaerő kevesebb, mint 7%-t fogja kitenni. A térségben kevés, azonban a foglalkoztatásban 
legnagyobb szerepet vállaló közép- és nagy vállalatok az összesen felvenni kívánt 1602 fő több, 
mint 83%-át tervezi alkalmazni. A létszámbővítések jelenleg heves megyei álláskeresőkkel 
történő feltöltése több, mint 12%-os csökkenést jelentene a 2017. II. negyedévben nyilvántartott 
álláskeresők 12 573 fő átlagos létszáma tekintetében. 

 

Létszámnagyság-kategória Jelenlegi 
létszám (fő) 

Létszám 12 hónap múlva 

Fő Változás  

Fő % 

Mikro (0-9 fő) 763 870 107 14,0 

Kis (10-49 fő) 4189 4350 161 3,8 

Közepes (50-249 fő) 9948 10288 340 3,4 

Nagy (250 fő felett) 19531 20525 994 5,1 

Összesen 34431 36033 1602 4,7 

8. táblázat: Létszámváltozás vállalati méret szerint 2017. 06. 30 .- 2018.  06. 30. (forrás: Heves 
megye - Negyedéves Munkaerő-gazdálkodási Felmérés 2017 II. negyedév) 
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c) Képzettségi szint 
 

Heves megyében a 15 éves és idősebb népesség körében a képzettségi mutatók a két 
népszámlálás között javultak, azonban az országos értékekkel közel azonos mértékben, így 
továbbra is elmaradást mutatnak a hazai átlaghoz képest. A legjelentősebb különbség a 
felsőfokú végzettségűek tekintetében állapítható meg – tekintettel arra, hogy az országos 
arányszámhoz képest a megyei annak csak a 77%-a. A középfokú végzettséggel rendelkező 
aránya 40% felé emelkedett és kevesebb, mint a lakosság 7%-a nem rendelkezik 8 osztállyal.  

Az igényfelmérés során készített interjúk és workshopok során a releváns szereplők elmondták, 
hogy városi környezetben jellemzően magasabb az iskolai végzettség, kiemelten a felsőfokú 
képesítés tekintetében. Ezek alól kivételek a városokban található szegregációval 
veszélyeztetett területek, valamint a szegregátumok. A községekben és a nagyközségekben az 
iskolázottság általánosan alacsonyabb szintű, még a 8 osztályt sem végzettek és a legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők tekintetében is. A kisebb települések azzal a 
problémával, küzdenek, hogy már középfokú oktatásba is eljárnak a gyerekek, felsőfokú oktatás 
szempontjából pedig jellemzően el is költöznek kollégiumba vagy bérelt lakásba a tanulmányok 
végzése alatt, amelyet követően az ott kialakult életüket, kapcsolatrendszerüket fenntartva 
általában nem térnek vissza a szülőfalujukba. A fiatal és képzett munkaerő elvándorlásával a 
településeken – és jellemzően az egész dél-hevesi térségben - arányaiban növekszik az alacsony 
státuszú lakosság aránya, így hosszú távon még kevésbé vonzó a hazatérés az elszármazottak 
számára, valamint a területi különbségek nőnek, a falvak között jelentős különbségek vannak 
jelenleg is szegregációs mutatókban. 
 

9. ábra: Iskolai végzettség (forrás: Népszámlálás) 
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Heves megye középfokú képzése a megyeszékhelyen összpontosul, itt érhető el a legszélesebb 
kínálat és a legtöbb középfokú iskola rendszerű képzési intézmény. A Stratégia beavatkozási 
területén a járásközpontokban érhetőek el az ilyen típusú iskolák, illetve az egri Szakképzési 
Centrumnak Lőrinciben található még egy Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma. 

Az igényfelmérés során elmondták a helyi szakemberek és döntéshozók, hogy a fiatalok 
leggyakrabban ingáznak a középiskolába, amennyiben nem a járásszékhelyre járnak, akkor 
jellemzőbb a kollégiumi elhelyezés. Azonban a felsőfokú oktatásban résztvevőknél változik az 
arány és leginkább kollégiumban élnek vagy bérelnek lakást az oktatás városában. A 
tanulmányok érdekében történő elköltözés általában nem átmeneti, gyakran nem térnek vissza 
a képzett fiatalok a származási településükre. 

 

d) Foglalkoztatottság és munkanélküliség  

 

A gazdasági aktivitás Heves megyében az elmúlt évtizedben 4,2%-kal emelkedett, 2016-ban 
kevesebb, mint 3%-kal maradt el (57,1%) az országos átlagtól (59,9%). 2017. II. negyedévében 
a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 68,3%-ra emelkedett – a hazai trendeket követve. A 
foglalkoztatottság növekedését támogatják az országszerte népszerű közfoglalkoztatási 
programok. A férfiak foglalkoztatási mutatói nagyobb mértékben javultak, mint a nőké. Az 
eltartott népesség (gazdaságilag inaktívak, a kiskorúak és az időskorúak csoportját foglalja 
össze) száma fokozatosan visszaesett, amely a népesség elöregedésének ütemét is figyelembe 
véve a születések számának fokozatos csökkenésével magyarázható. Az aktív személyek 
megoszlása a megyében térségenként és település típusonként eltérő. 

A 2011-es népszámlálási adatok szerint a Hatvani járásban volt a legmagasabb (45%) a 
foglalkoztatottság aránya, a megye városai közül pedig Hevesben a legalacsonyabb (40%) és 
Gyöngyösön (46%) a legmagasabb. Hatvan vonzáskörzetében lévő kisebb települések 
aktivitása közelíti az 50%-t, a foglalkoztatási központoktól távolabb eső községek lakosai egyre 
jobban perifériára szorulnak, jellemzően 20% körüli a mutatószám. 

Az elmúlt évtizedben 100 fővel apadt a munkanélküliek száma a megyében, amely 8 
százalékpontos csökkenést jelent, valamint a nyilvántartott álláskeresők száma is 
folyamatosan csökkent. 2017. júliusban az egy évvel korábban mért értékekhez viszonyítva a 
nyilvántartott álláskeresők száma a megye teljes területén, minden járásban csökkent. Az ez 
alapján számított munkanélküliségi arányt tekintve Heves megye idén 10,1%-os, az országos 
átlagot 2,9% ponttal meghaladó mutatójával a megyék rangsorában a középmezőnyben foglal 
helyet.  
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10. ábra: Álláskeresők számának alakulása Heves megyében 2014. január-2017. július, Forrás: A 
Negyedéves Munkaerő-gazdálkodási Felmérés Heves megyei eredményei 2017. II. negyedév 

Azonban megyén belül az 
egyes térségek közötti 
eltérések jelentősek. A 
nyilvántartott álláskeresők 
gazdaságilag aktív népességre 
vetített aránya a Hatvani és 
Gyöngyösi járásban 6 és 8% 
között mozgott az elmúlt 
évben, míg a Hevesi járásban 
ennek több, mint kétszerese, 
azaz közel 20%-os volt.  

 

 

11. ábra: Álláskeresők számának változása előző évhez képest 2017. július, Forrás: HMKH 
adatszolgáltatás, saját szerkesztés) 

2017 első félévében az egy 
évvel korábban mért 
adatokhoz hazai viszonylatban 
is kiugró mértékben csökkent a 
Gyöngyösi járásban a 
regisztrált álláskeresők száma, 
a Hatvani térségben is 
meghaladta az országos 
átlagot, azonban a Hevesi 
járásban csak alig mérhetően 
csökkent a számuk.  

Ennek megfelelően az elmúlt 
években a Stratégia 

szempontjából releváns járások közül szám szerint a Hevesi járásban kerestek legtöbben állást, 
míg a legkevesebben a Hatvaniban.  
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12. ábra: Regisztrált álláskeresők aránya legmagasabb iskolai végzettség szerint 2017. I. félév 
(forrás: KH adatszolgáltatás, saját szerkesztés) 

Az álláskeresők legmagasabb 
iskolai végzettségét elemezve 
megállapítható, hogy az 
alacsonyan képzettek adják 
a jelentős részét a 
munkanélkülieknek. Idén 
félévkor a regisztrált 
munkanélküliek több mint fele 
nem rendelkezett általános 
iskolánál magasabb 
végzettséggel, összesen pedig 
háromnegyedük érettségivel.  

 

Az elmúlt év félévi adataihoz képest az álláskeresők összetétele jelentősebben nem változott, 
azonban minden kategóriában csökkenést tapasztalhatunk. Továbbra is több nő keres 
állást, mint férfi, az álláskeresők közel egyharmada 50 év feletti, negyedük tartósan állástalan 
és több, mint 40%-uk nem részesül (pénzbeli) ellátásban. Az anyasági ellátásból visszatérő 
regisztrált álláskeresők száma Heves megyében több, mint 20%-kal csökkent 2010-2016 
között, 2016-ban legtöbben a Gyöngyösi járásban és a Hevesi járásban voltak 25 és 26 fővel, 
míg a Hatvani járásban számuk rendkívül alacsony, havi átlagban 5 fő. 

 

Megnevezés 2016. július 2017. július Létszámváltozás 

fő megoszlás 
(%) 

fő megoszlás 
(%) 

fő % 

Regisztrált álláskeresők 12435 100,0 11395 100,0 -1040 -8,4 

Pályakezdő 1434 11,5 1153 10,1 -281 -19,6 

Férfi 6016 48,4 5394 47,3 -622 -10,3 

Nő 6419 51,6 6001 52,7 -418 -6,5 

Alacsony iskolai végzettségű 6131 49,3 5704 50,1 -427 -7,0 

Középfokú végzettségű 5728 46,1 5174 45,4 -554 -9,7 

Diplomás 576 4,6 517 4,5 -59 -10,2 

25 év alatti 2008 16,1 1742 15,3 -266 -13,2 

50 év felett 3548 28,5 3428 30,1 -120 -3,4 

Tartósan regisztrált 3181 25,6 2865 25,1 -316 -9,9 
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Megnevezés 2016. július 2017. július Létszámváltozás 

fő megoszlás 
(%) 

fő megoszlás 
(%) 

fő % 

Álláskeresési ellátásra 
jogosult 

2262 18,2 2179 19,1 -83 -3,7 

FHT 4459 35,9 4409 38,7 -50 -1,1 

Ellátás nélkül 5714 46,0 4807 42,2 -907 -15,9 

13. táblázat, Forrás: A Negyedéves Munkaerő-gazdálkodási Felmérés Heves megyei eredményei 
2017. II. negyedév 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása profiling kategóriák szerint 2017. július végén azt 
mutatja, hogy a Hatvani és Gyöngyösi járásban az országos átlagot (21%) meghaladóan 
képesek önállóan munkát keresni – előbbiben közel a fele, utóbbiban pedig az álláskeresők 
negyede. A Hevesi járás önálló álláskeresőinek aránya azonban jelentősen elmarad a dél-hevesi 
térségben, összesen 2%-uk nem szorul segítségre. A segítséggel elhelyezhetők aránya a Hatvani 
körzetben a legalacsonyabb (29%), a Gyöngyösiben és a Hevesiben közel azonos (39% és 40%) 
– a dél-hevesi térségről tehát összességében megállapítható, hogy a hazai átlaghoz képest ebben 
a kategóriában alacsonyabb az álláskeresők aránya. A közfoglalkoztatással segíthetőek aránya 
az önálló álláskeresőkkel fordítottan arányosan alakult, azaz a Hatvani járásban a 
legmérsékeltebb, ezt követi a Gyöngyösi, majd közel 60%-os arányt nyújt a Hevesi. A hazai 
egyharmadost közfoglalkoztatással segíthető arányt a legkedvezőbb foglalkoztatási helyzetű 
Hatvani térség nem éri el, míg a Gyöngyösi és Hevesi járás magasabb értékeket mutat. 

