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Dr. Papp Antal Martfű Város polgármestere, köszöntötte a megjelenteket és megállapította, 
hogy a nyílt ülés 17 paktum taggal határozatképes. Javaslatot tett az ülésről készült jegyzőkönyv 
hitelesítőire a Szolnoki Szolgáltatási SZC. Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium és 
a RIGO Szerszám - és Formakészítő Kft. képviselői személyében. 
 
Dr. Molnár György Paktum Iroda vezető az ülés levezető elnökére pedig Dr. Papp Antal 
polgármestert javasolta. 
 
A javasoltak (levezető elnök és jegyzőkönyv hitelesítők) az ülésen határozottan és  egyhangúlag 
kijelentették, hogy elfogadják a tisztséget. 
 
Dr. Papp Antal polgármester szavazásra tette fel a paktum ülés levezető elnökére és az ülésről 
készült jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot. Kérte a szervezet tagjait, hogy aki elfogadja, a 
javaslatot az kézfelnyújtással szavazzon. Megállapította, hogy a jelenlévő 17 paktum tag, 17 
igennel, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum 
3/2017. (IX. 27.) paktum határozata 
A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum 2017. szeptember 27-én tartott nyílt ülésének 
levezető elnökéről és két jegyzőkönyv hitelesítőjéről 
 
A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum a 2017. szeptember 27-én tartott nyílt ülés levezető 
elnökének Dr. Papp Antalt Martfű Város Polgármesterét és az ülésről készült jegyzőkönyv két 
hitelesítőjének a Szolnoki Szolgáltatási SZC. Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium 
és a RIGO Szerszám - és Formakészítő Kft. jelenlévő képviselőit választja. 
 
Értesülnek: 
1. Paktum tagok 
2. Paktum Iroda 
 
Martfű, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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Dr. Papp Antal levezető elnök ismételten megállapította, hogy a nyílt ülés 17 paktum taggal 
határozatképes. Javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására az alábbiak szerint: 
 
Paktumszervezet 2017. szeptember 27-i nyílt ülésének napirendi pont javaslatai: 
 

1. Foglalkoztatási helyzetelemzés megtárgyalása 
Előadja: Juhász Attila MEGAKOM Kft. 

 
2. Foglalkoztatási stratégia megtárgyalása 

Előadja: Juhász Attila MEGAKOM Kft. 
 

3. Foglalkoztatási akcióterv megtárgyalása 
Előadja: Juhász Attila MEGAKOM Kft. 
 

4. Az Irányító Csoport éves munkatervének megtárgyalása 
Előadja: Juhász Attila MEGAKOM Kft. 
 

5. 3 projektterv (Munkáltatók érzékenyítése a megváltozott munkaképességű és a 
hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására, A térségben működő munkáltatók 
fejlesztése, Az üzleti szolgáltatások fejlesztése a foglalkoztatási szint növelése 
érdekében) megtárgyalása 
Előadja: Juhász Attila MEGAKOM Kft. 
 

6. A paktum Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum működési szabályzata (ügyrend) 
megtárgyalása 
Előadja: Juhász Attila MEGAKOM Kft. 

 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök szavazásra tette fel a paktum nyílt ülés napirendi pontjait. Kérte 
a szervezet tagjait, hogy aki elfogadja, a nyílt ülés napirendi pontjait az kézfelnyújtással 
szavazzon. Megállapította, hogy a jelenlévő 17 paktum tag, 17 igennel, egyhangúlag, 
ellenszavazat nélkül a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum  
4/2017. (IX. 27.) paktum határozata 
A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum 2017. szeptember 27-én tartott nyílt ülésének 
napirendi pontjairól 
 
A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum a 2017. szeptember 27-én tartott nyílt ülés napirendi 
pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Foglalkoztatási helyzetelemzés megtárgyalása 
Előadja: Juhász Attila MEGAKOM Kft. 

 
2. Foglalkoztatási stratégia megtárgyalása 

Előadja: Juhász Attila MEGAKOM Kft. 
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3. Foglalkoztatási akcióterv megtárgyalása 

Előadja: Juhász Attila MEGAKOM Kft. 
 

4. Az Irányító Csoport éves munkatervének megtárgyalása 
Előadja: Juhász Attila MEGAKOM Kft. 
 

5. 3 projektterv (Munkáltatók érzékenyítése a megváltozott munkaképességű és a 
hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására, A térségben működő munkáltatók 
fejlesztése, Az üzleti szolgáltatások fejlesztése a foglalkoztatási szint növelése 
érdekében) megtárgyalása 
Előadja: Juhász Attila MEGAKOM Kft. 
 

6. A paktum Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum működési szabályzata (ügyrend) 
megtárgyalása 
Előadja: Juhász Attila MEGAKOM Kft. 

 
Értesülnek: 
1. Paktum tagok 
2. Paktum Iroda 
 
Martfű, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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1. napirendi pont 
Foglalkoztatási helyzetelemzés megtárgyalása 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök felkérte Juhász Attila tanácsadót a MEGAKOM Kft. részéről, 
hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tartsa meg tájékoztatását. 
 
Juhász Attila tanácsadó ismertette a paktum tagokkal a Foglalkoztatási helyzetelemzést. 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök szavazásra tette fel a Foglalkoztatási helyzetelemzést. Kérte a 
szervezet jelenlévő tagjait, hogy aki elfogadja, a Foglalkoztatási helyzetelemzést az 
kézfelnyújtással szavazzon. Megállapította, hogy a jelenlévő 17 paktum tag, 17 igennel, 
egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a Foglalkoztatási helyzetelemzést elfogadta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum  
5/2017. (IX. 27.) paktum határozata 
A Foglalkoztatási helyzetelemzés elfogadásáról 
 
A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum a Foglalkoztatási helyzetelemzést a határozat 
melléklete szerint elfogadja. 
 
Értesülnek: 
1. Paktum tagok 
2. Paktum Iroda 
 
Martfű, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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FOGLALKOZTATÁSI HELYZETELEMZÉS 
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1 Bevezetés 

 A foglalkoztatási helyzetelemzés háttere és célja 

„A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” a járásközpont és megyeszékhely Szolnok Megyei Jogú Várost 
kivéve a járás településeit foglalja magában, amely 4 városból (Besenyszög, Martfű, Rákóczifalva, 
Újszász) és 13 községből (Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, 
Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas) áll. A térségben a munkanélküliség 
relatív mutatója kismértékben alacsonyabb a megyei átlagnál, azonban ez így is közel 1 900 
nyilvántartott álláskeresőt takar. A járás területén munkaerő piaci szempontból egyfajta kettősség 
tapasztalható, több településen egyes ágazatokban megjelent a munkaerőhiány - a munkáltatók a 
megfelelő képzettséggel rendelkező szakembereket egyre nagyobb erőfeszítések árán találják meg, 
míg más településeken a közfoglalkoztatási programok hatására a legnagyobb foglalkoztatóknak az 
önkormányzatok számítanak, tekintettel arra, hogy jelentős vállalkozás nem működik a területükön. A 
járás munkaerő piaci problémáinak hatékony orvoslása érdekében egy olyan, több szereplő 
közreműködésével (kormányzati, önkormányzati, gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési, gazdasági 
érdekképviseleti) készülő, összehangolt program megvalósítása szükséges, amely egyaránt foglalkozik 
a vállalkozások munkaerőigényeivel, és a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásával, 
képzésével, ezáltal csökkentve a betöltetlen álláshelyek számát. 

Ennek érdekében Martfű Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kötött a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatallal, és támogatási kérelmet nyújtott be a Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program keretein belül meghirdetett TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” 
tárgyú pályázati felhívására. A kérelmet a regisztrációt követően a Magyar Államkincstár, mint 
Közreműködő Szervezet a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számmal látta el. 

„A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című támogatási kérelem alapvető célja a minőségi 
foglalkoztatás ösztönzése, illetve a gazdasági potenciál hatékonyabbá tétele. 

A kérelmet 2017. március 14-én a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága pozitív elbírálásban részesítette, és 
382 585 862 forint összegű vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a megvalósításra. A 2017. április 
11-én megkötött Támogatási Szerződés 3. pontja értelmében a projekt megvalósításának kezdete: 
2017. január 02., tervezett befejezése: 2020. január 02. 

A TOP-5.1.2-15 kódszámú pályázati felhívás szakmai mellékletét képező Megvalósíthatósági 
Tanulmány tartalmi követelményei című dokumentum 7.1.1 fejezete minimum sztenderdként előírja 
a Jövőkép és stratégia készítését, illetve meglétét melynek minimum elemei a következők: 

1. térségi foglalkoztatási helyzetfeltárás, SWOT és helyzetelemzés 
2. jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások 
3. térségi Foglalkoztatási Stratégia, horizontális szempontok érvényesítése 
4. a partnerek által aláírt paktum-megállapodás 
5. a Stratégiához kapcsolódó Akciótervben foglalt 3 éves terv. 
6. a foglalkoztatási Stratégiához illeszkedő operatív projekttervek (minimum 3 db) 

Jelen dokumentum a felsorolás 1. pontjában meghatározott elemeket foglalja magában. 
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 Módszertan 

A foglalkoztatási helyzetelemzés a különböző forrásokból származó primer és szekunder adatokra, 
információkra épül. 

1. Szekunder adatelemzés: az általános társadalmi, gazdasági, foglalkoztatási helyzet 
bemutatásához elengedhetetlen bizonyos statisztikai adatok összegyűjtése. Az adatok egy 
része nyilvános, közhiteles forrásból elérhető (pl. KSH, Belügyminisztérium közfoglalkoztatási 
adatbázisa, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, fejlesztési információk a 
palyazat.gov.hu honlapról), más része kizárólag bizonyos szereplőknél érhető el (pl. 
Kormányhivatal, Szakképzési Centrum stb.). 

2. Igényfelmérés: a paktum előkészítése során eltérő módszerekkel kérdőíves felmérés 
lefolytatása történt különböző célcsoportok körében, továbbá a workshopokon is felszínre 
kerültek releváns információk - ezeknek az eredményeit beépítjük a helyzetelemzés releváns 
fejezeteibe: 

3. Dokumentumelemzés: a helyzetelemzés kidolgozásának elemi részét képezi a releváns 
dokumentumok beható tanulmányozása és az abban foglaltak legalább közvetett 
megjelenítése az elemzésben. Ezek egyfelől szakpolitikai dokumentumok (pl. jogszabályok, 
módszertani útmutatók, ágazati stratégiák), másfelől megyei szintű koncepciók, stratégiák és 
egyéb dokumentumok. 

A vizsgálatot alapvetően a paktumtérség egészére végezzük el. Azokon a tématerületeken, amelyek 
esetében szakmailag indokolt, és az adatok elérhetőek települési szintre is, a helyi paktumok adatait 
külön elemezzük - mindez támpontot jelent a térbeli különbségek feltárásához, a megyei és a helyi 
paktumok közötti szinergia megteremtéséhez és a megvalósítás során a területi súlypontok 
azonosításához. 

 
1. ábra: A foglalkoztatási helyzetelemzés kidolgozásának módszertana 

 

•Adatok, információk 
összegyűjtése, 
rendszerezett bemutatása

Helyzetfeltárás

•A térség erősségeinek, 
gyengeségeinek, 
lehetőségeinek és 
veszélyeinek azonosítása 
(SWOT elemzés)

Helyzetelemzés
•A foglalkoztatás és a 

munkaerőpiac 
meghatározó 
tendenciáinak összegzése

Helyzetértékelés
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A Foglalkoztatás helyzetelemzés az alábbi fő fejezetekből áll: 

• a bevezetőben részleteztük a dokumentum kidolgozásának módszertanát; 

• a 2. fejezetben bemutatjuk a paktum földrajzi területét, ami egyfelől az elemzés alapját adja, 
másfelől lehetővé teszi a megye területén található egyéb paktumok megjelenítését is - ez a 
paktumok közötti szinergia miatt különösen fontos. Emellett a fejezet a rendelkezésre álló és 
különböző módokon összegyűjtött adatokra, információkra építve egy átfogó képet nyújt a 
paktumtérség jelenlegi társadalmi, gazdasági, foglalkoztatási helyzetéről; 

• a 3. fejezet egy SWOT-analízist foglal magában, amely számba veszi a paktumtérség erősségeit, 
gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit foglalkoztatási szempontból. 

• Végül a 4. fejezetben összefoglaljuk a térségben a munkaerőpiac szempontjából meghatározó 
tendenciákat. 

2 Helyzetfeltárás 

 Az elemzés fölrajzi területének bemutatása 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területe megegyezik Jász-Nagykun-Szolnok megye Szolnoki 

járásának településeivel a megyeszékhely, Szolnok Megyei Jogú Város kivételével. Az érintett terület 

kiterjedése 727,24 km2, melyen összesen 17 db település található, ebből 4 db rendelkezik városi 

címmel a 13 község mellett. A településeket az alábbi táblázat tartalmazza: 

1. táblázat: A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum települései 

Település neve Település jogállása Terület (km2) 

Besenyszög város 138,08 

Csataszög község 11,21 

Hunyadfalva község 5,35 

Kőtelek község 45,14 

Martfű város 23,08 

Nagykörű község 42,81 

Rákóczifalva város 35,94 

Rákócziújfalu község 19,61 

Szajol község 36,97 

Szászberek község 39,22 

Tiszajenő község 28,19 

Tiszasüly község 91,77 

Tiszavárkony község 35,62 

Tószeg község 59,17 
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Újszász város 58,20 

Vezseny község 25,17 

Zagyvarékas község 31,71 

Forrás: TOP-5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Megvalósíthatósági Tanulmány - Szolnoki járás 

A paktumterületet nyugatról Bács-Kiskun és Pest Megye, északnyugatról a Jászapáti járás, északról egy 

rövid szakaszon Heves Megye, északkeletről a Kunhegyesi járás, keletről a Törökszentmiklósi járás, 

délkeletről a Mezőtúri járás, délről pedig a Kunszentmártoni járás határolja. A foglalkoztatási 

együttműködés területét Szolnok Megyei Jogú Város középtájon szinte kettévágja, így az északi és a 

déli rész között közvetlen közúti kapcsolat nincs. 
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1. térkép: A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum elhelyezkedése (zöld vonallal határolt terület) 

 

Forrás: http://www.terport.hu/tematikus-terkepek/jasz-nagykun-szolnok-megye-jarasai-terulet-5-5813-km2-
nepesseg-393-312-fo-jarasok alapján saját szerkesztés 
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 A munkaerő kínálat tényezői 

2.2.1 Általános társadalmi jellemzők 

2.2.1.1 Népesség 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területének lakónépessége 2015-ben 44 025 fő volt, melyből a 
férfiak aránya 48,7%-ot, míg a nőké 51,3%-ot tett ki. A térség legkisebb települése Hunyadfalva, 
mindössze 171 fővel, míg a legnagyobb Martfű, melynek lakónépessége 6 237 volt. 

A paktumterület településeinek lakónépesség szerinti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza: 

2. táblázat: A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum településeinek megoszlása lakónépesség szerint: 

0-1 000 fő 1 000 - 2 000 fő 3 000 -4 000 fő 4 000 - 5 000 fő 5 000 fő felett 

Csataszög 

Hunyadfalva 

Vezseny 

Kőtelek 

Nagykörű 

Rákócziújfalu 

Szászberek 

Tiszajenő 

Tiszasüly 

Tiszavárkony 

Besenyszög 

Szajol 

Zagyvarékas 

Tószeg Martfű 

Rákóczifalva 

Újszász 

Forrás: KSH 

A paktumterület lakónépessége csökkenő tendenciát mutat, 2015-ben 4 175 fővel éltek kevesebben 

itt, mint 2005-ben. Ez 8,7%-os csökkenést jelent, amely meghaladja mind Magyarország (-2,5%), mind 

Jász-Nagykun-Szolnok megye (-7,6%) népességfogyásának mértékét. 

2. ábra: A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területének lakónépesség változása (2005-2015) 

 

Forrás: KSH 

A vizsgált időszakban a térségi átlagnál nagyobb mértékű népességcsökkenést szenvedett el 

Hunyadfalva (-21,1%), Martfű (-12,2%), Tiszavárkony (-9,4%), Újszász (-11,7%), Vezseny (-11,5%) és 

Zagyvarékas (-11,3%), azonban meg kell jegyezni, hogy a paktumterületen Szászbereknek egyedüli 

településként sikerült 4,9%-kal növelnie a lakónépességét. 

48 200    
47 685    

47 127    
46 698    

46 149    

45 468    45 553    
45 052    

44 731    
44 354    

44 025    

 41 000

 42 000

 43 000

 44 000

 45 000

 46 000

 47 000

 48 000

 49 000

2005.
év

2006.
év

2007.
év

2008.
év

2009.
év

2010.
év

2011.
év

2012.
év

2013.
év

2014.
év

2015.
év



Oldal 17 / 279 

 

 

3. ábra: A paktumterület lakónépességének változása 2015-re (2005=100%) 

 

Forrás: KSH 

A népesség változása levezethető a népmozgalmi adatokból. Annak ellenére, hogy 2005 és 2015 között 

a legtöbb évben a vándorlási különbözet negatív volt, ezt jelentős részben a 2005-ös és 2008-as 

odavándorlás kompenzálta, így a térség vándorlási különbözetből következő népességvesztesége 

összességében nem éri el a 100 főt. 

A vándorlási különbözet alapján a paktumterület települései nem egységesek. Bizonyos településeken 

az odavándorlás mértéke meghaladta az elvándorlás mértékét, ez főképp a Szolnok mellett található 

nagyobb települések jellemzője. Az odavándorlás legnagyobb nyertesének Újszász tekinthető, ahol 

2005 és 2015-öt között a népmozgalom ezen fajtája 518 fővel gyarapította a város lakónépességét, de 

Rákóczifalva is kiemelhető +240-fős vándorlási különbözetével. Az elvándorlás leginkább Martfűt 

érintette, ahol a vizsgált időszakban a vándorlási különbözetből adódó népességveszteség 439 fő volt, 

a népesség megtartása Tiszasüly (-111 fő) és Zagyvarékas (-199 fő) esetében is jelentős nehézségekbe 

ütközött. 
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3. táblázat: A paktumterület településeinek megoszlása a 2005-2015 között tapasztalt vándorlási különbözet 
alapján 

Odavándorlás jellemző Elvándorlás jellemző 

Besenyszög (+16 fő) 

Nagykörű (+22 fő) 

Rákóczifalva (+240 fő) 

Szajol (+7 fő) 

Szászberek (+65 fő) 

Tiszajenő (+51 fő) 

Újszász (+518 fő) 

Csataszög (-3 fő) 

Hunyadfalva (-36 fő) 

Kőtelek (-96 fő) 

Martfű (-439 fő) 

Rákócziújfalu (-31 fő) 

Tiszasüly (-111 fő) 

Tiszavárkony (-9 fő) 

Tószeg (-86 fő) 

Vezseny (-5 fő) 

Zagyvarékas (-199 fő) 

Forrás: KSH 

A népességcsökkenés szempontjából a súlyos problémát a természetes fogyás jelenti. 2005 és 2015 

között a halálozások száma 3 359 fővel haladta meg az élve születések számát, ez alól az egyetlen 

kivételnek Csataszög tekinthető, de a két érték itt is csak kiegyenlített. Különösen rossz helyzetben van 

a mutató szempontjából Újszász: míg a vizsgált időszakban az élve születések száma 45 és 65 fő között 

ingadozott, addig a halálozások száma csak 2013-ban esett 160 fő alá, de 5 évben is meghaladta a 200 

főt - a legmagasabb érték 259 fő volt 2007-ben. A város népességvesztesége a természetes fogyás 

következtében 1 137 fő volt. 

4. ábra: Népmozgalmi adatok a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén 

 

Forrás: KSH 
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2.2.1.2 A népesség korcsoportos megoszlása 

A népesség az elöregedés jeleit mutatja: 2005 és 2015 között az állandó népességen belül a 0-14 éves 

korosztály részesedése 15,2%-ról 13,8%-ra, a 15-59 évesek aránya 63,1%-ról 60,7%-ra csökkent, míg a 

60 éven felüliek részesedése 21,6%-ról 25,4%-ra emelkedett. A paktumterületen 2005-ben 100 

fiatalkorúra (14 éves) még 142 idős korú (60 év feletti) személy jutott, míg 2015-ben már közel 184. Ez 

a mutató kedvezőtlenebb a megyei (177) és az országos (174) átlagnál is. 

4. táblázat: Az állandó népesség korcsoportos megoszlása 

Év 0-14 éves 15-59 éves 60-x éves 

2005. 7 448 30 870 10 574 

2006. 7 187 30 779 10 532 

2007. 7 070 30 551 10 589 

2008. 7 038 30 410 10 672 

2009. 6 865 30 126 10 808 

2010. 6 650 29 804 10 982 

2011. 6 549 29 489 11 059 

2012. 6 462 29 142 11 150 

2013. 6 398 28 805 11 304 

2014. 6 367 28 414 11 483 

2015. 6 369 27 925 11 698 

Forrás: KSH 

5. ábra: Az egyes korcsoportok részesedésének változása a paktumterületen 
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Forrás: KSH 

A születéskor várható élettartamból következtetések vonhatóak le a lakosság életminőségéről, 
beleértve a lakosság egészségi állapotát is - ez a munkavállalók rendelkezésre állása szempontjából 
lehet meghatározó. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a férfiak esetében ez az érték a 2001-es 67,43 
évről 70,89 évre emelkedett, a nők várható élettartama azonban jelentősen nem változott (76,25-ről 
emelkedett 76,87-re). Az országos átlag mindkét nem esetében magasabb a megyei értékeknél: férfiak 
esetében a különbség 1,2, míg a nőknél 1,7 év.  

2.2.1.3 Képzettség 

A munkáltatók által vizsgált egyik legfőbb szempont a munkaerő kiválasztásánál annak képzettsége, 
melyet a Központi Statisztikai Hivatal a népszámlálások alkalmával szokott felmérni a 7 éves és idősebb 
lakosság körében. 

A 2001-es és 2011-es népszámlálás között eltelt időszakban a népesség képzettségi foka jelentős 
mértékben javult. Valamennyi képzettségi szint közül egyedül a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők számában történt csökkenés amellett, hogy a két népszámlálás között eltelt 
időszakban a térség 7 évesnél idősebb lakosságában a csökkenés megközelítette a 2 700 főt. A 
legnagyobb arányú növekedést a oklevéllel rendelkező egyetemi főiskolai végzettséggel 
rendelkezettek körében mérték, számuk 2011-ben 65%-kal haladták meg a 2001-ben mért értéket. 
Jelentősnek mondható, mintegy 40%-os növekedés volt az általános oklevéllel rendelkező 
érettségizettek körében is. Közel azonos mértékű bővülés volt tapasztalható a középfokú végzettségű, 
érettségi és szakmai oklevél nélkül, az érettségivel és szakmai oklevéllel, valamint az egyetemi, főiskolai 
végzettséggel oklevél nélkül rendelkezők számában. Az érettségi nélküli szakmai oklevéllel rendelkezők 
számának bővülése valamivel alacsonyabb volt az előzőektől, de itt is meghaladta a 16%-ot. 

5. táblázat: A 7 évesnél idősebb népesség képzettségi foka a paktumterületen (2001., 2011.) 

Képzettségi fok 
2001 2011 

Fő % Fő % 

Az általános iskola 1. évfolyamát sem végezte el 722 1,6% 462 1,1% 

1-7 évfolyamot végzettek 9 802 21,7% 5 520 13,0% 

Általános iskolai végzettséggel rendelkezők 13 934 30,9% 10 175 24,0% 

Középfokú végzettségű, érettségi és szakmai oklevél nélkül 1 913 4,2% 2 462 5,8% 

Középfokú iskola, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 8 562 19,0% 9 964 23,5% 

Érettségi általános oklevéllel 2 594 5,8% 3 631 8,6% 

Érettségi szakmai oklevéllel 5 051 11,2% 6 212 14,6% 

Egyetemi, főiskolai végzettségű oklevél nélkül 419 0,9% 525 1,2% 

Egyetemi, főiskolai végzettségű oklevéllel 2 110 4,7% 3 481 8,2% 

Összesen 45 107 100,0% 42 432 100,0% 

Forrás: KSH, népszámlálás 2001., 2011. 
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2.2.2 Munkaerőpiaci helyzetkép 

2.2.2.1 Gazdasági aktivitás 

A 2011-es népszámlálás idején a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum településein a foglalkoztatottak 
száma 17 397 fő volt, amely a munkaképes korú (15-64 éves) lakosság1 54,7%-a. 

A vizsgált terület aktivitási rátája (a gazdaságilag aktívak és a munkaképes korú népesség számának 
hányadosa) ebben az időszakban 66,2% volt, amely kismértékben magasabb a megyei átlagnál (64,1%). 

2001-hez viszonyítva a teljes lakosság körében a gazdaságilag aktívak aránya növekedett, amely tetten 
érhető mind a foglalkoztatottak, mind a álláskeresők számának növekedésében. A teljes lakosság 
körében mind az inaktívak, mind az eltartottak részaránya csökkent. 

6. táblázat: A népesség gazdasági aktivitása a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén (2001., 2011.) 

Csoport 
2001 2011 

Férfi Nő Összesen % Férfi Nő Összesen % 

Foglalkoztatott 8 902 7 051 15 953 32,9% 9 594 7 803 17 397 38,4% 

Álláskereső 1 689 963 2652 5,5% 1 503 1 232 2 735 6,0% 

Inaktív kereső 6 774 10 407 17 181 35,4% 5 585 9 139 14 724 32,5% 

Eltartott 6 232 6 501 12 733 26,2% 5 261 5 171 10 432 23,0% 

Összesen 23 597 24 922 48 519 100,0% 21 943 23 345 45 288 100,0% 

Forrás: KSH, népszámlálási adatok 

A népesség gazdasági aktivitása a paktumterület települései között Szászberekben a legmagasabb, 
melynek értéke a munkaképes korú lakosság 71,8%-a, de az érték Martfű területén is meghaladja a 
70%-ot. A legalacsonyabb gazdasági aktivitás Kőteleken tapasztalható (a munkaképes korú lakosság 
57,2%-a). 

A legmagasabb foglalkoztatottság a gazdasági aktivitáshoz hasonlóan Szászberekben tapasztalható 
(67,3%), míg a legalacsonyabb Hunyadfalván (37%). A népesség gazdasági aktivitásának 
településenkénti megoszlása megtalálható a Foglalkoztatási helyzetelemzés 1. sz. mellékletében. 

2.2.2.2 Munkanélküliségi tendenciák 

Területi megoszlás 

A Szolnok járási foglalkoztatási együttműködés területén 1 849 álláskeresőt tartottak nyilván 2017 
júniusában, ez a munkaképes korú lakosság 5,9%-a. Az álláskeresők tekintetében az egyes települések 
között jelentős eltérések mutatkoznak: Szászberek területén a nyilvántartott álláskeresők aránya a 
munkaképes korú lakossághoz viszonyítva mindössze 2,5%, azonban a szomszédos Zagyvarékason már 
10,6% az érték. Súlyosnak mondható a munkanélküliség Kőtelek (10,4%) és Nagykörű (9,8%) területén 
is. 

 

                                                           
1 A népszámlálás idején, a paktumterületen 30 399 fő tarozott a 15-64 éves korosztályba. 
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6. ábra: A nyilvántartott álláskeresők megoszlása a munkaképes korú lakosság arányában a paktumterület 
településein 

 

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

A nyilvántartott álláskeresők számának változása 

A nyilvántartott álláskeresők aránya 2006 és 2011 között növekvő tendenciát mutatott, majd 
csökkenés következett be. A csökkenés részben a közfoglalkoztatási program felfutásának, részben a 
gazdasági fellendülésből adódó munkaerő-kereslet növekedésének tudható be. 

7. ábra: A nyilvántartott állásesők változása munkaképes korú lakosság arányában (2005-2017. június) 

 
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
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A nyilvántartott álláskeresők megoszlása nemek szerint 

A nyilvántartott álláskeresők 47,9%-a férfi, 52,1%-a nő volt 2017 júniusában. 

Iskolai végzettség szerinti megoszlás 

A nyilvántartott álláskeresők jellemzően alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. 2017 júniusában 

az 1 848 regisztrált álláskeresőből 892 fő legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezett, 

szakiskolai vagy szakmunkás végzettséggel 522 fő, szakközépiskolai végzettséggel vagy technikummal 

251 fő. A gimnáziumi érettségit 136 fő, míg a felsőfokú végzettséget 47 fő szerezte meg.  

A regisztrált álláskeresők iskolai végzettségét összehasonlítva a paktumterület iskolai végzettségével 

megállapítható, hogy a képzettebb munkaerő elhelyezkedési esélyei kedvezőbbek a munkaerőpiacon. 

8. ábra: A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

 

Forrás: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal adatszolgáltatása 

Korcsoport szerinti megoszlás 

A nyilvántartott álláskeresők korcsoportos megoszlásában nagy szórás nem tapasztalható, az egyes 

korosztályok aránya jellemzően 9 és 12% között ingadozik, azonban két csoportot fontosnak tartunk 

kiemelni:  

• az időskorú, 60 év feletti álláskeresők aránya közel 14%, ez különösen nagy értéknek számít 

annak tükrében, hogy jelenleg az 1954-ben születettek 63 évesen nyugdíjba vonulhatnak;  

• magasnak tekinthető a fiatal, 25 éven aluli álláskeresők aránya is, amely 16%, mivel ezen 

korcsoport esetében figyelembe kell venni, hogy többen a tanulmányaik folytatása miatt még 

nem jelentek meg a munkaerőpiacon. 
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9. ábra: A nyilvántartott álláskeresők megoszlása korcsoportok szerint 

 

Forrás: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal adatszolgáltatása 

Az álláskeresés időtartama 

Mivel a regisztrált álláskereső sikeres munkaerőpiaci integrációjának valószínűsége az álláskereséssel 
eltöltött idő növekedésével folyamatosan csökken, szükséges az álláskeresés időtartamának vizsgálata. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 2017. júniusi adatai alapján a nyilvántartott 
álláskeresők mindössze egyharmada esetében áll fenn, hogy legfeljebb 3 hónapja szerepel az 
adatbázisban. Magas a tartós álláskeresők (azon álláskeresők, melyek legalább egy éve szerepelnek a 
nyilvántartásban) száma, közel 500 fő, ez a regisztrált álláskeresők 27%-a. Különösen súlyos probléma, 
hogy ebből 263 főnek legalább 24 hónapja nincs munkahelye. 

10. ábra: A regisztrált álláskeresők megoszlása a nyilvántartásban való szereplés hossza alapján (2017 június) 

 

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal adatszolgáltatása 
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A nyilvántartott álláskeresők eloszlása FEOR főcsoportok alapján 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal elvégezte a nyilvántartott álláskeresők foglalkozások 

egységes osztályozási rendszerének csoportjai szerinti elosztását. A 2017 júniusi adatbázis alapján az 

álláskeresők 47,4%-a legfeljebb szakképzettséget nem igénylő, egyszerű foglalkozásokhoz köthető 

álláshelyek betöltésére alkalmas. A regisztrációban szereplők 14,1%-a Kereskedelmi és szolgáltatási 

foglalkozások főcsoportba került besorolásra, közel ugyanennyien (13,5%) pedig az Ipari és építőipari 

foglalkozások főcsoportba. Legalább 100 fő került a Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők (9,3%) 

és az Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások (6,9%) főcsoportba. A Fegyveres szervek 

foglalkozásai főcsoportba történő besorolásra a paktumterület egyetlen álláskeresője sem volt 

alkalmas. 
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7. táblázat: A regisztrált álláskeresők megoszlása FEOR főcsoportok szerint (2017. június) 
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0 Fegyveres szervek foglalkozásai                  0 

1 Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, 

törvényhozók 
1   2 4  6 1 1  1 1 1 1 1  1 21 

2 Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő 

foglalkozások 
3  1 1 7 1 8 2 2 1  2 1 2 5  1 37 

3 Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő 

foglalkozások 
6   1 16 5 10 4 8 1 2 4 1 12 12  5 87 

4 Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások 8 2 1 2 26 5 17 6 10  2 2 1 14 15 2 14 127 

5 Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 10  1 7 28 13 42 18 24 1 8 13 8 24 30 2 31 260 

6 Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 1   2 2 2 2    1 3  3 3   19 

7 Ipari és építőipari foglalkozások 26 5  11 28 15 29 15 24 4 6 5 3 28 25 6 20 250 

8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 16 1 1 11 18 8 24 12 9 4 6 7 4 17 14 2 18 172 

9 Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 36 10 6 70 46 61 65 65 52 7 16 24 19 85 130 10 174 876 

 Összesen 107 18 10 107 175 110 203 123 130 18 42 61 38 186 235 22 264 1849 

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal adatszolgáltatása 
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A nyilvántartott álláskeresők ellátása 

A regisztrált álláskeresők közel fele a vizsgált időszakban semmilyen ellátásban sem részesült. 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatást az álláskeresők 30%-a, álláskeresési járadékot a 11,7%-a 

kapott, míg álláskeresési segélyre a 9,1%-a szerezte meg a jogosultságot. 

11. ábra: A regisztrált álláskeresők megoszlása a különböző ellátási formákban való részesedés alapján 

 

Forrás: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal adatszolgáltatása 
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 A munkaerő kereslet tényezői 

2.3.1 Általános gazdasági jellemzők 

2.3.1.1 GDP 

Egy adott terület gazdasági teljesítményének egyik legelismertebb fokmérője a bruttó hazai termék 
(GDP) mutató. Tekintettel arra, hogy a KSH települési szintű GDP adatokat nem közöl, ezért az elemzés 
fókuszában Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területe áll. 

2010 és 2015 között a megye GDP növekedése meghaladta a 30%-ot, azonban részesedése a hazai 
GDP-ből mindössze 0,1% ponttal emelkedett 2,4%-ról 2,5%-ra. 

Az egy főre jutó GDP közel 34%-ot emelkedett, ennek köszönhető a 3 százalékpontos felzárkózás az 
országos átlaghoz viszonyítva, de az érték így sem éri el annak kétharmadát. A megyék rangsorában a 
felzárkózásnak köszönhetően Jász-Nagykun-Szolnok megye a 16-ról a 15-re lépett előre, azonban a 
legjobb helyezését 2013-ban érte el (14.). 

8. táblázat: Jász-Nagykun-Szolnok megye GDP adatai (2010-2015) 

Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttó hazai termék 

piaci beszerzési áron 

Millió Ft 645 088 708 815 725 071 767 351 809 644 840 102 

Az országos érték százalékában 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Egy főre jutó bruttó 

hazai termék piaci 

beszerzési áron 

Ezer Ft 1 659 1 841 1 867 1 993 2 121 2 222 

Az országos átlag százalékában 61,3% 65,2% 64,6% 65,4% 64,6% 64,3% 

A megye sorszáma az egy főre 

jutó GDP szerinti csökkenő 

rangsorban 

16 15 15 14 16 15 

Forrás: KSH 

2.3.2 Vállalkozásszerkezet 

2.3.2.1 A vállalkozások számának alakulása 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén a regisztrált vállalkozások száma 2015-ben 5 394 db 
volt, ebből a társas vállalkozások 959 darabot tettek ki. Az ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások 
száma alacsony, mindössze 122,5, amely elmarad mind az országos (172 db), mind a megyei (138 db) 
átlagtól, ennek egyik legfőbb oka valószínűsíthetően Szolnok Megyei Jogú Városának elszívó hatása 
lehet. A regisztrált vállalkozások száma 2005 és 2015 között folyamatosan emelkedett, 2015-ben közel 
82%-kal haladta meg a 2005-öset. 

A paktumterületen a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa 2015-ben 1 676 db működő vállalkozást 
tartott nyilván, ez a regisztrált vállalkozások mindössze 31,1%-a. Az ezer lakosra jutó működő 
vállalkozások száma mindössze 38 db, amely elmarad az országos értéktől (68 db) és alacsonyabb Jász-
Nagykun-Szolnok megyei (46 db) átlagnál is. A működő vállalkozások számában 2006 és 2012 között 
folyamatos csökkenés volt tapasztalható, ebből is kiemelendő a 2011-2012 fordulója, amikor ennek 
mértéke a 160 darabot is meghaladta. 2012-t követően lassú növekedés tapasztalható, azonban a 
működő vállalkozások száma még nem érte el a 2011-ben mért ennyiséget.  
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12. ábra: A regisztrált és működő vállalkozások számának alakulása 

 

Forrás: KSH 

2.3.2.2 A vállalkozások területi megoszlása 

A legtöbb regisztrált vállalkozás Rákóczifalván található (698 db), emellett 600 db feletti mennyiséget 
csak Martfű estében mutatott ki a KSH adatbázisa (646 db). A regisztrált vállalkozások száma a 
paktumterületen belül magasnak mondható még Nagykörű (501 db), Tószeg (562 db) valamint Újszász 
(535 db) területén, azonban Csataszög, Hunyadfalva és Vezseny esetében nem éri el a 100 db-ot. 

A működő vállalkozások szempontjából megyei átlagot meghaladó vállalkozássűrűséggel csak Vezseny 
(59 db), Tószeg (48 db), Martfű (49 db) és Csataszög (47 db) területén találkozhatunk. A működő 
vállalkozások száma Martfű területén a legmagasabb (303 db), de Rákóczifalván és Tószegen is 200 db-
ot meghaladó értékekkel találkozhatunk. Hunyadfalva területén azonban az érték különösen riasztó, 
hiszen mindössze 1 db működő vállalkozás található a településen. 

13. ábra: Az ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma a paktumterületen (2015) 

 

Forrás: KSH 
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14. ábra: Vállalkozások száma a paktumterület településein 

 

2.3.2.3 A működő vállalkozások megoszlása a foglalkoztatottak létszáma alapján 

A vállalkozásokra a foglalkoztatottak létszáma alapján a kis méret jellemző. 2015-ben 1 597 db 
vállalkozásban legfeljebb 9 főt alkalmaztak, ez meghaladja az összes működő vállalkozás 95%-át. A 
foglalkoztatottak alapján a működő vállalkozások 4%-a (67 db) minősül kisvállalkozásnak, a 
középvállalkozások aránya nem éri el az 1%-ot (10 db). A paktumterületen a létszám alapján 2 db 
nagyvállalkozás található, melyből az egyikben több mint 500 főt foglalkoztatnak. 

2.3.2.4 A működő vállalkozások megoszlása gazdasági ágazatonként 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum gazdaságszerkezete nagyfokú hasonlóságot mutat a Jász-
Nagykun-Szolnok megyeivel, bár annál kismértékben fejletlenebbnek tekinthető: a primer és a 
szekunder szektor részesedése a paktumterületen 2-2% ponttal magasabb, azonban a tercier szektor 
részesedése 4% ponttal elmarad attól. 
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15. ábra: A paktumterület és Jász-Nagykun-Szolnok megye működő vállalkozásainak gazdasági szektoronkénti 
megoszlása (2015) 

 

Forrás: KSH 

A vállalkozások nemzetgazdasági ágazatonként történő vizsgálata alapján megállapítható, hogy a 

paktumterület vállalkozásai valamennyi nemzetgazdasági ágazatot lefedik, bár 4 esetben a működő 

vállalkozások száma minimális, ezek a következők: villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 

és közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás (1-1 db); bányászat, kőfejtés (2 db), vízellátás, 

szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés (4 db). 

A működő vállalkozások száma alapján a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén a legnagyobb 

súlya a kereskedelemnek, gépjárműjavításnak (21,6%), a szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenységnek (10,7%) és az építőiparnak van, (10,4%), de jelentősnek mondható a feldolgozóipar is 

a maga 9,1%-os részesedésével. 

Besenyszög településen a kereskedelem, a gépjárműjavítás (20%), a feldolgozóipar (10,7%) és az 

építőipar (10%) nevezhető meghatározó ágazatnak, 4 terület azonban vállalkozás nélkül maradt, ezek 

a következők: villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; vízellátás, szennyvíz gyűjtése, 

kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés; pénzügyi, biztosítási tevékenység; 

közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás. 

Csataszög településen mindössze 6 ágazatban működnek vállalkozások, ebből magasan kiemelkedik a 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 35,7%-os részesedéssel. A vállalkozások valamivel több, 

mint egyötöde a kereskedelem, gépjárműjavítás besorolás alá tartozik, a harmadik legerősebb ágazat 

az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 14,3%-kal. Az építőipar, a szállítás, raktározás 

és a művészet, a szórakoztatás, a szabadidő aránya egyaránt 7,1%. 

Hunyadfalva településen egyetlen vállalkozása a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

ágazatban működik. 
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Kőtelek településen mindössze 8 ágazatban működnek vállalkozások, ebből a három legjelentősebb 

nemzetgazdasági ág a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (26,8%), az építőipar és a 

kereskedelem, gépjárműjavítás (egyaránt 17,1%). 10% feletti aránnyal rendelkezik még a szálláshely-

szolgáltatás, vendéglátás, a fennmaradó vállalkozások működési területe a következő pénzügyi, 

biztosítási tevékenység (4,9%); szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (9,8%); humán-

egészségügyi, szociális ellátás (7,3%), egyéb szolgáltatás (4,9%). 

A Martfű településen működő vállalkozások a nemzetgazdasági ágak széles körét fedik le, ezek közül 

kiemelkedik a kereskedelem, a gépjárműjavítás 16,5%-os, a szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 14,5%-os és a feldolgozóipar 12,5%-os részesedéssel. A működő vállalkozás nélkül maradt 

ágazatok a következők: vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés; közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás; bányászat, kőfejtés. 

Nagykörű településen kiemelkedő gazdasági ágazatnak nevezhető a kereskedelem, a gépjárműjavítás; 

a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (19,4-19,4%) és a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a 

halászat (16,1%). A községben 6 nemzetgazdasági ágazat maradt működő vállalkozás nélkül, ezek az 

alábbiak: bányászat, kőfejtés; vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés; pénzügyi, biztosítási tevékenység; közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítás és humán-egészségügyi, szociális ellátás. 

Rákóczifalva településen Martfűhöz hasonlóan 3 nemzetgazdasági ág részesedése haladja meg a 10%-

ot, ezek a kereskedelem, a gépjárműjavítás (19%), az építőipar (11,9%) és a feldolgozóipar (11,5%). 4 

ágazat nincs jelen a településen, mégpedig a bányászat, kőfejtés; a villamosenergia-, a gáz-, a 

gőzellátás, a légkondicionálás; a vízellátás, a szennyvíz gyűjtése, kezelése, a hulladékgazdálkodás, a 

szennyeződésmentesítés és a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás. 

Rákócziújfalu településen kiemelkedik a 26,5%-os részesedésével a kereskedelem, a gépjárműjavítás, 

a működő vállalkozások száma alapján 10% feletti aránnyal építőipar és a szakmai, tudományos, 

műszaki tevékenység rendelkezik (egyaránt 11,8%). Működő vállalkozás nélkül 6 nemzetgazdasági ág 

maradt a településen, ezek az alábbiak: bányászat, kőfejtés; villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás; vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés; szállítás, raktározás; adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység; 

közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás. 

Szajol településen a térség többi nagyobb lakosságszámú településéhez hasonlóan három 

nemzetgazdasági ágazat részaránya haladja meg a 10%-ot, ezek a kereskedelem, a gépjárműjavítás 

(19,2%); az építőipar (15,9%); szakmai, a tudományos, műszaki tevékenység (12,6%). Működő 

vállalkozás nélkül 4 ágazat maradt a településen, ezek a bányászat, kőfejtés; a villamosenergia-, gáz-, 

gőzellátás, légkondicionálás; a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés és a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás. 

Szászberek településen toronymagasan a legerősebb nemzetgazdasági ág a kereskedelem, a 

gépjárműjavítás, hiszen a helyben működő vállalkozások 46,5%-át sorolta erre a területre a KSH. A 

második legerősebb ágazat a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 9,3%-kal, míg a 3. helyen 3 

terület osztozik egyaránt 7%-kal, ezek a következők: mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat; 

feldolgozóipar; építőipar. A községben nincs jelen a bányászat, kőfejtés; a villamosenergia-, gáz-, 
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gőzellátás, légkondicionálás; pénzügyi, biztosítási tevékenység; az ingatlanügyletek; a közigazgatás, 

védelem, kötelező társadalombiztosítás; és a humán-egészségügyi, szociális ellátás. 

Tiszajenő településen a vállalkozások közel egyharmada a kereskedelem, a gépjárműjavítás területén 

működik, további jelentősnek tekinthető nemzetgazdasági ág a feldolgozóipar (14,6%) és a szakmai, 

tudományos, műszaki tevékenység (9,8%). Működő vállalkozás nélkül 5 nemzetgazdasági ág maradt: a 

bányászat, kőfejtés; a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; az adminisztratív és 

szolgáltatást támogató tevékenység; a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás és az 

egyéb szolgáltatás. 

Tiszasüly településen a működő vállalkozások mindössze 9 nemzetgazdasági ágon osztoznak, ebből 

kettő kiemelkedőnek tekinthető: a kereskedelem, a gépjárműjavítás (30,3%) és a mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat (27,3%). Közel 10%-os a részesedése a szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátásnak és a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (mindkettő 9,1%). A fennmaradó 5 

terület, melyekhez működő vállalkozások köthetők, a következő: építőipar; pénzügyi, biztosítási 

tevékenység; egyéb szolgáltatás (mindhárom esetben 6,1%); adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység; humán-egészségügyi, szociális ellátás (3-3%). 

Tiszavárkony településen a működő vállalkozások alapján a kereskedelem, a gépjárműjavítás 

emelhető ki 28,8%-kal, mellett 10% feletti aránnyal a feldolgozóipar, az építőipar és a szállítás, 

raktározás rendelkezik (11,5-11,5%). Működő vállalkozást további 7 nemzetgazdasági ágban mutat a 

KSH adatbázisa, ezek az alábbiak: mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (9,6%); szakmai, 

tudományos, műszaki tevékenység (7,7%); adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 

(3,8%); humán-egészségügyi, szociális ellátás; egyéb szolgáltatás (5,8-5,8%); szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás; művészet, szórakoztatás, szabadidő (1,9-1,9%). 

Tószeg településen abból a szempontból különbözik a paktumterület többi településétől, hogy 

mindössze egy olyan nemzetgazdasági ágat találhatunk a KSH adatbázisában, melyhez működő 

vállalkozás nem köthető (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás). Legtöbb működő 

vállalkozás a kereskedelem, gépjárműjavítás területén található (20%), mellette 10% feletti a 

részesedése az építőiparnak (11,2%); a feldolgozóiparnak (10,7%) és a szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenységnek (10,2%). 

Újszász településen a paktumterület legtöbb településéhez hasonlóan a kereskedelem, 

gépjárműjavítás a legfontosabb nemzetgazdasági ág, a működő vállalkozások több, mint negyede 

köthető a területhez. Jelentős ágazatnak mondható emellett az építőipar (11,3%); a szakmai, 

tudományos, műszaki tevékenység és az egyéb szolgáltatás (8,9-8,9%). A villamosenergia-, gáz-, 

gőzellátás, légkondicionálás; a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés és a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás nincs jelen a 

városban. 

Vezseny településen a működő vállalkozások 22,2%-a a kereskedelem, gépjárműjavítás 

nemzetgazdasági ágba tartozik, közel ekkora a részesedése a szállítás, raktározásnak is (19,4%). A 

községben jelentős nemzetgazdasági ágnak nevezhető az adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység a működő vállalkozások 16,7%-val. Kilenc ágazathoz nem köthető működő vállalkozás: a 

bányászat, kőfejtéshez; a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionáláshoz, a vízellátás, szennyvíz 
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gyűjtése, kezeléséhez, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítéshez; az információ, 

kommunikációhoz; a pénzügyi, biztosítási tevékenységhez; a szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenységhez; a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosításhoz, a humán-egészségügyi, 

szociális ellátás és a művészet, szórakoztatás, szabadidő területéhez. 

Zagyvarékas településen a vállalkozások közel egynegyedének működési területe a kereskedelem, a 

gépjárműjavítás, mellette 10% feletti részesedéssel a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

(12,7%) rendelkezik. A harmadik legjelentősebb ágazatnak a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 

számít a működő vállalkozások 7,9%-val. A községből 4 ágazat hiányzik, ezek a bányászat, kőfejtés; a 

vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés; a 

közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás és a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás. 
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9. táblázat: a működő vállalkozások megoszlása az egyes nemzetgazdasági ágak között a paktumterület településein (2015) 

Gazdasági ág 

B
e

se
n

ys
zö

g 

C
sa

ta
sz

ö
g 

H
u

n
ya

d
fa

lv
a

 

K
ő

te
le

k 

M
ar

tf
ű

 

N
ag

yk
ö

rű
 

R
ák

ó
cz

if
al

va
 

R
ák

ó
cz

iú
jf

al
u

 

Sz
aj

o
l 

Sz
ás

zb
e

re
k 

Ti
sz

a
je

n
ő

 

Ti
sz

as
ü

ly
 

Ti
sz

a
vá

rk
o

n
y 

Tó
sz

e
g 

Ú
js

zá
sz

 

V
e

zs
e

n
y 

Za
gy

va
ré

ka
s 

Ö
ss

ze
se

n
 

mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat 
22 5  11 14 10 9 1 10 3 1 9 5 17 5 1 10 133 

bányászat, kőfejtés  1             1    2 
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gőzellátás, légkondicionálás 
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vízellátás, szennyvíz 
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közigazgatás, védelem, 

kötelező 

társadalombiztosítás  

             1    1 

oktatás  9    14 4 11 1 4 1 2   6 7 2 3 64 

humán-egészségügyi, 

szociális ellátás 
4   3 11  15 1 8  2 1 3 9 9  7 73 

művészet, szórakoztatás, 

szabadidő  
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Összesen 140 14 1 41 303 62 226 34 151 43 41 33 52 205 168 36 126 1676 

Forrás: KSH 
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2.3.3 A bejelentett álláshelyek száma 

2.3.3.1 Általános adatok 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén 2016-ban összesen 2 927 db új álláshelyet jelentettek 

be, 2017 1. félévében pedig 1 265 darabot. A magasnak mondható értékek ellenére szükségesnek 

tartjuk leszögezni, hogy ezen álláshelyek túlnyomó többségét a (2016-ban a 76,2%át, míg 2017 1. 

félévében a 71,4%-át) a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás nemzetgazdasági ághoz 

került besorolásra, amelybe elsősorban a közfoglalkoztatási programokhoz tartozó álláshelyeket 

jelentette. Ha az ágazat értékét nem vesszük figyelembe, akkor a bejelentett álláshelyek száma 2016-

ban 696, míg 2017 1. félévében 362 db volt. 

2016-ban a legtöbb álláshelyet Zagyvarékason jelentették be (430 db), legalább 300 főnek biztosítottak 

új munkalehetőséget Újszász (382 db), Nagykörű (381 db), és Martfű (355 db) területén. A legkevesebb 

bejelentett álláshelyet Vezsenyben jelentették be (14 db). A közigazgatás, védelem; kötelező 

társadalombiztosítás nemzetgazdasági ágat figyelmet kívül hagyva a települések sorrendje 

megváltozik: Martfű magasan kiemelkedik a települések közül 207 bejelentett álláshellyel, a várostól 

jelentősen lemaradva, de legalább 100 főnek mindössze két további településen tudtak 

munkalehetőséget biztosítani: Tószegen (148 db) és Újszászon (119 db). Csataszög és Hunyadfalva 

területén 2016-ban nem jelentettek be új álláshelyet. 

2017 1. félévében a legtöbb álláshelyet Újszász területén jelentették be (169 db), a legkevesebbet, 

mindössze 5 darabot Vezsenyben. A közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 

nemzetgazdasági ágat figyelmet kívül hagyva szintén Újszászon jelentették be a legtöbb bejelentett 

álláshelyet, 76 darabot, azonban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által megküldött 

adatokból az a következtetés vonható le, hogy Hunyadfalva, Szászberek és Vezseny területén kizárólag 

a közfoglalkoztatás keretein belül volt lehetőség új álláshoz jutni. 

A paktumterület egészét tekintve a legtöbb álláshelyet a kereskedelem, gépjárműjavítás területén 

jelentették be (2016-ban 200, míg 2017 1. félévében 96 darabot). A vizsgált másfél évben a bejelentett 

álláshelyek összesített száma mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat és az egyéb szolgáltatás 

területén haladta meg a 100 darabot. A bányászat, kőfejtés ágban a vizsgált időszakban nem vártak 

álláskeresőket. 

2.3.3.2 Bejelentett álláshelyek a paktumterület településein 

Besenyszög településen 2016-hoz viszonyítva 2017-ben az elsődleges munkaerőpiac keresleti 

oldalának felélénkülésére lehet következtetni: 2016-ban a bejelentett álláshelyek 86,6%-a tartozott a 

közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás ágazatba, 2017 1. félévében a 77,8%-a, amely a 

kedvező folyamat ellenére is magasnak mondható. Pozitív fejlemény, hogy 2017 1. félévében a többi 

nemzetgazdasági ágban közel ugyanannyi új álláshelyet jelentettek be (16 db), mint 2016-ban összesen 

(17 db). Munkavállalókat mindét évben vártak a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, az 

építőipar és a kereskedelem, gépjárműjavítás területére, ez kiegészült 2016-ban az adminisztratív és 

szolgáltatást támogató tevékenységgel és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátással, míg 2017-ben a 

szakmai, tudományos, műszaki tevékenységgel, az egyéb szolgáltatással és az oktatással. 
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Csataszög településen 2016-ban valamennyi álláshely a Közigazgatás, védelem; kötelező 

társadalombiztosítás ágazathoz volt köthető, míg 2017 1. félévében a mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászatban is vártak álláskeresőket. 

Hunyadfalva településen a vizsgált időszakban kizárólag a közigazgatás, védelem; kötelező 

társadalombiztosítás kínált álláslehetőséget, nagy valószínűséggel kizárólag a közfoglalkoztatás 

keretein belül. 

Kőtelek településen a Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás részesedése a bejelentett 

álláshelyekből jelentősen visszaesett 2016 és 2017 1. féléve között (83,9%-ról, 68,6%-ra). A bejelentett 

álláshelyek száma lapján a település életében kiemelt szerepe van a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat nemzetgazdasági ágnak, mivel 2016-ban 35, míg 2017 1. félévében 28 álláshelyet jelentettek 

be a területre. A fennmaradó néhány további álláshely a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátáshoz 

kapcsolódott, emellett 2016-ban a kereskedelem, gépjárműjavítás, míg 2017 1. félévében az építőipar 

is várta a munkavállalókat. 

Martfű településen, ha a 2017-es 1. félévi munkaerő keresleti adatokat teljes évre arányosítjuk, a 

kereslet csökkenése tapasztalható, amelyhez hozzájárul a közigazgatás, védelem; kötelező 

társadalombiztosítás arányának emelkedése is (41,7%-ról 70,8%-ra). Mivel a városban viszonylag sok 

nemzetgazdasági ágba kerestek munkavállalókat, itt most csak a jelentősebbeket emeljük ki. 2016-ban 

a feldolgozóipar munkaerőigénye meghaladta az 50 főt is, 40 fő feletti munkavállalót vártak a 

kereskedelem, gépjárműjavítás és a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat területére, ezek mellett 

kiemelkedik még az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 31 bejelentett álláshellyel. 

Mint fentebb is említettük, 2017 1. félévében a munkaerő kereslet jelentősen visszaesett a 

településen. A legtöbb munkavállalót a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazat várta, de ez is csak 11 

főt jelent, ehhez hasonló mértékű munkaerőigénnyel csak a feldolgozóipar jelentkezett (10 fő). 

Nagykörű településen a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás részesedése a 

bejelentett álláshelyekből 89%-ról 77%-ra csökkent, eközben a további ágazatok 2016-ban bejelentett 

álláshelye 42-ről 2017-ben 32-re változott, tehát 2016-hoz viszonyítva 2017 1. félévében az elsődleges 

munkaerőpiac a munkaerő kereslet erősödésének jeleit mutatja. A településen a legnagyobb 

munkaerő keresletet a művészet, szórakoztatás, szabad idő és az egyéb szolgáltatás generálta (10-10 

fő), de az oktatás munkaerőigénye is csak 1 fővel maradt el az előbbiektől. A fennmaradó álláshelyeket 

a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, a feldolgozóipar és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 

biztosította. 2017 1. félévében az oktatás munkaerőigénye emelkedett ki a településen (10 bejelentett 

álláshellyel), ezt az ágazatot 8-8 álláshellyel a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás és művészet, 

szórakoztatás, szabad idő követte. A bejelentett álláshelyek fennmaradó része a mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat, a feldolgozóipar és a szállítás raktározás nemzetgazdasági ágakhoz köthető. 

Rákóczifalva településen a paktumterület településeinek többségéhez hasonlóan csökkent a 

közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás részesedése 86%-ról 71,5%-ra, emellett a nem 

ehhez a nemzetgazdasági ághoz köthető bejelentett álláshelyek száma úgy emelkedett 31-ről 35 db-

ra, hogy az utóbbi érték csak féléves adat. A 2016-ban bejelentett álláshelyekből a feldolgozóipar és a 

kereskedelem, gépjárműjavítás emelhető ki 9-9 darabbal, de vártak munkavállalókat a mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat, az építőipar, a szállítás, raktározás, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, 

az információ, kommunikáció és az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység területére is. 
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2017 1. félévében a feldolgozóipar 17 munkavállalót várt, a munkaerőigény fennmaradó része a 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat; az építőipar, a kereskedelem, gépjárműjavítás, az 

információ, kommunikáció, az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység és az egyéb 

szolgáltatás területén merült fel. 

Rákócziújfalu településen szintén csökkent a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 

súlya (91,8%-ról 76,7%-ra. A fennmaradó álláshelyek együttes összege 2016-ban 8 db, míg 2017 1. 

félévében 7 db. A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás mindkét évben várt munkavállalókat, emellett 

2016-ban az építőipar és az oktatás területére jelentettek álláshelyeket (3 álláshely nemzetgazdasági 

ághoz történő besorolásáról nincs információ). 2017 1. félévében a fennmaradó munkaerőigény a 

feldolgozóipar területén merült fel. 

Szajol településen a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás munkaerőigénye 

hatalmasat csökkent, emiatt a részesedése a bejelentett álláshelyekből 83,4%-ról 46,8%-ra zuhant. A 

2016-os munkaerő keresletből kiemelkedik a kereskedelem, gépjárműjavítás (11 bejelentett álláshely), 

melyet szorosan követ a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 9 és az adminisztratív és szolgáltatást 

támogató tevékenység 8 bejelentett álláshellyel. A további munkalehetőség az ingatlanügyletek és a 

művészet, szórakoztatás, szabad idő területén merült fel. 2017 1. félévében kiemelkedett a szálláshely-

szolgáltatás, vendéglátás, melynek munkaerőigénye (16 fő) megközelítette a közigazgatás, védelem; 

kötelező társadalombiztosítás munkaerőigényét (22 fő). További álláslehetőség a mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat, a szállítás, raktározás, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, az 

oktatás és a művészet, szórakoztatás, szabad idő területén merült fel. 

Szászberek településen élő munkaerő lehetőségei igencsak korlátozottak. 2016-ban a bejelentett 

álláshelyek több, mint 90%-a volt a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosításhoz köthető, 

egyéb ágazatokban csak 3 álláshelyet jelentettek be, ebből kettőt a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat, 1-et az építőipar biztosított. 2017 1. félévében valamennyi álláshelyet a közigazgatás, 

védelem; kötelező társadalombiztosítás területén jelentették be. 

A közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás részesedése a bejelentett álláshelyekből 

Tiszajenő településen 84%-ról 62,5%-ra csökkent. 2016-ban összesen 4 további álláshelyet jelentettek 

be, ebből 2-t a kereskedelem, gépjárműjavítás, míg 1-1-et az építőipar, valamint a szálláshely-

szolgáltatás, vendéglátás biztosított. 2017 1. félévében 5 új álláshely jelent meg a mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat területén, 1 munkavállalót pedig a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 

nemzetgazdasági ágba vártak. 

Tiszasüly településen a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás részesedésében a 

bejelentett új álláshelyekből nagy változás nem következett be (2016-ban 92,4%- volt, míg 2017 1. 

félévében 89,1%). 2016-ban összesen 7 új álláshelyen osztozott a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat, a kereskedelem, gépjárműjavítás, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, a pénzügyi, 

biztosítási tevékenység és az egyéb szolgáltatás, míg 2017-ben a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat, a kereskedelem, gépjárműjavítás és az egyéb szolgáltatás összesen 6 álláshelyet biztosított. 

Tiszavárkony településen Tiszasülyhöz hasonlóan a közigazgatás, védelem; kötelező 

társadalombiztosítás részesedésében jelentős változás nem következett be (2016-ban 87,1%, 2017 1. 

félévében 86,4%). A fennmaradó további ágazatokban 2016-ban összesen 4 álláshelyet jelentettek be 
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ezek a feldolgozóiparhoz, a kereskedelem, gépjárműjavításhoz és a művészet, szórakoztatás, szabad 

időhöz kapcsolódnak, a 2017 1. félévében bejelentett 3 új további álláshely az építőiparhoz és a 

művészet, szórakoztatás, szabadidőhöz volt köthető. 

Tószeg településen az elsődleges munkaerőpiac keresleti oldala igen nagy aktivitást mutat, ennek is 

köszönhető, hogy 2016-ban volt olyan nemzetgazdasági ág a településen, melynek munkaerőigénye a 

közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosításét (70 fő) is meghaladta (kereskedelem, 

gépjárműjavítás - 87 fővel). Ez a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén egyedülállónak számít. 

Magasnak mondható a bejelentett álláshelyek száma a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

területén is (40 db). További munkalehetőséget a településen a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat, a feldolgozóipar, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás az oktatás és az egyéb szolgáltatás 

biztosított. 2017 1. félévében a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás munkaerőigénye 

(56 fő) már meghaladta a kereskedelem, gépjárműjavítás munkaerőigényét (50 fő). A bejelentett 

álláshelyekhez 1-2 fővel a további ágazatok járultak hozzá ugyanebben az időszakban: feldolgozóipar, 

építőipar, szállítás, raktározás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, oktatás, egyéb szolgáltatás. 

Újszász településen a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás részesedése a bejelentett 

álláshelyekből 68,8%-ról 55%-ra csökkent a vizsgált időszakban. Nagyobb munkaerő igény merült fel 

az egyéb szolgáltatás (2016-ban 59 fő, 2017 1. félévében 32 fő), a kereskedelem, gépjárműjavítás 

(2016-ban 32 fő, 2017 1. félévében 19 fő) és az építőipar (2016-ban 18 fő, 2017 1. félév 19 fő) területén. 

Mindkét évben vártak munkavállalókat a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területére is, ez 2016-

ban a pénzügyi, biztosítási tevékenység, 2017 1. félévében az információ, kommunikáció, az 

adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység és a humán-egészségügyi, szociális ellátás 

munkaerőigényével egészült ki. 

Vezseny településen munkavállalási lehetőségei szerénynek nevezhetők. 2016-ban a közigazgatás, 

védelem; kötelező társadalombiztosítás területére 12 főt, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászatba és az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység végzésére 1-1 főt vártak. 2017 

1. félévében csak a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás ágazatban jelentettek be új 

álláshelyeket, ennek száma is mindössze 5 db volt. 

Zagyvarékas településen bejelentett álláshelyeinek 91,9%-át a közigazgatás, védelem; kötelező 

társadalombiztosítás biztosította 2016-ban, ez 2017 1. félévére 87,5%-ra csökkent. Az elmúlt év 

munkaerőigényéhez nagyobb mértékben a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység járult hozzá 

(16 új álláshellyel). Az álláskeresők a településen a fentiek mellett a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat, a vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés, az 

építőipar, a kereskedelem, gépjárműjavítás és az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 

ágazatokban helyezkedhettek el. 2017 1. félévében összesen 19 bejelentett álláshely oszlott szét az 

építőipar, a kereskedelem, gépjárműjavítás, a szállítás, raktározás és az egyéb szolgáltatás között. 

A bejelentett álláshelyek számának részletes alakulását a paktumterület településein a Foglalkoztatási 

helyzetelemzés 3. melléklete tartalmazza. 