Körzet Kitöltetlen  Önálló 
álláskereső 

Segítséggel 
elhelyezhető 

Közfoglalkoz-
tatással 
segíthető 

Összesen 

  fő % fő % fő % fő % fő 

Gyöngyös 10 0 505 25 794 39 719 35 2028 

Hatvan 13 1 696 46 436 29 363 24 1508 

Heves 8 0 48 2 976 40 1407 58 2439 

Heves megye 48 0 2387 21 4629 41 4331 38 11395 

Észak-
Magyarország 

1727 3 7697 13 23435 40 26299 44 59158 

Magyarország 9117 3 57909 21 118462 43 89171 33 274659 

14. táblázat: Nyilvántartott álláskeresők megoszlása profiling kategóriák szerint - 2017. 07. 20., 
forrás: HMKH adatszolgáltatás 

A Heves megyei munkaerő keresletet a hat heves megyei járási hivatal foglalkoztatási 
osztályára 2017. I-VI. hónapban érkezett munkaerőigény-bejelentések tükrében vizsgálva 
megállapítható, hogy összesen addig 11 682 álláshelyre vonatkozóan nyújtottak be a 
foglalkoztatók igényt. Azonban a nyilvántartásba vett új állások több, mint 70%-a támogatott 
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álláshely volt és ennek 94%-a közfoglalkoztatási munkaerőigény. Azaz elsődleges munkaerő-
piacon való elhelyezésre összesen 3888 bejelentés érkezett. Az előző évi azonos havi adatokhoz 
képest idén első félévben így is csökkentek a közfoglalkoztatási céllal bejelentett igények – 
összesen 25,5%-kal. A támogatáshoz nem kötött új létszámigények számában 5,7%-os apadás 
tapasztalható. Ágazati megoszlás szerint ezek 28%-át munkaerő kölcsönzők jelentették be, és 
24%-a érkezett ipari vállalkozásoktól. Azonban a munkaerő kölcsönző cégek kereslete is 
elsősorban az ipar időszakos munkaerő igényét kívánta kielégíteni. A Hatvani járásban 
kiemelkedő a munkaerő-kölcsönző cégek munkaerő igénye, míg a Gyöngyös és Hevesi 
körzetben az iparé. A legkisebb arányban a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, valamint a 
közigazgatás, oktatás és egészségügy területén került sor igények benyújtására. 

 

A foglalkoztatási helyzetet befolyásoló közfoglalkoztatásra hazánk nagy hangsúlyt fektet, 
amely Heves megye adataiban is visszaköszön. Az ilyen formában alkalmazottak száma 
fokozatosan nőtt az elmúlt évek során, 2013 után pedig egyre dinamikusabb bővülés jellemezte 
a munkaerőpiac ezen szegmensét. Azonban 2017-ben az előző évi adatokhoz képest országosan 
15%-os csökkenés tapasztalható, amely a megyében közel 26%-os méretet ölt. A Hatvani 
járásban tapasztalható a legcsekélyebb fogyás, míg A Hevesi és Gyöngyösi térségben 20% 
feletti – de így sem éri el a megyei arányokat. 2017 első félévében a közfoglalkoztatásban 
résztvevők havi átlagos létszáma 6108 fő volt Heves megyében. 

 

Terület (Lakóhely 
szerint) 

2016. I. félév 2017. I. félév Változás 

fő % 

Gyöngyösi járás 1 178 881 -297 -25,2 

Hatvani járás 462 404 -58 -12,5 

Hevesi járás 2 163 1 687 -475 -22,0 

Heves megye 8 236 6 108 -2 129 -25,8 

Magyarország 220 960 187 284 -33 676 -15,2 

15. táblázat, Közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma, Forrás: HMKH 
adatszolgáltatás 

A közfoglalkoztatáson belül, hosszabb és rövid idejű közfoglalkoztatásban, az országos 
közfoglalkoztatási programba és a startmunka mintaprogramba, az értékteremtő 
közfoglalkoztatási programba való részesítéssel van lehetőség munkát vállalni. A jellemző 
munkaidő 6, illetve 8 óra. 

A Stratégia előkészítése érdekében végzett igényfelmérés során a helyi szakemberek és 
döntéshozók elmondták, hogy a közfoglalkoztatásban korábban résztvevők közül azok, akiknek 
az elsődleges munkaerő-piacon való belépéshez munkatapasztalat szerzésére és/vagy képzésre 
volt szüksége, nagyszámban el is helyezkedtek. Azok, akik jelenleg a közfoglalkoztatás 
rendszerében vannak, általában olyan mértékű és jellegű hátrányokkal küzdenek, amelyek 
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lebontásához nem elegendő a közfoglalkoztatásban való részvétel. Felmerült az is, hogy az 
elhelyezkedéssel járó nehézségek – bejárás, gyermekellátás megszervezése, több műszak, 
feszített munkatempó – nem teszik kellően vonzóvá a magasabb bérszínvonalat. Ugyanakkor a 
célcsoporttal zajlott fókuszcsoportos beszélgetésen elhangzott az is, hogy az ismeretlentől való 
félelem és az önbizalom hiánya is állhat a közfoglalkoztatásba történő beragadás mögött. 
Valamint a közfoglalkoztatás keretein belüli munkamennyiség, felelősség terén különbségek 
vannak – a belterületek tisztántartása, parkgondozás nem azonos követelményeket állít például 
egy adminisztratív munkakörben foglalkoztatotthoz képest. Előfordul, hogy egyesek évek óta 
közfoglalkoztatotti státuszban dolgoznak, holott sok esetben szakmai munkát végeznek hosszú 
idő óta azonos pozícióban. Mindezek alapján kiemelten fontos a közfoglalkoztatottak 
elsődleges munkaerő-piacra lépésének támogatása az egyéni akadályozó tényezők figyelembe 
vételével és lebontásával. 

 

4. Gyermekellátási szolgáltatások helyzete a dél-hevesi térségben 

 

A gyermekek napközbeni ellátás szabályozásában jelentős változtatások történtek 2017. január 
1-jétől, amelynek keretében a családi napközi szolgáltatás kivezetésre került3 és bővült a 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények profilja, valamint – ettől várhatóan – megszaporodik 
a bölcsődei férőhelyek száma is. Mivel a bölcsődei ellátás a gyermekjóléti szolgáltatások 
körébe tartozik, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
Törvény szabályozza. A törvény módosítása értelmében 2017. január 1-jétől a gyermekek 
napközbeni ellátásának formái az alábbiak: 

1. bölcsődei ellátás: összefoglaló elnevezés, a klasszikus bölcsőde mellett új ellátási 
formák jelennek meg: 

a) mini bölcsőde 
b) munkahelyi bölcsőde 
c) családi bölcsőde 

 2. napközbeni gyermekfelügyelet 

 3. alternatív napközbeni ellátás keretében biztosítható. 

 

Eddigi szabályozás szerint tízezer fő feletti lakossággal rendelkező településeken volt kötelező 
az ellátás biztosítása, azonban 2017. január 1-jétől minden olyan településen kötelező vált a 
bölcsődei ellátás megszervezése, ahol: 

§ arra legalább 5 gyermek napközbeni felügyeletére igény jelentkezik, vagy 
§ a településen élő 3 év alatti lakosoknak a száma meghaladja a 40 főt. 

A jogszabályi kötelezettség teljesítésére a települések 2018. 12. 31-ig kaptak haladékot.  

                                                
3 A családi napközik a határidő után családi bölcsődévé, ha pedig három évnél idősebb gyermeket is ellátnak, 

akkor napközbeni gyermekfelügyeletté alakulhatnának át. 
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A Foglalkoztatási Stratégia beavatkozási területén élők 2014-ben 9 a térségben működő 
bölcsődében tudták gyermekeiket elhelyezni – ebből a Tarnamérai intézmény financiális 
nehézségek miatt azóta megszűnt. Kivételt képez valamelyest Kisköre esete, ahol a lakosok a 
szomszéd térséghez tartozó Abádszalókon lévő bölcsőde szolgáltatásait veszik igénybe. A 
járásközpontokat leszámítva Apcon és Lőrinciben található csak önálló intézmény a vizsgált 
időszakban. Az intézmények összesen 376 férőhelyet biztosítottak a gyermekek számára, amely 
5 év alatt 36%-os szolgáltatásbővítést jelentett. 

Boldogon az új szabályozásnak már eleget tettek és alapítottak mini bölcsődét az óvodával 
azonos intézményben. 

megnevezés cím létszám (fő) 

2014 2013 2012 2011 2010 

Községi Bölcsőde  3032 Apc, Erzsébet tér 3.  24 24 24 24 24 

Szociális Gyermekjóléti és 
Egészségügy Szolgálat 
Hajós A. úti Bölcsődéje  

 

3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd út 1.  

84 84 84 84 70 

Szociális Gyermekjóléti és 
Egészségügy Szolgálat 
Hajós A. úti Bölcsőde 
Mohács Úti telephelye  

3000 Hatvan, Mohács u. 
3.  

24 24 24 24 20 

Heves Városi Nevelési - 
Oktatási Intézet Bölcsőde 
Tagintézmény  

3360 Heves, Arany J. út 
36/a  

40 40 40 40 30 

Lőrinci „Napsugár” Óvoda 
és Bölcsőde Bölcsődéje  

3021 Lőrinci Nefelejcs u. 
3 Intézmény  

12 12 12 12 0 

Visontai úti Bölcsőde és 
Családi Napközi  

3200 Gyöngyös, Visonta 
u. 2.  

56 56 56 56 52 

Dobó Úti Bölcsőde 
Jeruzsálem úti telephelye  

3200 Gyöngyös, 
Jeruzsálem u. 3.  

26 26 26 26 20 

Dobó úti Bölcsőde  3200 Gyöngyös, Dobó út 
2.  