Oldal 41 / 279 

 

2.3.4 Közfoglalkoztatás 

2.3.4.1 Mi a közfoglalkoztatás? 

A közfoglalkoztatási program célja a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény értelmében a programba bevont 

személyek sikeres vissza vagy bekerülésének elősegítése az elsődleges munkaerőpiacra. A program 

keretein belül leggyakrabban helyi önkormányzatok jelennek meg foglalkoztatóként, de más 

szervezeteknek is van erre lehetőségük. Ezen szervezetek közé a következők tartoznak: nemzetiségi 

önkormányzatok; helyi és nemzetiségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása; 

költségvetési szervek, egyházi jogi személyek; közhasznú jogállású szervezetek, civil szervezetek; az 

állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, 

önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetek, vízitársulatok, erdőgazdálkodók a 2011. évi 

CVI. törvényben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében; szociális szövetkezetek, vasúti 

pályahálózat-működtető szervezetek meghatározott feladatkörökben; kötelező önkormányzati feladat 

ellátásában közreműködő, törvény alapján kijelölt közérdekű szolgáltatók. 

Közfoglalkoztatottak azok a legalább 16 éves személyek lehetnek, akiket a kormányhivatalok illetékes 

osztályai regisztrált álláskeresőként tartanak számon, vagy a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényszerinti rehabilitációs ellátásban 

részesülnek. 

2.3.4.2 A közfoglalkoztatás főbb adatai a paktumterületen 

2017 1. félévében a közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma 1 117 fő volt a 

paktumterületen. A mutató 2013 és 2016 között dinamikusan emelkedett 804 főről 1 437 főre, 

azonban az elmúlt félévben csökkenés tapasztalható ennek oka részben az elsődleges munkaerőpiacon 

tapasztalható fellendülés, részben pedig a közfoglalkoztatással kapcsolatos politika megváltozása, 

melyről részletesebb kitekintés a következő fejezetben olvasható. 

A közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos számának változása hatással volt a közfoglalkoztatási 

ráta2 és a közfoglalkoztatási mutató3 értékének változására is. 

 

                                                           
2 a közfoglalkoztatottak száma/ (közfoglalkoztatottak száma + regisztrált álláskeresők száma) 
3 a közfoglalkoztatottak száma a munkaképes korú lakosság arányában 
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10. táblázat: A közfoglalkoztatás főbb mutatóinak változása a paktumterületen 

Mutató 2013 2014 2015 2016 2017. 1. félév 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 804 1 095 1 246 1 437 1 117 

Közfoglalkoztatási mutató (a közfoglalkoztatottak száma a 

munkaképes korú lakosság arányában) 
2,6% 3,6% 3,9% 4,9% 3,8% 

Közfoglalkoztatási ráta (a közfoglalkoztatottak száma/ 

(közfoglalkoztatottak száma + regisztrált álláskeresők száma)) 
22,3% 32,6% 36,7% 42,7% 37,1% 

Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ 

A közfoglalkoztatási rátát összehasonlítva a megyei és az országos adatokkal azonos tendenciák 

rajzolódnak ki azzal az eltéréssel, hogy a paktumterület közfoglalkoztatási rátája 2013 és 2016 között 

minden évben meghaladta az országos átlagot, de 2017 első félévében már elmaradt attól. A mutató 

alapján megállapítható, hogy a vizsgált időszakban Jász-Nagykun-Szolnok megyét kiterjedtebb 

közfoglalkoztatás jellemezte, mint a paktum területét. 

16. ábra: A közfoglalkoztatási ráta összehasonlítása az egyes területi egységeken (2013-2017. I. félév) 

 

Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ 

A közfoglalkoztatás munkaerőpiacra gyakorolt hatása a paktumterületen a Szolnoktól északra eső 
településeken erőteljesebb, itt a közfoglalkoztatási ráta rendre meghaladja a Szolnoki járás 
foglalkoztatási együttműködés átlagát, ez alól az egyetlen kivételt Nagykörű jelenti. Tiszasüly, 
Hunyadfalva és Csataszög esetében a közfoglalkoztatási ráta már a 60%-ot közelíti, tehát a 
közfoglalkoztatás nélkül különösen súlyos lenne a települések lakosságának munkaerőpiaci helyzete: a 
program nélkül Tiszasülyön a nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 16,6%-os lenne, emellett 
Hunyadfalva és Csataszög területén közel minden 4. munkaképes korú lakos állás nélkül maradna. 
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17. ábra: A közfoglalkoztatási ráta a foglalkoztatási paktum területének településein (2017. 1. félév) 

 

Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ 

2.3.4.3 A közfoglalkoztatási rendszer működési tapasztalata, felülvizsgálata 

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a közfoglalkoztatási rendszer a céljait erősen korlátozott 
mértékben képes teljesíteni. A rendszer hatékonysága alacsony, nagy a programban való beragadás 
esélye, a kilépés esélye az eltöltött időtartam növekedésével folyamatosan csökken (2013-ban azon 
személyek közül, akik a programban legalább 9 hónapig vettek részt, csak az 5%-uk volt képes az 
elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni)4. 

A program relatíve alacsony hatékonyságát és az elmúlt években történő folyamatos növekedését 
tekintve az jelenleg inkább alkalmas a versenyszférában megjelenő munkaerőhiány generálására, mint 
az álláskeresők versenyképes munkához való juttatására. Véleményünk szerint nagyobb 
együttműködés szükséges a Belügyminisztérium, a foglalkoztatási nyilvántartással foglalkozó 
kormányhivatalok és a munkaerőpiacon megtalálható munkáltatók között, amelynek hatására egy 
hatékony munkaerő-közvetítési rendszert lehetne kialakítani: ennek eredménye a közfoglalkoztatott 
végleges kilépése a közfoglalkoztatotti státuszból a primer munkaerőpiacra. Érdemes lenne a géppel is 
elvégezhető kétkezi munkáról való hangsúlyt áttolni a programba belépők munkáltatói igényeinek való 
átképzésére, emellett tovább könnyíteni a közfoglalkoztatottak álláskeresését, például a 
képzettségének megfelelő álláslehetőségek bemutatásával. 

A közfoglalkoztatás alacsonynak tekinthető hatékonyságát a magyar Kormány is felismerte, és 
lépéseket tett annak megreformálására. Ennek eredménye a 2017. március 20-án elfogadott 

                                                           
4 Lásd: 2015. évi ország jelentés - Magyarország a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és 
kiigazításáról szóló részletes vizsgálattal 
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1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat, mely a közfoglalkoztatással kapcsolatban a következő 
intézkedések, szabályok bevezetését indítványozza: 

• A közfoglalkoztatottak álláskereséssel kapcsolatos helyi és helyközi utazási költségeinek 
megtérítése, 

• A 25 év alattiak programba bekerülésének korlátozása: csak azok a személyek vonhatóak be a 
programba, akik számára az ifjúsági Garancia Program nem kínál megfelelő lehetőséget, 

• Az önállóan elhelyezkedni képes személyek programba való bekerülésének korlátozása: azok 
vonhatóak be a közfoglalkoztatási programba, akiket a járási hivatal három alkalommal a 
munkáltató oldaláról felmerülő probléma miatt sikertelenül próbált kiközvetíteni, vagy nem 
tudott 3 hónapig megfelelő álláslehetőséget felajánlani, 

• 2018. június 1-től felmenő rendszerben korlátozásra kerül a programban való részvétel 
időtartama hároméves időszakon belül egy évre, kivéve, ha az álláskereső önhibáján kívül a 
versenyszférában nem tud elhelyezkedni, 

• A közfoglalkoztatási programban résztvevők maximális számát 2020-ig maximum 150 ezer főre 
csökkentik, 

• Hangsúlyosabb szerepet kap a Start munkaprogram, melynek keretein belül nagyobb összegű 
foglalkoztatási és képzési támogatás kerül kiosztásra, 

• Vizsgálni szükséges a közszféra intézményei esetében a közfoglalkoztatottak saját állományba 
való bekerülésének lehetőségét és annak forrásigényét 

• Komplex munkaerőpiaci programok szervezése szükséges Uniós és hazai forrásból a 
közfoglalkoztatásban történő bennragadás megelőzése érdekében, 

• A közfoglalkoztatottaknak rugalmas módon ki kell szolgálnia a mezőgazdaságban szezonálisan 
megugró munkaerő szükségletet, 

• A közfoglalkoztatással érintettek azon belül is kiemelten a hátrányos helyzetű, 16-18 év közötti 
korosztály - munkaerőpiaci (re)integrációjához leginkább szükséges és megfelelő, személyre 
szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz és képzésekhez minél szélesebb körben való 
hozzáférésének biztosítása, 

• A mentális, szociális, egészségi okból foglalkoztatásba nehezen bevonható álláskeresők 
számára speciális közfoglalkoztatási programok megvalósítása, 

• Szociális szövetkezetek alakításának segítése. 

2.3.5 A szociális szövetkezetek 

2.3.5.1 A szociális szövetkezetekről 

Tekintettel a paktumterületen tapasztalható munkaerőpiaci tendenciákra, szükséges a szociális 
szövetkezetek rendszerének vizsgálata, különösen azon indokból kifolyólag, hogy a 1139/2017. (III. 20.) 
Korm. határozat értelmében közfoglalkoztatás helyett a szociális szövetkezetek felé terelné az 
álláskeresőket. 

A szociális szövetkezet célja a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 14. § (1) bekezdése 
értelmében hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális 
helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése. Tagjai természetes személyek lehetnek, 
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mellettük kötelező jelleggel tagnak kell lennie az alábbi szervezetek/intézmények legalább egyikének: 
helyi- vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása, vagy jogszabályban 
meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet. 

A szociális szövetkezetek keretein belül tagi munkavégzés történik, amely lényegében a közös 
termelésben való, a tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködést jelenti. A törvény 
értelmében tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt az létesíthet és tarthat fenn, akit az állami 
foglalkoztatási szerv a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény 
szerint legalább három hónapja nyilvántart, vagy legalább 3 hónapja közfoglalkoztatási jogviszonyban 
áll. A szociális szövetkezetek működési rendjét az alapszabály tartalmazza. 

2.3.5.2 Szociális szövetkezetek a paktumterületen 

A paktumterületen összesen 16 szociális szövetkezet található ebből a legtöbb Rákóczifalván, szám 
szerint 4 db. 3-3 szociális szövetkezet található Tiszavárkonyban és Tószegen, 2 db Vezsenyben, 
emellett működik szociális szövetkezet Besenyszögön, Nagykörűn, Újszászon és Zagyvarékason. 

A paktumterületen működő szociális szövetkezetek a következők: 

11. táblázat: Szociális szövetkezetek a paktumterületen 

Szociális szövetkezet neve 
Szociális szövetkezet 

székhelye 

Mindennapokért Szociális Szövetkezet Besenyszög 

B.A.P. Macihad Szociális Szövetkezet Rákóczifalva 

BRUMM Szociális Szövetkezet Rákóczifalva 

Rákóczifalvai Kereskedelmi Szociális Szövetkezet Rákóczifalva 

RE-CO-PACK Szociális Szövetkezet Rákóczifalva 

Körű Kincse Szociális Szövetkezet Nagykörű 

FABRIKA KREATÍV Asztalos és Faipari Szociális Szövetkezet Tiszavárkony 

Pro Biovita Szociális Szövetkezet Tiszavárkony 

TenderTeam Pályázatíró, Tanácsadó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet Tiszavárkony 

Energiaőr Szociális Szövetkezet Tószeg 

Mezei Virág Szociális Szövetkezet Tószeg 

Szinten Tartó Szociális Szövetkezet Tószeg 

Vidám Vár Szociális Szövetkezet Újszász 

Egy lépéssel Önmagunkért Szociális Szövetkezet Vezseny 

HUMÁN-7 Szociális Szövetkezet Vezseny 

Jászság Szíve Szociális Szövetkezet Zagyvarékas 

Forrás: opten.hu 
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 A munkavállalási lehetőségeket befolyásoló tényezők 

2.4.1 A középfokú oktatási rendszer bemutatása 

2.4.1.1 A szakképzési rendszer főbb változásai az elmúlt időszakban 

Magyarország kormánya 2015-ben fogadta el a „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című 

koncepciót. A dokumentum kimondja, több, a modern termelésbe bevonható, jól képzett és 

megbízható, széles körű alapismeretekkel rendelkező szakmunkásra és technikusra van szükséges az 

országnak. Ennek érdekében 4 kitűzött célt tartalmaz a dokumentum: 

• A gazdasági igények kiszolgálása: ennek keretében a szakmunkás és technikus képzésben 
résztvevők számának növelését kívánják elérni. Részcélként került megfogalmazásra a nappali 
rendszerű iskolai szakképzés korhatárának kitolása vagy megszüntetése, a felnőttoktatási 
formák kiterjesztése a gyakorlatorientált szakmákra, a HÍD programok felülvizsgálata és egy 
ösztöndíjrendszer kialakítása. 

• A duális képzés erősítése: a munkaerőpiac által elvárt készségek és kompetenciák a 
leghatékonyabban gyakorlati úton sajátíthatóak el, ezért szükséges a képzésbe kapcsolódó 
munkáltatók és a tanulószerződések számának növelése. A cél eléréséhez kamarai 
garanciavállalás is hozzájárul. 

• A szakképzés presztízsének növelése: az első célhoz hasonlóan ez is a szakképzésben 
résztvevő tanulók számának növelésére irányul, azonban ez a cél főleg a tanulók és az oktatók 
karrierrútjának, életpályamodelljének kialakítására fókuszál. 

• A szakképzési rendszer fejlesztése: a képzés minőségének, hatékonyságának, 
eredményességének növelését célozza. 

Az országos szakképzési intézményrendszer átalakításának egyik első lépése a szakképzési centrumok 

kialakítása volt, ekkor a korábban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 

szakképző intézmények a Nemzetgazdasági Minisztérium alá kerültek. A szakképzési centrumok 

létrehozásának célja a helyi igényeknek jobban megfelelő szakképzési rendszer kialakítása - a kisebb 

szervezeti egységben a szakképzési centrumok hatékonyabban reagálnak a változó munkaerőpiaci 

igényekre, ezáltal gyorsabban megvalósul a szakmaszerkezet összehangolása, optimalizálása. 

2016-ban további változásokat vezettek be: 

• A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását végző speciális szakiskolákat 
szakiskolákra nevezték át. 

• A korábbi szakiskolákat a szakközépiskolák váltották fel. Az itt tanulók 3 év alatt OKJ-s 
végzettséghez juthatnak, további két év tanulással megszerezhetik az érettségi bizonyítványt 
is. 

• Az egykori szakközépiskolák megnevezése szakgimnáziumra változott. Ebben az 
intézménytípusban 4 év képzést követően a diákok érettségi bizonyítványt és OKJ-s szakmát 
kapnak, emellett további 1 vagy két év tanulással lehetőség van magasabb szintű (technikusi) 
szakképzettség megszerzésére is. 
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18. ábra: A szakképzési rendszer átalakítása 2016. szeptember 1-től 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

2.4.1.2 A középfokú oktatás a paktumterületen 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területe annak ellenére, hogy a lakónépesség száma 
meghaladja a 44 000 főt, valamint a 14-17 évesek száma is közel 2 000 fő, középfokú oktatási 
intézményekkel gyéren ellátott területnek minősíthető: 2015-ben mindössze 4 feladatellátási hely 
létezett, ebből 2 szakközépiskolai, továbbá 1-1 gimnáziumi valamint szakiskolai és speciális szakiskolai 
helynek minősült. 2014-ben egy gimnáziumi feladatellátási hely megszüntetésre került. A gimnáziumi 
feladatellátási hely Újszászon, a szakiskolai és speciális szakiskolai feladatellátási hely Martfűn 
található, míg szakközépiskolai oktatási tevékenységet a fentebb leírt két városban egyaránt végeznek. 

A tanulók létszáma a paktumterület oktatási intézményeiben 2005 és 2015 között 2009-ben volt a 
legmagasabb (1 007 fő), azóta folyamatos a csökkenés, 2015-ben már csak 695 fő tanult a térség 
oktatási intézményeiben a felnőttképzésen résztvevőket is beleértve. A nappali tagozatos gimnáziumi 
tanulók létszáma 2005-ben volt a legmagasabb, ekkor megközelítette a 300 főt, majd folyamatos 
csökkenést követően 2011-ben érte a legalacsonyabb értéket (94 fő). 2015-ben 104 gimnáziumi 
tanulót tartott nyilván a KSH adatbázisa, amely várhatóan tovább fog csökkenni azon kormányzati 
törekvésekkel összhangban, hogy a fiatalokat a szakképzés felé tereljék. 

A szakközépiskolai tanulók száma 2005 és 2009 között folyamatosan emelkedett, majd a trend 
megfordult, és az emelkedéshez hasonló mértékű csökkenés vette kezdetét. 2015-ben a nappali 
oktatásban résztvevő szakközépiskolai tanulók létszáma már a 400 főt sem érte el. 

A szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók létszáma a vizsgált időszakban 104 és 189 fő között 
ingadozott, 2015-ben 177 fő volt részese ezen oktatási formának. 

A paktumterületen a felnőttoktatás nem számít jelentősnek. A résztvevők száma 2005-ben volt a 
legmagasabb, de ekkor sem érte el az 50 főt, emellett 2009-ben, és a 2012-2014 közötti időszakban 
felnőttoktatással nem is foglalkoztak a középfokú oktatási rendszerben. 2015-ben a tanulók létszáma 
21 fő volt.  
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19. ábra: A tanulók létszámának változása a középfokú oktatási rendszerben a paktumterületen 

 

Forrás: KSH 

Összességében látható, hogy a paktumterület középfokú oktatási intézményeiben a tanulók létszáma 

nem éri el a középiskolás korú lakosság 40%-át, amelynek legfőbb oka Szolnok központi szerepe 

nemcsak a járásra, hanem a megye egészére vonatkozóan is. A városban 2015-ban 8 db gimnáziumi, 9 

db szakközépiskolai és 10 db szakiskolai feladatellátási hely működött. Ezen feladatellátási helyeken a 

nappali oktatásban résztvevők száma meghaladta a 6 300 főt, emellett a felnőttoktatásban is mintegy 

800 fő oktatását végezték. 

2.4.1.3 Hátrányos helyzetű tanulók a középfokú oktatási rendszerben 

2015-ben a gimnáziumi tanulók 18,3%-a, a szakközépiskolai tanulók 13,2%-, míg a szakiskolai és 

speciális szakiskolai tanulók 23,2%-a számított hátrányos helyzetűnek. Arányuk a szakközépiskolában 

és a szakiskolában 2012 és 2014 között csökkenést mutatott, majd 2015-re növekedett. A gimnáziumi 

tanulók esetében 2013 óta tapasztalható csökkenés. A tendenciák vizsgálata esetén azonban fontos 

megjegyezni, hogy az objektív összehasonlítást két tényező módosulása is hátráltatja: egyrészt a 

tankötelezettség felső korhatárának 16 évre történő csökkentése azt eredményezte, hogy jellemzően 

a hátrányos helyzetű fiatalok a középiskola elvégzését megelőzően elhagyják az oktatási rendszert, 

másrészt a hátrányos helyzet definíciójának módosításával kevesebben felelnek meg az új 

feltételeknek, mint a módosítás előtt. 
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20. ábra: A hátrányos helyzetű tanulók arányának változása a nappali rendszerű középfokú oktatásban (2012-2015) 

 

Forrás: KSH 

2.4.1.4 Középfokú oktatási intézmények a paktumterületen 

Mint az a KSH adatokból is kiderült, a középfokú oktatási feladatellátási helyek a paktumterületen 

Martfűn és Újszászban találhatóak. 

Martfű területén a Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző iskolája és Kollégiuma 

található, az intézménybe vágyó tanulók a következő képzéseket választhatják: 

Nappali oktatás a szakgimnáziumi rendszerben: 

• ügyviteli titkár, 

• irodai titkár, 

• kereskedő, 

• informatikai rendszerüzemeltető, 

• szoftverfejlesztő. 

Nappali oktatás a szakközépiskolai rendszerben: 

• bőrdíszműves, 

• cipőkészítő, 

• eladó, 

• számítógép-szerelő, karbantartó, 

• HÍD program (bőrtárgy készítő - részszakképesítés). 

Felnőttoktatás: 

• ügyviteli titkár, 

• cipőkészítő, 

• eladó. 
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Újszász területén a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Rózsa Imre Középiskolája és Kollégiuma 

működik. Az intézményben választható képzések listája a következő: 

Nappal oktatás 

• Általános gimnáziumi képzés - KatonaSuli program, 

• közszolgálati ügykezelő, 

• váltókezelő, 

• vasúti személypénztáros, 

• vállalkozási ügyintéző, 

• irodai informatikus. 

Érettségi bizonyítvány megszerzését követő képzések: 

• közszolgálati ügyintéző, 

• Vasútforgalmi szolgálattevő, 

• jegyvizsgáló, 

• logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, 

• szoftverfejlesztő. 

Felnőttképzések: 

• szakközépiskolai érettségi, 

• általános gimnázium. 

2.4.1.5 Szakmaszerkezeti javaslat 

Az Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal minden 

évben szakmaszerkezeti javaslatot tesz közzé, melynek elemei a következőkre vonatkoznak: 

• az iskolai rendszerű képzés szakképesítései, 

• az iskolarendszeren kívüli képzésben megszerezhető, felnőttképzési törvény alapján 
támogatható szakképesítések, 

• hiány-szakképesítések, 

• a szakközépiskolai képzés ágazatai. 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 2017/18-as tanévben a javaslat 22 olyan hiányszakmát, valamint 

további 19 egyéb szakképesítést tartalmaz, melynek iskolai rendszerű képzését korlátozás nélkül 

támogatják. A korlátozottan támogatható szakképesítések száma 153 db, melyekhez összesen 8 358-

as keretszám tartozik. Iskolarendszeren kívül a 2016. június 1-et követő időszakra 641 szakképesítés 

került a támogatásra javasolt kategóriába. 

12. táblázat: MFKB javaslat hiány-szakképesítésekre Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 2017/18 tanévre 

Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés OKJ megnevezése 

34-621-03 Állattartó szakmunkás  
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Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés OKJ megnevezése 

34-582-13 Burkoló 

34-341-01 Eladó 

34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos 

54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus 

34-521-03 Gépi forgácsoló 

54-723-02 Gyakorló ápoló 

34-521-06 Hegesztő 

34-521-04 Ipari gépész 

34-525-03 Jármű fényező 

34-525-06 Karosszérialakatos 

54-341-01 Kereskedő 

34-582-14 Kőműves  

34-521-08 Mezőgazdasági gépész 

54-521-05 Mezőgazdasági gépésztechnikus  

34-542-06 Női szabó 

34-541-05 Pék 

34-811-03 Pincér 

34-521-10 Szerszámkészítő 

54-344-02 Vállalkozási és bér ügyintéző 

54-524-03 Vegyész technikus 

34-522-04 Villanyszerelő 

Forrás: http://www.nive.hu/mfkb2016/index.php?DO=21&tip=szk 

A szakközépiskolai ágazatok közül a korlátozásnélküli kategóriába 20, a korlátozottan támogatottba 
13 ágazat került (ennek összesített keretszáma 1 584) a 2017/18-as tanévre. A támogatásra nem 
javasolt ágazatok száma 8 db. 

13. táblázat: Szakmaszerkezeti javaslat Jász-Nagykun-Szolnok megyére a 2017/18-as tanévre 

Javaslat Ágazat száma Ágazat megnevezése Keretszám 

Korlátozás nélkül támogatott 

I. Egészségügy NR 

III Szociális NR 

IV. Pedagógia NR 
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Javaslat Ágazat száma Ágazat megnevezése Keretszám 

VIII. Épületgépészet NR 

IX. Gépészet NR 

XI. Villamosipar és elektronika NR 

XIII. Informatika NR 

XV. Vegyész NR 

XVI. Építőipar NR 

XXII. Közlekedésgépész NR 

XXIV. Közgazdaság NR 

XXV. Ügyvitel NR 

XXVI. Kereskedelem NR 

XXVII. Vendéglátóipar NR 

XXVIII. Turisztika NR 

XXXI. Agrár gépész NR 

XXXIII. Mezőgazdaság NR 

XXXVI. Élelmiszeripar NR 

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika NR 

XLI. Vízügy NR 

Korlátozottan támogatott 

V. Képző- és iparművészet 29 

XII. Távközlés 120 

XIV. Vegyipar 120 

XVII. Könnyűipar 80 

XVIII. Faipar 150 

XX. Közlekedés építő 40 

XXI. Közlekedés 200 

XXIII. Környezetvédelem 80 

XXX. Szépészet 140 

XXXIV. Kertészet és parképítés 60 

XXXVII. Sport 80 

XXXIX. Közművelődés 340 

XLII. Előadóművészet 145 
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Javaslat Ágazat száma Ágazat megnevezése Keretszám 

Nem támogatott 

II. Egészségügyi technika NR 

VI. Hang-, film és színháztechnika NR 

VII. Bányászat NR 

X. Kohászat NR 

XIX. Nyomdaipar NR 

XXIX. Optika NR 

XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás NR 

XXXV. Földmérés NR 

Forrás: http://www.nive.hu/mfkb2016/index.php?DO=21&tip=ag 
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2.4.2 Gyermekellátási szolgáltatások helyzete 

A gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények, valamint az óvodák hatása a munkaerőpiacra 

jelentős, mivel a működő intézmények hozzájárulnak a gyermekes munkavállalók mobilitásának 

növekedéséhez, a családok közelében működő bölcsődék, családi napközik hatására a kisgyermekes 

szülők, elsősorban a nők hamarabb visszatérhetnek a munkaerőpiacra, ezáltal is csökkentve a 

felmerülő és a közelmúltban egyre súlyosabbá váló munkaerőhiányt. 

2.4.2.1 A 0-5 éves korosztály bemutatása 

2015-ben a paktumterületen 2 392 fő tartozott a 0-5 éves korosztály csoportjába, ez az állandó 

népesség 5,2%-a. A korcsoport mind a számában, mind a teljes népességen belüli részesedésében 

csökkenést mutatott 2005 és 2014 között: számuk 2 680 főről 2 324 főre, míg részesedése 5,5%-ról 

5%-ra csökkent. 2015-re azonban a paktumterület egészét nézve növekedés következett be, mely 

remélhetőleg nem egy egyszeri megtörése lesz a folyamatoknak, hanem egy tartós trend kezdete. 

21. ábra: 0-5 éves korosztály száma, és részesedése az állandó népességből 

 

Forrás: KSH 

2.4.2.2 Bölcsődei feladatellátás 

Bölcsődei feladatellátást a paktumterületen mindössze 5 településen folytatnak, ezek a következők: 

Martfű, Nagykörű, Rákóczifalva, Újszász, Zagyvarékas. Az 5 településen megtalálható bölcsődei 

férőhelyek száma 2015-ben 154 db volt, ezekben 141 gyermek került elhelyezésre. A gyermekek 

gondozásáról 23 nevelő gondoskodott. 
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2. térkép: Bölcsődék elhelyezkedése a paktumterületen 

 

Forrás: KSH adatok és a Google maps felhasználásával saját szerkesztés 

2005 és 2015 között a bölcsődei férőhelyek száma a paktumterületen folyamatosa emelkedett, és a 
vizsgált időszak bázisévéhez képest közel megduplázódott. Ez részben annak köszönhető, hogy 2013-
ban 26 férőhellyel megkezdte működését a nagykörűi intézmény, részben pedig annak, hogy a legtöbb 
feladatellátási helyen növelték az intézmények kapacitását, ez alól az egyetlen kivételt Rákóczifalva 
jelenti, ahol a KSH adatbázisa szerint a működő bölcsődei férőhelyek száma 20-ról 14 db-ra csökkent 
annak ellenére, hogy az intézménybe beírt gyermekek száma a 2012-es évet kivéve meghaladta ezt az 
értéket (13 és 37 fő között ingadozott). A bölcsődei kisgyermeknevelők száma a vizsgált időszakban 17 
és 26 fő között ingadozott. 
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14. táblázat: Bölcsődei feladatellátás a paktumterületen 

Év 
Bölcsődék száma 

(db) 

Működő bölcsődei 
férőhelyek száma 

(db) 

Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

(fő) 

Bölcsődei 
kisgyermeknevelő

k száma (fő) 

2005. 4 80 129 17 

2006. 4 75 129 20 

2007. 4 105 142 23 

2008. 4 105 150 26 

2009. 4 105 154 24 

2010. 4 119 154 23 

2011. 4 128 135 23 

2012. 4 128 122 22 

2013. 5 154 136 21 

2014. 5 154 142 22 

2015. 5 154 141 23 

Forrás KSH 

Az intézmények általában magas kihasználtsággal működnek, ez alól az újszászi bölcsőde jelent 
kivételt, ahol a rendelkező férőhelyeknek csak a háromnegyedét töltötték fel 2015-ben. Az egy 
nevelőre jutó gyermekek száma Martfűn a legalacsonyabb (4,9), Zagyvarékas, Újszász és Nagykörű 
esetében közel azonosak az értékek. Az adatok ismeretében a Rákóczifalván működő intézmény mind 
a férőhelyek, mind a nevelők számát tekintve alultervezettnek tűnik. 

22. ábra: A bölcsődei feladatellátási helyek kapacitáskihasználtsága és az egy nevelőre jutó gyermekek száma a 
paktumterületen (2015) 

 

Forrás: KSH 
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A paktumterület településeinek számát és átlagos méretét, valamint a jelenleg is működő bölcsődék 
adatait ismerve valószínűsíthető a további feladatellátási helyek létrehozásának szükségessége. 
Érdemes lenne felmérni az igényeket legalább Besenyszög, Szajol, és Tószeg területén. 

2.4.2.3 Óvodai feladatellátás 

Az óvodai feladatellátás a paktumterület legtöbb településén biztosított, ez alól kivételt Csataszög és 
Hunyadfalva képez, ezen két településen az óvodás korú gyermekek alacsony száma miatt nem lenne 
fenntartható az intézmények működése. 

Az óvodai ellátást biztosító 15 településen összesen 19 db feladatellátási hely volt 2015-ben. Több 
feladatellátási hellyel Martfű (3 db); Rákóczifalva és Újszász (2-2 db) rendelkezett. A 19 feladatellátási 
hely összesített férőhelyeinek száma 1 525 db, melyekbe mindössze 1 200 gyermek járt 2015-ben. A 
gyermekek neveléséről 121 óvodapedagógus gondoskodott - egy óvodapedagógusra átlagosan 9,9 
gyermek jutott 2015-ben. 

Az óvodai férőhelyek száma 2009 óta folyamatosan csökken, azonban a legfőbb probléma, hogy az 
óvodába beírt gyermekek számának csökkenése meghaladja a férőhelycsökkenés ütemét is. A KSH 
adatai szerint 2009 és 2015 között a férőhelyek száma 116 darabbal csökkent, azonban a gyermekek 
száma 2015-ben már 186 fővel volt alacsonyabb, mint 2009-ben. 

23. ábra: Az óvodai férőhelyek és az óvodába beírt gyermekek számának változása (2005-2015) 

 

Forrás: KSH 

Az intézmények átlagosan 79%-os kapacitáskihasználtsággal működnek. 4 településen a 
kapacitáskihasználtság a 70%-ot sem éri el, ezek a következők: Kőtelek (63,3%); Tiszasüly (64%), Újszász 
(65,9%) és Szászberek (68%). Két településen az óvodába beírt gyermekek száma meghaladja a 
férőhelyek számát. Besenyszögben ennek oka, hogy 2014-ben az alacsony kihasználtság miatt a 
férőhelyeket 100-ról 75-re csökkentették, azonban Zagyvarékason a helyhiány 2005 és 2015 között 
folyamatosnak tekinthető 

Az egy óvodapedagógusra jutó gyermekek száma 7,7 és 13,3 között alakul a paktumterület 
településein, a legleterheltebbnek a zagyvarékasi és a vezsenyi pedagógusok tekinthetők. 
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24. ábra: Az óvodai feladatellátási helyek kapacitáskihasználtsága és az egy óvodapedagógusra jutó gyermekek 
száma a paktumterületen (2015) 

 

Forrás: KSH 

2.4.2.4 Családi napközik a paktumterületen 

A családi napközik intézményét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény szabályozza. A jogszabály 43. §-nak (2) bekezdése határozza meg a fő feladatot, ennek 

értelmében a családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő 

nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. 

Az intézmény az alábbi gyermekek ellátását biztosítja: bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem 

részesülő gyermekek, az óvodai nevelésben részesülő gyermekek a kötelező óvodai nevelésben való 

részvételüknek idején kívül, az iskolai oktatásban részesülő tanulók, ideértve a magántanulókat is, az 

iskola nyitvatartási idejükön kívül, és az Nktv. rendelkezései szerint az általános iskolában a tizenhat 

óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól felmentett gyermekek. 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területének egyetlen családi napközije Besenyszögön működött 

2009 és 2014 között, azonban a 2015-ös adatok hiányából arra lehet következtetni, hogy az intézmény 

működését megszüntették, pedig igény lenne rá: 2014-ben 12 gyermeket gondoztak a családi 

napköziben, miközben az engedélyezett férőhelyek száma mindössze 7 db volt. A működés során 

egyedül 2013-ban fordult elő, hogy az összes férőhelyet nem sikerült feltölteni, de ekkor is csak 1 

maradt betöltetlen. 
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2.4.2.5 Fejlesztési lehetőségek, megvalósuló fejlesztések 

A gyermekellátás intézményeinek fejlesztését a TOP-1.4.1. azonosító számú, „A foglalkoztatás és az 

életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 

című pályázati felhívás szolgálja. 

A TOP-1.4.1.-15-ös kódszámú pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmekről 2017 május-

augusztus között döntött az Irányító Hatóság, ezek értelmében a paktumterületen 9 projekt részesült 

támogatásban (ebből kettő Zagyvarékason, 1-1 pedig Martfűn, Besenyszögön, Rákóczifalván, Szajolon, 

Szászbereken, Tiszajenőn és Rákócziújfalun), melynek összege meghaladja a 888 millió forintot.  

A nyertes projektek listáját az alábbi táblázat tartalmazza: 

15. táblázat: A gyermekellátási intézményrendszer tervezett fejlesztése a paktumterületen TOP-1.4.1-15 
támogatásból (2017. augusztus 23-i állapot szerint) 

Beruházás 

helyszíne 
Projekt címe 

Projekt 

összköltsége/megítélt 

támogatás 

Martfű Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn 119 989 300 

Besenyszög Új bölcsőde építése a megye gyermekintézményi kapacitással kevésbé 

ellátott területén - Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítása 
183 994 265 

Rákóczifalva Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztése 239 344 700 

Szajol Szajoli Tiszavirág Óvoda Bővítése és Felújítása 49 999 999 

Zagyvarékas Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda felújítása és bővítése 50 000 000 

Szászberek Szászbereki óvoda felújítása 54 995 500 

Tiszajenő Óvodai főzőkonyha áthelyezése 55 430 450 

Zagyvarékas Zagyvarékasi Községi Bölcsőde felújítása és bővítése 60 000 000 

Rákócziújfalu Bölcsőde építése Rákócziújfaluban 74 788 675 

Összesen  888 542 889 

Forrás: palyazat.gov.hu 

A gyermekjóléti alapellátások fejlesztésére ismét rendelkezésre áll pályázati felhívás TOP-1.4.1-16 

kódszámmal, melynek beadási határideje 2017. október 2-án jár le. 

A fejlesztések hatására keletkező humánerőforrás szükségletek támogatására a paktumprojekt 

költségvetésének terhére munkaerőpiaci szolgáltatások nyújthatóak, amennyiben szükséges. 

2.4.3 A munkaerő-mobilitás tényezői 

2.4.3.1 A paktumterület közúthálózata 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén egy elsőrendű (4-es számú) és két másodrendű (32-
es és a 442-es) főútvonal halad keresztül.  
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A 4-es főútvonal Budapestet köti össze magyar-ukrán határ mellett található Záhonnyal. A 
paktumterületen az egyetlen, a főút mentén fekvő település Szajol, amely mentén az út 2X2 sávban 
járható. 

A 32-es főútvonal a megyeszékhely és járásközpont Szolnokot köti össze Jászberényen át Hatvannal. 
Érintett települések a paktumterületről: Zagyvarékas, Újszász, Szászberek. 

A 442-es főút szintén a megyeszékhelyről indul, de dél felé visz a vonalvezetése Kunszentmártonra. A 
főútvonal a paktumterületen a következő településeket érinti: Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Martfű. 

A paktumterület összes többi települése csak 4 és 5 számjegyű összekötő utakon közelíthető meg. A 
települések közötti összeköttetésnek gyakran maga a Tisza is akadálya: legszembetűnőbb példa erre 
Vezseny, amely a folyó egyik kanyarulatában fekszik, így az északi és a déli részét is határolja. Habár 
közvetlen szomszédja Martfűnek, a két település között közúti híd nem található, a közlekedés 
amennyiben az időjárás megengedi, komppal lehetséges. Tiszavárkony Rákóczifalva déli szomszédja, 
azonban a folyón történő átkelés a két település között nem biztosított. 

Az úthálózat állapota túlnyomórészt rossznak mondható, a legtöbb szakaszon felújításra szorul. 2009-
2010-ben Vezseny környékén volt egy nagyobb útfelújítás: a 4629-es és a 46149-es út burkolatát 
cserélték egy közel 9 kilométeres szakaszon. 

A paktumterület versenyképessége szempontjából hátránynak számít, hogy térségtől északra az M3-
as, nyugatra az M5-ös autópálya nyomvonala fut, amelyek az áruforgalmat elterelik a térségből. Ez 
környezetvédelmi szempontból pozitívum, azonban a letelepülő vállalkozások esetében a közúti 
elérhetőség gyakran kiemelt szempont, e tekintetben az amúgy is alacsony vállalkozássűrűséggel 
rendelkező térség helyzete kedvezőtlen. Ezen a helyzeten hivatott javítani a tervezett M4-es és M8-as 
autópálya, azonban ezen utak építése nem a tervezett ütemben halad.  

2.4.3.2 Közösségi közlekedés 

Vasúti közlekedés 

A paktumterület egyik legnagyobb közlekedési erősségének a sűrű vasúthálózat tekinthető: a térséget 
6 vasútvonal is érinti, ezek a következők: 

16. táblázat: A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén áthaladó vasútvonalak 

Vonalszám Érintett főbb települések, állomások (paktumterületen érintett valamennyi településsel) 

130 Szolnok - Szajol - Martfű - Szentes  

86 Vámosgyörk - Szászberek - Újszász - Zagyvarékas - Szolnok 

145 Szolnok - Tószeg - Tiszavárkony - Tiszajenő - Kecskemét 

82 Hatvan - Újszász - Zagyvarékas - Szolnok 

120-120a Budapest Keleti - Újszász - Zagyvarékas - Szolnok - Szajol - Mezőtúr - Lőkösháza 

100(a) (Budapest) - Szolnok - Szajol - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony 

Forrás: www.mavcsoport.hu 
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3. térkép: A paktumterület vasúti hálózata 

 

Forrás: http://www.logsped.hu/vasutterkep.htm 

A vasútvonalak legfőbb adatait az alábbi táblázat foglalja össze: 

17. táblázat: A paktumterület vasútvonalainak főbb adatai: 

Vonalszám 
Vágányok száma 

(db) 

Engedélyezett 
legnagyobb sebesség 

(km/h) 

Villamosított-e 

(igen/Nem) 

130 1 80 nem 

86 1 60 nem 

145 1 60 nem 

82 1 100 igen 

120-120a 2 120 igen 

100(a) 2 120-160 Igen 

2.4.3.3 Autóbuszos közlekedés 

A paktumtérség autóbuszos közösségi közlekedésszervezésére meghatározó hatással bír Szolnok 
városa. A megyeszékhely a járás közepén található, és gyakorlatilag kettévágja a paktumterületet. A 
térségben több mint 40 vonalon közlekednek menetrendszerűen helyközi autóbusz járatok, ebből 36 
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esetben vagy a végállomás a megyeszékhely, vagy áthalad rajta a buszjárat. Mindezt indokolja az a 
tény, hogy a 2011-es népszámlálási adatok alapján közel 6 400 fő ingázik rendszeresen Szolnokra. 

A Szolnok központú közlekedésszervezés hátránya a paktumterület szempontjából, hogy a térség 
települései közötti közvetlen összeköttetés gyakran nem biztosított, jellemzően 3-5-ös csoportok 
között valósul meg az átszállás nélküli közlekedés. Besenyszög és Szajol lakói gyakorlatilag autóbusszal 
egy települést sem érhetnek el közvetlenül a paktumterületen, bár utóbbi esetében ezt a vasút Martfű 
irányába pótolja. Besenyszögről tömegközlekedéssel kizárólag a járásközpont érhető el, amely nem 
része a paktumterületnek. 

18. táblázat: A paktumterület települései közötti autóbuszos megközelíthetőség 
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y                         

 
        

Tószeg                           
 

      

Újszász                             
 

    

Vezseny                               
 

  

Zagyvarékas                                 
 

                  

Közvetlen összeköttetés biztosított              

Közvetlen összeköttetés nem 
biztosított              

Forrás: A kmkk.hu adatai alapján saját szerkesztés 

Az autóbuszjáratok részletes leírását a 4. melléklet tartalmazza.  
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 Gazdaságfejlesztési irányok, várható beruházások és azok foglalkoztatási 
hatásai 

2.5.1 Fő kitörési pontok és kihívások 

A fő kitörési pontok és kihívások meghatározásának egyik kiindulópontja Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Területfejlesztési Koncepciója. A dokumentumban leírtak paktumterületre vonatkozó részeit 
foglalkoztatási szempontból, az alábbi kérdéseket figyelembe véve szükséges vizsgálni: 

1. Az azonosított tényezők milyen hatással lehetnek a munkaerőpiaci folyamatok alakulására? 

2. A munkaerőpiac hogyan befolyásolhatja a kedvező adottságok kiaknázását, valamint a 
kihívásoknak való megfelelést? 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum közlekedéshálózata felemásnak tekinthető. A vasúthálózat 
sűrű, emellett a paktumterületen két vasúti főfolyosó is átszeli a Budapest - Szolnok - Nyíregyháza - 
Záhony (100) és a Budapest - Szolnok Békéscsaba - Arad (120). Újszász és Szajol vasúti csomópontnak 
minősül, amely tökéletes alapot nyújthat a logisztikai ágazat megtelepedésének a térségben. 

A térség közúti elérhetősége már ennyire nem nevezhető előnyösek. Habár a Szolnoki járás területét 
átszeli az ország egyik legjelentősebb főútvonala (4-es számú főút), de az M3-as és az M5-ös autópálya 
kiépülésével ennek jelentősége nagymértékben lecsökkent. 

A paktumterület egyik legnagyobb kihívását a kedvezőtlen demográfiai folyamatok jelentik. 2001-et 
követően a járás elöregedésének mértéke az egyik legnagyobb volt Jász-Nagykun-Szolnok megyében. 
A tendencia fennmaradása hosszú távon munkaképes korú lakosság jelentős mértékű csökkenéséhez 
vezethet, amely hátrányosan érintheti az esetleges nagyobb volumenű beruházások megvalósítását, 
de a helyi vállalkozások fejlesztéseit is. 

A paktumterület települései szempontjából Szolnok közelsége egyaránt tekinthető kedvező 
adottságnak és jelentős kihívásnak. Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok megye székhelye, gazdasági és 
oktatási központja, ebből adódóan jelentős számú munkaerőt foglalkoztatnak a városban működő 
vállalkozások. Ez egyrészt hozzájárul a térségben a munkanélküliség alacsonyan tartásához, azonban a 
letelepülni szándékozó vállalkozások a paktumterület települései helyett a kedvező adottságú 
megyeszékhelyet választhatják. A megyeszékhelyhez nagymértékben kötődik Rákóczifalva, amely a 
megye egyetlen agglomerációs városának számít. 

A megye teljes területéhez hasonlóan a Szolnoki járás egy adottsága a kiváló termőföld, amely biztos 
alapokat nyújthat az élelmiszeripari vállalkozásoknak. 

A térség egyik kitörési pontja lehet a turizmus, melynek alapja lehet a járást átszelő Tisza folyó, 
valamint a termálvízkincs. Martfű pozíciója a turisztikai ágazaton belül megyei szinten kiemelkedő, 
hiszen a megye kereskedelmi vendégéjszakáinak 13%-át a városban töltötték el. 

Egy-egy adottsága miatt további három település emelhető ki a paktumterületen: Tószeg és 
Besenyszög foglalkoztatásban betöltött szerepköre számít kiemelkedőnek, hiszen méretükhöz 
viszonyítva magas a településeken foglalkoztatottak száma. A megye 50 legnagyobb árbevételét 
produkáló vállalkozás közül kettő székhelye Tószegen találhat. (emellett további egy vállalkozás 
szerepel a TOP 50-ben, melynek székhelye Martfű) Nagykörű a komplex tájgazdálkodás innovációs 
központjának tekinthető. 
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2.5.2 Stratégiai célrendszer 

A fő gazdaságfejlesztési irányokra a megyei területfejlesztési koncepció mellett Jász-Nagykun-Szolnok 
megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiája bír nagyobb hatással. 

2.5.2.1 A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszere 

A dokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Koncepciója 2030-ra a következő cél 
elérését fogalmazta meg: „a mainál ellenállóbb, az egyre összetettebbé és kiszámíthatatlanabbá váló 
kihívásokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes új egyensúlyi helyzetek kialakulása. Olyan új egyensúlyi 
helyzetek kialakulása a megcélzott, melyek révén a megye gazdasága, társadalma, környezete a 
mindenkori külső sokkhatásokkal minimális veszteségek mellett, erőit hatékonyan koncentrálva képes 
megbirkózni, azokból megerősödve képes kikerülni-továbblépni. Az egyensúlyi helyzetek felépítésének 
alapja a megye földrajzi pozíciójában rejlő lehetőségek kibontakoztatása”. 

A dokumentum célrendszerét az alábbi ábra ismerteti: 

25. ábra: A Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési koncepciójának célrendszere 

 

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2020) 
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2.5.2.2 Jász-Nagykun-Szolnok megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiájának 
célrendszere 

A megyei gazdasági és foglalkoztatás fejlesztési stratégiájának a jövőképe a következő: „Erőteljes 
elmozdulás a teljes foglalkoztatás felé - Minden munkaképes korú megyei polgár értékteremtő 
munkát, vagy társadalmilag hasznos tevékenységet végez” 

A dokumentum meghatározta azon területeket, illetve meglévő/kialakuló adottságokat, melyek 
segítségével, fejlesztésével a megfogalmazott vízió megvalósítható. Ezek a következők: 

• erős agrárszféra, élvonalba tartozó ipar, felzárkózó bérek; 

• a megye két térségi pólusa mellett (a versenyképes Felső-jászsági ipari agglomeráció, 
igazgatási és szolgáltatási szerepkörrel rendelkező Szolnok MJV) erőteljes központok jönnek 
létre a tiszántúli megyerészeken; 

• integrálódás Budapest metropolisz térségéhez a kiépülő gyorsforgalmi kapcsolatok 
segítségével; 

• a népességmegtartáshoz hozzájáruló erősödő jászkun identitás; 

• megfelelő helyi válaszok a klímaváltozásra, „kellő” tájhasználat, biztonságos Tisza-ökorégió. 

A stratégia célok meghatározását a keresletorientált munkaerőpiaci megközelítés áll a vállalkozások, 
ezen belül is kiemelten a helyi vállalkozások megsegítése érdekében. A megfogalmazott célokat és a 
kapcsolódó prioritásokat az alábbi ábra szemlélteti. 

26. ábra: Jász-Nagykun-Szolnok megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiája Stratégiai céljai és 
prioritásai 

 

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiája alapján saját 
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2.5.2.3 Ismert beruházások 

Az ismert beruházások két fő adatforráson alapul, ezek a 2017. augusztus 23. és 2017. szeptember 8. 
között lefolytatott kérdőíves felmérés eredménye, valamint a palyazat.gov.hu fejlesztési információs 
adatbázisa. 

A Széchenyi2020 forrásaiból megvalósuló beruházások: 

A vállalkozások számára a fejlesztéseik finanszírozására az Európai Unió által társfinanszírozott 
pályázati felhívások közül a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretein 
belül meghirdetettek állnak rendelkezésre. A meghozott járást is érintő döntések 6 alintézkedésen 
belül születtek: 

• Mikro, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-14; GINOP-
1.2.1-15) 

• Mikro-kis és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) 

• Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) 

• Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16) 

• A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - Rugalmas, családbarát 
foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál (GINOP-5.3.2-16) 

2017. augusztus 10-ig a szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén összesen 16 projekt részesült 
támogatásban, melynek összege meghaladta az 560 millió forintot. A projektek összköltsége több, mint 
1,1 milliárd forint. 

19. táblázat: A paktumterületen támogatásban részesült GINOP projektek összegző adatai 

Alintézkedés projektek száma Megítélt támogatás 
Projektek 

összköltsége 

GINOP-1.2.1-14 2 128 676 581 290 035 100 

GINOP-1.2.1-15 3 288 423 725 630 489 476 

GINOP-1.2.2-15 5 95 992 869 191 985 739 

GINOP-1.3.1-15 1 1 994 633 3 989 266 

GINOP-5.2.4-16 4 32 586 828 32 586 828 

GINOP-5.3.2-16 1 14 992 892 14 992 892 

Összesen 16 562 667 528 1 164 079 301 

forrás: palyazat.gov.hu 

A legtöbb, szám szerint 7 db projekt megvalósítási helyszíne Martfű. Rákóczifalván, Tiszajenőn, 
Tószegen és Zagyvarékason 2-2, míg Vezsenyben 1 projekt kerül megvalósításra.  

A megítélt támogatás és a projektek összköltsége alapján Martfű és Tiszajenő emelkedik ki: az 
előbbiben a projektek összköltsége meghaladja az 572 millió forintot, míg utóbbi esetében valamivel 
több, mint 354 millió forint a beruházások összértéke. A vezsenyi projekt összköltsége a 4 millió 
forintot sem éri el.  
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27. ábra: A projektek összköltségeinek és a megítélt támogatás megoszlása a fejlesztési helyszínek között 

 

Forrás: palyazat.gov.hu 

Az ipari parkok, ipari területek fejlesztése és egyéb helyi gazdaságfejlesztési projektek elsősorban a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásaiból valósíthatók meg. A TOP-1.1.1-15 

azonosító számú, „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” című pályázati felhívás keretéből 

támogatott projekt a paktumterületen nem valósul meg, A TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés 

című pályázati felhívásból is mindössze 3 db támogatott projekt található a paktumterületen.  

20. táblázat: A TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés pályázati felhívás forrásaiból megvalósuló fejlesztések 

Pályázó neve Projekt megnevezése Település 
Megítélt 

támogatás (Ft) 

Projekt 

összköltség (Ft) 

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT 
Agrár-logisztikai fejlesztés Nagykörűn Nagykörű 140 088 600 140 088 600 

KŐTELEK KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT 
Kőtelki fedett piac létesítése Kőtelek 51 090 346 51 090 346 

SZAJOL KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT 
Szajoli piac építése Szajol 69 999 999 69 999 999 

Forrás: palyazat.gov.hu 

A paktumterület nyertes projektjeinek teljes listáját a helyzetelemzés 2. melléklete tartalmazza. 

 

 - Ft
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 200 000 000 Ft
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 700 000 000 Ft

Martfű Rákóczifalva Tiszajenő Tószeg Vezseny Zagyvarékas

Megítélt támogatás Projektek összköltsége
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3 SWOT elemzés 

A paktumtérség erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, veszélyeit az alábbi táblázat foglalja össze: 

21. táblázat: a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

• A paktumtérség 8 településén a 
vándorlási különbözet pozitív 

• A lakosság képzettségi szintje 
folyamatosan emelkedik  

• A megyei GDP emelkedik 

• A regisztrált vállalkozások száma 
folyamatosan emelkedik 

• A működő vállalkozások száma 2012 óta 
emelkedésnek indult 

• A paktumterületen két nagyvállalkozás 
található, valamint 3 vállalkozás 
bekerült a megyei TOP 50-be 

• A gazdasági aktivitás növekszik a 
paktumterületen 

• A lakosság gazdasági aktivitása 
meghaladja a megyei átlagot 

• A munkanélküliség a paktumterület 
egészét nézve alacsony 

• Az elsődleges munkaerőpiac keresleti 
oldala az élénkülés jeleit mutatja 

• A paktumterület több településén 
tapasztalható a település méretét 
meghaladó foglalkoztatási potenciál 

• Erős a feldolgozóipar 

• A térséget jó termőföld jellemzi 

• Sűrű a vasúti hálózat, Újszász és Szajol is 
vasúti csomópontnak minősül 

• A lakónépesség a természetes fogyás 
hatására folyamatosan csökken 

• A térség öregedési indexe meghaladja a 
megyei és az országos átlagot 

• A vállalkozássűrűség alacsony - az ezer 
lakosra jutó vállalkozások száma 
alacsonyabb a megyei átlagnál 

• A megyeinél kismértékben fejletlenebb 
a gazdaságszerkezet 

• A paktumterület versenyképessége 
alacsonyabb Szolnok városánál, így 
érvényesül annak tőke- és munkaerő 
elszívó hatása 

• A paktumterület északkeleti részének 
településein a munkanélküliség 
megközelíti vagy meg is haladja a 10%-
ot 

• Az alacsony iskolai végzettségűek 
munkavállalási lehetőségei 
kedvezőtlenek 

• A magas a fiatal (25 éven aluli) és az 
idős (60 éven felüli) álláskeresők aránya 

• Magas a tartós álláskeresők aránya 

• Alacsony a középfokú oktatási 
intézmények száma a paktumterületen 

• A középiskolai tanulók száma 
folyamatosan csökken 

• Alacsony a térségben a bölcsődei 
feladatellátási hely és a férőhelyek 
száma 

• A megépült autópályák (M3, M5) 
elkerülik a paktumterületet 

 

Lehetőségek Veszélyek 
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• A hátrányos helyzetű személyek 
felzárkóztatása, javuló társadalmi 
integrációja 

• Az alacsony képzettségű munkaképes 
korú lakosság képzettségi szintjének 
növelése versenyképes szakképzettség 
biztosításával 

• A térségben rejlő gazdasági és 
turisztikai potenciál hatékonyabb 
kiaknázása 

• A befektetői érdeklődés növekedése 

• A helyben működő vállalkozások közötti 
összefogás erősödése 

• A helyi vállalkozások megerősödése, 
versenyképességük növekedése 

• Rendelkezésre álló EU-s források a 
gazdaságfejlesztésre 

• A megépülő autópályák (M4, M8) 
hatására erősödő versenyképesség 

• A közfoglalkoztatás hatékonyságának 
növekedése 

• A munkaerő-mozgósítás 
hatékonyságának növekedése 

• A munkaerőpiac keresleti-kínálati 
oldalának összehangolása 

• A munkaerőpiaci szereplők közötti 
együttműködés erősödése 

• A munkaerő-mobilitás feltételeinek 
javulása 

• A gyermekellátási kapacitások bővülése 

• Gyengülő népességmegtartó képesség, 
az elvándorlás megjelenése, 
felerősödése 

• A munkaképes korú lakosság 
nagyarányú csökkenése, ebből adódóan 
erősödő munkaerőhiány 

• A paktumterület gazdasági-társadalmi 
szétszakadása 

• A gazdasági aktivitás csökkenése 

• A térség nagyvállalkozói termelési 
kapacitásainak csökkentése, 
megszüntetése 

• Erősödő verseny a beruházásokért, a 
vállalkozások letelepedéséért 

• Erősödő függés a vissza nem térítendő 
támogatások rendszerétől 

• Elmaradó beruházások, csökkenő 
versenyképesség 

• A működő vállalkozások számának 
csökkenése 

• A munkaerőkínálat csökkenése 
demográfiai és vándorlási okokból 
kifolyólag 

• A képzetlen, hátrányos helyzetű 
személyek kiszorulása a 
munkaerőpiacról 

• A nehezen megközelíthető települések 
elszigeteltségének erősödése 

• A középfokú oktatási rendszer további 
leépítése 
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4 Helyzetértékelés 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén 17 település található, ebből 4 városi jogállású, 13 

pedig község. A paktumterület a megye nyugati határa mentén helyezkedik el, azonban egy rövid 

szakasza az északi megyehatárt is érinti. A térség kiváló vasúti megközelíthetőséggel rendelkezik, 

hiszen áthalad rajta a 82-es, a 86-os, a 100-100a, a 120-120a, 130-as és a 145-ös vasútvonal is. Ebből 

következik, hogy a paktumterület két települése is (Szajol és Újszász) vasúti csomópontnak minősül. A 

térség közúti közlekedésének meghatározó elemei a 4-es, a 32-es és a 442-es főútvonalak. A terület 

szempontjából kedvezőtlen, hogy az M3-as és az M5-ös autópálya nyomvonala is elkerüli azt. A 

paktumterület versenyképességét erősítheti a tervezett M4-es és M8-as autópálya, amelyek építése 

jelentősen elmarad a tervezett ütemtervtől. 

A paktumterületet szinte félbevágja a megyeszékhely Szolnok, amely oktatási és gazdasági 

központként jelentős hatással bír a járás többi településére. Az ingázók száma a megyeszékhelyre 

meghaladja a 6 300 főt, amely hozzájárul ahhoz, hogy a paktumterületen az országos átlagnál 

alacsonyabb közfoglalkoztatás mellett sem éri el a munkanélküliség a 6%-ot. Azonban Szolnok 

tőkevonzó képességével a paktumterület nem képes versenyezni, ezért a vállalkozássűrűség 

alacsonynak mondható, amely a térség települési önkormányzatai számára kieső iparűzési adóbevételt 

eredményezhet. További problémát jelenthet, hogy az autóbuszos közlekedés Szolnok-központú, így a 

térség települései között gyakran hiányzik a közvetlen összeköttetés (3-5-ös településcsoportok között 

jellemző a menetrendszerinti buszjárat), amely megnehezíti, hogy a munkaerőhiánnyal küzdő 

települések a paktumterületről pótolják a hiányzó munkavállalókat. A térség munkaerőpiacán ennek 

köszönhetően egyfajta szétszakadás jelei mutatkoznak: a Szolnok mentén található és a 

megyeszékhelytől délre elhelyezkedő településeken általában alacsonyabb a közfoglalkoztatás és a 

munkanélküliség, míg a járás északkeleti részén nem ritka a 10% körüli munkanélküliség sem 50% 

körüli közfoglalkoztatási ráta mellett. 

A térség lakónépessége folyamatosan csökken, a veszteség mértéke 2005 és 2015 között meghaladta 

a 4 000 főt. A paktumterület égészére nézve az elvándorlás nem jellemző, azonban a térség települései 

közötti kettészakadás itt is megjelenik: a kedvezőbb adottságú vagy fekvésű településekre az 

odavándorlás a jellemző (7 település vándorlási egyenlege pozitív), míg a többség esetében inkább az 

elvándorlás érvényesül. A népességcsökkenés legfőbb okozója a természetes fogyás, amely a 

demográfiai folyamatokat figyelembe véve egyhamar nem fordítható meg. A térség társadalmára az 

elöregedés jellemző, az öregedési index mind a megyei, mind az országos értékeket meghaladja.  

A lakosság képzettségi foka a 2001-es és a 2011-es népszámlálás között eltelt időszakban jelentősen 

emelkedett. A térségben a lakosságszámhoz viszonyítva a középfokú oktatás nem jelentős, mindössze 

Újszász és Martfű területén működnek oktatási intézmények - ez Szolnok közelségével magyarázható. 

A javuló képzettségi szintet megrekesztheti és visszájára fordíthatja az a kormányzati törekvés, hogy a 

fiatalokat a szakképzés felé tereli. Ennek az egyik következménye, hogy a térségben a gimnáziumi 

tanulók és a gimnáziumi feladatellátási helyek száma is csökkenésnek indult.  

A paktumterület gazdasági aktivitása meghaladja a megyei átlagot, ennek ellenére a munkanélküliség 

mértéke alacsonyabb annál. Mint korábban említettük, az alacsony munkanélküliség nem tekinthető 
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általánosnak a térségben, megfigyelhető a települések között a kettészakadás jelei, a legrosszabb 

helyzetben a Kunhegyesi járással szomszédos települések vannak. Kedvező tendencia, hogy 

folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők aránya a munkaképes korú lakossághoz viszonyítva, 

emellett az elsődleges munkaerőpiacon is több volt a bejelentett álláshelyek száma is emelkedést 

mutat. 

A nyilvántartott álláskeresők jellemzően alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, közel felük 

legfeljebb az általános iskolát fejezte be, több mint negyedük pedig szakiskolai végzettséggel vagy 

szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik. A korcsoport szerint veszélyeztetetteknek minősülnek a 

fiatalok (25 éven aluliak) és az időskorúak (60 év felettiek) - arányuk meghaladja a többi korcsoport 

részarányát a nyilvántartott álláskeresők között. A tartós álláskeresők aránya 27%, amely amiatt 

kedvezőtlen, hogy az álláskereséssel eltöltött idő növekedésével az álláskeresők sikeres munkaerőpiaci 

integrációjának valószínűsége egyre csökken. A nyilvántartott álláskeresők közel fele az elmúlt 

időszakban nem részesült ellátásban. 

Mint fentebb említésre került, a térség vállalkozássűrűsége alacsony, mind a regisztrált, mind a 

működő vállalkozások száma alacsonyabb ezer főre vetítve a megyei átlagnál. A vállalkozások 

általában mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek, azonban kedvező, hogy a paktumterületen 

nagyvállalkozások is jelen vannak több mint 250 foglalkoztatottal. A megye 50 legnagyobb árbevételét 

produkáló vállalkozása közül 3 működik a paktumterületen. A vállalkozások többsége ágazatilag a 

kereskedelem, gépjárműjavításhoz, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységhez és a 

feldolgozóiparhoz kapcsolódik, de a primer szektor részesedése is meghaladja a megyei átlagot. 

A térség óvodai feladatellátási helyekkel jól ellátottnak minősül a települések túlnyomó többségében 

működik az intézmények ezen fajtája. Az óvodáskorú lakosság, és így az óvodába járók száma 

folyamatosan csökken, ennek következtében az intézmények kapacitáskihasználtsága a csökkenő 

férőhelyszám ellenére is minden évben alacsonyabb. Kivételt jelent ez alól Zagyvarékas, ahol az 

óvodába járó gyermekek száma folyamatosan magasabb a férőhelyek számánál annak ellenére, hogy 

itt férőhelycsökkentés nem történt az elmúlt 12 évben. 

A bölcsődei feladatellátási helyek száma alacsony a térségben. Mindössze 5 intézmény működik a 

paktumterületen, ezek kihasználtsága Újszásztól eltekintve jónak mondható. TOP forrásból várhatóan 

további intézmények létrehozása és férőhelybővítések is várhatóak, érdemes megvizsgálni a további 

bővítés szükségességét is. 