110 110 110 100 60 

Összesen   376 376 376 366 276 

16. táblázat, Bölcsődei férőhelyek száma 2014, Forrás: Heves Megyei Gazdaság- és 
Foglalkoztatásfejlesztési Együttműködési Program 
 

A dél-hevesi térség óvodai lefedettsége jóval kedvezőbb – jogszabályi kötelezettséghez 
igazodva. Az érintett települések közül egyedül Zaránkon nincs óvoda – az ott óvodaköteles 
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gyermekek (átlagosan 8 fő) nevelését Tarnaméra látja el. A többi településen helyben 
elérhetőek az intézmények.  

A dél-hevesi térségben átlagos óvodai csoportlétszám 25 fővel relatíve magasnak számít 
országos szinten – de a települések között jelentős különbségek tapasztalhatóak. Az 
intézmények csoportonként átlagosan 2 fő óvodapedagógust foglalkoztatnak, amely kockázatos 
tartós betegség vagy betöltetlen státusz esetén. 

Járás  Település 2016 

gyermek-
létszám 

csoportok 
száma 

átlagos csoport 
létszám 

óvoda-
pedagógus (fő) 

Gyöngyös Adács 79 4 20 9 

 Atkár 50 2 25 4 

 Gyöngyöshalász na 4 na 8 

 Karácsond na na na na 

 Ludas 15 1 15 2 

 Nagyfüged na 3 na 6 

 Nagyréde 90 4 23 8 

 Vámosgyörk 50 2 25 4 

 Visznek na na na na 

Hatvan Apc 67 3 22 6 

 Boldog 108 5 22 10 

 Csány 63 3 21 6 

 Ecséd 65 3 22 6 

 Heréd na na na na 

 Hort 125 5 25 11 

 Kerekharaszt na na na na 

 Lőrinci 148 6 25 12 

 Nagykökényes na na na na 

 Petőfibánya 78 2 39 3 

 Rózsaszentmárton na na na na 

 Zagyvaszántó 76 3 25 6 

Heves Átány 75 3 25 6 

 Boconád 37 1 37 2 

 Erdőtelek 98 3 33 6 
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Járás  Település 2016 

gyermek-
létszám 

csoportok 
száma 

átlagos csoport 
létszám 

óvoda-
pedagógus (fő) 

 Erk 55 2 28 4 

 Heves 388 16 24 32 

 Hevesvezekény 19 1 19 2 

 Kisköre 102 5 20 9 

 Kömlő 75 3 25 6 

 Pély 50 2 25 4 

 Tarnabod 63 3 21 6 

 Tarnaméra 53 2 27 4 

 Tarnaörs 82 3 27 6 

 Tarnaszentmiklós 39 2 20 4 

 Tarnazsadány 72 3 24 6 

 Tenk 50 2 25 4 

 Tiszanána 100 4 25 8 

 Zaránk 0 0 0 0 

17. táblázat, Óvodai lefedettség, Forrás: óvodai adatszolgáltatás, saját gyűjtés 

A Nemzeti Köznevelési törvény (2011. évi CXC tv.) és annak módosításáról szóló (2012. évi 
CXXIV. tv.) valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.) 
EMMI rendelet módosította az óvodakötelezettség alsó korhatárát - leszállította 5 éves korról 3 
éves korra 2014. szeptember 1-jétől. Az igényfelmérés során a települési önkormányzatok arról 
számoltak be, hogy a jogszabály változás generálta többlet férőhely igények kielégítését az 
elmúlt években megszervezték.  

 

A TOP TC8 ERFA forrásaiból a térség több óvodája is eredményesen igényelt támogatást 
a TOP-1.4.1-15-HE1 Felhívás keretében.  

Az érintett intézmények adatszolgáltatása alapján jelenleg összesen 141 főt foglalkoztatnak és 
14 betöltetlen státuszuk van összesen – amely jelentős hányada óvodapedagógusi. Az üres 
státuszokra nehézségekbe ütközik megfelelően képzett munkaerőt találni. A helyzetet tovább 
súlyosbítja, hogy az elkövetkező 4 évben 28 fő – azaz a jelenleg dolgozók egyötödének 
nyugdíjazása várható. A nyugdíjba vonulók 80%-a szintén óvodapedagógus. 

Az igényfelmérés során a települési önkormányzatok is megerősítették, hogy a finanszírozási 
kérdéseken felül a szakember kapacitás biztosítása az, amely nehézséget okoz a gyermekellátás 
területén. Jelenleg is küzdenek az üres státuszok feltöltésével, valamint nem látják – egyelőre 
– a hamarosan nyugdíjba vonulók utánpótlását sem. 
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Alintézkedés pályázó neve projekt 
megnevezése 

Támogatási 
döntés 
dátuma 

Megítélt 
támogatás 
(Ft) 

TOP-1.4.1-15-HE1 - A 
foglalkoztatás és az 
életminőség javítása 
családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások 
fejlesztésével 

Boconád 
községi 
önkormányzat 

A boconádi 
Szivárvány Óvoda 
infrastrukturális 
fejlesztése  

2017.06.13 52 045 093 

TOP-1.4.1-15-HE1 - A 
foglalkoztatás és az 
életminőség javítása 
családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások 
fejlesztésével 

Heves város 
önkormányzata 

Heves Városi 
Óvodák és 
Bölcsőde 
Köznevelési 
Intézmény Arany 
János úti Óvoda és 
Bölcsőde 
infrastrukturális 
fejlesztése 

2017.05.04 147 829 890 

TOP-1.4.1-15-HE1 - A 
foglalkoztatás és az 
életminőség javítása 
családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások 
fejlesztésével 

Atkár község 
önkormányzata 

Óvoda fejlesztése 
Atkáron 

2017.09.20 39 941 500 

TOP-1.4.1-15-HE1 - A 
foglalkoztatás és az 
életminőség javítása 
családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások 
fejlesztésével 

Apc községi 
önkormányzat 

Apc Községi 
bölcsöde 
infrastrukturális 
fejlesztése 

2017.05.04 49 911 000 

TOP-1.4.1-15-HE1 - A 
foglalkoztatás és az 
életminőség javítása 
családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások 
fejlesztésével 

Ecséd községi 
önkormányzat 

Ecsédi 
Gyöngyszem 
Óvoda 
infrastrukturális 
fejlesztése 

2017.09.20 44 848 780 



Dél-Hevesi Foglalkoztatási Stratégia 

22 

 

Alintézkedés pályázó neve projekt 
megnevezése 

Támogatási 
döntés 
dátuma 

Megítélt 
támogatás 
(Ft) 

TOP-1.4.1-15-HE1 - A 
foglalkoztatás és az 
életminőség javítása 
családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások 
fejlesztésével 

Lőrinci városi 
önkormányzat 

A Lőrinci 
„Napsugár” Óvoda 
és Bölcsőde 
Rákóczi utcai 
óvodai 
telephelyének 
infrastruktúrális 
fejlesztése 

2017.09.22 72 402 050 

TOP-1.4.1-15-HE1 - A 
foglalkoztatás és az 
életminőség javítása 
családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások 
fejlesztésével 

Petőfibánya 
községi 
önkormányzat 

Petőfibányai Mini 
Manó Egységes 
Óvoda-Bölcsőde 
infrastrukturális 
fejlesztése 

2017.05.04 72 603 749 

18. táblázat: TOP-1.4.1-15-HE1 támogatott projektek a Stratégia beavatkozási területén, Forrás: 
https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso 

 

5. SWOT analízis 

 

Az igényfelmérés során tartott interjúk, workshopok és fókuszcsoportos beszélgetés, valamint 
a helyzetelemzés során gyűjtött adatok elemezése alapján vizsgáltuk a dél-hevesi térség 
erősségeit, gyengeségeit és az azokban rejlő lehetőségeket és veszélyeket. Elemeztük a dél-
hevesi térség foglalkoztatási problémáit és azonosítottuk az együttműködés által kihasználható 
lehetőségeket. 

Az erősségek és gyengeségek közös jellemzője, hogy a térség hatással tud rá lenni. A 
lehetőségek és fenyegetések ezzel szemben a külső tényezőkből fakadnak, amelyekre a 
térségnek nincs közvetlen befolyása. Azonban remekül rávilágítanak arra, hogy az erősségek 
illetve gyengeségek mentén milyen lehetőségek kihasználására, és a veszélyek milyen módon 
történő kezelésére rendelkezik belső erőforrásokkal.  

Az elemzés során azonosított befolyásoló tényezőket tehát két dimenzió mentén 
csoportosítottuk: 

§ Kedvező vagy kedvezőtlen, azaz pozitív vagy negatív tényezőkről van-e szó? 
§ A Dél-hevesi térség és Paktumszervezete által befolyásolható, kézben tartható belső 

tényezőről, vagy azon kívüli külső tényezőről van-e szó? 
 

A megállapításokat az alábbi mátrixban helyzetük el. 
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hatása pozitív negatív 

belső Strengths = Erősségek Weaknesses = Gyengeségek 

külső Opportunities = Lehetőségek Threats = Veszélyek 

 

Erősségek 

§ Nemzetközi piacon is versenyképes nagy foglalkoztatók jelenléte a térségben 
§ Működő szociális és segítő hálózat 

 

Gyengeségek 

§ Alacsony gazdasági aktivitás  
§ Magas munkanélküliség 
§ Alacsony képzettségi szint, vagy elavult végzettség 
§ Szakképzési rendszer sok esetben nem képes a változó piaci igényekhez rugalmasan 

igazodni  
§ Foglalkoztatható munkaerő hiánya 
§ Magas hozzáadott értékű termelésben részt venni képes munkaerő hiánya 
§ Kevés helyben elérhető munkahely 
§ Humán közszolgáltatások humánerőforrás és egyéb kapacitáshiányai 
§ A térség munkaerő-piacát néhány nagy térségi foglalkoztató dominálja, hiányoznak a 

gazdaságból az erős mikro- és kis vállalkozások 
§ Elégtelen közlekedési kapcsolatok 

 

Lehetőségek 

§ Foglalkoztatási együttműködés 
§ Növekvő munkaerő igény a foglalkoztatóknál 
§ Tervezett, nagy munkaerőigényt támasztó beruházások 
§ Autópálya	közelsége 
§ Turizmusban rejlő lehetőségek hasznosítása  
§ Humán közszolgáltatások fejlesztése 
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§ Atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése 
§ Emelkedő átlagbérek 
§ Képzések eredményességének javítása 

 

Veszélyek 

§ Fiatal és képzett munkaerő elvándorlása  
§ Minimálbér emelés miatt alacsony hozzáadott értéket termelő munkahelyek szűnhetnek 

meg 
§ Új foglalkoztatók betelepülése munkaerőt vonhat el a mostani 

termelőktől/foglalkoztatóktól 
§ Szűkös munkaerő rendelkezésre állása feltornázhatja a béreket - alacsonyabb 

hozzáadott értéket termelők szűnhetnek meg 
§ Térségben jelenlévő előítélek és diszkrimináció különböző mértékben, de minden 

munkaerő-piaci hátrányokkal küzdő csoportot érint 
§ Iskolai lemorzsolódás 
§ Területi különbségek növekedése, szegregáció  

 

A dél-hevesi térség foglalkoztatási, gazdasági és társadalmi szempontból is sok problémával 
küzd. Kevés erősséget tudtunk megfogalmazni, jellemzőbbek a gyengeségek. A térségnek 
mindenképpen támogatásra és külső erőforrásokra van szüksége, hogy a gyengeségekből 
merítve lehetőségeket teremtsen, azaz a Stratégia megvalósítóinak kihívásokkal kell 
megküzdenie, intenzív munkával tudják a célok megvalósulását előmozdítani. 

 

Az erősségek között szerepel a nemzetközi piacon is versenyképes nagy foglalkoztatók 
jelenléte a térségben, amelyek vonzóak a magasabban kvalifikált munkaerő számára, de nagy 
létszámban foglalkoztatnak alacsonyabb iskolai végzettséget igénylő pozíciókban is, valamint 
folyamatos munkaerőt igényelnek, fokozatosan bővítik a dolgozói létszámokat. További belső 
erőforrás a térségben kialakult, beágyazott szociális és segítő hálózat, amelyet non-profit 
szervezetek jelenléte erősít. 

A dél-hevesi térség gyengesége megmutatkozik a foglalkoztatási és munkanélküliségi 
mutatókban. A Stratégia beavatkozási területén alacsony a gazdasági aktivitás és magas a 
munkanélküliség. Ezek egyik legjellemzőbb oka az alacsony iskolai végzettség, a piacképes 
tudás hiánya.  A szakképzési rendszer sok esetben nem képes a változó piaci igényekhez 
rugalmasan igazodni, a tanulók egyre több nem szakmai jellegű kompetencia hiánnyal 
küzdenek, így az iskolából kikerülve nem képesek a piaci elvárásoknak megfelelni. 
Ugyanakkor megjelent a térségben a foglalkoztatható munkaerő hiánya, kiemelten a magas 
hozzáadott értékű termelésben részt venni képes munkaerő hiánya. Vagyis jelenleg a munkaerő-
piac keresleti és kínálati oldala nincs összhangban, dél-hevesi térség jelentős számú 
álláskeresője nem felel meg a foglalkoztatók támasztotta képzettségi és egyéb elvárásoknak. 
Ugyanakkor a magas foglalkoztatói igények rávilágítanak arra, hogy a térség gazdasági 
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fejlődéséhez elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás 
megjelenése. A térség munkaerő-piacát néhány nagy térségi foglalkoztató dominálja, 
hiányoznak a gazdaságból az erős mikro- és kis vállalkozások, kevés a helyben elérhető 
munkahely és mindezekhez gyakran elégtelenek a közlekedési kapcsolatok. A hátrányos 
helyzetű álláskeresők elhelyezkedése szempontjából a tömegközlekedés lehetőségei 
számottevőek, valamint az alsóbbrendű utak állapota a gazdasági fejlődést is befolyásolja. A 
nagy és közepes foglalkoztatóknál összpontosul a térségben alkalmazottak háromnegyede, így 
a nem kedvező közlekedési viszonyok között ingáznia kell a munkavállalóknak, amely 
kimerítő, ezért kevésbé teszi vonzóvá az elhelyezkedést, vagy a munkahely közelébe történő 
elvándorlást eredményezheti. A térségben a humán közszolgáltatások humánerőforrás és egyéb 
kapacitáshiányokkal küzdenek – a szolgáltatások tekintetében sem áll rendelkezésre elegendő 
képzett szakember. 

A térség foglalkoztatási, gazdasági és társadalmi helyzetének javításához az alábbi lehetőségek 
kihasználása segítheti hozzá a Stratégia megvalósítóit. A megvalósuló Foglalkoztatási 
Együttműködés előmozdítja a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását, 
élénkíti a keresletet és támogatja a kínálat minőségének és mennyiségének növelését. A 
tervezett, nagy munkaerőigényt támasztó beruházások hozzájárulnak a foglalkoztatási potenciál 
növekedéséhez, valamint a gazdasági fejlődés növekvő munkaerő igényt generál a 
foglalkoztatóknál. Az autópálya közelsége vonzóvá teheti a beruházni kívánók számára a 
térséget. A turizmusban rejlő lehetőségek hasznosítása szintén újabb kereslet bővülést jelenthet. 
A humán közszolgáltatások fejlesztésével egyrészt a keresleti oldalon új munkahelyeket lehet 
teremteni, másrészt nő a foglalkoztathatóság a gyermekellátások bővítésével, valamint a 
szociális ellátó rendszer eredményesebben tudna küzdeni a foglalkoztathatósági korlátok 
lebontásáért. Az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése és az emelkedő átlagbérek 
elősegíthetik a célcsoport tagjai számára a munkaerő-piacra történő belépést, munkaerő 
tartalékok válnának mozgósíthatóvá. A képzések eredményességének javításával, jobb 
termelékenységű, foglalkoztathatóbb munkaerő kerül kibocsájtásra a munkaerő-piacra, így 
javulnak a kínálati mutatók is.  

A Stratégia megvalósítása során az alábbi veszélyeket kell figyelembe vennie és elkerülésére 
erőfeszítéseket tennie a térség érintett szereplőinek. A minimálbér emelése miatt alacsony 
hozzáadott értéket termelő munkahelyek szűnhetnek meg, valamint új foglalkoztatók 
betelepülése munkaerőt vonhat el a mostani foglalkoztatóktól és a szűkös munkaerő 
rendelkezésre állása feltornázhatja a béreket – azaz az alacsonyabb hozzáadott értéket termelők 
likviditása ebben az esetben is veszélybe kerül. A térségben jelenlévő előítélek és 
diszkrimináció különböző mértékben, de minden munkaerő-piaci hátrányokkal küzdő csoportot 
érint. Az iskolai lemorzsolódás a munkaerő-piac hosszú távú egyensúlyának fenntarthatóságát 
veszélyezteti, valamint a szegénység öröklődését eredményezi. A területi különbségek 
növekedése szegregációs folyamatokat generál, kialakulhatnak települési zárványok, fokozódik 
a térség leszakadása, növekszik a szociális problémák intenzitása és komplexitása az alacsony 
státuszú lakosság arányának növekedésével. A szegregációs folyamat pedig még nagyobb 
terhet ró az egyébiránt is leterhelt, kapacitás hiányokkal küzdő ellátó rendszerre.  
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II. Stratégiai tervezés 
 

1. A Dél-Hevesi Foglalkoztatási Együttműködés célrendszere 

 

a) Jövőkép 

 

A stratégia alkotáshoz kapcsolódó workshopok első alkalmával tartottunk Jövő Műhelyet, 
amikor a Foglalkoztatási Fórum tagjai két csoportra osztva készítettek egy-egy jövőképet. 
Célunk egy olyan pozitív jövőkép megrajzolása volt, amelyet nem befolyásolnak a jelenben 
meglévő akadályozó tényezők. A Jövő Műhely során megfogalmazott képekből alakítottuk ki 
a Dél-Hevesi Foglalkoztatási Stratégia jövőképét, mely az alábbi: 

 

 
 

b) Célok 

 

A Dél-Hevesi Foglalkoztatási Stratégia célrendszere a megfogalmazott Jövőkép elérését segíti. 
Az átfogó célok megvalósulásához nem csak a Dél-Hevesi Foglalkoztatási Együttműködés 
járul hozzá, hanem további megyei szereplők is. A stratégiai célok térségi teljesülése támogatja 
az átfogó célok megközelítését. A Stratégia fejlesztési prioritásai jelentik azokat a beavatkozási 
területeket, amelyek keretein belül akciókat valósítunk meg a stratégiai célok elérése 
érdekében. 

 

A dél-hevesi térségben a betelepülő vállalatok évről-évre egyre több munkahelyet 

létesítenek változatos, munkaintenzív és magasabb hozzáadott értéket előállító 

termelésben egyaránt.  

A munkaerő-piaci szereplők együttműködése kiváló a térségben, a foglalkoztatók jó üzleti 

környezetben, előnyös működési feltételek mellett hozzájutnak a fejlődésükhöz szükséges 

képzett és motivált munkaerőhöz.  

Így a térség minden lakosa megtalálja azt a munkát, amely tisztes megélhetést biztosít 

számára, a fiatalok helyben kívánják kamatoztatni megszerzett tudásukat. 
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Átfogó célok 

Heves Megye Terület-fejlesztési Koncepcióban (2014-2020) megfogalmazott átfogó célok 
közül két célkitűzéshez kíván jelen stratégia hozzájárulni. Ezek azok a célok, amelyek 
megvalósulását a Dél-Hevesi Foglalkoztatási Együttműködés keretein belül tudjuk és kívánjuk 
elősegíteni, valamint a tevékenységeink, tervezett akcióink eredményei, kimenetei 
hozzájárulnak az előmozdításukhoz. 

 

Jövőkép Átfogó célok Stratégiai célok Fejlesztési 
prioritások

„A dél-hevesi térségben 
a betelepülő vállalatok 
évről-évre egyre több 

munkahelyet létesítenek 
változatos, 

munkaintenzív és 
magasabb hozzáadott 

értéket előállító 
termelésben egyaránt. 

A munkaerő-piaci 
szereplők 

együttműködése kiváló 
a térségben, a 

foglalkoztatók jó üzleti 
környezetben, előnyös 

működési feltételek 
mellett hozzájutnak a 

fejlődésükhöz szükséges 
képzett és motivált 

munkaerőhöz. Így a 
térség minden lakosa 

megtalálja azt a 
munkát, amely tisztes 
megélhetést biztosít 
számára, a fiatalok 
helyben kívánják 

kamatoztatni 
tudásukat.”