 



Oldal 72 / 279 

 

5 Mellékletek 

 A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum lakosságának gazdasági aktivitása 
településenként 

22. táblázat: A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum lakosságának gazdasági aktivitása településenként 

B
e

se
n

ys
zö

g 

  

  

2001 2011 

Férfi Nő Összesen % Férfi Nő Összesen % 

Foglalkoztatott 674 510 1184 33,9% 753 569 1 322 39,6% 

Munkanélküli 96 44 140 4,0% 97 87 184 5,5% 

Inaktív kereső 520 742 1262 36,2% 422 663 1 085 32,5% 

Eltartott 416 487 903 25,9% 363 385 748 22,4% 

Összesen 1706 1783 3489 100,0% 1635 1704 3339 100,0% 

 
 

        

C
sa

ta
sz

ö
g  

  

  

2001 2011 

Férfi Nő Összesen % Férfi Nő Összesen % 

Foglalkoztatott 47 29 76 23,0% 55 44 99 33,6% 

Munkanélküli 11 5 16 4,8% 12 5 17 5,8% 

Inaktív kereső 58 79 137 41,5% 41 53 94 31,9% 

Eltartott 44 57 101 30,6% 42 43 85 28,8% 

Összesen 160 170 330 100,0% 150 145 295 100,0% 

 
 

        

H
u

n
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d
fa
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a  

  

  

2001 2011 

Férfi Nő Összesen % Férfi Nő Összesen % 

Foglalkoztatott 24 16 40 17,2% 31 12 43 22,1% 

Munkanélküli 18 4 22 9,5% 20 9 29 14,9% 

Inaktív kereső 35 46 81 34,9% 22 40 62 31,8% 

Eltartott 39 50 89 38,4% 30 31 61 31,3% 

Összesen 116 116 232 100,0% 103 92 195 100,0% 

 
 

        

K
ő

te
le

k  

  

  

2001 2011 

Férfi Nő Összesen % Férfi Nő Összesen % 

Foglalkoztatott 258 191 449 24,7% 271 190 461 28,3% 

Munkanélküli 49 33 82 4,5% 74 52 126 7,7% 

Inaktív kereső 327 508 835 46,0% 237 422 659 40,5% 
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Eltartott 229 222 451 24,8% 187 194 381 23,4% 

Összesen 863 954 1817 100,0% 769 858 1627 100,0% 

 
 

 
        

M
ar

tf
ű

 

  

  

2001 2011 

Férfi Nő Összesen % Férfi Nő Összesen % 

Foglalkoztatott 1533 1351 2884 39,7% 1 532 1 369 2 901 44,4% 

Munkanélküli 227 123 350 4,8% 158 148 306 4,7% 

Inaktív kereső 785 1353 2138 29,4% 756 1 280 2 036 31,2% 

Eltartott 936 953 1889 26,0% 635 657 1 292 19,8% 

Összesen 3481 3780 7261 100,0% 3081 3454 6535 100,0% 
          

N
ag

yk
ö

rű
 

  

  

2001 2011 

Férfi Nő Összesen % Férfi Nő Összesen % 

Foglalkoztatott 269 198 467 26,9% 316 218 534 33,5% 

Munkanélküli 75 23 98 5,6% 61 42 103 6,5% 

Inaktív kereső 276 444 720 41,5% 211 381 592 37,2% 

Eltartott 227 223 450 25,9% 171 192 363 22,8% 

Összesen 847 888 1735 100,0% 759 833 1592 100,0% 

          

R
ák

ó
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al
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2001 2011 

Férfi Nő Összesen % Férfi Nő Összesen % 

Foglalkoztatott 1077 913 1990 35,7% 1 155 999 2 154 39,6% 

Munkanélküli 210 137 347 6,2% 217 172 389 7,2% 

Inaktív kereső 730 1136 1866 33,5% 637 1 050 1 687 31,0% 

Eltartott 661 710 1371 24,6% 614 590 1 204 22,2% 

Összesen 2678 2896 5574 100,0% 2623 2811 5434 100,0% 

          

R
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iú
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al
u

 

  2001 2011 

  Férfi Nő Összesen % Férfi Nő Összesen % 

Foglalkoztatott 343 242 585 28,7% 430 330 760 38,0% 

Munkanélküli 120 69 189 9,3% 87 51 138 6,9% 

Inaktív kereső 228 382 610 30,0% 196 338 534 26,7% 

Eltartott 309 343 652 32,0% 269 300 569 28,4% 

Összesen 1000 1036 2036 100,0% 982 1019 2001 100,0% 
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Sz
aj

o
l  

  

  

2001 2011 

Férfi Nő Összesen % Férfi Nő Összesen % 

Foglalkoztatott 801 584 1385 34,4% 891 680 1 571 41,4% 

Munkanélküli 129 77 206 5,1% 94 96 190 5,0% 

Inaktív kereső 537 869 1406 35,0% 453 704 1 157 30,5% 

Eltartott 525 499 1024 25,5% 456 421 877 23,1% 

Összesen 1992 2029 4021 100,0% 1894 1901 3795 100,0% 

          

Sz
ás

zb
e

re
k  

  2001 2011 

  Férfi Nő Összesen % Férfi Nő Összesen % 

Foglalkoztatott 216 142 358 37,3% 251 207 458 45,8% 

Munkanélküli 19 25 44 4,6% 14 17 31 3,1% 

Inaktív kereső 131 183 314 32,7% 109 169 278 27,8% 

Eltartott 114 131 245 25,5% 116 116 232 23,2% 

Összesen 480 481 961 100,0% 490 509 999 100,0% 

          

Ti
sz

aj
e

n
ő

 

  

  

2001 2011 

Férfi Nő Összesen % Férfi Nő Összesen % 

Foglalkoztatott 276 215 491 29,0% 292 250 542 33,5% 

Munkanélküli 62 15 77 4,5% 65 51 116 7,2% 

Inaktív kereső 290 417 707 41,7% 238 353 591 36,5% 

Eltartott 180 241 421 24,8% 187 182 369 22,8% 

Összesen 808 888 1696 100,0% 782 836 1618 100,0% 

          

Ti
sz

as
ü

ly
 

  

  

2001 2011 

Férfi Nő Összesen % Férfi Nő Összesen % 

Foglalkoztatott 241 208 449 25,3% 289 206 495 34,6% 

Munkanélküli 72 40 112 6,3% 34 33 67 4,7% 

Inaktív kereső 293 412 705 39,7% 222 358 580 40,5% 

Eltartott 255 256 511 28,8% 150 140 290 20,3% 

Összesen 861 916 1777 100,0% 695 737 1432 100,0% 

          

Ti
sz

av
ár

ko
n

y  

  

  

2001 2011 

Férfi Nő Összesen % Férfi Nő Összesen % 

Foglalkoztatott 309 233 542 31,3% 324 265 589 38,5% 
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Munkanélküli 73 35 108 6,2% 58 53 111 7,3% 

Inaktív kereső 258 370 628 36,3% 183 287 470 30,7% 

Eltartott 231 220 451 26,1% 186 173 359 23,5% 

Összesen 871 858 1729 100,0% 751 778 1529 100,0% 

          

Tó
sz

e
g  

 
2001 2011 

Férfi Nő Összesen % Férfi Nő Összesen % 

Foglalkoztatott 952 743 1695 36,2% 1 025 837 1 862 42,0% 

Munkanélküli 155 101 256 5,5% 164 144 308 6,9% 

Inaktív kereső 586 903 1489 31,8% 500 784 1 284 28,9% 

Eltartott 631 613 1244 26,6% 510 473 983 22,2% 

Összesen 2324 2360 4684 100,0% 2199 2238 4437 100,0% 

          

Ú
js

zá
sz

 

  

  

2001 2011 

Férfi Nő Összesen % Férfi Nő Összesen % 

Foglalkoztatott 1214 939 2153 31,6% 1 201 950 2 151 34,0% 

Munkanélküli 193 115 308 4,5% 208 178 386 6,1% 

Inaktív kereső 1060 1545 2605 38,2% 890 1 424 2 314 36,6% 

Eltartott 871 887 1758 25,8% 750 720 1 470 23,3% 

Összesen 3338 3486 6824 100,0% 3049 3272 6321 100,0% 

          

V
e

zs
e

n
y  

  

  

2001 2011 

Férfi Nő Összesen % Férfi Nő Összesen % 

Foglalkoztatott 80 67 147 23,2% 117 86 203 31,2% 

Munkanélküli 20 13 33 5,2% 25 15 40 6,1% 

Inaktív kereső 132 179 311 49,1% 83 155 238 36,6% 

Eltartott 75 68 143 22,6% 89 81 170 26,1% 

Összesen 307 327 634 100,0% 314 337 651 100,0% 

          
 

         

Za
gy

va
ré

ka
s  

  

  

2001 2011 

Férfi Nő Összesen % Férfi Nő Összesen % 

Foglalkoztatott 588 470 1058 28,4% 661 591 1 252 35,9% 

Munkanélküli 160 104 264 7,1% 115 79 194 5,6% 

Inaktív kereső 528 839 1367 36,8% 385 678 1 063 30,5% 
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Eltartott 489 541 1030 27,7% 506 473 979 28,1% 

Összesen 1765 1954 3719 100,0% 1667 1821 3488 100,0% 

Forrás: KSH, népszámlálási adatok 
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 A Széchenyi 2020 forrásaiból támogatásban részesült projektek a paktumterületen 

23. táblázat: A Széchenyi 2020 forrásaiból támogatásban részesült projektek a paktumterületen 

Alintézkedés Pályázó neve Projekt megnevezése Település 
Megítélt 

támogatás (Ft) 

Projekt 

összköltség (Ft) 

EFOP-1.2.1-15 - Védőháló a családokért Besenyszögért Alapítvány Re-Gene-Rá(lt)ció Besenyszög 39 965 480 39 965 480 

EFOP-1.2.1-15 - Védőháló a családokért Nagykörűért Alapítvány Közösen Nagykörű családjaiért Nagykörű 40 000 000 40 000 000 

EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás 

erősítése a közösségek fejlesztésével 
Besenyszögért Alapítvány 

Egységben az erő - a helyi közösség 

erősítése Besenyszögön 
Besenyszög 24 179 580 25 000 000 

EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás 

erősítése a közösségek fejlesztésével 

Petrovay György Katolikus 

Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola, Óvoda 

Társadalmi szerepvállalás erősítése a 

közösségek fejlesztésével a Petrovay 

György Katolikus Általános Iskolában 

Nagykörű 25 000 000 25 000 000 

EFOP-3.3.1-15 - Tanoda programok 

támogatása 

?Érezd magad jól a besenyszögi 

iskolában!? Alapítvány 

?START Besenyszög! ?  Siker, Tanulás,  

Akarat, Roma integráció és Tudás a 

besenyszögi Keresztelő Szent-János 

Tanodában? 

Besenyszög 29 808 262 29 999 962 

GINOP-1.2.1-14 - Mikro-, kis- és 

középvállalkozások termelési kapacitásainak 

bővítése 

RYDE Hungary Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Kapacitásbővítés a Ryde Hungary Kft-

nél 
Tószeg 48 158 880 96 317 760 

GINOP-1.2.1-14 - Mikro-, kis- és 

középvállalkozások termelési kapacitásainak 

bővítése 

RAMEXA Ipari Termékelőállító és 

Kereskedelmi Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

Kapacitás bővítési beruházás 

megvalósítása a RAMEXA Zrt.-nél. 
Tiszajenő 80 517 701 193 717 340 

GINOP-1.2.1-15 - Mikro, kis- és 

középvállalkozások termelési kapacitásainak 

bővítése 

RIGO Szerszám - és Formakészitő 

Korlátolt Felelősségü Társaság 

Technológia fejlesztés a RIGO Kft. 

martfűi telephelyén. 
Martfű 100 813 976 255 269 977 

GINOP-1.2.1-15 - Mikro, kis- és 

középvállalkozások termelési kapacitásainak 

bővítése 

DESZÁN Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Faalapú szabászkés komplex gyártási 

technológia bevezetése a 

csomagolóipar számára a DESZÁN KFT-

nél 

Martfű 107 244 885 214 489 771 
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Alintézkedés Pályázó neve Projekt megnevezése Település 
Megítélt 

támogatás (Ft) 

Projekt 

összköltség (Ft) 

GINOP-1.2.1-15 - Mikro, kis- és 

középvállalkozások termelési kapacitásainak 

bővítése 

RAMEXA Ipari Termékelőállító és 

Kereskedelmi Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

Hozzáadott-érték növekedést 

eredményező beruházás a RAMEXA 

Zrt.-nél. 

Tiszajenő 80 364 864 160 729 728 

GINOP-1.2.2-15 - Mikro-kis és 

középvállalkozások kapacitásbővítő 

beruházásainak támogatása 

RapidAgro Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Kapacitásbővítő beruházás a Rapid Agro 

Kft.-nél. 
Rákóczifalva 15 278 429 30 556 859 

GINOP-1.2.2-15 - Mikro-kis és 

középvállalkozások kapacitásbővítő 

beruházásainak támogatása 

Forcam System Műszaki és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A Forcam System Kft. kapacitásbővítő 

beruházása 
Martfű 18 824 529 37 649 057 

GINOP-1.2.2-15 - Mikro-kis és 

középvállalkozások kapacitásbővítő 

beruházásainak támogatása 

GENERÁL-KONTAKT Építőipari, 

Műszaki, Szolgáltató Betéti 

Társaság 

Technológiai fejlesztés a Generál 

Kontakt Bt-nél 
Martfű 19 925 000 39 850 000 

GINOP-1.2.2-15 - Mikro-kis és 

középvállalkozások kapacitásbővítő 

beruházásainak támogatása 

Tóth és Fiai Ipari és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
Tóth és Fiai Kft. technológia fejlesztése Tószeg 23 879 007 47 758 015 

GINOP-1.2.2-16 - Mikro-, kis- és 

középvállalkozások kapacitásbővítő 

beruházásainak támogatása 

Kis Gyula egyéni vállalkozó 
Kapacitásbővítés Kis Gyula zagyvarékasi 

fióktelepén 
Zagyvarékas 18 085 904 36 171 808 

GINOP-1.3.1-15 - Mikro-, kis- és 

középvállalkozások piaci megjelenésének 

támogatása 

GRÓF MÉDIA Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A Gróf Média Kft. osztrák és szlovák 

piacon való megjelenésének 

támogatása 

Vezseny 1 994 633 3 989 266 

GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program 

pályakezdők támogatására 

RAIL SAFE Ipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Gyakornokok foglalkoztatása a RailSafe 

Kft-nél 
Zagyvarékas 14 294 450 14 294 450 

GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program 

pályakezdők támogatására 

TERMÁL-MEDICAL Szolgáltató 

Zártkörűen Müködő 

Részvénytársaság 

Gyakornokok alkalmazása/pályakezdők 

támogatása a Termál-Medical Zrt-nél ? 

2. 

Martfű 4 915 164 4 915 164 
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Alintézkedés Pályázó neve Projekt megnevezése Település 
Megítélt 

támogatás (Ft) 

Projekt 

összköltség (Ft) 

GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program 

pályakezdők támogatására 

FitMed System Ipari, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Gyakornokok foglalkoztatása a FitMed 

System Kft-nél 
Martfű 5 541 214 5 541 214 

GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program 

pályakezdők támogatására 

SZABADOS-HÚS Húsipari és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Pályakezdők támogatása a SZABADOS-

HÚS Kft-nél 
Rákóczifalva 7 836 000 7 836 000 

GINOP-5.3.2-16 - A rugalmas foglalkoztatás 

elterjesztése a konvergencia régiókban - 

Rugalmas, családbarát foglalkoztatási 

módszerek bevezetése a munkáltatóknál 

RIGO Szerszám - és Formakészítő 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rugalmas, családbarát foglalkoztatási 

megoldások bevezetése a RIGO Kft.-nél 
Martfű 14 992 892 14 992 892 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez 

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT 

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ 

VALÓ CSATLAKOZÁSA 

Rákócziújfalu 5 988 590 5 988 590 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez 

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT 

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

ASP KÖZPONTHOZ VALÓ 

CSATLAKOZÁSA 

Nagykörű 5 999 325 5 999 325 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez 

TISZAJENÖ KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT 

TISZAJENÖ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

ASP KÖZPONTHOZ VALÓ 

CSATLAKOZÁSA 

Tiszajenő 6 000 000 6 000 000 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez 

KŐTELEK KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT 

KŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

ASP KÖZPONTHOZ VALÓ 

CSATLAKOZÁSA 

Kőtelek 6 985 581 6 985 581 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez 

RÁKÓCZIFALVA VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 

RÁKÓCZIFALVA VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ 

VALÓ CSATLAKOZÁSA 

Rákóczifalva 6 997 854 6 997 854 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez 

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP 

KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 
Újszász 6 999 931 6 999 931 
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Alintézkedés Pályázó neve Projekt megnevezése Település 
Megítélt 

támogatás (Ft) 

Projekt 

összköltség (Ft) 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ 

VALÓ CSATLAKOZÁSA 

Zagyvarékas 7 000 000 7 000 000 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez 

Martfű Város Önkormányzata 
Martfű Város Önkormányzata ASP 

KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 
Martfű 7 000 000 7 000 000 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez 

BESENYSZÖG VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

BESENYSZÖG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ASP KÖZPONTHOZ VALÓ 

CSATLAKOZÁSA 

Besenyszög 7 000 000 7 000 000 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez 

TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP 

KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 
Tószeg 7 000 000 7 000 000 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez 

SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP 

KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 
Szajol 7 000 000 7 000 000 

TOP-1.1.3-15-JN1 - Helyi gazdaságfejlesztés 
NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT 
Agrár-logisztikai fejlesztés Nagykörűn Nagykörű 140 088 600 140 088 600 

TOP-1.1.3-15-JN1 - Helyi gazdaságfejlesztés 
KŐTELEK KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT 
Kőtelki fedett piac létesítése Kőtelek 51 090 346 51 090 346 

TOP-1.1.3-15-JN1 - Helyi gazdaságfejlesztés SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szajoli piac építése Szajol 69 999 999 69 999 999 

Forrás: palyazat.gov.hu 
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 A bejelentett álláshelyek a paktumterület településein nemzetgazdasági ágazatonként 

24. táblázat: Bejelentett álláshelyek száma településenként és nemzetgazdasági ágazatonként (2016) 

Új bejelentett álláshelyek száma 
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Kitöltetlen                  0 

- Nincs adat     0   3          3 

A  Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat 
5   35 41 4 2   2  1  4  1 2 97 

B  Bányászat, kőfejtés                  0 

C  Feldolgozóipar     51 5 9      1 6   0 72 

D  Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás 
                 0 

E  Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, 

kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés 

    2            2 4 

F  Építőipar 5    4  3 2  1 1   6 18  7 47 

G  Kereskedelem, gépjárműjavítás 4   2 45  9  11  2 2 2 87 32  4 200 

H  Szállítás, raktározás     4  1           5 

I  Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 2   1 3 4 3 2 9  1 2  1 7   35 

J  Információ, kommunikáció       1           1 

K  Pénzügyi, biztosítási tevékenység            1   3   4 
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Új bejelentett álláshelyek száma 
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L  Ingatlanügyletek     12    2         14 

M  Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 
0    5    0     40   16 61 

N  Adminisztratív és szolgáltatást 

támogató tevékenység 
1    31  3  8       1 4 48 

O  Közigazgatás, védelem; kötelező 

társadalombiztosítás 
110 76 21 198 148 339 191 89 156 30 21 85 27 70 263 12 395 2231 

P Oktatás     3 9  1      1    14 

Q Humán-egészségügyi, szociális 

ellátás 
                 0 

R Művészet, szórakoztatás, szabad idő     6 10   1    1     18 

S Egyéb szolgáltatás      10      1  3 59   73 

T Háztartás munkaadói tevékenysége; 

termék előállítása, szolgáltatás 

végzése saját fogyasztásra 

                 0 

U Területen kívüli szervezet                  0 

Összesen 127 76 21 236 355 381 222 97 187 33 25 92 31 218 382 14 430 2927 

Forrás: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal adatszolgáltatása  
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25. táblázat: A bejelentett álláshelyek eloszlása gazdasági ágazatonként a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum településein (2016) 

Új bejelentett álláshelyek száma 
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Kitöltetlen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

- Nincs adat 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat 
3,9% 0,0% 0,0% 

14,8

% 

11,5

% 
1,0% 0,9% 0,0% 0,0% 6,1% 0,0% 1,1% 0,0% 1,8% 0,0% 7,1% 0,5% 3,3% 

B Bányászat, kőfejtés 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

C Feldolgozóipar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
14,4

% 
1,3% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, 

kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,1% 

F Építőipar 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 1,4% 2,1% 0,0% 3,0% 4,0% 0,0% 0,0% 2,8% 4,7% 0,0% 1,6% 1,6% 

G Kereskedelem, gépjárműjavítás 3,1% 0,0% 0,0% 0,8% 
12,7

% 
0,0% 4,1% 0,0% 5,9% 0,0% 8,0% 2,2% 6,5% 

39,9

% 
8,4% 0,0% 0,9% 6,8% 

H Szállítás, raktározás 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 1,6% 0,0% 0,0% 0,4% 0,8% 1,0% 1,4% 2,1% 4,8% 0,0% 4,0% 2,2% 0,0% 0,5% 1,8% 0,0% 0,0% 1,2% 

J Információ, kommunikáció 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Új bejelentett álláshelyek száma 
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K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,1% 

L Ingatlanügyletek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

M Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

18,3

% 
0,0% 0,0% 3,7% 2,1% 

N Adminisztratív és szolgáltatást 

támogató tevékenység 
0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 8,7% 0,0% 1,4% 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,9% 1,6% 

O Közigazgatás, védelem; kötelező 

társadalombiztosítás 

86,6

% 

100,

0% 

100,

0% 

83,9

% 

41,7

% 

89,0

% 

86,0

% 

91,8

% 

83,4

% 

90,9

% 

84,0

% 

92,4

% 

87,1

% 

32,1

% 

68,8

% 

85,7

% 

91,9

% 

76,2

% 

P Oktatás 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 2,4% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

Q Humán-egészségügyi, szociális 

ellátás 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 2,6% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 

S Egyéb szolgáltatás 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 1,4% 
15,4

% 
0,0% 0,0% 2,5% 

T Háztartás munkaadói tevékenysége; 

termék előállítása, szolgáltatás 

végzése saját fogyasztásra 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

U Területen kívüli szervezet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Forrás: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal adatszolgáltatása 
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26. táblázat: Bejelentett álláshelyek száma településenként és nemzetgazdasági ágazatonként (2017. 1. félév) 

Új bejelentett álláshelyek száma 
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Kitöltetlen                  0 

- Nincs adat     0   0          0 

A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat 
1 2  28 1 4 2  1  5 3  0    47 

B Bányászat, kőfejtés                  0 

C Feldolgozóipar     10 1 17 1      2   0 31 

D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás 
                 0 

E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, 

kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés 

                 0 

F Építőipar 2   4 1  6   0   1 2 19  6 41 

G Kereskedelem, gépjárműjavítás 7    11  3  0   2  50 19  4 96 

H Szállítás, raktározás     2 1   4     2   4 13 

I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás    1 4 8 0 6 16  1   1 1   38 

J Információ, kommunikáció       1        1   2 

K Pénzügyi, biztosítási tevékenység                  0 

L Ingatlanügyletek     0             0 
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Új bejelentett álláshelyek száma 
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M Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 
2    7    2     0   0 11 

N Adminisztratív és szolgáltatást 

támogató tevékenység 
    1  1        2   4 

O Közigazgatás, védelem; kötelező 

társadalombiztosítás 
56 42 12 72 102 107 88 23 22 14 10 49 19 56 93 5 133 903 

P Oktatás 1    3 10  0 1     2    17 

Q Humán-egészségügyi, szociális 

ellátás 
              2   2 

R Művészet, szórakoztatás, szabad idő     2 8   1    2     13 

S Egyéb szolgáltatás 3      5     1  1 32  5 47 

T Háztartás munkaadói tevékenysége; 

termék előállítása, szolgáltatás 

végzése saját fogyasztásra 

                 0 

U Területen kívüli szervezet                  0 

Összesen 72 44 12 105 144 139 123 30 47 14 16 55 22 116 169 5 152 1265 

Forrás: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal adatszolgáltatása 
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27. táblázat: A bejelentett álláshelyek eloszlása gazdasági ágazatonként a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum településein (2017. 1. félév) 

Új bejelentett álláshelyek száma 
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Kitöltetlen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

- Nincs adat 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat 
1,4% 4,5% 0,0% 

26,7

% 
0,7% 2,9% 1,6% 0,0% 2,1% 0,0% 

31,3

% 
5,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 

B Bányászat, kőfejtés 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

C Feldolgozóipar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 0,7% 
13,8

% 
3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, 

kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

F Építőipar 2,8% 0,0% 0,0% 3,8% 0,7% 0,0% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 1,7% 
11,2

% 
0,0% 3,9% 3,2% 

G Kereskedelem, gépjárműjavítás 9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 7,6% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 
43,1

% 

11,2

% 
0,0% 2,6% 7,6% 

H Szállítás, raktározás 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,7% 0,0% 0,0% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 2,6% 1,0% 

I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 2,8% 5,8% 0,0% 
20,0

% 

34,0

% 
0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,9% 0,6% 0,0% 0,0% 3,0% 
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Új bejelentett álláshelyek száma 
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J Információ, kommunikáció 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,2% 

K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

L Ingatlanügyletek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

M Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 
2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 

N Adminisztratív és szolgáltatást 

támogató tevékenység 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,3% 

O Közigazgatás, védelem; kötelező 

társadalombiztosítás 

77,8

% 

95,5

% 

100,

0% 

68,6

% 

70,8

% 

77,0

% 

71,5

% 

76,7

% 

46,8

% 

100,

0% 

62,5

% 

89,1

% 

86,4

% 

48,3

% 

55,0

% 

100,

0% 

87,5

% 

71,4

% 

P Oktatás 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 7,2% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Q Humán-egészségügyi, szociális 

ellátás 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,2% 

R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 5,8% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

S Egyéb szolgáltatás 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,9% 
18,9

% 
0,0% 3,3% 3,7% 

T Háztartás munkaadói tevékenysége; 

termék előállítása, szolgáltatás 

végzése saját fogyasztásra 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

U Területen kívüli szervezet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Forrás: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal adatszolgáltatása  
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 Autóbuszjáratok a paktumterületen 

28. táblázat: Autóbuszjáratok a paktumterületen 

Járatszám Viszonylat 

1077 Budapest - Jászberény - Tiszasüly - Kőtelek - Nagykörű - Csataszög - Szolnok 

1078 Budapest - Jászberény - Alattyán - Szászberek - Zagyvarékas - Szolnok 

1464 Szolnok - Tószeg - Tiszavárkony - Tiszajenő - Nagykőrös 

1466 Szolnok - Zagyvarékas - Újszász - Szászberek - Jászberény - Eger 

1467 Szolnok - Zagyvarékas - Újszász - Szászberek - Jászberény - Hatvan 

1468 Szolnok - Szajol - Tiszafüred - Eger 

1469 Szolnok - Zagyvarékas - Újszász - Szászberek - Jászberény - Gyöngyös 

1481 Békéscsaba - Szarvas - Martfű - Rákócziújfalu - Rákóczifalva - Szolnok 

1514 Szeged - Tiszajenő - Tiszavárkony - Tószeg - Szolnok - Zagyvarékas - Szászberek - Eger 

1515 
Szeged - Hódmezővásárhely - Martfű - Rákócziújfalu - Rákóczifalva - Szolnok - Zagyvarékas - 

Szászberek - Jászberény - Gyöngyös - Parádfürdő 

1517 Szeged - Tiszajenő - Tószeg - Szolnok - Zagyvarékas - Szászberek - Jászapáti - Heves - Eger 

1518 Szeged - Csongrád - Kunszentmárton - Martfű - Rákócziújfalu - Rákóczifalva - Szolnok 

1532 Kecskemét - Tiszajenő - Tiszavárkony - Tószeg - Szolnok - Szászberek - Jászberény - Gyöngyös 

4600 Szolnok - Zagyvarékas 

4601 Szolnok - Zagyvarékas - Újszász - Szászberek - Jászalsószentgyörgy - Jászberény 

4602 Szolnok - Zagyvarékas - Újszász - Szászberek - Jászberény - Gyöngyös 

4603 Szolnok - Zagyvarékas - Újszász - Szászberek - Jászladány - Jászivány 

4605 Szolnok - Besenyszög 

4606 Szolnok - Csataszög - Hunyadfalva - Nagykörű - Kőtelek - Tiszasüly 

4607 Szolnok - Szajol 

4610 Szolnok - Szajol - Törökszentmiklós 

4611 Szolnok - Szajol - Tiszapüspöki 

4612 Szolnok - Szajol - Törökszentmiklós - Fegyvernek - Tiszabő 

4613 Szolnok - Szajol - Törökszentmiklós - Abádszalók - Tiszafüred 

4614 Szolnok - Szajol - Kunhegyes - Tiszafüred 

4616 Szolnok - Szajol - Kunhegyes - Karcag 

4617 Szolnok - Szajol - Kuncsorba - Túrkeve 
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Járatszám Viszonylat 

4618 Szolnok - Szajol - Törökszentmiklós - Mezőtúr - (Túrkeve) 

4619 Szolnok - Szajol - Kisújszállás - Karcag 

4620 Szolnok - Rákóczifalva - Rákócziújfalu - Martfű - Cibakháza 

4621 Szolnok - Rákóczifalva - Rákócziújfalu - Martfű - Cibakháza - Tiszakürt - Kunszentmárton 

4623 Szolnok - Rákóczifalva - Rákócziújfalu - Martfű - Kunszentmárton 

4624 Martfű - Mezőhék 

4630 Szolnok - Tószeg - Tiszavárkony  

4632 Szolnok - Tiszavárkony - Vezseny 

4634 Szolnok - Tiszavárkony - Vezseny - Jászkarajenő 

4636 Szolnok - Kőröstetétlen - Tiszajenő  

4660 Jászberény - Jászalsószentgyörgy - Szászberek - Újszász 

4662 Jászberény - Jászalsószentgyörgy - Tiszasüly 

4795 Törökszentmiklós - Martfű  

Forrás: kmkk.hu 
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2. napirendi pont 
Foglalkoztatási stratégia 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök felkérte Juhász Attila tanácsadót a MEGAKOM Kft. részéről, 
hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tartsa meg tájékoztatását. 
 
Juhász Attila tanácsadó ismertette a paktum tagokkal a Foglalkoztatási stratégiát. 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök szavazásra tette fel a Foglalkoztatási stratégiát. Kérte a 
szervezet jelenlévő tagjait, hogy aki elfogadja, a Foglalkoztatási stratégiát az kézfelnyújtással 
szavazzon. Megállapította, hogy a jelenlévő 17 paktum tag, 17 igennel, egyhangúlag, 
ellenszavazat nélkül a Foglalkoztatási stratégiát elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum  
6/2017. (IX. 27.) paktum határozata 
A Foglalkoztatási stratégia elfogadásáról 
 
A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum a Foglalkoztatási stratégiát a határozat melléklete 
szerint elfogadja. 
 
Értesülnek: 
1. Paktum tagok 
2. Paktum Iroda 
 
Martfű, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 

 
 



Oldal 92 / 279 

 

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 
 
FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA 

„Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” 

 
1. melléklet a 6/2017. (IX. 27.) paktum határozatnak 
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1. Bevezetés 

1.1. A Foglalkoztatási Stratégia háttere és célja 

„A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” a járásközpont és megyeszékhely Szolnok Megyei Jogú Várost 
kivéve a járás településeit foglalja magában, amely 4 városból (Besenyszög, Martfű, Rákóczifalva, 
Újszász) és 13 községből (Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, 
Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas) áll. A térségben a munkanélküliség 
relatív mutatója kismértékben alacsonyabb a megyei átlagnál, azonban ez így is közel 1 900 
nyilvántartott álláskeresőt takar. A járás területén munkaerő piaci szempontból egyfajta kettősség 
tapasztalható, több településen egyes ágazatokban megjelent a munkaerőhiány – a munkáltatók a 
megfelelő képzettséggel rendelkező szakembereket egyre nagyobb erőfeszítések árán találják meg, míg 
más településeken a közfoglalkoztatási programok hatására a legnagyobb foglalkoztatóknak az 
önkormányzatok számítanak, tekintettel arra, hogy jelentős vállalkozás nem működik a területükön. A 
járás munkaerő piaci problémáinak hatékony orvoslása érdekében egy olyan, több szereplő 
közreműködésével (kormányzati, önkormányzati, gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési, gazdasági 
érdekképviseleti) készülő, összehangolt program megvalósítása szükséges, amely egyaránt foglalkozik a 
vállalkozások munkaerőigényeivel és a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásával, képzésével, 
ezáltal csökkentve a betöltetlen álláshelyek számát. 

Ennek érdekében Martfű Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kötött a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatallal, és támogatási kérelmet nyújtott be a Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program keretein belül meghirdetett TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” 
tárgyú pályázati felhívására. A kérelmet a regisztrációt követően a Magyar Államkincstár, mint 
Közreműködő Szervezet a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számmal látta el. 

„A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című támogatási kérelem alapvető célja a minőségi 
foglalkoztatás ösztönzése, illetve a gazdasági potenciál hatékonyabbá tétele. 

A kérelmet 2017. március 14-én a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Irányító Hatósága pozitív elbírálásban részesítette, és 382 585 862 forint összegű 
vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a megvalósításra. A 2017. április 11-én megkötött Támogatási 
Szerződés 3. pontja értelmében a projekt megvalósításának kezdete: 2017. január 02., tervezett 
befejezése: 2020. január 02. 

A TOP-5.1.2-15 kódszámú pályázati felhívás szakmai mellékletét képező Megvalósíthatósági Tanulmány 
tartalmi követelményei című dokumentum 7.1.1 fejezete minimum sztenderdként előírja a Jövőkép és 
stratégia készítését, illetve meglétét, melynek minimum elemei a következők: 

1. térségi foglalkoztatási helyzetfeltárás, SWOT és helyzetelemzés, 

2. jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások, 

3. térségi Foglalkoztatási Stratégia, horizontális szempontok érvényesítése, 

4. a partnerek által aláírt paktum-megállapodás, 

5. a Stratégiához kapcsolódó Akciótervben foglalt 3 éves terv, 

6. a foglalkoztatási Stratégiához illeszkedő operatív projekttervek (minimum 3 db). 

Jelen dokumentum a felsorolás 2. és 3. pontjában meghatározott elemeket foglalja magában. 
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1.2. Módszertan 

Jelen dokumentum a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén elérni kívánt jövőképet, a teljesíteni 

kívánt átfogó, specifikus és horizontális célokat tartalmazza a célokhoz kacsolódó prioritások leírásával. 

A Foglalkoztatási Stratégia az alábbi további fejezeteket tartalmazza:  

• A 2. fejezetben a foglalkoztatáspolitikai kereteket ismertetjük; bemutatjuk a Szolnoki járásnál 
nagyobb területi egységek (Európai Unió, Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok megye) 
fejlesztéspolitikai célrendszerét. 

• A 3. fejezetben összefoglaljuk a térségben a munkaerőpiac szempontjából meghatározó 

tendenciákat a Foglalkoztatási Helyzetelemzés eredményeire alapozva. 

• A 4. fejezetben a paktumterületre jellemző erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és 
veszélyeket tartalmazó SWOT-analízist mutatjuk be. 

• Az 5. fejezet tartalmazza a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum stratégiai célrendszerét. 
Áttekintjük a paktumtérség jövőképét, a stratégia átfogó, valamint a specifikus és horizontális 
céljait, prioritásait, ismertetésre kerülnek a foglalkoztatási stratégia célcsoportjai is. Tekintettel 
a megyei és a járási foglalkoztatási stratégia közötti koherencia fontosságára, ebben a 
fejezetben mutatjuk be a Jász-Nagykun-Szolnok megye foglalkoztatási céljaihoz való 
kapcsolódási pontokat. 

• Végül az utolsó fejezet a stratégia végrehajtásához kapcsolódó információkat tartalmazza. 
Azonosítottuk azon lehetséges kockázatokat, melyek az eredményes végrehajtás akadályát 
képezhetik. Végezetül néhány mondatban bemutatjuk a jelen Stratégia megvalósításának 
operatív eszközeként szolgáló „Foglalkoztatási Akcióterv” című dokumentumot. 
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2. Foglalkoztatáspolitikai keretek 

2.1. Európai Uniós foglalkoztatáspolitikai célok 

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája, illetve meghatározott céljai 2 dokumentumból rajzolódnak ki: 
az EU szerződés szerves részét képező Európai Unió Alapjogi Chartájából, valamint a 2010-ben 
elfogadott Európa 2020 stratégiából. 

Az alapjogi Charta foglalkoztatáspolitikai jelentőségét az adja, hogy az EU valamennyi lakosát olyan 
munkához kapcsolódó jogokkal látja el, melyek garantálása kötelező, így a célok, cselekvési tervek 
meghatározásának kereteire is hatással van. A dokumentum által garantált alapjogok a következők: 

• munkavállalók joga ahhoz, hogy munkáltatójuk tájékoztassa őket, és kikérje véleményüket; 

• a tárgyaláshoz és a sztrájkhoz való jog; 

• a munkaközvetítői szolgáltatások igénybevételéhez való jog; 

• a méltánytalan elbocsátással szembeni védelem joga; 

• a méltányos és tisztességes munkakörülményekhez való jog; 

• gyermekmunka tilalma; 

• a fiatal munkavállalók védelme; 

• családi és szakmai élet összeegyeztethetősége, vagyis védelem az anyasággal összefüggő 
okokból történő elbocsátás ellen, valamint a fizetett szülési és szülői szabadsághoz való jog; 

• a társadalombiztosításhoz, lakhatási támogatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való jog. 

Az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfői 2010 júliusában fogadták el az Európa 2020 névvel 
ellátott stratégiát, amely oktatási, energiafelhasználási és innovációs célkitűzések meghatározása 
mellett a foglalkoztatáspolitikával is foglalkozik. A stratégia közvetlen foglalkoztatáspolitikai célkitűzése, 
hogy 2020-ra a foglalkoztatottak aránya a 20-64 éves korosztály körében érje el a 75%-ot, emellett több 
olyan célt is meghatároz, mely a jövőben hatással lehet a munkaerő-kínálat minőségére. Ezen célok a 
következők: 

• az iskolából kimaradók aránya nem haladhatja meg a 10%-ot, 

• a fiatal generáció (30-34 éves korosztály) tagjai körében a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
aránya legalább 40%-ra emelkedjen, 

• a szegénység kockázatának kitett lakosok száma csökkenjen legalább 20 millió fővel. 

A célok teljesítését 3 meghatározott prioritás szolgálja, melyekhez további kiemelt kezdeményezések 
kapcsolódnak.  

1. prioritás: Intelligens növekedés – a tudásra és az innovációra épülő gazdaság: az oktatás 
minőségének javítását, a kutatási teljesítmény fokozását, az innováció és a tudástranszfer uniós 
népszerűsítését, az infokommunikációs technológiák teljes körű elterjesztését szolgálja. A 
prioritás támogatja az innovatív ötletek megjelenését, melyek hatására születő új termékek és 
szolgáltatások a munkahelyek számában és minőségében is pozitív változás következhet be.  
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Foglalkoztatáspolitikai szempontból meg kell említeni a „Mozgásban az ifjúság” című kiemelt 
kezdeményezést, amely többek között a fiatalkorúak munkába állását hivatott segíteni. 

2. prioritás: Fenntartható növekedés – erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és 
versenyképesebb gazdaság: célja az erőforrás-hatékony, fenntartható és versenyképes 
gazdaság megteremtése, az európai vezető szerep kihasználása az új folyamatok és 
(környezetbarát) technológiák fejlesztéséért folyó versenyben, az IKT-t alkalmazó intelligens 
hálózatok bővítésének felgyorsítása, az uniós hálózatok felhasználása, az elsősorban gyártással 
foglalkozó vállalkozások és KKV-k versenyelőnyének megerősítése és az erőforrás-hatékony 
fogyasztói szemlélet kialakítása.  

A foglalkoztatáspolitikához a prioritáson belül az „Iparpolitika a globalizáció korában” című 
kiemelt kezdeményezés köthető, amely az ipari vállalkozások és a KKV megerősítését szolgálja, 
emellett feladatának tekinti a hosszú távú munkavállalói bizalom kialakítását is. 

3. prioritás: Inkluzív növekedés – magas foglalkoztatás, valamint gazdasági, szociális és területi 
kohézió jellemezte gazdaság. Az EU foglalkoztatáspolitikája itt rajzolódik ki a legmarkánsabban. 
A prioritás hívó szavai a magas foglalkoztatottság, a készségek fejlesztésébe való beruházás, a 
szegénység leküzdése és a munkaerőpiac modernizálása. Fontosnak tartja a területi kohéziót, 
valamint, hogy a képzési és szociális védelmi rendszerek révén az emberek képessé váljanak az 
előttük álló változások felmérésére, a változások kezelésére és összetartóbb társadalom 
kialakítására. 

A prioritáshoz két kiemelt kezdeményezés kapcsolódik, foglalkoztatáspolitikai szempontból 
mindkettő relevánsnak tekinthető. Az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” a 
munkaerőpiac korszerűsítését, a foglalkoztatási szint növelését és a szociális modellek 
fenntarthatóságának biztosítását szolgálja. A „Szegénység elleni európai platform” célja a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió biztosítása, amely magában foglalja a 
munkalehetőségek biztosítását a nélkülöző közösségek számára. 

2.2. Magyarországi foglalkoztatáspolitikai célok 

A magyar foglalkoztatáspolitika fő kihívásait, illetve ezek kezelését szolgáló eszközöket, beavatkozásokat 
meghatározó, a 2014-2020 közötti uniós programozási időszakra vonatkozó, a foglalkoztatáspolitikai 
célú fejlesztések megalapozását szolgáló Szakpolitikai Stratégia 2013-ban készült el. A 
foglalkoztatáspolitika középtávú célrendszerét a foglalkoztatási ráta tekintetében az évente 
felülvizsgálatra kerülő Nemzeti Reformprogram határozza meg összhangban az Európa 2020 
stratégiával. 

A Stratégia legfőbb gazdaságpolitikai és fejlesztési célja a foglalkoztatás bővítése. Ezen cél teljesítésének 
menetrendje a „Magyarország 2017. évi reform programja” című dokumentum alapján a következő: 

1. táblázat: A munkanélküliségi ráta és a foglalkoztatási ráta tervezett alakulása (2015-2021) 

Mutató 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Munkanélküliségi ráta (15-74 éves korosztály körében) 5,1% 4,0% 3,6% 3,5% 3,4% 3,4% 

Foglalkoztatási ráta (a 20-64 éves korosztály körében) 69,6% 71,8% 73,7% 74,9% 76,0% 76,9% 

Forrás: Magyarország 2017. évi Nemzeti Reform Programja 
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A stratégiai cél eléréséhez kapcsolódóan a szakpolitikai stratégia 8 specifikus célkitűzést határozott meg, 
melyek a következők: 

1. Az álláskeresők és az inaktívak munkába állásának ösztönzése, 

2. A fiatalok aktiválása, munkába állásának ösztönzése és foglalkoztathatóságuk javítása, 

3. A munkaerőpiaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása, 

4. A munkaerő versenyképességének javítása, 

5. Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése, 

6. A gazdasági igényekhez igazodó szak-és felnőttképzési intézményrendszer kialakítása, 

7. A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása, 

8. A szociális gazdaság fejlesztése. 

A dokumentum a specifikus célok elérése érdekében prioritásokat és intézkedéseket is meghatározza. 
Az alábbi ábra bal oldali oszlopában a prioritások, a jobboldalán az azokhoz kapcsolódó intézkedések 
olvashatók. 

1. ábra: A szakpolitikai stratégiában meghatározott prioritások és intézkedések 

 

Forrás: A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása – szakpolitikai 
stratégia 

2.3. Jász-Nagykun-Szolnok megye foglalkoztatáspolitikai céljai 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktum Fóruma a megye Gazdasági és 
Foglalkoztatásfejlesztési Stratégiáját 2017. február 28-án fogadta el. A dokumentum jövőképe a 
következő: „Erőteljes elmozdulás a teljes foglalkoztatás felé – Minden munkaképes korú megyei polgár 
értékteremtő munkát, vagy társadalmilag hasznos tevékenységet végez”. 
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A stratégia meghatározta azon területeket, illetve meglévő/kialakuló adottságokat, melyek segítségével, 
fejlesztésével a megfogalmazott vízió megvalósítható. Ezek a következők: 

• erős agrárszféra, élvonalba tartozó ipar, felzárkózó bérek; 

• a megye két térségi pólusa mellett (a versenyképes Felső-jászsági ipari agglomeráció, igazgatási 
és szolgáltatási szerepkörrel rendelkező Szolnok MJV) erőteljes központok jönnek létre a 
tiszántúli megyerészeken; 

• integrálódás Budapest metropolisz térségéhez a kiépülő gyorsforgalmi kapcsolatok 
segítségével; 

• a népességmegtartáshoz hozzájáruló erősödő jászkun identitás; 

• megfelelő helyi válaszok a klímaváltozásra, „kellő” tájhasználat, biztonságos Tisza-ökorégió. 

A stratégiai célok meghatározását a keresletorientált munkaerőpiaci megközelítés áll a vállalkozások, 
ezen belül is kiemelten a helyi vállalkozások megsegítése érdekében. A megfogalmazott célokat és a 
kapcsolódó prioritásokat az alábbi ábra szemlélteti. 

28. ábra: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiája Stratégiai céljai és 
prioritásai: 

 

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiája alapján saját szerkesztés  

S1 
Foglalkoztathatóság 

növelése

P1 Képzési, 
szakkép-zési szint 

fejlesztése

P2 Munkaerő-piaci 
szolgáltatások 

fejlesztése

P3 Munkába állást 
segítő háttér-
szolgáltatások 

fejlesztése

S2 Foglalkoztatás 
bővítés -

vállalkozásfejlesztés

P4 Befektetés 
ösztönzés

P5 Beruházáshoz 
kapcsolódó 

humánerőforrás 
biztosítása

P6 
Önfoglalkoztatóvá 
válás ösztönzése

S3 Foglalkoztatási 
Partnerség építése 

és fejlesztése

P7 Megyei és helyi 
paktumok 

tevékenységének 
összehangolása

P8 
Paktumszolgáltatás

ok kialakítása, 
fejlesztése
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3. Helyzetértékelés 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén 17 település található, ebből 4 városi jogállású, 13 
pedig község. A paktumterület a megye Nyugati határa mentén helyezkedik el, azonban egy rövid 
szakasza az északi megyehatárt is érinti. A térség kiváló vasúti megközelíthetőséggel rendelkezik, hiszen 
áthalad rajta a 82-es, a 86-os, a 100-100a, a 120-120a, 130-as és a 145-ös vasútvonal is. Ebből 
következik, hogy a paktumterület két települése is (Szajol és Újszász) vasúti csomópontnak minősül. A 
térség közúti közlekedésének meghatározó elemei a 4-es, a 32-es és a 442-es főútvonalak. A terület 
szempontjából kedvezőtlen, hogy az M3-as és az M5-ös autópálya nyomvonala is elkerüli azt. A 
paktumterület versenyképességét erősítheti a tervezett M4-es és M8-as autópálya, amelyek építése 
jelentősen elmarad a tervezett ütemtervtől. 

A paktumterületet szinte félbevágja a megyeszékhely Szolnok, amely oktatási és gazdasági központként 
jelentős hatással bír a járás többi településére. Az ingázók száma a megyeszékhelyre meghaladja a 6 300 
főt, amely hozzájárul ahhoz, hogy a paktumterületen az országos átlagnál alacsonyabb közfoglalkoztatás 
mellett sem éri el a munkanélküliség a 6%-ot. Azonban Szolnok tőkevonzó képességével a paktumterület 
nem képes versenyezni, ezért a vállalkozássűrűség alacsonynak mondható, amely a térség települési 
önkormányzatai számára kieső iparűzési adóbevételt eredményezhet. További problémát jelenthet, 
hogy az autóbuszos közlekedés Szolnok-központú, így a térség települései között gyakran hiányzik a 
közvetlen összeköttetés (3-5-ös településcsoportok között jellemző a menetrendszerinti buszjárat), 
amely megnehezíti, hogy a munkaerőhiánnyal küzdő települések a paktumterületről pótolják a hiányzó 
munkavállalókat. A térség munkaerőpiacán ennek köszönhetően egyfajta szétszakadás jelei 
mutatkoznak: a Szolnok mellett található és a megyeszékhelytől délre elhelyezkedő településeken 
általában alacsonyabb a közfoglalkoztatás és a munkanélküliség, míg a járás északkeleti részén nem ritka 
a 10% körüli munkanélküliség sem 50% körüli közfoglalkoztatási ráta mellett. 

A térség lakónépessége folyamatosan csökken, a veszteség mértéke 2005 és 2015 között meghaladta a 
4 000 főt. A paktumterület égészére nézve az elvándorlás nem jellemző, azonban a térség települései 
közötti kettészakadás itt is megjelenik: a kedvezőbb adottságú vagy fekvésű településekre az 
odavándorlás a jellemző (7 település vándorlási egyenlege pozitív), míg a többség esetében inkább az 
elvándorlás érvényesül. A népességcsökkenés legfőbb okozója a természetes fogyás, amely a 
demográfiai folyamatokat figyelembe véve egyhamar nem fordítható meg. A térség társadalmára az 
elöregedés jellemző, az öregedési index mind a megyei, mind az országos értékeket meghaladja.  

A lakosság képzettségi foka a 2001-es és a 2011-es népszámlálás között eltelt időszakban jelentősen 
emelkedett. A térségben a lakosságszámhoz viszonyítva a középfokú oktatás nem jelentős, mindössze 
Újszász és Martfű területén működnek oktatási intézmények – ez Szolnok közelségével magyarázható. 
A javuló képzettségi szintet megrekesztheti és visszájára fordíthatja az a kormányzati törekvés, hogy a 
fiatalokat a szakképzés felé tereli. Ennek az egyik következménye, hogy a térségben a gimnáziumi 
tanulók és a gimnáziumi feladatellátási helyek száma is csökkenésnek indult.  

A paktumterület gazdasági aktivitása meghaladja a megyei átlagot, ennek ellenére a munkanélküliség 
mértéke alacsonyabb annál. Mint korábban említettük, az alacsony munkanélküliség nem tekinthető 
általánosnak a térségben, megfigyelhetők a települések között a kettészakadás jelei, a legrosszabb 
helyzetben a Kunhegyesi járással szomszédos települések vannak. Kedvező tendencia, hogy 
folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők aránya a munkaképes korú lakossághoz viszonyítva, 
emellett az elsődleges munkaerőpiacon is több volt a bejelentett álláshelyek száma is. 



Oldal 103 / 279 

 

A nyilvántartott álláskeresők jellemzően alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, közel felük 
legfeljebb az általános iskolát fejezte be, több mint negyedük pedig szakiskolai végzettséggel vagy 
szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik. A korcsoport szerint veszélyeztetettnek minősülnek a fiatalok 
(25 éven aluliak) és az időskorúak (60 év felettiek) – arányuk meghaladja a többi korcsoport részarányát 
a nyilvántartott álláskeresők között. A tartós álláskeresők aránya 27%, amely amiatt kedvezőtlen, hogy 
az álláskereséssel eltöltött idő növekedésével az álláskeresők sikeres munkaerőpiaci integrációjának 
valószínűsége egyre csökken. A nyilvántartott álláskeresők közel fele az elmúlt időszakban nem részesült 
ellátásban. 

Mint fentebb említésre került, a térség vállalkozássűrűsége alacsony, mind a regisztrált, mind a működő 
vállalkozások száma alacsonyabb ezer főre vetítve a megyei átlagnál. A vállalkozások általában mikro- 
vagy kisvállalkozásnak minősülnek, azonban kedvező, hogy a paktumterületen nagyvállalkozások is jelen 
vannak több mint 250 foglalkoztatottal. A megye 50 legnagyobb árbevételét produkáló vállalkozása 
közül 3 működik a paktumterületen. A vállalkozások többsége ágazatilag a kereskedelem, 
gépjárműjavításhoz, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységhez és a feldolgozóiparhoz 
kapcsolódik, de a primer szektor részesedése is meghaladja a megyei átlagot. 

A térség óvodai feladatellátási helyekkel jól ellátottnak minősül a települések túlnyomó többségében 
működik az intézmények ezen fajtája. Az óvodáskorú lakosság és így az óvodába járók száma 
folyamatosan csökken, ennek következtében az intézmények kapacitáskihasználtsága a csökkenő 
férőhelyszám ellenére is minden évben alacsonyabb. Kivételt jelent ez alól Zagyvarékas, ahol az óvodába 
járó gyermekek száma folyamatosan magasabb a férőhelyek számánál annak ellenére, hogy itt 
férőhelycsökkentés nem történt az elmúlt 12 évben. 

A bölcsődei feladatellátási helyek száma alacsony a térségben. Mindössze 5 intézmény működik a 
paktumterületen, ezek kihasználtsága Újszásztól eltekintve jónak mondható. TOP forrásból várhatóan 
további intézmények létrehozása és férőhelybővítések is várhatóak, érdemes megvizsgálni a további 
bővítés szükségességét is. 
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4. SWOT elemzés 
A paktumtérség erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, veszélyeit az alábbi táblázat foglalja össze: 

2. táblázat: A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

• A paktumtérség 8 településén a 
vándorlási különbözet pozitív 

• A lakosság képzettségi szintje 
folyamatosan emelkedik  

• A megyei GDP emelkedik 

• A regisztrált vállalkozások száma 
folyamatosan emelkedik 

• A működő vállalkozások száma 2012 óta 
emelkedésnek indult 

• A paktumterületen két nagyvállalkozás 
található, valamint 3 vállalkozás 
bekerült a megyei TOP 50-be 

• A gazdasági aktivitás növekszik a 
paktumterületen 

• A lakosság gazdasági aktivitása 
meghaladja a megyei átlagot 

• A munkanélküliség a paktumterület 
egészét nézve alacsony 

• Az elsődleges munkaerőpiac keresleti 
oldala az élénkülés jeleit mutatja 

• A paktumterület több településén 
tapasztalható a település méretét 
meghaladó foglalkoztatási potenciál 

• Erős a feldolgozóipar 

• A térséget jó termőföld jellemzi 

• Sűrű a vasúti hálózat, Újszász és Szajol is 
vasúti csomópontnak minősül 

• A lakónépesség a természetes fogyás 
hatására folyamatosan csökken 

• A térség öregedési indexe meghaladja a 
megyei és az országos átlagot 

• A vállalkozássűrűség alacsony – az ezer 
lakosra jutó vállalkozások száma 
alacsonyabb a megyei átlagnál 

• A megyeinél kismértékben fejletlenebb 
a gazdaságszerkezet 

• A paktumterület versenyképessége 
alacsonyabb Szolnok városánál, így 
érvényesül annak tőke- és munkaerő- 
elszívó hatása 

• A paktumterület északkeleti részének 
településein a munkanélküliség 
megközelíti vagy meg is haladja a 10%-
ot 

• Az alacsony iskolai végzettségűek 
munkavállalási lehetőségei 
kedvezőtlenek 

• A magas a fiatal (25 éven aluli) és az 
idős (60 éven felüli) álláskeresők aránya 

• Magas a tartós álláskeresők aránya 

• Alacsony a középfokú oktatási 
intézmények száma a paktumterületen 

• A középiskolai tanulók száma 
folyamatosan csökken 

• Alacsony a térségben a bölcsődei 
feladatellátási hely és a férőhelyek 
száma 

• A megépült autópályák (M3, M5) 
elkerülik a paktumterületet 
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Lehetőségek Veszélyek 

• A hátrányos helyzetű személyek 
felzárkóztatása, javuló társadalmi 
integrációja 

• Az alacsony képzettségű munkaképes 
korú lakosság képzettségi szintjének 
növelése versenyképes szakképzettség 
biztosításával 

• A térségben rejlő gazdasági és 
turisztikai potenciál hatékonyabb 
kiaknázása 

• A befektetői érdeklődés növekedése 

• A helyben működő vállalkozások közötti 
összefogás erősödése 

• A helyi vállalkozások megerősödése, 
versenyképességük növekedése 

• Rendelkezésre álló EU-s források a 
gazdaságfejlesztésre 

• A megépülő autópályák (M4, M8) 
hatására erősödő versenyképesség 

• A közfoglalkoztatás hatékonyságának 
növekedése 

• A munkaerő-mozgósítás 
hatékonyságának növekedése 

• A munkaerőpiac keresleti-kínálati 
oldalának összehangolása 

• A munkaerőpiaci szereplők közötti 
együttműködés erősödése 

• A munkaerő-mobilitás feltételeinek 
javulása 

• A gyermekellátási kapacitások bővülése 

• Gyengülő népességmegtartó képesség, 
az elvándorlás megjelenése, 
felerősödése 

• A munkaképes korú lakosság 
nagyarányú csökkenése, ebből adódóan 
erősödő munkaerőhiány 

• A paktumterület gazdasági-társadalmi 
szétszakadása 

• A gazdasági aktivitás csökkenése 

• A térség nagyvállalkozói termelési 
kapacitásainak csökkentése, 
megszüntetése 

• Erősödő verseny a beruházásokért, a 
vállalkozások letelepedéséért 

• Erősödő függés a vissza nem térítendő 
támogatások rendszerétől 

• Elmaradó beruházások, csökkenő 
versenyképesség 

• A működő vállalkozások számának 
csökkenése 

• A munkaerő kínálat csökkenése 
demográfiai és vándorlási okokból 
kifolyólag 

• A képzetlen, hátrányos helyzetű 
személyek kiszorulása a 
munkaerőpiacról 

• A nehezen megközelíthető települések 
elszigeteltségének erősödése 

• A középfokú oktatási rendszer további 
leépítése 
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5. Stratégiai célrendszer 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum stratégiai célrendszerének összeállítása során az alábbi főbb 
szempontokat vettük figyelembe: 

• járuljon hozzá a helyzetfeltárás során a térségben megállapított gyengeségek mérséklődéséhez, 

lehetőségeinek kiaknázásához, valamint a veszélyként megállapított tényezők bekövetkezési 

valószínűségének csökkentéséhez, 

• járuljon hozzá a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt eredményes 

megvalósításához, 

• vegye figyelembe a munkaerőpiaci szereplőknek az igényfelmérések, partnerségi rendezvények 

során elhangzott vagy leírt elvárásokat, javaslatokat, szükségleteket, 

• segítse a hazai foglalkoztatáspolitikai célok teljesülését, 

• illeszkedjen a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiája” 

című dokumentumban meghatározott célrendszerhez. 

5.1. Jövőkép 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum az alábbiak alapján foglalható össze: 

A Szolnoki járás munkaerő-kínálata képessé válik a munkaerő-kereslethez történő rugalmas 
alkalmazkodáshoz, ezáltal a hiányszakmákban felmerülő álláshelyek betöltésének ideje is felgyorsul. 
Mindez annak is köszönhető, hogy a szakképzési rendszer szorosabban együttműködve a 
munkáltatókkal folyamatosan biztosítja a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő utánpótlását. 
A munkaerőpiaci és gazdasági szereplők közötti együttműködéseknek köszönhetően erősödik a 
vállalkozások versenyképessége, amely hozzájárul a foglalkoztatás minőségének növekedéséhez. 
Megkezdődik a leszakadó települések gazdasági felzárkózása, melynek következtében a nyilvántartott 
álláskeresők száma a munkanélküliséggel jobban sújtott területeken is a közfoglalkoztatástól függetlenül 
csökkenésnek indul. 

5.2. Átfogó célok 

A Foglalkoztatási Stratégia átfogó céljai a következők: 

 

A 
foglalkoztatottsági 

szint növelése

Rugalmasabb 
munkaerőpiac 

létrehozása



Oldal 107 / 279 

 

5.2.1. A foglalkoztatottsági szint növelése 

A paktumterületre vonatkozóan a legfrissebb foglalkoztatottsági adatokra a 2011-es népszámlálásból 
lehet következtetni. Ekkor a munkaképes korú lakosság foglalkoztatottsági aránya 54,7% volt, amely 
közel azonos a megyei átlaggal. Magyarország kormánya összhangban az európai uniós célkitűzésekkel, 
2020-ra a 20-64 éves korosztály foglalkoztatottságát 75%-ra kívánja növelni, ennek teljesítéséhez a 
paktumterületen is intézkedések foganatosítása szükséges. A foglalkoztatottság növeléséhez 
hozzájárulhat a regisztrált álláskeresők munkához juttatásának segítése (2017 júniusában a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal nyilvántartásában 1 849 álláskereső szerepelt), valamint az 
inaktív lakosok bevonása a munkaerőpiacra. Mindez csak akkor valósítható meg maradéktalanul, ha 
egyrészt az álláskeresők alkalmassá válnak a meghirdetett pozíciók betöltésére, valamint, ha a 
rendelkezésre álló munkahelyek száma növekedésnek indul a paktumterületen. Ehhez mind a 
munkáltatói oldalon, mind a munkavállalói oldalon szükségesek intézkedések végrehajtása. 

5.2.2. Rugalmasabb munkaerőpiac létrehozása 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területének munkaerőpiacára egyfajta kettősség jellemző: mind 
több településen a munkáltatóknak egyre nagyobb problémát okoz az alkalmas munkaerő megtalálása, 
míg a térség leginkább északkeleti részén gyakran a legnagyobb foglalkoztatóknak az önkormányzatok 
számítanak, és a foglalkoztatást ezen intézmények is leginkább a közfoglalkoztatási programok keretein 
belül képesek megoldani. 

Ezen kettősség feloldásához a paktumterület munkaerőpiacának rugalmasabbá tétele járulhat hozzá. A 
munkaerő (kiemelten az álláskeresők) kompetenciáinak fejlesztésével javítható az 
alkalmazkodóképességük, képessé válnak az új munkafolyamatok gyorsabb betanulására, valamint 
gyorsabbá válik a beilleszkedésük az új munkakörnyezetbe. 

A munkaerőpiac a munkavállalási korú lakosság mobilitásának növelésével is rugalmasabbá tehető. Az 
igényfelmérések során azonban problémaként jelent meg, hogy a helyben élő potenciális munkavállaló 
családi vagy egyéb körülmények hatására nem hagyja el a települését. Ehhez hozzájárul, hogy a 
települések közötti távolságok viszonylag nagynak mondhatóak, a közösségi közlekedés közvetlenül 
legfeljebb 4-5 települést köt össze, a kisgyermekek elhelyezése mindössze 5 településen megoldott. 

További rugalmasságot elősegítő tényezők lehetnek az atipikus foglalkoztatási formák elterjedésének 
támogatása a településen. Pl. a távmunkával biztosítható, hogy a munkavállalónak nem szükséges a 
lakhelyét elhagynia, de megoldás lehet a részmunkaidős foglalkoztatás elterjesztése is, mivel gyakran a 
teljes munkaidős munkavállalás miatt főleg a nők esetében jellemző az a probléma, hogy a gyermekek 
elhelyezése a gyermekellátási intézményekben, vagy az iskolába történő felkészítése és elkísérése 
akadályokba ütközik. 

5.3. Specifikus célok 

A jövőképben felvázoltak és az átfogó célok teljesítéséhez 4 specifikus cél járul hozzá, melyek az 
alábbiak: 

1. A helyi gazdaság versenyképességének erősítése 

2. Munkaerőpiaci integráció 

3. Munkavállalási feltételek javítása 

4. Erős és hosszú távra szóló partnerség megteremtése 
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5.3.1. A helyi gazdaság versenyképességének erősítése 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén 2017 júniusában 1 849 álláskereső szerepelt a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal nyilvántartásában, ehhez hozzáadódik, hogy ugyanezen év 1. 
félévében átlagosan 1 117 fő volt a közfoglalkoztatási programokban részt vevők átlagos havi létszáma. 
Cél, hogy ezen csoportok az elsődleges munkaerőpiacon álláshoz jussanak, ez a nyilvántartott 
álláskeresők esetében pedig különösen fontos, mert egyrészt biztos és rendszeres jövedelmi forráshoz 
juthatnak (a nyilvántartott álláskeresők közel fele jelenleg semmilyen ellátásban nem részesül), másrészt 
ezen csoportok munkához jutásával a foglalkoztatottság is növekedik a paktumterületen. 

Habár Szolnok szerepe a térség foglalkoztatásában megkerülhetetlen (a térségből több, mint 6 300 fő 
ingázik rendszeresen a megyeszékhelyre a 2011-es népszámlálási adatok alapján), a 2017. június 28-án 
lezajlott partnerségi rendezvény egyik következtetése az volt, hogy az álláskeresők egy jelentős 
csoportjának a 15-20 km-re történő ingázás is nagy terhet jelenthet. 

Részben Szolnok közelségével is magyarázható, hogy a térség vállalkozássűrűsége igencsak alacsony. Az 
ezer lakosra jutó működő vállalkozások amellett, hogy a megyei átlagtól is elmarad, alig haladja meg az 
országos átlag felét. Habár pozitívum, hogy ezen vállalkozások között 3 olyan is megtalálható, amely 
befér a megyei TOP 50-be, általánosságban a kis méret a jellemző: a működő vállalkozások több, mint 
95%-ban a foglalkoztatottak létszáma nem éri el a 10 főt, további 4%-uk ugyanezen mutató alapján 
kisvállalkozásnak minősíthető. 

A foglalkoztatottság növeléséhez elengedhetetlen, hogy egyrészt a helyben már működő vállalkozások 
megerősödjenek, amely hosszú távon új munkahelyeket teremtenek, valamint, hogy a 
vállalkozássűrűség növekedjen a térségben egyrészt a vállalkozások letelepedésének ösztönzésével a 
paktumterületen, valamint új vállalkozások alapításának támogatásával és az önfoglalkoztatás 
elterjesztésével. 

A versenyképesség erősítéséhez a térség több olyan jó adottsággal is rendelkezik, amely kitörési 
pontként szolgálhat. 

A térségben a termőföld kiváló minőségű, amely egyrészt biztos alapokat nyújthat az élelmiszeripari 
vállalkozásoknak, másrészt alapja lehet a hely termék- és szolgáltatásfejlesztésnek. 

A térség egyik legnagyobb erőssége a sűrű vasúti hálózat, két vasúti főfolyosó is átszeli a 
paktumterületet. Újszász és Szajol vasúti csomópontnak minősül, utóbbi település pozícióját emellett 
tovább erősítheti a község lakott területének északi és nyugati határa mentén áthaladó, négysávosra 
bővített 4-es számú főútvonal. Ezen tények megfelelő alapot biztosítanak a logisztikai ágazat 
megerősödéséhez. 