Komplex, integrált 
foglalkozás-intenzív 

gazdaság
Foglalkoztatási 

potenciál növelése

Beruházások, új 
foglalkoztatási 

lehetőségek 
létrejöttének ösztönzése

A térségi foglalkoztatók 
termelékenységének, a 

munkahelyek 
fenntarthatóságának 

növelése

Hátrányos helyzetű 
munkavállalók 
foglalkoztatási 

lehetőségeinek bővítése

Produktív, képzett, a 
környezetével 

harmóniában élni képes 
társadalom

Foglalkoztathatóság 
megteremtése, 
fejlesztése és a 

munkajövedelem 
szerzés elősegítése

A munkaerő 
termelékenységének és 

foglalkoztathatóságának 
rövidtávon történő 

javítása 

A munkaerő 
termelékenységének és 

foglalkoztathatóságának 
hosszútávon történő 

javítása 

Közvetlen célcsoport 
foglalkoztathatósági 
korlátainak lebontása

Térség népesség- és 
munkaerő megtartó 

képességének növelése

Elérhetőség javítása

Helyi humán 
közszolgáltatások 

fejlesztése

Üzleti környezet javítása
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• Komplex, integrált foglalkozás-intenzív gazdaság 
 

A dél-hevesi térség foglalkoztatási mutatói elmaradnak az országos értékektől – alacsonyabb 
az aktivitás és magasabb az álláskeresők aránya. Ezért a Foglalkoztatási Együttműködés során 
célul tűztük ki a gazdasági aktivitás emelését. Ehhez elengedhetetlen újabb munkahelyek 
létesítése is, amelyhez egyrészt hozzájárul a befektetések térségbe vonzása, másrészt a térségi 
foglalkoztatók fejlődése.  

Azonban a gazdasági fejlődéshez és magas hozzáadott értékű munkahelyek létrehozásához 
elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő álljon rendelkezésre - így 
a munkaerő foglalkoztathatóságát is fejleszteni kívánjuk - valamint olyan üzleti környezetet 
teremteni, amely a hosszú távú fejlődést és fenntarthatóságot tudja támogatni.  

 

Így került megfogalmazásra a Dél-hevesi Foglalkoztatási Stratégia átfogó céljaként az alábbi 
megyei cél is: 

 

• Produktív, képzett, a környezetével harmóniában élni képes társadalom 
 

Az álláskeresők tulajdonságait vizsgálva megállapítható, hogy rendkívül magas az alacsonyan 
képzettek aránya, kiemelten a tartósan állástalanok között. A munkaerő-piacra történő 
belépéshez szükséges, hogy piacképes tudással rendelkezővé váljon a célcsoport, valamint 
munkahelye megtartásához a megfelelő termelékenységet tudja biztosítani. A piacképes 
tudással rendelkező munkaképes korú lakosság rendelkezésre állásához hosszú távú 
megoldásokat kell keresni a képzési rendszer szempontjából.  

A dél-hevesi térséget sújtó népességcsökkenés egyik oka a természetes fogyás, másik az 
elvándorlás. Jellemzően a fiatal és képzett munkaerő hagyja el a Stratégia beavatkozási 
területét. A népesség megtartásához szükségszerű egy kiszámítható jövőkép biztosítása, 
valamint az alacsonyabb státuszú lakosság társadalmi integrációja. 

 

Stratégiai célok 

A fent kifejtett átfogó célok teljesüléséhez három stratégiai céllal kíván hozzájárulni a Dél-
Hevesi Foglalkoztatási Együttműködés.  

 

• Foglalkoztatási potenciál növelése 
 

A komplex, integrált foglalkozás-intenzív gazdaság megteremtésének átfogó céljához stratégiai 
célként a foglalkoztatási potenciál növelését fogalmaztuk meg, annak növekedéséhez szükséges 
feltételeket szeretnénk javítani, a növekedést elősegíteni, ahhoz hozzájárulni. Ez azt jelenti, 
hogy a dél-hevesi térség foglalkoztatási helyzetének javításához elengedhetetlen a munkaerő-
piac keresleti oldalának bővítése. Ehhez szükséges a jelenleg elérhető foglalkoztatók számának 
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gyarapítása a beruházások ösztönzésével, valamint a már működő térségi foglalkoztatók 
fejlesztése - amely magával vonja a munkaerő-igény megnövekedését. Továbbá fontos a cél 
eléréséhez, hogy bővítésre kerüljenek a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási 
lehetőségei, így belépési lehetősége nyílik a munkaerő-piacra a jelenleg inaktívaknak vagy 
termelékenységi hátránnyal küzdőknek is.  

 

• Foglalkoztathatóság megteremtése, fejlesztése és a munkajövedelem szerzés 
elősegítése 
 

A produktív, képzett, a környezetével harmóniában élni képes társadalom valóra váltásának 
átfogó céljához jelen Stratégia két céllal is hozzá kíván járulni, melyből az egyik a 
foglalkoztathatóság megteremtése, fejlesztése és a munkajövedelem szerzés elősegítése. A 
foglalkoztathatóság megteremtéséhez szükséges az aktív munkaerő-piaci eszközök 
igénybevételén kívül a foglalkoztathatóság további korlátainak lebontása személyre szabott 
segítő szolgáltatások nyújtásával a közvetlen célcsoport számára. Így a térségi inaktívak és 
álláskeresők a munkaerő-piacra történő belépéssel munkajövedelemre tesznek szert. Azonban 
a munkaerő termelékenységének és foglalkoztathatóságának rövidtávon történő javításán kívül 
a jobb foglalkoztatási helyzet fenntarthatósága érdekében szükséges hosszú távú támogatása a 
szolgáltatások és a képzés területén. 

 

• Térség népesség- és munkaerő megtartó képességének növelése 
 

A produktív, képzett, a környezetével harmóniában élni képes társadalom megteremtésének 
átfogó céljához a Dél-hevesi Foglalkoztatási Stratégia harmadik stratégiai célként 
megfogalmazott térség népesség- és munkaerő megtartó képességének növelésével is hozzá 
kíván járulni. A Stratégia beavatkozási területén a lakónépesség csökkenése állapítható meg az 
elmúlt évtizedekben, amely egyrészt fakad a születések számánál magasabb halálozási 
arányból, másrészt pedig az odavándorlásnál magasabb elvándorlási adatokból. Jellemzően a 
fiatal és képzett munkaerő vándorol el a térségből. A munkaerő megtartásához szükséges a 
térség elérhetőségének javítása, hogy a munkaerő-piaci központok a kényelmesebb bejárás 
miatt ne szívják el a dél-hevesi diákokat és munkavállalókat. Szintén fontos a népesség 
megtartásához vagy elszármazottak visszacsábításához, hogy helyben elérhetővé váljanak 
olyan magasabb hozzáadott értékű munkahelyek, amelyek miatt ingázik a képzett munkaerő. 
Az ilyen jellegű beruházások ösztönzéséhez szükséges megfelelő üzleti és tágabb környezet 
megteremtése. A munkahelyek meglétén vagy elérhetőségén kívül az elvándorlások okai között 
szerepelhet a több és jobb szolgáltatás lehetősége, így a térség lakónépességének megtartásához 
hozzájárul a humán közszolgáltatások fejlesztése is. 

 

 



Dél-Hevesi Foglalkoztatási Stratégia 

30 

 

c) Fejlesztési prioritások 

 

A Stratégia fejlesztési prioritásai jelentik azokat a beavatkozási területeket, amelyek keretein 
belül akciókat – beavatkozásokat – tervezünk és valósítunk meg a stratégiai célok elérése 
érdekében. Összesen 9 db fejlesztési prioritás került megfogalmazásra jelen Stratégiában. 

 

Foglalkoztatási potenciál növelése stratégiai célhoz kapcsolódó fejlesztési prioritások és 
azok megvalósítását támogató akciók 

 

 
 

A Foglalkoztatási potenciál növekedésének elősegítéséhez három fejlesztési prioritással 
kívánunk hozzájárulni, amelyeket az alábbiakban fejtünk ki. 

 

1. Beruházások, új foglalkoztatási lehetőségek létrejöttének ösztönzése 

A munkaerő-piac keresleti oldalának élénkítését segíti elő beruházások térségbe vonzása, a 
gazdasági fejlődés pedig növekvő munkaerő igényt generál a foglalkoztatóknál. A 
Foglalkoztatási Együttműködés keretein belül professzionális beruházás ösztönzés valósul meg 
a térség kedvező adottságainak népszerűsítésére, valamint az ipari fejlesztésekhez alkalmas 
területekre vonatkozó információk hozzáférhetővé tétele, a beruházásokhoz kínált 
kedvezmények, helyi ajánlatok kidolgozása és kommunikálása. A meglévő és potenciális 
iparterületek fejlesztése, hasznosítása során szinergiákat teremthetünk a térségbe érkező uniós 
és hazai forrásokkal, azok foglalkoztatási igényei bővítik a térségi munkaerő-piaci keresletet. 

Fejlesztési 
prioritások

Akciók

Beruházások, új 
foglalkoztatási 

lehetőségek létrejöttének 
ösztönzése

Befektetés ösztönzési 
stratégia kidolgozása 

és megvalósítása

Meglévő és 
potenciális 

iparterületek 
fejlesztése, 

hasznosítása

Önfoglalkoztatóvá, 
vállalkozóvá válás 

támogatása

A térségi foglalkoztatók 
termelékenységének, a 

munkahelyek 
fenntarthatóságának 

növelése

Térségi 
foglalkoztatók 

együttműködésének 
erősítése

Térségi 
foglalkoztatók közötti 

tudásmegosztás, jó 
gyakorlatok átadása

Kis- és 
KözépVállalkozások 

fejlődésének 
elősegítése

Hátrányos helyzetű 
munkavállalók 
foglalkoztatási 

lehetőségeinek bővítése

Atipikus 
foglalkoztatási 

formák 
népszerűsítése

Bértámogatás

Szociális gazdaság 
fejlesztése
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Továbbá az együttműködés keretében lehetőség nyílik az önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá válás 
támogatására is.  

A fejlesztési prioritás megvalósításához az alábbi akciók megvalósítását tervezzük: 

§ Befektetés ösztönzési stratégia kidolgozása és megvalósítása 
§ Meglévő és potenciális iparterületek fejlesztése, hasznosítása 
§ Önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá válás támogatása 

 

2. A térségi foglalkoztatók termelékenységének, a munkahelyek 
fenntarthatóságának növelése 

A munkaerő-piac keresleti oldalának bővítésének jelentős szereplői a már helyben lévő és 
működő foglalkoztatók, az ő termelékenységüknek, a munkahelyek fenntarthatóságának 
növelése is hozzájárul a célok megvalósításának előmozdításához. A foglalkoztatók esetében 
kiemelendő, hogy a három foglalkoztatáspolitikai gazdasági szektor mindegyikére vonatkozik, 
azaz az üzleti magánszektoron kívül a közszférára és a szociális gazdaságra is egyaránt. Mivel 
az utóbbi nem elterjedt a térségben, így annak fejlesztése a következő prioritáshoz tartozik. A 
térségi foglalkoztatók fejlődési lehetőségét támogatja a köztük történő együttműködések 
kialakítása, ezzel a hálózatosodás előmozdítása. Az együttműködésben további lehetőségként 
rejlik a tudásmegosztás, amelyen keresztül a jó gyakorlatok átvételére is sor kerülhet. Továbbá 
ide tartozik a kis- és középvállalkozások forráshoz jutásának segítése, a financiális 
fenntarthatóság és fejlődés szakszerű támogatása. 

A fejlesztési prioritás megvalósításához az alábbi akciók megvalósítását tervezzük: 

§ Térségi foglalkoztatók együttműködésének erősítése 
§ Térségi foglalkoztatók közötti tudásmegosztás, jó gyakorlatok átadása 
§ Kis- és középvállalkozások fejlődésének elősegítése 

 

3. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése 

A foglalkoztatási potenciál növeléséhez nem csak új munkahelyek létesítésére van szükség, 
hanem a munkaerő-piacról kiszorult rétegek integrációjának elősegítésére is. Vannak olyan 
munkaerő-piaci hátrányokkal küzdők, akik számára az atipikus foglalkoztatási formák 
elterjedése megoldaná a foglalkoztatottá válást – ők azok, akik azonos termelékenységgel 
rendelkeznek, mint nem hátrányos helyzetű társaik, azonban speciális igényeik lehetnek a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódóan. Atipikusnak nevezzük azon foglalkoztatási formákat, amelyek 
eltérnek a határozatlan idejű, hagyományosan alkalmazott munkaviszonyban történő teljes 
munkaidős foglalkoztatástól. A munkaerő-piaci hátrányokkal küzdő munkavállalók 
termelékenysége azonban különbözhet is a nem hátrányos helyzetű munkavállalóktól, ebben az 
esetben a foglalkoztatottá válás érdekében kompenzálni szükséges a termelékenységi 
különbséget a foglalkoztató részére. És vannak olyan mértékű hátránnyal küzdők, akik számára 
csak a szociális gazdaság fejlesztése és az azáltal kínált munkalehetőségek biztosíthatnak 
aktívabb életet. A szociális gazdaság európai fogalmi meghatározása szerint az a szektor, amely 
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a kirekesztettség által veszélyeztetettek számára biztosít munkalehetőséget, a szociális 
szektorban pedig segítséget nyújt új, független üzleti tevékenységek létrehozásához. 

A fejlesztési prioritás megvalósításához az alábbi akciók megvalósítását tervezzük: 

§ Atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése 
§ Bértámogatás 
§ Szociális gazdaság fejlesztése 

 

Foglalkoztathatóság megteremtése, fejlesztése és a munkajövedelem szerzés elősegítése 
stratégiai célhoz kapcsolódó fejlesztési prioritások és azok megvalósítását támogató 
akciók 

 

 
 

Foglalkoztathatóság megteremtése, fejlesztése és a munkajövedelem szerzés elősegítése 
stratégiai cél elérését három fejlesztési prioritás támogatja, amelyeket az alábbiakban fejtünk 
ki. 

 

4. A munkaerő termelékenységének és foglalkoztathatóságának rövidtávon történő 
javítása  

A munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának egyensúlyának megteremtéséhez szükséges a 
keresleti oldalon túl a kínálati oldal minőségi fejlesztése is. A munkaerő termelékenységének 
és foglalkoztathatóságának javítása rövidtávú és hosszú távú feladatok elé állítja a Dél-Hevesi 
Foglalkoztatási Stratégia megvalósítót. A rövidtávon eredményességet hozó tevékenységek azt 
hivatottak szolgálni, hogy az álláskeresők minél kevesebb időt töltsenek munka nélkül, mielőbb 
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lépjenek vissza vagy be a munkaerő-piacra. A járási Foglalkoztatási Osztályok munkáját 
segítve, a munkaerő-piacra vonatkozó információk gyűjtésével és áramoltatásával csökkenthető 
a kereslet és kínálat egymásra találásának ideje. A hiányszakmák olyan munkaerőigényt 
támasztanak, amely megfelelő képzettség esetén gyors megoldást nyújthatnak az álláskeresők 
elhelyezkedésére. Az álláskeresők számára nyújtott képzések folyamatos piaci igényekhez 
igazítása szintén segíti a mihamarabbi foglalkoztatottá válást. A képzések sikeres elvégzéséhez, 
azonban szükséges a résztvevők motivációjának felkeltése és fenntartása is, így indokolt az ő 
igényeik beépítése is a képzés folyamatába. 

A fejlesztési prioritás megvalósításához az alábbi akciók megvalósítását tervezzük: 

§ Munkaerő-piaci információs hálózat működtetése 
§ Hiányszakmák fókuszba helyezése 
§ Közvetlen célcsoport piaci és résztvevői igényekhez igazított képzése 

 

5. A munkaerő termelékenységének és foglalkoztathatóságának hosszútávon történő 
javítása  

A munkaerő termelékenységének és foglalkoztathatóságának hosszú távú javítása az előrelátó 
gondolkodásról, pozitív ösztönzésről szól - a munkaerő-piac jövőbeni egyensúlyát kívánja 
megteremteni azzal, hogy a térségben élő fiatalok piacképes tudással lépjenek ki a munka 
világába, ahol az elvárt termelékenységnek megfelelően tudnak teljesíteni. Ehhez egyrészt 
szükséges, hogy olyan pályát és iskolát válasszanak, amelyhez kellő tehetséggel és 
érdeklődéssel viseltetnek, valamint a végzettség igazodjon a helyben elérhető munkahelyekhez, 
segítse az otthon történő boldogulást. A lemorzsolódás elkerüléséhez azonban nem elegendő a 
megfelelően kiválasztott szak, hanem a hátrányos helyzetű gyermekek adekvát segítő 
támogatása is szükséges. Ezt a folyamatot segíti a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése, 
valamint a humán közszolgáltatások együttműködése akár eseti szinten. A képző szervezetek 
foglalkoztatókkal történő kapcsolattartása lehetőséget nyújt a piaci igényekhez igazodó 
képzések tervezésére – amely jelenti egyrészt adott szakképesítés megszerzésére indított 
képzéseket, másrészt a végzettek elhelyezkedését követően egy visszajelző rendszer 
működtetését, arról, hogy a végzettséget szerző szaktudása és a munkavégzéshez szükséges 
egyéb készségei milyen színvonalúak, mennyire felelnek meg a munkahelyi elvárásoknak.  

A fejlesztési prioritás megvalósításához az alábbi akciók megvalósítását tervezzük: 

§ Pályaorientáció erősítése 
§ Humán közszolgáltatások együttműködésének erősítése 
§ Képzések tartalmi, módszertani fejlesztésének elősegítése 

 

6. Közvetlen célcsoport foglalkoztathatósági korlátainak lebontása 

A Stratégia célcsoportja gyakran olyan foglalkoztathatósági korlátokkal küzd, amelyek 
lebontásához nem elegendő egy végzettség megszerzése és/vagy a támogatott foglalkoztatás, 
valamint elhelyezkedés esetén nem rendelkeznek olyan kompetenciákkal, hogy képesek 



Dél-Hevesi Foglalkoztatási Stratégia 

34 

 

legyenek megtartani az állásukat. Sok esetben ahhoz sem rendelkeznek kellő tudással, 
önbizalommal és segítő kapcsolati hálóval, hogy felvételt nyerjenek egy támogatott álláshelyre, 
illetve el tudjanak végezni egy képzést, vagy egyáltalán feltételezzék magukról, hogy helyük 
van a munkaerő-piacon (inaktívak). Ezen korlátok lebontásához szükséges a célcsoport egyéni 
helyzetének vizsgálata, azok mentén történő fejlesztése és segítő támogatása. Továbbá fontos a 
szaktudáson kívüli kompetenciákat fejlesztő képzésekre történő delegálás is a 
foglalkoztathatóvá válás útján. 

A fejlesztési prioritás megvalósításához az alábbi akciók megvalósítását tervezzük: 

§ Mentorálás 
§ Kompetencia-fejlesztő képzések 

 

Térség népesség- és munkaerő megtartó képességének növelése stratégiai célhoz 
kapcsolódó fejlesztési prioritások és azok megvalósítását támogató akciók 

 

 
 

Térség népesség- és munkaerő megtartó képességének növelése stratégiai cél elérését három 
fejlesztési prioritás mozdítja elő, amelyeket az alábbiakban fejtünk ki. 

 

7. Elérhetőség javítása 

A térség népesség- és munkaerő megtartó képességét támogatja a munkahelyek, képzőhelyek 
elérhetőségének javítása, valamint az infokommunikációban rejlő lehetőségek kihasználásának 
növekvő készsége. Ezalatt jelen esetben azt értjük, hogy a közösségi közlekedési kapcsolatok 
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elégtelenségei akadályozhatják mind a végzettség megszerzésében, mind elhelyezkedésben a 
célcsoportot, valamint az ingázók esetében csábítóvá válhat az utazásra fordított idő 
minimalizálása – így elvándorlást generálva. Az infokommunikációs eszközök és 
szolgáltatások megfelelő használatának készsége lehetőséget nyújt a hátrányos helyzetű 
álláskeresőknek a gyorsabb elhelyezkedésben egyrészt az információ dinamikusabb áramlásán 
keresztül, másrészt kívánatos készségként jelenik meg ezen eszközök használata a munkaerő-
piacon. 

A fejlesztési prioritás megvalósításához az alábbi akciók megvalósítását tervezzük: 

§ Közlekedési kapcsolatok fejlesztése 
§ Infokommunikációs hozzáférés bővítése 

 

8. Helyi humán közszolgáltatások fejlesztése 

A humán közszolgáltatások kapacitás hiányai, azok bonyolult elérhetősége, nem kielégítő 
minősége, szakember ellátottságának hiányosságai egyrészt gátolhatják a 
foglalkoztathatóságot, másrészt a magasabb életszínvonalat kívánó lakosok elvándorlását 
eredményezhetik. A Stratégia megvalósítása során szem előtt kell tartani a humánerőforrás 
utánpótlásának biztosítását, a helyi igényekhez igazodó gyermekellátási formák bővítését, az 
ellátások keretén belül elérhető szolgáltatások palettájának szélesítését, a szolgáltatások 
szükségletekhez illeszkedő módjának erősítését és mindezek fenntarthatóságának fejlesztését. 
A helyi humán közszolgáltatások fejlesztéséből fakadóan megjelenhetnek a munkaerő-piacon 
olyan kisgyermeket, vagy ápolást igénylő hozzátartozó gondozása miatt nem dolgozó 
személyek is, akik foglalkoztathatósági korlátját a gyermekfelügyeleti vagy szociális ellátás 
elérhetősége vagy kapacitás hiányai okozzák és a szolgáltatásfejlesztéssel ezen akadályok 
leépíthetőek. A közszolgáltatások minőségének fejlesztéséhez a Stratégia 2. számú 
Foglalkoztathatóság megteremtése, fejlesztése és a munkajövedelem szerzése céljával is hozzá 
kívánunk járulni - a szakemberek utánpótlási körülményeinek megteremtésével. 