A termálvízkincs, valamint a Tisza folyó számos lehetőséget nyújt a turizmus fejlesztésére, amely 
köztudottan nagy munkaerőigénnyel rendelkező ágazatnak tekinthető. Ennek szakmai alapjai részben 
már rendelkezésre állnak – a megyében eltöltött kereskedelmi vendégéjszakák 13%-át Martfűn 
regisztrálták. 

5.3.2. Munkaerőpiaci integráció 

Annak ellenére, hogy a paktumterületen a nyilvántartott álláskeresők száma közel 2 000 fő, a térségben 
tevékenységet folytató munkáltatók egyre nehezebben találják meg az alkalmas munkaerőt a 
meghirdetett pozíciókra. 
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A nyilvántartott álláskeresők egy jelentős része legalább 1 szempont alapján hátrányos helyzetűnek 
minősíthető. Ezen személyek sikeres munkaerőpiaci integrációja érdekében gyakran intézkedések 
foganatosítására lehet szükség. 

Magas az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők aránya: a nyilvántartott álláskeresők 48%-a 
legfeljebb az általános iskolát fejezte be, ez közel 900 fő. Helyzetük azért is tekinthető hátrányosnak, 
mivel az igényfelmérés során a válaszadók nagy hányada legkevésbé ezt a csoportot alkalmazná.  

A nyilvántartott álláskeresők között közel 300 fő nem töltötte be a 25. életévét, a pályakezdők száma 
pedig meghaladta a 160 főt. Ezen csoportok helyzete leginkább a szakmai gyakorlat hiánya miatt 
kedvezőtlen – az álláshirdetések többségében gyakori az 1-2 éves szakmai gyakorlat előírása, melynek 
ez a csoport általában nem felel meg, így előfordulhat, hogy meg sem próbál jelentkezni a feladott 
hirdetésre. 

A paktumterületen kiugróan magas az idős korú álláskeresők száma – az álláskeresők között 2017 
júniusában 621 fő töltötte be az 50. életévét, ez a teljes létszám egyharmada. 

A TOP-5.1.2-15 azonosító számú pályázati felhívás hátrányos helyzetű csoportnak tekinti a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részsülő álláskeresőket, ezen csoportba a paktumterületen 
2017 júniusában 554 fő tartozott (ez a regisztrált álláskeresők 30%-a). 

Magas a tartós álláskeresők száma is a paktumterületen: közel 500 fő legalább 1 éve szerepel a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal nyilvántartásába. Az álláskereséssel eltöltött idő 
növekedésével a motiváció csökken. A 2017. június 28-án megtartott partnerségi rendezvény és a 
kérdőíves felmérés alapján is kijelenthető, hogy a munkaerő kiválasztása során a motiváció kiemelt 
szempont, tehát az álláskereséssel eltöltött idő növekedésével a munkavállalás esélye is nagymértékben 
lecsökkenhet. 

Habár a közfoglalkoztatottak aránya a munkaképes korú lakosság arányában alacsonyabb mind a 
megyei, mind az országos átlagnál, azonban 2017. 1. félévében a paktumterületen így is havi átlagban 
1 117 fő vett részt a meghirdetett közfoglalkoztatási programokban. A résztvevők visszaterelését az 
elsődleges munkaerőpiacra kormányzati szinten is célként fogalmazták meg, azonban a partnerségi 
rendezvényeken elhangzottak alapján általános tapasztalatként leszűrhető, hogy a közfoglalkoztatottak 
jelentős része erre jelenleg nem alkalmas. 

A hátrányos helyzetű csoportok és a közfoglalkoztatottak sikeres munkaerőpiaci integrációjához 
rendelkezésre állnak olyan eszközök, melyekkel a fennálló hátrányok csökkenthetőek. Az alacsony iskolai 
végzettséggel vagy a nem piacképes képzettséggel rendelkezők számára szakmai képzések indíthatók, 
azonban fontos, hogy a célcsoport tagjai ne csak a szaktudással, hanem a munkavállaláshoz szükséges 
egyéb kompetenciákkal is rendelkezzenek, ezért indokolt esetben különböző kompetenciafejlesztő 
tréningek lefolytatása is szükséges lehet. A megfelelő képzések indítása érdekében folyamatosan 
figyelni kell a munkáltatói igényeket. További hatékony eszköz lehet a különböző bértámogatások 
nyújtása, melyek alkalmazásával a munkáltatók ösztönözhetőek a hátrányos helyzetű célcsoport 
foglalkoztatására.  

A magas öregedési index és a természetes fogyás üteme a paktumterületen a munkaerőkínálat 
szűkülését vetíti előre. Az inaktívak potenciális munkaerőtartalékot képeznek, számuk a 2011-es 
népszámlálási adatok alapján meghaladja a 14 000 főt. Az inaktívak egy részét olyan, a munkaerőpiacról 
tartósan kiszorult személyek alkotják, akik többek között ismereteik, munkatapasztalatuk, önbizalmuk 
és a támogató közeg hiányosságai miatt nem tudnak belépni vagy visszalépni a munkaerőpiacra. Más 
részük a magasabban kvalifikált, jelenleg munkát nem kereső személyek, akik számára az elérhető 
állások a szakmai kihívások és/vagy az elérhető jövedelem miatt nem vonzóak. Az inaktívak mozgósítása 
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nem egyszerű folyamat, hagyományos munkaerőpiaci eszközökkel a gazdaságilag aktív csoportba való 
terelésüknek és a sikeres munkaerőpiaci integrációjuknak a valószínűsége alacsony, más eszközök 
alkalmazása is szükséges. 

A sikeres munkaerőpiaci integrációhoz a szociális szövetkezetek is hozzájárulhatnak, ahol a célcsoportok 
megszerezhetik a napi munkavégzés rutinját, megtanulhatnak beilleszkedni a munkahelyi környezetbe. 

5.3.3. Munkavállalási feltételek javítása 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területének társadalmi-gazdasági vizsgálata alapján látható, hogy 
a térség települései között nagy különbségek fedezhetőek fel – egyes településeken az álláskeresők 
száma a munkaképes korú lakossághoz viszonyítva alacsonyabbnak mondható, ezeken a településeken 
az elsődleges munkaerőpiac keresleti oldala is aktívabbnak tekinthető. A települések egy másik 
csoportjában viszont a munkanélküliség magasabb, gyakran a legnagyobb foglalkoztatóknak a települési 
önkormányzatok számítanak, mivel a közfoglalkoztatási programok a helyi munkaerő egy jelentős részét 
felszívják. Ez a kettősség a 2017. június 28-án megtartott partnerségi rendezvényen is igazolódott, 
hiszen egyes településeken munkaerőhiányról számoltak be, míg máshol arról kaptunk visszajelzést, 
hogy nincs vállalkozás, nincsenek munkavállalási lehetőségek.  

A megtartott partnerségi rendezvényen ugyanakkor az is felmerült, hogy gyakran a lakóhelytől 15-20 
km-re sem ingáznak el az emberek. Ennek több oka is lehet: Az egyik probléma, hogy a térségben kevés 
bölcsőde található, így főleg a kisgyermekes anyukák, ha szeretnének, sem tudnának munkát vállalni. A 
járás észak-keleti részén egyedül Nagykörű területén működik bölcsőde, észak-nyugaton Zagyvarékason 
és Újszászon, míg Szolnoktól délre Martfű és Rákóczifalva területén van lehetőség a kisgyermekek 
elhelyezésére. A működő intézmények kihasználtsága az újszászi bölcsődét kivéve nagy, közel teljes vagy 
teljes kapacitáskihasználtsággal működnek. 

A lakosság ingázási hajlandóságát a közösségi közlekedési lehetőségek is befolyásolhatják. A járást 
viszonylag sok vasútvonal szeli át, és az autóbuszjáratok száma is magasnak számít, azonban a vonalak 
túlnyomó többsége Szolnok központú: általában az egyik végállomás a megyeszékhely. Ennek 
eredménye, hogy a Szolnoktól északra és délre eső települések között például gyakorlatilag közvetlen 
járatok nem üzemelnek. Besenyszög pedig hiába tekinthető kiemelkedő foglalkoztatási szerepkört 
betöltő településnek, ha közvetlen járattal gyakorlatilag megközelíthetetlen még a szomszédos 
településekről is. A térség úthálózatának jelentős része emellett felújításra is szorul. A rossz úthálózat 
növeli a menetidőt, valamint károsíthatja a közlekedők járműveit is, ez szintén negatívan befolyásolhatja 
az ingázási hajlandóságot. 

A munkavállalási feltételek javításához az atipikus foglalkoztatási formák bevezetése is hozzájárulhat. 
Egy 8 órás munkanapot lehet, hogy a szülők esetenként a gyermekelhelyezés megoldatlansága miatt 
nem vállalnának el, de például részmunkaidőben munkát vállalna, vagy ha a feladatokat távmunkában 
is elvégezhetné. 

5.3.4. Erős, és hosszútávra szóló partnerség megteremtése 

A paktumterület munkaerőpiaci folyamatait számos szereplő képes befolyásolni, ilyennek tekinthetőek 
többek között a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a járás települési önkormányzatai, a 
központi közigazgatást képviselő megyei Kormányhivatal és a Járási Hivatala, a munkaerő képzéséért 
felelős intézmények, a vállalkozások és a foglalkoztatóként fellépő egyéb intézmények, álláskeresők, 
munkavállalók, civil szervezetek. Ezen szervezetek esetében előfordulhat, hogy egymással nem 
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kommunikálnak rendszeresen, ennek eredménye, hogy hasonló vagy azonos tevékenységeket 
folytatnak párhuzamosan, amely végső soron az elvárt hatások eredményességét csökkentheti. 

Annak érdekében, hogy a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldala közötti különbségek mérséklődjenek, 
valamint, hogy a járás munkaerő-tartalékának hatékonyabb hasznosítása és a változó körülményekhez 
történő rugalmasabb alkalmazkodásának képessége megvalósulhasson, erősíteni kell a szereplők közötti 
kapcsolatokat, rendszeresebbé kell tenni a kommunikációt.  

A partnerségi kapcsolatok formális keretek közötti rendezésére eddig nem volt példa a 
paktumterületen, de a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt ehhez megteremti az 
alapokat. Ennek köszönhetően növekszik a tevékenységek hatékonysága, gördülékenyebbé válik a 
munkaerőpiaci folyamatok menedzselése, a munkáltatói igények hangsúlyosabban megjelennek a 
döntéshozatal során. 

5.4. Horizontális szempontok érvényesítése 

5.4.1. Esélyegyenlőség 

Az esélyegyenlőség szempontjából a következő vállalások teljesítése és alapelvek érvényesítése 
szükséges: 

• A munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűnek minősülő személyek (alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkezők; 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; megváltozott munkaképességű személyek; roma 
nemzetséghez tartozó személyek) a Foglalkoztatási Stratégia végrehajtása szempontjából 
kiemelt célcsoportnak minősülnek. 

• A Foglalkoztatási Stratégia végrehajtása során elengedhetetlen az esélyegyenlőségi szempontok 
figyelembe vétele. A megvalósítás során nem lehet kirekesztő magatartást tanúsítani egyetlen 
társadalmi csoporttal sem, tilos olyan rendelkezés meghozatala, amely hátrányos 
megkülönböztetést eredményez egyéni vagy csoportos szinten nemre, faji hovatartozásra 
bőrszínre, nemzetiséghez való tartozásra, anyanyelvre, egészségi állapotra, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, politikai vagy más véleményre, családi állapotra, anyaságra 
(terhességre), vagy apaságra, szexuális irányultságra, nemi identitásra, életkorra, társadalmi 
származásra, vagyoni helyzetre, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellegére, illetve határozott időtartamára, 
érdekképviselethez való tartozásra, egyéb helyzetére, tulajdonságára vagy jellemzőjére 
vonatkozóan. 

• A foglalkoztatás során kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlő bánásmód követelményére 
(2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 2012. 
évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 12. §-a). 

• A partnerség kialakítása, működtetése során egyenlő eséllyel szükséges lehetőséget nyújtani a 
részvételre és a bekapcsolódásra az érintett szervezetek és személyek számára. 

• A potenciális munkaadókkal lefolytatott egyeztetések, tanácsadások során kiemelik az 
esélyegyenlőségi célcsoportokba tartozó személyek foglalkoztatásának előnyeit és esetleges 
hátrányait. 
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• Az esélyegyenlőségi tervvel rendelkező konzorciumi tagok vállalják, hogy a projekt 
megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítanak az esélyegyenlőségi tervben foglaltak 
betartására. 

5.4.2. Fenntarthatóság 

A fenntarthatóság esetében a Foglalkoztatási Stratégia keretében az alábbiakra szükséges odafigyelni: 

1. törekedni kell a gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési tevékenységek, ezen belül is a paktum 
keretében létrehozott eredmények hosszú távú megőrzésére, továbbvitelére, 

2. figyelmet kell fordítani arra, hogy a munkaerőpiaci szereplők együttműködése és a paktumszervezet 
koordinációs tevékenysége a támogatás befejeződése után is fennmaradjon, 

3. a környezeti terhelés alacsonyan tartása érdekében lehetőleg a legalacsonyabb szinten szükséges a 
papír alapú kommunikációt tartani, és az elektronikus kommunikációs formákat kell előnyben 
részesíteni, amennyiben mindenképp szükséges a papír használata, kétoldalas nyomtatás javasolt 
lehetőleg újrahasznosított papíron, 

4. amennyiben megoldható, a partnerségi egyeztetések során az utazások helyett videókonferenciák 
alkalmazására kell törekedni, amennyiben a személyes jelenlét mégis elengedhetetlen, előnyben 
kell részesíteni a környezetbarát utazási módokat (pl. közösségi közlekedés alkalmazása, rossz 
közösségi közlekedési elérhetőség esetén a járművek minél nagyobb kihasználása), 

5. a rendezvények, konferenciák esetén kerülni kell az egyszer használatos termékek (pl. poharak, 
evőeszközök) használatát, 

6. az irodák, egyéb helyiségek berendezése, használata során törekedni kell az energiatakarékos 
eszközök (pl. izzók, monitor, hűtő stb.) használatára, 

7. infrastrukturális beruházások esetén törekedni kell a környezetterhelés minimalizálására és a 
megújuló energia hasznosítására, 

8. törekedni kell a stratégia végrehajtása során keletkező hulladék szelektív gyűjtésére, 

9. az együttműködésben résztvevő munkaadókkal kapcsolatos egyeztetések során tájékoztatást kell 
nyújtani a távmunka – mint környezetkímélő foglalkoztatási forma – bevezetésének előnyeiről. 

5.4.3. Területi különbségek kiegyenlítése 

Mint a helyzetelemzés során kiderült, a paktumterület településeinek gazdasági-társadalmi mutatóiban 
és tendenciáiban nagy eltérések mutatkoznak. Habár ezen eltérések nagyrészt természetes folyamatok 
hatására következtek be, törekedni kell arra, hogy a lakosság életminőségében a térség gazdasági 
teljesítményében és a szolgáltatások elérhetőségében fennálló különbségek csökkenésnek induljanak. 
A célok megvalósítását szolgáló tevékenységek tervezése és megvalósítása során a konzorcium kiemelt 
figyelmet fordít arra, hogy a projekt kedvező hatásai a teljes paktumterületen érezhetők legyenek. 
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29. ábra: A Foglalkoztatási Stratégia célrendszere 
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5.5. Célcsoportok 

A Foglalkoztatási Stratégia célcsoportjába a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalát alkotó szereplők 
egyaránt beletartoznak. 

A munkaerőpiac kínálati oldalához tartozó célcsoportok: 

• Regisztrált álláskeresők, ezen belül is kiemelten a hátrányos helyzetűnek minősíthetők 
csoportok: 

o Alacsony iskolai végzettségűek, 

o 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 

o 50 év felettiek 

o GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül 
nevelő felnőttek 

o Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

o Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek 

o Megváltozott munkaképességű személyek 

o Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

• Inaktívak 

• Közfoglalkoztatottak 

A munkaerőpiac keresleti oldalához kapcsolódó célcsoportok: 

• A paktumterület településein működő vállalkozások 

• A térségben letelepedni szándékozó vállalkozások 

• Egyéb, a paktumterületen tevékenységet folytató munkáltatók 

A Foglalkoztatási Stratégia végrehajtása szempontjából érdemes megkülönböztetni partnerségi 
kialakításának és fenntartásnak célcsoportjait, melyek az alábbiak: 

• A paktumtérség települési önkormányzatai 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

• A térségben működő képző intézmények 

• A térségben működő vállalkozások, egyéb munkáltatók 

• Azon társulások, fejlesztési és egyéb szolgáltató szervezetek, melyek az adott térség 
fejlesztésének céljának elérésért dolgoznak 

• Civil szervezetek 

• Egyházak 
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• Nemzetiségi önkormányzatok 

• Szociális szövetkezetek 

5.6. Prioritások és intézkedések 

A Foglalkoztatási Stratégia céljaihoz kapcsolódó prioritásokat az alábbi ábra szemlélteti: 

4. ábra: A specifikus célokhoz kapcsolódó prioritások bemutatása 
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például: a vállalkozások működésének jogi háttere, az adózás rendszere, képesség a stratégiai 
gondolkodásra, marketing ismeretek.  

Ezen ismereteket többféleképpen is megszerezhetik a vállalkozások vezetői/tulajdonosai: 

• Képzéseken történő részvétellel, 

• Döntéshozatalhoz szükséges szakértői tanácsadás igénybevételével, 

• Kapcsolatfelvétellel a térségben működő, hasonló tevékenységi kört végző vállalkozásokkal, 
tudás- és jó gyakorlatok megosztásával egymás között. 

5.6.1.2. A prioritás céljai 

A prioritás legfőbb célja, hogy a térségben működő vállalkozások megerősödjenek, így azok képesek 
lesznek új munkahelyeket teremteni, ami hozzájárul a foglalkoztatottság növeléséhez a Szolnoki járás 
foglalkoztatási paktum területén.  

A prioritáson belül kiemelten fontos a vállalkozói ismeretek bővítése, amelynek lehetséges eszközei a 
vállalkozói képzések indítsa, szakmai fórumok, kerekasztal megbeszélések szervezése. Fontos, hogy 
tisztában legyenek azzal a vállalkozások, hogy bizonyos kérdésekkel kapcsolatban kihez fordulhatnak, 
ezért érdemes egy tanácsadói adatbázist létrehozni és közzétenni a paktumszervezet honlapján.  

A vállalkozások megerősödéséhez az azonos tevékenységet folytató vállalkozások közötti kapcsolatok 
szorosabbá válása is hozzájárulhat, hiszen a tudásmegosztás, tapasztalatcsere segíti a fejlődést. Ennek 
érdekében támogatni szükséges a hálózatosodást és a kapcsolatok megerősödését. 

5.6.2. A működő vállalkozások számának növelése 
5.6.2.1. A prioritás indoklása 

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa szerint 2015-ben 1 676 vállalkozás működött a 
paktumterületen. Habár a számukban 2012 óta lassú növekedés tapasztalható, a vállalkozássűrűség 
alacsony: az ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma 38 db, amely 8 darabbal marad el a megyei, 
és 30 db-l az országos átlagtól. 

Habár a járásban nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója a megyén belül az alacsonyabbak között 
található, ennek ellenére 2017 júniusában 1 849 fő szerepelt az álláskeresői nyilvántartásban. Emellett 
probléma, hogy a paktumterület bizonyos településein a munkanélküliség megközelíti vagy el is éri a 
10%-ot. 

Annak ellenére, hogy 2017. 1. félévében a közfoglalkoztatási ráta a megyei és országos átlagnál is 
kismértékkel alacsonyabb a paktumterületen, a programban résztvevők száma havonta az 1 100 főt is 
meghaladta – ezen személyeknek fontos, hogy az elsődleges munkaerőpiacon találjanak 
munkalehetőséget, mely magasabb jövedelmet is jelenthet a számukra. 

Az álláskeresők és a közfoglalkoztatási programokban résztvevők számának csökkentése érdekében 
több munkahelyre lenne szükség a paktumterületen, főleg annak az északkeleti részén. Ezt egyrészt a 
már működő vállalkozások a tevékenységük bővítésével érhetik el – ehhez járul hozzá az 1. prioritás –, 
másrészt a működő vállalkozások számának növelésével lehet biztosítani. 

A vállalkozások számának növelése is kétféle módon lehetséges. Egyrészt ösztönözhető a 
vállalkozásalapítás, az önfoglalkoztatás elterjedése a paktumterületen, másrészt már működő cégek 
becsábítása célravezető lehet. A térség kötöttpályás elérhetősége kiváló, emellett a tervezett 
autópályák megépítésével a közúti elérhetőség is javulhat. 
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5.6.2.2. A prioritás céljai 

A prioritás legfőbb célja – az 1. prioritáshoz hasonlóan – a munkahelyek számának növelése az 
elsődleges munkaerőpiacon. Ehhez szükséges a vállalkozásalapítás és az önfoglalkoztatás 
elterjedésének támogatása, azonban a kényszervállalkozások alapítását lehetőleg kerülni kell. 

A vállalkozások letelepedéséhez elengedhetetlen a vonzó üzleti környezet megteremtése, amelynek 
egyik alappillére a korszerű, igényt kielégíteni képes üzleti infrastruktúra. Fontos, hogy a telephelyet 
kereső vállalkozások megismerhessék a paktumterület erősségeit és a benne rejlő lehetőségéket, ez 
koordinált, befektetés-ösztönzési tevékenységgel valósítható meg.  

5.6.3. Az inaktívak visszavezetése a munkaerőpiacra 
5.6.3.1. A prioritás indoklása 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területének lakónépessége folyamatosan csökken. Ennek 
legfőbb oka a természetes fogyás: amíg a paktumterületen az élve születések száma 2005 és 2015 között 
345 és 417 fő között ingadozott, addig a halálozások száma 4 évben is meghaladta a 700 főt, és 650 fő 
alá is csak 2010-ben süllyedt. Pozitív fejlemény, hogy az élve születések száma 2012 óta növekvő 
tendenciát mutat, azonban ez a lakosság elöregedését nem képes ellensúlyozni. A vizsgált időszakban a 
0-14 éves korosztály részesedése a paktumterület állandó népességéből 15,2%-ról 13,8%-ra, a 15-59 
éves korosztályé 63,1%-ról 60,7%-ra csökkent a 60 év felettiek 21,6%-ról 25,4%-ra történő emelkedése 
mellett. A térség öregedési indexe meghaladja mind a megyei, mind az országos átlagot, így hosszú 
távon a rendelkezésre álló munkaerő további csökkenése valószínűsíthető. 

Részben a fenti okok, részben a munkaerőpiaci folyamatok hatására már a paktumterületen is megjelent 
a munkaerőhiány, több településen egyre nehezebb a potenciális munkavállalók felkutatása. 

A térség munkaerő tartalékát a nyilvántartott álláskeresők és a közfoglalkoztatottak mellett az inaktívak 
jelenthetik. Annak, hogy valaki az inaktívak csoportjába kerül, több tényező is szerepet játszik: 

• Előfordulhat, hogy az inaktív személy a hátrányos helyzetéből adódóan (például alacsony iskolai 
végzettség, kompetenciák hiánya vagy magasabb életkor) folyamatos kudarcélményben 
részesült az álláskeresés során, és a negatív tapasztalatok elvették a motivációját, felhagyott az 
álláskereséssel. 

• Főleg a kisgyermekes családok számára jelent nehézséget a gyermekek napközbeni elhelyezése 
a bölcsődék és a férőhelyek alacsony száma miatt. Ezen családok esetében régebben gyakori 
volt, hogy a nagyszülők segítséget nyújtottak a gyermeknevelésben, azonban a nyugdíjkorhatár 
emelkedése és az idős korosztály mind nagyobb hányadának munkavállalása miatt ez egyre 
ritkábban oldható meg. 

• Akadályozó tényező lehet, hogy az inaktívak vagyoni helyzete gyakran annyira kedvezőtlen, 
hogy a munkavállalás kezdeti nagyobb mértékű kiadásainak (pl. orvosi vizsgálatok költségei, 
utazás, megfelelő ruházat beszerzése) fedezetét nem képesek előteremteni. 

• Statisztikailag szintén növeli az inaktivitást a feketén történő foglalkoztatás. A munkavégzés 
adóterhei Magyarországon magasnak számítanak, ezért különösen néhány ágazatban (pl. 
mezőgazdaság) inkább nem jelentik be a munkavállalót. Ez kevesebb kiadással jár a 
foglalkoztatónak, de a munkavállaló is magasabb jövedelemhez jut, mintha adót kellene utána 
fizetnie. 
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• Az inaktívak visszavezetését a munkaerőpiacra hátráltathatja, hogy ezen személyek gyakran 
nem mozdulnak ki az otthonukról, elveszítik a kapcsolatukat a társadalommal, így nehezebben 
képes a társasági kapcsolatok kialakítására, ami megnehezíti a munkakörnyezetbe történő 
beilleszkedést. 

5.6.3.2. A prioritás céljai 

A prioritás legfőbb célja, hogy a lakónépesség csökkenéséből fakadóan is erősödő munkaerőhiány 
csökkenjen. Ennek érdekében fel kell mérni az inaktív lakosság helyzetét a járásban, meg kell érteni, 
hogy egyéni szinten mely okok vezettek a munkaerőpiacról történő kivonulásához. A csoport tagjai 
között azonosítani szükséges azokat, akik nagy valószínűséggel visszavezethetőek az elsődleges 
munkaerőpiacra, és egyéni fejlesztési tervek készítésével és végrehajtásával meg kell kezdeni a 
felkészítésüket a munkavállalásra. 

A prioritás végrehajtása során azonban tekintettel kell lenni arra a tényre, hogy az inaktívak álláshoz 
juttatása és átterelése a gazdaságilag aktív csoportba egy átlagos álláskeresőhöz képest jelentősen 
nagyobb erőfeszítést és több időt igényel, ezért egyszerű munkaerőpiaci eszközökkel a siker 
valószínűsége alacsony, nagy szükség lehet a szociális ágazat szereplőinek együttműködésére, 
segítségégére. 

A prioritás hatására növekszik a gazdasági aktivitás a paktumterületen, amely idővel hozzájárul a 
foglalkoztatottság növekedéséhez is - A munkáltatók a nagyobb munkaerő-kínálatnak köszönhetően 
hamarabb találhatják meg a megfelelő munkaerőt. A betöltetlen álláshelyek száma, és a munkaerő 
megtalálásának ideje lerövidülhet. 

5.6.4. A munkáltatói igényeknek megfelelő tudással rendelkező munkavállalók biztosítása 
5.6.4.1. A prioritás indoklása 

Annak ellenére, hogy 2017 júniusában a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén a regisztrált 
álláskeresők száma meghaladta az 1 800 főt, a foglalkoztatók beszámolói alapján egyre nagyobb 
problémát jelent az alkalmas munkaerő megtalálása.  

A munkaerőhiány egyik legfőbb akadályának a munkáltatók a megfelelően motivált munkaerőhiányt 
nevezték meg, emellett bizonyos munkakörök esetében akadályozó tényezőként merült fel a 
szakképzettség hiánya is. Van egy jelentős munkáltatói csoport, akik számára a képzettség nem 
lényeges, hiszen betanítják az arra alkalmas munkavállalót. Erre olyan készségekkel, kompetenciákkal 
rendelkező személyek alkalmasak, akik képesek alkalmazkodni az új körülményekhez, és el tudják 
sajátítani a szükséges munkafolyamatokat – azonban gondot okozhat, hogy az álláskeresők gyakran ezen 
kompetenciákkal sem rendelkeznek. 

A kérdőíves felmérés egyik tanulsága, hogy a munkáltatók nem szívesen alkalmaznak alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkező munkavállalókat, azonban a paktumterület munkaerő-kínálatának közel fele 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. 

5.6.4.2. A prioritás céljai 

A prioritás elsődleges célja a munkáltatói igényeknek megfelelő munkaerő biztosítása, melynek egyaránt 
fontos elemei az elvárt képzettség és a munkavállalót a rendszeres munkavégzésre alkalmassá tevő 
kulcskompetenciák fejlesztése. 

A prioritás végrehajtása során a legfontosabb a konkrét munkáltatói igények és elvárások megismerése. 
Tekintettel arra, hogy a járásban regisztrált álláskeresők képzettségi szintje jellemzően alacsony, olyan 
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képzéseket szükséges indítani, amellyel emelhető ez az alacsony képzettségi szint és bővíthető a 
szaktudás.  

Problémát okozhat, hogy a képzésre jelentkező álláskeresők gyakran a munkavállalási esélyek 
szempontjából hasznosabb szakmák helyett inkább „divatszakmákat” választanak, ezért kiemelt 
figyelmet kell fordítani a pályaorientációra, a jelentkezők hiányszakmák felé történő terelésére, akár egy 
lehetséges életpálya felvázolásával (akár annak garantálásával, hogy a képzés sikeres teljesítése esetén 
egy adott munkahelyen álláshoz juthatnak). 

A sikeres munkavállaláshoz nem elegendő a megfelelő szaktudás biztosítása. Erősíteni kell a motivációt, 
és a munkavállaláshoz szükséges készségeket és kompetenciákat is fejleszteni szükséges különböző 
tréningek tartásával. 

A prioritás megvalósítása hozzájárul a munkaerőhiány, ezzel párhuzamosan a munkanélküliség 
csökkenéséhez, növekszik a foglalkoztatottság, a hátrányos helyzetű álláskeresők a készség és 
kompetencia-fejlesztés hatására és a megfelelő szakképzettség elsajátításával alkalmassá válnak az 
elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. 

5.6.5. Az álláskeresők munkához jutásának támogatása 
5.6.5.1. A prioritás indoklása 

A nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 2011 óta csökkenő tendenciát mutat, 2016-ra 6% alá 
csökkent. A paktumterületen a regisztrált álláskeresők száma így is meghaladja az 1 800 főt, ráadásul 
ezen álláskeresők között több olyan személy is akad, akik egy vagy több szempont alapján is hátrányos 
helyzetűnek minősül: 

• A nyilvántartott álláskeresők 48%-a (892 fő) legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezik (további 136 fő gimnáziumi érettségit szerzett, tehát nem rendelkezik semmilyen 
szakképesítéssel), 

• Az álláskeresők 16%-a, 295 fő nem töltötte be a 25. életévét, a pályakezdők aránya 8,8% (164 
fő), 

• Magas az 50 év felettiek száma (621 fő), arányuk meghaladja a nyilvántartott álláskeresők 
egyharmadát, 

• 2017 júniusában 554 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, ez a nyilvántartott 
álláskeresők 30%-a, 

• Magas a tartós álláskeresők száma is: 499 fő legalább 1 éve szerepel a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal álláskeresői nyilvántartásában. Ha a TOP-5.1.2-15 azonosító számú 
pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően ehhez hozzáadjuk azokat is, akik az elsődleges 
munkaerőpiacon nem, csak a közfoglalkoztatásban vállaltak munkát az elmúlt 1 évben ez a szám 
valószínűsíthetően lényegesen magasabb lenne, bár erről pontos adatok nem állnak 
rendelkezésre. 

A fentiekhez még hozzáadódnak azok az álláskeresők, akik a következő csoportokba tartoznak, de 
számukról elérhető adatbázis híján nincs pontos adat: GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy 
legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek; megváltozott munkaképességű személyek; roma 
nemzetiséghez tartozó személyek. 

Ezen csoportok munkához juttatását segíteni kell, mivel a foglalkoztatók gyakran a fenti csoportokba 
nem tartozókat részesítik előnyben a meghirdetett álláshelyre jelentkezők köréből. 
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5.6.5.2. A prioritás céljai 

A prioritás legfőbb célja, hogy segítsen a nyilvántartott álláskeresőknek, ezen belül is kiemelten a 
hátrányos helyzetű csoportoknak álláshoz jutni a lehető legrövidebb idő alatt. Ennek keretein belül 
különböző munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása történik az álláskeresőknek. 

Cél, hogy egyrészt csökkentésre kerüljön a hátrányos helyzetűekkel szembeni előítélet a foglalkoztatók 
részéről, valamint, hogy főképp a munkavállalás kezdeti időszakában a hátrányok különböző bérjellegű 
támogatási formákkal kompenzációra kerüljenek. 