A fejlesztési prioritás megvalósításához az alábbi akció megvalósítását tervezzük: 

§ Szolgáltatások humánerőforrásának, elérhetőségének, minőségének, 
kapacitásainak és fenntarthatóságának fejlesztése 

 

9. Üzleti környezet javítása 

A tágabb környezeti tényezők is befolyásolják egy térség népesség- és munkaerő megtartó 
erejét. A Paktum koordinációs tevékenysége hozzájárul a gördülékenyebb információ 
áramláshoz a térségi munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai szereplők között, 
együttműködik a célok megvalósítása érdekében a többi Paktummal, segíti a munkaerő-piac 
keresleti és kínálati oldalának összehangolását, támogatja a beruházás ösztönzéshez és a térségi 
gazdaságfejlesztéshez szükséges feltételek javítását. A koordinációs tevékenység keretében 
megvalósul a foglalkoztatókkal való professzionális kapcsolattartás, beruházásokat segítő 
támogatási és finanszírozási lehetőségekről információk szolgáltatása, foglalkoztatók számára 
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fontos ügyekben tanácsok és segítség nyújtása – többek között a bürokratikus, hatósági, 
engedélyezési folyamatok hatékony, gyors, problémamegoldásában nyújtott segítség. A 
paktumkoordináció eredményeként a betelepülni vágyó, illetve helyi foglalkoztatók 
adminisztrációs és ügyintézési terhei csökkenhetnek, vonzóbbá válik a térség beruházási és 
foglalkoztatási szempontból is. 

 

A fejlesztési prioritás megvalósításához az alábbi akciók megvalósítását tervezzük: 

§ Paktum koordináció 

 

d) A Stratégia célrendszerének illeszkedése más stratégiák és programok céljaihoz 

 

A dél-hevesi térség Foglalkoztatási Együttműködésének Stratégiája hozzá kíván járulni a Heves 
megyei Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztési Együttműködési Program stratégiájában 
meghatározott célok megvalósításához, azokhoz közvetlenül kapcsolódik.   

Ezen túl jelen Stratégia koherensen kapcsolódik a Heves megyei Területfejlesztési Programhoz, 
a releváns Operatív program (TOP) céljaihoz is, valamint a beavatkozási területet alkotó 
települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak (HEP) eredményesebb megvalósítását is 
segíti, amely az alábbiakban kerül bemutatásra.  

 

A Stratégia megvalósítását célzó tevékenységek finanszírozási hátterét a TOP 5.1.2. Helyi 
foglalkoztatási együttműködések pályázati konstrukció keretében folyósított támogatás 
biztosítja, ami által biztosított a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program releváns 
pontjaihoz való illeszkedés is. Úgymint az 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, 
foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés prioritási tengelye.  

A foglalkoztatási együttműködések létrehozása önmagában egy TOP által megfogalmazott cél, 
ami hozzájárul a térségben a foglalkoztatás, a helyi és térségi gazdasági szereplők által 
foglalkoztatottak számának növeléséhez. Emellett a Stratégia végrehajtása során nyújtott 
képzések és támogatott foglalkoztatás hozzájárulhat a TOP-ból támogatott humán 
infrastruktúra fejlesztési projektek által generált munkaerő kielégítéséhez is, miközben a 
támogatott bölcsődék, óvodák elősegíthetik a kisgyerekes anyák munkavállalásához szükséges 
feltételek megteremtését is. A foglalkoztatási együttműködések támogatását a 2014-2020 
időszaki uniós források felhasználásának területi szemléletben tervezett kereteit adó Integrált 
Területi Program is támogatja.  

 

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 dokumentumban megfogalmazott, 
megyei szintű, több szakterület együttes figyelembevételével meghatározott céljai közül a 
foglalkoztatási, munkaerő-piaci célkitűzés megyei szinten, hogy a gazdaság fejlődésével egy 
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magasabb szintű foglalkoztatás jöhessen létre. Ez lényegében azt jelenti, hogy a jelenleginél 
több ember dolgozik, magasabb fizetésért, jobb munkakörülmények között és kevesebben 
szorulnak ki a munkaerő-piacról, ezáltal kevesebben kerülnek a társadalom peremére. Mindez 
azonban csak több terület összehangolt és egymást erősítő fejlesztésével valósítható meg. 

A megyei program átfogó céljai közül a Komplex, integrált foglalkozás-intenzív gazdaság 
létrehozásához jelen Stratégia a Foglalkoztatási potenciál növelése stratégiai céllal kíván 
hozzájárulni. 

A Produktív, képzett, a környezetével harmóniában élni képes társadalom kialakítása megyei 
átfogó célba beletartozik a versenyképes tudással rendelkező munkaerő biztosítása, valamint a 
társadalmi felzárkózás munkaerő-piaci integrációval történő támogatása. Előbbi célkitűzést 
jelen Stratégia a Térség népesség- és munkaerő megtartó képességének növelése stratégiai 
céllal, míg utóbbi megvalósítását a Foglalkoztathatóság megteremtése, fejlesztése és a 
munkajövedelem szerzés elősegítésével kívánja előmozdítani. 

A megyei program illeszkedő két átfogó célját fogalmaztuk meg jelen stratégiai dokumentum 
átfogó céljaiként, azok megvalósításához kívánunk hozzájárulni.  

 

Heves megyei Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztési Együttműködési Program stratégiai 
céljai között szerepel a Foglalkoztatás-intenzív térségek fejlesztése.  

A hozzá kapcsolódó célkitűzések között került megfogalmazásra a helyi gazdasági alközpontok 
létrehozása és kisebb vállalkozások letelepedésének segítése. A megyei célok eredményesebb 
megvalósításához kapcsolódóan nem csak az alkalmas ipari területekre történő betelepülésüket, 
de a már térségben működő vállalkozások megerősödését, és fejlődését, továbbá 
együttműködésük elmélyülését is elő kívánjuk segíteni a helyi stratégia megvalósítása során.  
Ezen célok mentén a beruházásokat, illetve az új foglalkoztatási lehetőségek létrejöttét 
ösztönöznénk, valamint a térségi foglalkoztatók termelékenységének, a munkahelyek 
fenntarthatóságának növelését, illetve a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási 
lehetőségeinek bővítése is cél. Azáltal, hogy olyan munkaerő, aki képzettebb, a kereslethez 
jobban illeszkedő szaktudással és készségekkel rendelkezik, ösztönzik a térségbe települő 
vállalatokat, illetve a már itt működő és munkahelyeket teremtő fejlesztéseket tervező 
foglalkoztatókat is. 

A foglalkoztatás-intenzív célkitűzésen belül került megfogalmazásra továbbá a megyei 
társadalmi felzárkózási cél, mint a hátrányos helyzetű munkaerő-piacról kiszorult rétegek és 
közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerő-piacra történő integrációjának elősegítése. Ezen 
törekvéseket támogatja a foglalkoztathatóság megteremtése, fejlesztése és a munkajövedelem 
szerzés elősegítése stratégiai célunk. Egyrészt a kínálati oldalt a kereslet alakulásához a munka-
erő termelékenységének és foglalkoztathatóságának rövid és hosszútávon történő javításával 
kívánjuk illeszteni. Másrészt egyénre szabott segítséggel, fejlesztéssel a hátrányos helyzetűek 
többsége alkalmassá válik arra, hogy elhelyezkedjen az elsődleges munkaerőpiacon.  A 
segítségnyújtásnak az egyén szükségleteihez kell, hogy igazodjon, így az aktivizálás, az 
alapkompetenciák fejlesztése mellett mentorálást is magában foglalhat a képzések és a 
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munkahelyi beilleszkedés sikerességének előmozdítására. Törekedni kell továbbá a 
megváltozott munkaképességűek, illetve az elsődleges munkaerőpiacon nem elhelyezhető 
ügyfelek foglalkoztatásához alkalmas munkahelyek és modellek kialakítására és e csoportok 
foglalkoztatásának előmozdítására is. Fontos hangsúlyozni továbbá, hogy nem csak rövidtávú 
megoldásokat keresünk a foglalkoztathatóságra. Miszerint valamilyen bértámogatásban, 
képzési támogatásba részesülnek, hanem az egyént kívánjuk alkalmassá tenni arra, hogy 
önmagától is (hátrányait kompenzálva, képességeiket jól eladva) képes legyen megjelenni és 
fennmaradni az elsődleges munkaerőpiacon. Ezáltal egy újbóli munkahelykeresés vagy váltás 
se jelentsen számára akadályt, problémát a jövőben 

A megyei program másik stratégiai célja a Versenyképes és rugalmas munkaerőbázis 
kialakítása a gazdasági tengely mentén. Amelyen belül szerepel a piacképes tudással 
rendelkező munkaerő helyben tartása célkitűzés, illetve a munkaerőpiac keresleti és kínálati 
oldalának összehangolása, valamint a foglalkoztatási színvonal növelése és a foglalkoztatási 
ráta fenntartható növekedésének biztosítása. Az utóbbi célkitűzéshez a helyi stratégia a már 
korábban kifejtett Foglalkoztatási potenciál növelése és Foglalkoztathatóság megteremtése, 
fejlesztése és a munkajövedelem szerzés elősegítése stratégiai célokkal is hozzájárul. 

Mindezekhez illeszkedik a térség népesség- és munkaerő megtartó képességének növelése 
stratégiai célunk, amely magába foglalja a munkahelyek elérhetőségének javítását, a helyi 
humán közszolgáltatások fejlesztését és az üzleti környezet javítását, azon belül pedig a Paktum 
koordinációt. A képzettebb és termelékenyebb munkaerő elősegíti a helyi gazdaság fejlődését, 
ami visszatartó erő lehet a térségből elvándorlók, vagy más megyékben munkát vállalók 
(ingázók) számára. Mivel e csoportokba általában a fiatalabb és képzettebb emberek sorolhatók, 
megjelenésük a térség munkakínálatában önmagában erősítheti az új munkahelyek létesítésére 
irányuló fejlesztéseket is. 

 

A projekt közvetlen célcsoportja metszetet képez több esélyegyenlőségi célcsoporttal a 
munkaerő-piacon, mint a mélyszegénységben élők és romák, a nők, valamint a fogyatékkal élők 
tekintetében. 

A Stratégia beavatkozási területén fekvő települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjai a 
mélyszegénységben élők tekintetében szinte kivétel nélkül a foglalkoztatás bővítését és a 
képzettségi szint emelését nevezik meg fejlesztési lehetőségként az esélyegyenlőségi csoport 
problémáinak kezelése érdekében. Mindezek mellett hangsúlyosan jelenik meg még a segítő 
szolgáltatások nyújtásának szélesítése.  

Nők esetében szintén a foglalkoztatás bővítése, képzések és szolgáltatásfejlesztés jelenik meg 
nyomatékosan az esélyegyenlőségi programokban az őket sújtó problémák lehetséges 
kezeléseként, a szolgáltatásfejlesztésen belül pedig kiemelten szerepel a gyermekek napközbeni 
ellátásának kapacitásbővítése.  

Az esélyegyenlőségi célcsoportok között is a fogyatékkal élők foglalkoztatottsága a 
legalacsonyabb, így mindenképpen szükséges foglalkoztatás-bővítéskor hangsúlyozni az 
érintettek érdekeit. A megváltozott munkaképességűek – mint hátrányos helyzetű álláskeresők 
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– foglalkoztatási lehetőségeinek szélesítése szintén szerepel a Stratégia fejlesztési prioritásai 
között.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Programokban felsorolt célok eléréséhez, az azokhoz vezető 
beavatkozásokhoz jelen Stratégia maximálisan illeszkedik és elősegíti a programok 
eredményességét. Az esélyegyenlőségi célcsoportok sikeres társadalmi integrációját 
nagymértékben támogatja a foglalkoztatás, foglalkoztathatóság bővítése a dél-hevesi térségben. 

 

2. Horizontális szempontok érvényesítése 

 

A vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat a stratégiai dokumentum 
tervezése során mindvégig szem előtt tartottuk, és a megvalósítás során a Paktumszervezet 
tagjai vállalják azok maradéktalan betartását. 

 

A horizontális szempontok érvényesítése közül először az esélyegyenlőségre vonatkozóakat 
mutatjuk be. 

A Dél-Hevesi Foglalkoztatási Stratégia megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk az 
egyenlő bánásmód elveinek betartására, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmára, 
továbbá a nők és férfiak közti esélyegyenlőség biztosítására.  

A Stratégiához kapcsolódó kommunikációban kifejezzük az esélytudatosságot, annak 
fontosságát – tehát nem közvetítünk szegregációt, csökkenteni kívánjuk az esélyegyenlőségi 
célcsoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket, a tájékoztatáson keresztül is biztosítjuk az 
esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését. 

A Stratégia céljainak elérését támogató tevékenységek hozzá kívánnak járulni a társadalmi 
kirekesztődés csökkentéséhez, annak újratermelődésének megakadályozásához. Továbbá 
előmozdítják a társadalmi integrációt és a hátrányos helyzetűek társadalmi befogadását.  

Tekintettel arra, hogy a Stratégia célcsoportja metszetet képez több esélyegyenlőségi 
célcsoporttal a munkaerő-piacon – mint a mélyszegénységben élők és romák, a nők, valamint 
a fogyatékkal élők – vizsgáltuk a Stratégia beavatkozási területét alkotó településeken a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programok (HEP) meglétét és azok tartalmát a tervezés során. Az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31 §. (6) 
bekezdés alapján mindegyik település rendelkezik érvényes HEP-mal, amelyekben 
megnevezett fejlesztési lehetőségeinek eredményesebb megvalósításához illeszkednek jelen 
dokumentum célkitűzései és a Stratégia vonatkozó előző fejezetében kerültek kifejtésre. Az 
esélyegyenlőségi célcsoportok sikeres társadalmi integrációját nagymértékben támogatja a 
foglalkoztatás, foglalkoztathatóság bővítése a dél-hevesi térségben. 
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Az esélyegyenlőségen kívül horizontális szempont még a környezetvédelem, amelynek 
érvényesülését a Stratégia megvalósítása során vállalják a Paktumszervezet tagjai.  

A Stratégia végrehajtása során környezeti állapotot negatívan befolyásoló tevékenység nem 
valósul meg, a program klímakockázattal nem jár, a vizek állapotára nincs hatással. A 
megvalósítás során a környezetvédelem érdekében a Paktumszervezet tagjai törekszenek 
környezetbarát eszközök felhasználására, mint csak a szükséges dokumentumok kinyomtatása, 
újrahasznosított papír használata, energiatakarékosság és szelektív hulladékgyűjtés. 

 

3. A Stratégia megvalósításának szervezeti keretei és monitoringja 

 
a) Szervezeti keretek 

 

A Dél-Hevesi Foglalkoztatási Együttműködési Megállapodás célja, hogy a térség társadalmi-
gazdasági fejlődését támogassa a humán erőforrás fejlesztésével, a vállalkozások humán 
erőforrás lehetőségeinek erősítésével, új munkahelyek létesítésének lehetőségeinek 
megteremtésével, valamint a munkavállalók elhelyezkedésének segítésével. Az 
együttműködési megállapodás aláírásával a csatlakozó szervezetek az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek fogadják el, és kifejezésre juttatják, felelősséget éreznek a dél-
hevesi térség foglalkoztatási helyzetéért és készek lehetőségeiket a térség gazdaságfejlesztési 
céljainak szolgálatába állítani. 

 

Foglalkoztatási Paktum munkaszervezeti feladatait a Fejlesztési és Koordinációs Központ 
Nonprofit Kft. konzorciumi tag szervezetében, önálló szervezeti egység formájában létrejövő 
Paktum Iroda biztosítja, amely szervezet alkalmazza a paktum koordinátort, aki a támogatott 
projekt szakmai feladatainak koordinálásán túlmenően elvégzi a Foglalkoztatási Paktum 
szervezéséhez és működtetéséhez kapcsolódó szakmai és koordinációs tevékenységeket. 
Tevékenységét a támogatási kérelmet benyújtó konzorcium vezetője, tagjai és a további 
paktumtagok képviselőiből álló irányító csoport (ICS) ellenőrzi és irányítja. 

A Paktum Iroda feladatai közé tartozik a Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport 
munkájának és együttműködésének koordinációja, működésükkel kapcsolatos operatív és 
adminisztrációs feladatok elvégzése, rendszeres tájékoztatása a végzett tevékenységről. 
Munkatársai kapcsolatot tartanak a Foglalkoztatási Paktum tagjai, illetve a releváns térségi 
szereplők között, biztosítják a további Foglalkoztatási Paktumokkal történő együttműködést, 
kapcsolattartást valamint törekszenek az együttműködési körének bővítésére. Elősegítik az 
együttműködés során megfogalmazott javaslatok, akciók, projektek megvalósítását, valamint 
hazai és nemzetközi jó gyakorlatok becsatornázását. Biztosítják a Foglalkoztatási Paktumban 
folyó munka és eredményeinek sajtónyilvánosságát, kommunikációs anyagokat készítenek, 
megszervezik a Foglalkoztatási Paktum rendezvényeit. Nyomon követik és értékelik az 
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együttműködés eredményeit, biztosítják az akciók monitoringját, segítik a Foglalkoztatási 
Paktum minősítési folyamatát. 

 

Míg az operatív megvalósításhoz kapcsolódó kérdésekben a Paktum Iroda illetékes, a projekt 
tartalmát, költségvetését és üzemezését érintő kérdésekben az Irányító Csoport rendelkezik 
döntési jogkörrel. A támogatást igénylő konzorcium tagjai mellett a Heves Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a sPrinter Studió Számítástechnikai és Oktatási Kft. egy-
egy képviselője alkotja a testületet, amely negyedévente ülésezik, hogy áttekintse a projekt és 
tevékenységei előrehaladását, továbbá szükség esetén döntést hozzon az elé terjesztett, illetve 
hatáskörébe sorolt kérdésekben.  

Az Irányító Csoport koordinálja a munkaterv megvalósítását az érintett szervezetek között, 
releváns munkaerő-piaci információkat gyűjt, segíti a térségi partnerségi kapcsolatok 
fejlődését, megszervezi a Foglalkoztatási Fórum tájékoztatását, feldolgozza annak ajánlásait, 
közvetítő szerepet tölt be a Fórum és a menedzsmentszervezet között, valamint dönt a 
beérkezett támogató nyilatkozatok alapján a paktumszervezethez való csatlakozások 
befogadásáról, jóváhagyásáról. 

 

A Foglalkoztatási Együttműködés eredményeinek népszerűsítése és az együttműködés 
fejlődése szempontjából releváns stratégiai kérdéseinek megvitatása az évente legalább egy 
alkalommal összehívott, szélesebb körű nyilvánosság felé is nyitott Foglalkoztatási Fórumon 
történik.  

A Foglalkoztatási Fórum széles körben megtárgyalja a dél-hevesi térség foglalkoztatási 
helyzetét, nyomon követi annak alakulását és véleményezi a Foglalkoztatási Paktum 
működését, megvitatja az azt érintő aktuális kérdéseket. Továbbá elősegíti a Foglalkoztatási 
Paktum célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából releváns szereplők közötti 
információcserét, elősegíti a partnerek felé irányuló kommunikációt, támogatja a nyilvánosság 
minél szélesebb körben történő megvalósítását, illetve ösztönzi további tagok Foglalkoztatási 
Paktumhoz való csatlakozását. A Fórum ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg a 
Foglalkoztatási Paktum számára olyan kérdésekben, amelyek annak tevékenységét, működését 
érintik, valamint véleményezi a Dél-Hevesi Foglalkoztatási Stratégiát. 

 

b) A Stratégia megvalósításának nyomonkövetése, monitoringja 

 

A Stratégia végrehajtásához kapcsolódó aktivitások, tevékenységek megvalósulására és azok 
eredményeire vonatkozó információkat a Paktum Iroda gyűjti és rendszerezi. Továbbá 
mindezeket rendszeresen, beszámolók formájában prezentálja egyrészt az Irányító Csoport 
számára, másrészt a projektmenedzsmenthez kapcsolódóan a támogatást folyósító szerv 
részére. 
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Az Irányító Csoport számára készített beszámoló a negyedévente esedékes ülések alkalmára 
készül és az akciótervben foglalt tevékenységek megvalósulásáról tájékoztatja a döntéshozó 
testületet. Továbbá minden év első ülésére készül egy éves összefoglaló is az elmúlt év 
eredményeiről. Az éves beszámoló kerül bemutatásra a Foglalkoztatási Fórum éves rendes 
ülésén, amely a Stratégia eredményei kommunikálásának és megvitatásának legszélesebb körű 
fóruma. Ezen alkalmakkor nyílik lehetőség szükség esetén a Stratégia felülvizsgálatára, 
amennyiben a körülményekben olyan jellegű változás keletkezett, amely befolyásolja vagy 
akadályozza valamelyik elem megvalósulását. Ezen akadályok kezelésére a Fórum módosítási 
javaslatokat tesz, amelyeket az Irányító Csoport jóváhagyásával a Paktum Iroda munkatársai 
beépítenek a Stratégiai dokumentumba. 

A beszámolók másik típusa a támogatott projekt mérföldköveihez illeszkedő rendszerességgel 
készül a támogatást folyósító MÁK részére, funkcióját tekintve pedig a projekt keretében 
támogatott tevékenységek megvalósulásának bemutatása és a lehívott forrás szabályos 
felhasználásának alátámasztására szolgál. 

 

 