5.6.6. A munkavállalók munkába járásának segítése 
5.6.6.1. A prioritás indoklása 

A 2017 júniusában megtartott partnerségi rendezvényen több résztvevői problémaként fogalmazták 
meg, hogy az álláskeresők nem járnának el más településekre munkát vállalni, valamint előfordul, hogy 
a nők a munkavállalás helyett inkább a gyermekek mellett maradnak. Ezen állítások hátterét a 
Foglalkoztatási Helyzetelemzés vizsgálta. A megállapításokhoz kapcsolódóan az körvonalazódott, hogy 
a paktumterületen a gyermekek elhelyezését biztosító családi napközik egyáltalán nem találhatóak, 
emellett bölcsődei feladatellátási helyből is mindössze 5 darab található a következő településeken: 
Martfű, Nagykörű, Rákóczifalva, Újszász, Zagyvarékas. Az intézmények iránti igényt jól mutatja, hogy 
alacsonyabb kihasználtsággal csak az újszászi intézmény működik (74,1%), Nagykörűben a kihasználtság 
meghaladja a 90%-ot, a zagyvarékasi és a martfűi bölcsőde teljes kihasználtsággal működik, míg 
Rákóczifalván a beíratott gyermekek száma 21%-kal haladja meg a férőhelyek számát. 

Az ingázást akadályozó tényező lehet a nem megfelelő közösségi közlekedési összeköttetés is. A 
paktumterületet Szolnok városa gyakorlatilag kettévágja, emellett a buszjáratok túlnyomó többségének 
a megyeszékhely az egyik végállomása, a kötöttpályás közlekedés pedig csak a települések kis hányadát 
érinti a hálózat sűrűsége ellenére is. Ennek eredménye, hogy a települések közösségi közlekedéssel való 
összeköttetése viszonylag kedvezőtlen, legfeljebb 3-5 településből álló csoportok között megoldott az 
átszállás nélküli utazás lehetősége. Különösen rossz helyzetben van Besenyszög, hiszen a járásból 
mindössze Szolnok irányába rendelkezik közvetlen összeköttetéssel (a megyeszékhely viszont nem része 
a paktumterületnek). Autóbusszal gyakorlatilag Szajol is elérhetetlen, azonban a község elzártságát a 
vasúti kapcsolatai némiképp oldják. 

5.6.6.2. A prioritás céljai 

A prioritás célja, hogy a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldala között nagyobb egyensúly jöjjön létre 
azáltal, hogy megkönnyíti a munkavállalás külső feltételeit. 

Ennek érdekében növelni kell a gyermekek elhelyezését biztosító intézmények és – ahol szükséges – a 
rendelkezésre álló férőhelyek számát is.  

Mivel a kereslet-kínálati egyensúly a rendelkezésre álló munkaerő ingázásával is biztosítható, javítani 
szükséges a települések közötti közvetlen kapcsolatokat. A térség autóbuszos közlekedéséért felelős 
Középkelet-magyarországi Közlekedési Központot érdemes felkeresni annak vizsgálata érdekében, hogy 
fenntartható-e új vonalak indítása, továbbá vannak egyéb módszerek is, melyekkel a munkaerő 
mobilitás javítható (pl. vállalkozások összefogásával üzemeltetett különjáratok indítása). 
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5.6.7. Rugalmas foglalkoztatás ösztönzése 
5.6.7.1. A prioritás indoklása 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén 2017 júniusában 1 849 álláskeresőt tartott nyilván a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal. Az álláskeresők között (és nagy valószínűséggel az 
inaktívak között is) többek életében olyan akadályozó tényezők jelenhetnek meg (mint például 
kisgyermek nevelése, oktatásban való részvétel idős vagy beteg hozzátartozó gondozása, ápolása), 
melyek miatt a hagyományos foglalkoztatási keretek közötti munkavégzés vagy a nagyobb távolságra 
történő ingázás nem megoldható. 

A hagyományos munkavégzés mellett olyan rugalmas foglalkoztatási formák léteznek, melyek 
alkalmasak a munka és a magánélet hatékonyabb összehangolására, ezáltal a fentebb bemutatott 
csoport munkába állásához is hozzájárul. Ilyen ún. atipikus foglalkoztatási formákba tartozik pl. a 
részmunkaidő, az osztott munkaidőben való foglalkoztatás, a távmunka és a munkaidőkeret 
alkalmazása. 

Annak ellenére, hogy a magyar jogi szabályozás viszonylag tág lehetőséget nyújt ezen rugalmas 
foglalkoztatási formák alkalmazására, jelenleg nem számítanak elterjedtnek. 

5.6.7.2. A prioritás célja 

A prioritás legfőbb célja a foglalkoztatottsági szint növelése a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum 
területén azáltal, hogy az atipikus foglalkoztatási formák elterjesztésével és bevezetésével olyan 
munkavállalók álláshoz jutása válik biztosítottá, akik számára a hagyományos munkarendben történő 
munkavégzés valamely okból kifolyólag nem lehetséges. 

Ennek érdekében fel kell venni a munkáltatókkal a kapcsolatot, meg kell ismertetni velük a rugalmas 
foglalkoztatási jogi hátterét és az alkalmazásukkal járó előnyöket mind a munkáltatói, mind a 
munkavállalói oldalon. Ehhez korábbi jó gyakorlatok bemutatása is javasolt. Meg kell vizsgálni, hogy mely 
foglalkoztatóknál milyen munkakörökben lehet eredményesen meghonosítani az atipikus 
foglalkoztatást, valamint támogatni kell ezek kipróbálását, mivel a gyakorlati tapasztalatok segítik az 
objektív döntés meghozatalát a jövőre nézve. 

A prioritás együttesen járul hozzá a munkaerőhiány és a munkanélküliség csökkentéséhez és a 
Foglalkoztatási Stratégia átfogó céljainak teljesüléséhez. 

5.6.8. Partnerségi kapcsolatok kialakítása és fenntartása 

Magyarország Kormánya a 2014 augusztusában elfogadott „Magyarország Partnerségi Megállapodása 
a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentumban célkitűzésként határozta meg az emberi 
erőforrás-fejlesztést, a foglalkoztatás ösztönzését és a társadalmi együttműködések támogatását. A 
célkitűzések teljesítése érdekében a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében 3 
pályázati konstrukció is támogatja a foglalkoztatási együttműködések kialakítását, ezek a következők: 

• TOP-5.1.1 – megyei szintű foglalkoztatási együttműködések, 

• TOP-5.1.2 – helyi foglalkoztatási együttműködések, 

• TOP-6.8.2. – helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és 
várostérségében. 
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A meghirdetett pályázati felhívások eredménye, hogy a megalakult és a jövőben megalakuló 
paktumszervezetek az ország szinte teljes területét lefedik. A Szolnoki járás területe abból a 
szempontból is különlegesnek mondható, hogy mindhárom paktum megtalálható a területén: 

• TOP-5.1.1-15-JN1 pályázati felhíváshoz kapcsolódóan a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzat „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések erősítése Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében” című projektjének támogatásáról az IH 2016. július 20-án döntött. A paktum által 
lefedett terület Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok területének kivételével. 

• TOP-5.1.2-15-JN1 felhívásához kapcsolódó, Martfű Város Önkormányzata által megvalósításra 
kerülő projekt által lefedett terület (melyhez a jelen Foglalkoztatási Stratégia is kapcsolódik) a 
Szolnoki járás területe, Szolnok területének kivételével. 

• TOP-6.8.2.-15-SL1 felhívásához kapcsolódóan a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
benyújtott „Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának 
Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért” című projektjéhez kapcsolódó támogató döntést 
az IH a megyei paktumhoz hasonlóan 2017. július 20-án hozta meg. A paktum kizárólag Szolnok 
Megyei Jogú Város területére korlátozódik. A város gazdasági-foglalkoztatási hatása a Szolnoki 
járás paktumterületére jelentősnek mondható. 

Mindhárom paktum saját kitűzött célokkal rendelkezik, eredményeik kölcsönösen hatnak egymásra. 
Ahhoz, hogy ezek a projektek ne egymás céljainak elérését gátolják, valamint, hogy a megvalósítás minél 
hatékonyabb módon történjen meg, fontos a megyei paktum és a helyi paktumok közötti 
együttműködés. Ezzel kiküszöbölhető a projektek hatásainak kölcsönös gyengítése, valamint a szoros 
kapcsolat kialakításával egyfajta munkamegosztás is kialakítható, amellyel kikerülhetőek a 
párhuzamosságok és optimalizálhatóak a rendelkezésre álló erőforrások. 

Az együttműködés azonban nem korlátozódhat a különböző paktumterületek közötti kapcsolatokra, a 
Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén tevékenységet folytató munkaerőpiaci szereplők között 
is a lehető legmélyebb partnerségre kell törekedni. A munkaerőpiac minden szegmensének képviselője 
kicsit más szemszögből látja a végbemenő folyamatokat, így a felmerülő problémákra adódó válaszok is 
a lehető legjobb és legeredményesebb megoldást nyújthatják. 

5.6.8.1. A prioritás céljai 

A prioritás legfőbb célja, hogy hozzájáruljon a foglalkoztatási stratégiák által meghatározott céljainak 
minél eredményesebb teljesítéséhez mind helyi, mind annál magasabb területi szinteken. Ennek 
érdekében szoros együttműködést kell kialakítani a Jász-Nagykun-Szolnok megyei, a szolnoki és az 
összes többi helyi paktummal, elsősorban a megye területén. A széleskörű partnerség a helyi 
munkaerőpiaci szereplők között is fontos, törekedni kell, hogy lehetőleg valamennyi terület minél több 
szereplőjének nézőpontja, véleménye megjelenjen a meghatározásra kerülő részcélokban és az 
intézkedések megvalósításának folyamatában. 

A kölcsönös tanulás érdekében rendszeres egyeztetések tartása szükséges a megyei és a megyében 
működő egyéb járási paktumokkal, amely keretet ad a működési tapasztalatok, a jó gyakorlatok és az 
esetlegesen felmerülő akadályozó tényezők megvitatásának. 

A paktumterületen működő vállalkozások és egyéb munkaerőpiaci szereplők között is szükséges a 
rendszeres kapcsolattartás. Ennek egyik intézményesített formája a Foglalkoztatási Fórumok tartása, a 
működési szabályzatoknak megfelelően legalább évente 2 alkalommal. Ezeken a fórumokon 
megismerhetőek a munkáltatók problémái, és felmerülhetnek olyan javaslatok, melyek elősegítik ezek 
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megoldását. A rendszeres formális és nem formális kapcsolattartás erősíti a felek között a bizalmat, 
amely hozzáárul a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának egyensúlyi irányba való eltolódásához. 

Érdemes rendszeres felméréseket készíteni a munkaerőpiaci szereplők igényeiről a foglalkoztatási 
paktumszervezet működésével kapcsolatos elégedettségről, az esetleges hiányosságokról és azok 
megoldási módjáról. Ehhez kapcsolódóan javasolt a paktum honlapján egy javaslatokat és 
észrevételeket összegyűjtő kommunikációs felületet kialakítani. 
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5.6.9. Intézkedések listája 

A Foglalkoztatási Stratégia prioritásaihoz kapcsolódó intézkedések listáját az alábbi táblázat tartalmazza: 

3. táblázat: A prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések listája 

Prioritás Intézkedés 

1. A helyben működő vállalkozások 
megerősítése 

1.1. Vállalkozások hálózatosodásának 
támogatása 

1.2. Vállalkozói ismeretek fejlesztése 

2. A működő vállalkozások számának növelése 

2.1. Önfoglalkoztatás és vállalkozás indításának 
támogatása 

2.2. Vállalkozások letelepedésének ösztönzése 

2.3. Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés és a 
helyben történő értékesítés feltételeinek 
megteremtése 

3. Inaktívak visszavezetése a munkaerőpiacra 
3.1. A nyílt munkaerőpiacon dolgozni képes és 

hajlandó potenciális munkavállalók 
azonosítása és mozgósítása 

4. A munkáltatói igényeknek megfelelő 
tudással rendelkező munkavállalók 
biztosítása 

4.1.  Munkavállalói készségek, kompetenciák 
fejlesztése 

4.2. A munkáltatói igényeknek megfelelő 
szakképzettség elsajátításának elősegítése 

5. Az álláskeresők munkához jutásának 
támogatása 

5.1. Az elhelyezkedést segítő munkaerőpiaci 
szolgáltatások biztosítása 

5.2. 50 év feletti álláskeresők értékteremtő 
munkavégzésének támogatása 

5.3. Fiatal munkavállalók és a pályakezdők 
munkatapasztalatszerzésének támogatása 

6. A munkavállalók munkába járásának 
segítése 

6.1. Ingázási feltételek javítása 

6.2. Gyermekellátási intézményrendszer 
fejlesztése 

7. Rugalmas foglalkoztatás ösztönzése 
7.1. Atipikus, rugalmas foglalkoztatás 

ösztönzése 

8. Partnerségi kapcsolatok kialakítása és 
fenntartása 

8.1. Hosszú távú együttműködés kialakítása a 
munkaerőpiaci szereplők között 

8.2. A megyei és a helyi paktum közötti 
tevékenységek összehangolása 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az intézkedések részletes kidolgozása a Foglalkoztatási Akcióterv elkészítése során történik meg. 

5.7 Kapcsolódás Jász-Nagykun-Szolnok megye foglalkoztatáspolitikai céljaihoz 

Jász-Nagykun-Szolnok megye a jövőképét a következőképp fogalmazta meg: „Erőteljes elmozdulás a 
teljes foglalkoztatás felé. Minden munkaképes korú megyei polgár értékteremtő munkát vagy 
társadalmilag hasznos tevékenységet végez”. A felvázolt jövőképhez teljes mértékben illeszkednek 
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Szolnoki járási foglalkoztatási paktum Foglalkoztatási Stratégiájának átfogó céljai, amelyek a 
foglalkoztatottsági szint növekedését és a rugalmasabb munkaerőpiac kialakulását hivatottak elérni. 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk, hogy a Szolnoki járási Foglalkoztatási Stratégiában lefektetett célok 
hogyan kapcsolódnak Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési 
Stratégiájához. 

4. táblázat: Kapcsolódás a megyei és a járási foglalkoztatási stratégiák céljai között 

A megyei stratégiai 
cél 

Kapcsolódó járási 
specifikus cél 

Kapcsolat bemutatása 

S1 Foglalkoztathatóság 
növelése 

Munkaerőpiaci 
integráció 

Mind a megyei, mind a helyi specifikus cél 
munkaerő szempontú megközelítést alkalmaz. 
Közös pont a munkaerő képzettségének, 
készségeinek, kompetenciáinak fejlesztése, 
valamint az a felismerés, hogy az álláskeresők 
munkához jutásának esélyeit a munkaerőpiaci 
szolgáltatások nyújtása nagymértékben 
megemeli. 

Munkavállalási 
feltételek javítása 

Mindkét stratégia felismerte, hogy a 
foglalkoztathatósághoz, kiemelten a 
kisgyermekes nők esetében fontos, hogy 
rendelkezésre álljon valamilyen gyermekellátási 
intézmény legyen az bölcsőde vagy családi 
napközi. További kapcsolódási pont, a rugalmas 
foglalkoztatási formák népszerűsítésének, 
terjesztésének fontossága. Kismértékű eltérés, 
hogy a helyi cél a fentiek mellett azt is fontosnak 
tartja, hogy amennyiben a munkavállaló helyben 
nem tud álláshoz jutni, biztosított legyen 
számára az ingázás lehetősége. 

S2 Foglalkoztatás 
bővítés - 
vállalkozásfejlesztés 

A helyi gazdaság 
versenyképességének 
erősítése 

Mindkét cél esetében a fő hangsúly a 
foglalkoztatás bővítése, munkáltatókat segítő 
megközelítéssel. Közös pont a befektetés-
ösztönzés megvalósítása, a vállalkozói ismeretek 
bővítése, az önfoglalkoztatás elősegítése, a helyi 
termék- és szolgáltatásfejlesztés. 

S3 Foglalkoztatási 
Partnerség építése és 
fejlesztése 

Erős és hosszú távra 
szóló partnerség 
megteremtése 

A megyei és a helyi cél azonos indokokkal került 
megfogalmazásra. Mindkét stratégia fontosnak 
tartja a munkaerőpiac szereplői, valamint a 
megyei és a helyi paktumok közötti 
együttműködést. 

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégia, saját szerkesztés 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a Szolnoki járási Foglalkoztatási Stratégia prioritásai közötti 
összefüggéseket az alábbi táblázat tartalmazza: 



Oldal 126 / 279 

 

5. táblázat: Kapcsolódás a megyei és a járási foglalkoztatási stratégiák prioritásai között 

Megyei prioritás 
Kapcsolódó helyi 

prioritás 
Kapcsolat bemutatása 

P1 Képzési, 
szakképzési szint 
fejlesztése 

4. A munkáltatói 
igényeknek megfelelő 
tudással rendelkező 
munkavállalók 
biztosítása 

Mindkét prioritást az a felismerés vezeti, hogy 
egyrészt a nyilvántartott álláskeresők iskolai 
végzettsége alacsony, másrészt amennyiben 
rendelkeznek is valamilyen szakképzettséggel, az 
gyakran nem találkozik a munkáltatói 
igényekkel. Mind a helyi, mind a megyei prioritás 
olyan képzések indítását támogatja, amellyel az 
álláskeresők rövid időn belül képesek munkát 
vállalni. 

További közös kapcsolódási pont, hogy nem elég 
a szakmai tudás elsajátítását biztosítani, fontos a 
kompetenciák és egyéb készségek (pl. nyelvi 
ismeretek) fejlesztése is. 

P2 Munkaerő-piaci 
szolgáltatások 
fejlesztése 

3. Inaktívak 
visszaterelése a 
munkaerőpiacra 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum 
Stratégiájának 3. prioritása a megyei 
stratégiájának 2 prioritásában megfogalmazott 
következő konkrét cél teljesüléséhez járul hozzá: 
„Inaktív személyek felkutatása, programba 
vonásának segítése, munkavállalásra 
felkészítése.” 

5. Az álláskeresők 
munkához jutásának 
támogatása 

Mind a megyei, mind a helyi Foglalkoztatási 
Stratégia a célcsoport álláskereső tagjainak 
munkához juttatását a munkaerőpiaci 
szolgáltatások különböző formáival kívánja 
elérni. 

P3 Munkába állást 
segítő 
háttérszolgáltatások 
fejlesztése 

6. A munkavállalók 
munkába járásának 
segítése 

Mind a Szolnoki járási, mind a megyei Stratégia 
vonatkozó prioritása kiemelt célcsoportként 
kezeli a kisgyermekes családokat és a GYES-ről, 
GYED-ről visszatérőket. Közös a felismerés, hogy 
ezen kiemelt célcsoportok munkába állásához 
szükséges a gyermekellátási intézmények 
számának, kapacitásának fejlesztése. A járási 
prioritás ezt a közösségi közlekedés 
fejlesztésével egészíti ki. 

7. Rugalmas 
foglalkoztatás 
ösztönzése 

Mindkét Foglalkoztatási Stratégia célja a 
foglalkoztatottsági szint növelése, melynek 
egyik lehetséges eszköze az atipikus 
foglalkoztatási formák népszerűsítése és 
elterjesztése. 
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Megyei prioritás 
Kapcsolódó helyi 

prioritás 
Kapcsolat bemutatása 

P4 Befektetés 
ösztönzés 

2. A Működő 
vállalkozások 
számának növelése 

A járási stratégiában a befektetés-ösztönzés 
önálló prioritásként nem jelenik meg, azonban a 
működő vállalkozások számának növelése 
részben a vállalkozások letelepedésének 
támogatásával valósítható meg, ennek pedig az 
egyik leghatékonyabb eszköze a célzott 
befektetés-ösztönzési tevékenység.  

P5 Beruházáshoz 
kapcsolódó 
humánerőforrás 
biztosítása 

1. A helyben működő 
vállalkozások 
megerősítése 

A helyben működő vállalkozások 
megerősítéséhez elengedhetetlen a 
beruházások megvalósítása. Ehhez a helyi 
stratégia különböző képzések, tanfolyamok 
indítását szorgalmazza, valamint az egyes 
tevékenységekhez megfelelő tanácsadók 
biztosítása, ennek részét képezik az uniós 
támogatásokhoz kapcsolódó szakmai 
szolgáltatások is. A helyi stratégia támogatja a 
vállalkozói kapcsolatok szorosabbra való fűzését 
és a hálózatosodást, mely a megyei prioritás 
több feladatával is szoros kapcsolatot mutat (pl. 
formalizált, fenntartható kapcsolatrendszer 
kialakítása és működtetése; partnerségi hálózat 
működtetése). 

P6 Önfoglalkoztatóvá 
válás ösztönzése 

2. A Működő 
vállalkozások 
számának növelése 

A helyi stratégia az önfoglalkoztatóvá válás 
ösztönzése a működő vállalkozások számának 
növelésének eszközeként tekint, a prioritás 
céljai között nevesítésre is került.  

P7 Megyei és helyi 
paktumok 
tevékenységének 
összehangolása 

8. Foglalkoztatási 
Együttműködések 
kialakítása és 
fenntartása 

A foglalkoztatási együttműködések 
kialakításába és fenntartásába beletartozik a 
Szolnoki járási Stratégiában a megyei és a helyi 
paktumok közötti együttműködés, amely 
megegyezik a megyei Stratégia 7. prioritásával. 

P8 
Paktumszolgáltatások 
kialakítása, fejlesztése 

8. Foglalkoztatási 
Együttműködések 
kialakítása és 
fenntartása 

A helyi Stratégia a járás munkaerőpiaci szereplő 
közötti együttműködést kialakítását, erősítését, 
mélyítését is ugyanolyan fontosnak tartja, mint 
a megyei és helyi paktumok közötti 
tevékenységek összehangolását. Ennek 
eszközeit képezik a megyei Stratégiában 
azonosított paktumszolgáltatások is. 

Forrás: A Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gazdasági- és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiájának adatai 
felhasználásával saját szerkesztés 

Kapcsolódás Jász-Nagykun-Szolnok megye horizontális céljaihoz 
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A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum Foglalkoztatási Stratégiájának és Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiájának horizontális céljai teljes mértékben megegyeznek: 

• Esélyegyenlőség, 

• Fenntarthatóság, 

• Területi különbségek kiegyenlítése. 
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6. A Stratégia megvalósítása 

6.1. Kockázatelemzés 

Valamennyi stratégia megvalósítása során felmerülhetnek olyan kockázatok, akadályozó tényezők, melyek az elérni kívánt eredmények elérését negatívan 
befolyásolják. Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a felmerülő lehetséges kockázatokat, valamint azok kezelési módjait, mellyel a negatív hatások 
bekövetkezésének valószínűsége minimalizálható. 

6. táblázat: A Foglalkoztatási Stratégia megvalósításának kockázatai és kezelési módjai 

Kockázat megnevezése Valószínűség Hatás A kockázatkezelés módja 

Jogi kockázatok 

A jogszabályi környezet kedvezőtlen 
irányú változása 

alacsony közepes 

A paktumban résztvevő szervezeteknek (kiemelten Martfű Város Önkormányzatának, 
mint konzorciumvezetőnek, a Kormányhivatalnak, illetve a paktumirodának) 
folyamatosan követnie kell a jogszabályi változásokat. Fontos a jogszabálytervezetek 
nyomon követése is, ezáltal a társadalmasítás folyamata alatt a paktum számára 
kedvezőbb végleges szabályok is elfogadtathatók.  

Intézményi kockázatok 

A paktumszervezet feladatainak 
lehatárolása nem egyértelmű, 
párhuzamosságok, esetleg az egyes 
feladatok gazdájának hiánya 
hátráltatja a tevékenységek 
megvalósítását 

közepes magas 
A paktumszervezet tényleges működésére, a szervezeti struktúrára, a feladatok 
körére és azok ellátásának módjára egy részletes szabályzat kialakítása megnöveli a 
munkavégzés hatékonyságát, elkerülhetők a párhuzamosságok. 

A megyei és Szolnoki járás 
foglalkoztatási paktumban 
tapasztalható párhuzamosságok 
veszélyeztetik az indikátorok 
teljesítését 

alacsony közepes 
Törekedni szükséges a megyei és a helyi paktumszervezet közötti szoros partnerség 
kiépítésére. A szoros együttműködéssel és a rendszeres egyeztetésekkel a kockázat 
kezelhető, negatív hatásai elkerülhetőek. 
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Kockázat megnevezése Valószínűség Hatás A kockázatkezelés módja 

A megvalósításban közreműködő 
személyek változása hátráltatja a 
stratégia végrehajtását 

közepes közepes 

A érintett szervezetek esetében szükséges az állandóságra való törekedés, a 
megfelelő munkafeltételek kialakításával biztosítható a résztvevő szakemberek 
maradása. Amennyiben a személycsere elkerülhetetlen, törekedni kell feladat átadás-
átvétel hatékony lebonyolítására, az új szakembert fel kell készíteni a tevékenység 
ellátására, át kell adni a tevékenység végzéséhez szükséges ismereteket, és 
valamennyi információt a folyamatban levő tevékenységek állásáról, a felmerülő 
akadályozó tényezőkről és ezek kezelési módjáról. 

Intézményen belüli személyi, esetleg 
intézményi konfliktusok hátráltatják 
az eredményes munkavégzést 

alacsony magas 
A feladatok és felelősök egyértelmű kijelölésével, a rendszeres szakmai egyeztetések 
kereteinek kialakításával, a megfelelő kommunikációs csatornák és folyamatok 
azonosításával a konfliktusok bekövetkezésének valószínűsége minimalizálható. 

Társadalmi kockázatok 

A járás munkaerőpiaci szereplői 
motiválatlanok, nem vesznek részt a 
tervezési és végrehajtási 
folyamatokban 

magas magas 

Fontos a munkaerőpiaci szereplőkkel történő állandó kapcsolattartás, a folyamatos 
tájékoztatás. Be kell mutatni, hogy egy jól kidolgozott stratégia és annak végrehajtása 
szempontjából miért fontos a részvétel, hosszú távon milyen előnyökkel jár a 
munkaerőpiaci szereplők számára. 

Pénzügyi-gazdasági szempontú kockázatok 

Az egyes prioritások és intézkedések 
megvalósításához szükséges 
pénzügyi források nem állnak 
rendelkezésre 

közepes magas 
Hazai és EU-s pályázati lehetőségek folyamatos figyelésével, pályázatok 
benyújtásával, esetleg a partnerek pénzügyi hozzájárásával a kockázat kezelhető. 

A tervezett költségek előre nem 
látható körülmények hatására 
megnövekednek 

közepes közepes 

Költségátcsoportosítási lehetőségek vizsgálata, kiegészítő források (pl. hitel, 
partnerek hozzájárulása) felkutatása. A szükséges forrás díjköteles szolgáltatások 
bevezetésével is előteremthető, amennyiben a paktumszervezet alaptevékenységét 
nem korlátozza. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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6.2. A Foglalkoztatási Akcióterv, mint a megvalósítás operatív eszköze 

A Foglalkoztatási Akcióterv a jelen Stratégiában meghatározott célkitűzések végrehajtását szolgálja. A 
dokumentumban bemutatásra kerülő időtáv megegyezik a „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című 
projekt végrehajtási időtartamával. 

A Foglalkoztatási Stratégia a foglalkoztatáspolitikai célokat a prioritások szintjéig mutatja be, a 
végrehajtásra kerülő intézkedések bemutatása már az Akcióterv feladata. Valamennyi prioritáshoz 
legalább egy intézkedés tartozik, ezeket az akcióterv táblázatos formában mutatja be, intézkedésenként 
a következő szempontok bemutatásával: 

• szükségletek, 

• intézkedés leírása, 

• tevékenységek, 

• célcsoportok, 

• indikátorok, 

• források, 

• ütemezés, 

• felelős szervezet, 

• partnerek. 

Az egyes intézkedések végrehajtásához kapcsolódóan célszerű a nyomon követés megszervezése, mivel 
ennek segítségével egyszerűbben átláthatóak az elért eredmények, időben felismerhetőek a felmerülő 
problémák, melynek kezelése a korai észlelésnek köszönhetően egyszerűbbé válik. Emiatt az Akcióterv 
külön fejezetet szentel a nyomon követésnek, mely két fő részből áll: egyrészt bemutatja a monitoring 
rendszer felépítését és működését, másrészt azonosítja azon indikátorokat, melyek alkalmasak elért 
eredmények bemutatására, adott esetben számszerűsítésére is. 

Tekintettel arra, hogy a Foglalkoztatási Akcióterv szorosan kapcsolódik A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 
azonosító számú projekt végrehajtásához, az ehhez kapcsolódó tevékenységek végrehajtásáról külön 
fejezet nyújt információkat Munkaprogram címmel. 

Az Akcióterv hatékony végrehajtásához meg kell határozni a kapcsolódó feladatok felelőseit, szervezeti 
hátterét, a szükséges humánerőforrás-kapacitást és – amennyiben több felelőst érintő feladat 
megoldása szükséges – az együttműködés kereteit. A megvalósítás intézményi kereteit az Akcióterv 6. 
fejezete tartalmazza. 
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3. napirendi pont 
Foglalkoztatási akcióterv 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök felkérte Juhász Attila tanácsadót a MEGAKOM Kft. részéről, 
hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tartsa meg tájékoztatását. 
 
Juhász Attila tanácsadó ismertette a paktum tagokkal a Foglalkoztatási akciótervet. 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök szavazásra tette fel a Foglalkoztatási akciótervet. Kérte a 
szervezet jelenlévő tagjait, hogy aki elfogadja, a Foglalkoztatási akciótervet az kézfelnyújtással 
szavazzon. Megállapította, hogy a jelenlévő 17 paktum tag, 17 igennel, egyhangúlag, 
ellenszavazat nélkül a Foglalkoztatási akciótervet elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum  
7/2017. (IX. 27.) paktum határozata 
A Foglalkoztatási akcióterv elfogadásáról 
 
A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum a Foglalkoztatási akciótervet a határozat melléklete 
szerint elfogadja. 
 
Értesülnek: 
1. Paktum tagok 
2. Paktum Iroda 
 
Martfű, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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1 Bevezetés 

 A Foglalkoztatási Stratégia háttere és célja 

„A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” a járásközpont és megyeszékhely Szolnok Megyei Jogú Várost 

kivéve a járás településeit foglalja magában, amely 4 városból (Besenyszög, Martfű, Rákóczifalva, 

Újszász) és 13 községből (Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, 

Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas) áll. A térségben a munkanélküliség 

relatív mutatója kismértékben alacsonyabb a megyei átlagnál, azonban ez így is közel 1 900 

nyilvántartott álláskeresőt takar. A járás területén munkaerő piaci szempontból egyfajta kettősség 

tapasztalható, több településen egyes ágazatokban megjelent a munkaerőhiány – a munkáltatók a 

megfelelő képzettséggel rendelkező szakembereket egyre nagyobb erőfeszítések árán találják meg, 

míg más településeken a közfoglalkoztatási programok hatására a legnagyobb foglalkoztatóknak az 

önkormányzatok számítanak, tekintettel arra, hogy jelentős vállalkozás nem működik a területükön. A 

járás munkaerő piaci problémáinak hatékony orvoslása érdekében egy olyan, több szereplő 

közreműködésével (kormányzati, önkormányzati, gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési, gazdasági 

érdekképviseleti) készülő, összehangolt program megvalósítása szükséges, amely egyaránt foglalkozik 

a vállalkozások munkaerőigényeivel és a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásával, 

képzésével, ezáltal csökkentve a betöltetlen álláshelyek számát. 

Ennek érdekében Martfű Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kötött a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatallal, és támogatási kérelmet nyújtott be a Terület és Településfejlesztési 

Operatív Program keretein belül meghirdetett TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” 

tárgyú pályázati felhívására. A kérelmet a regisztrációt követően a Magyar Államkincstár, mint 

Közreműködő Szervezet a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számmal látta el. 

„A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című támogatási kérelem alapvető célja a minőségi 

foglalkoztatás ösztönzése, illetve a gazdasági potenciál hatékonyabbá tétele. 

A kérelmet 2017. március 14-én a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága pozitív elbírálásban részesítette, és 

382 585 862 forint összegű vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a megvalósításra. A 2017. április 

11-én megkötött Támogatási Szerződés 3. pontja értelmében a projekt megvalósításának kezdete: 

2017. január 02., tervezett befejezése: 2020. január 02. 

A TOP-5.1.2-15 kódszámú pályázati felhívás szakmai mellékletét képező Megvalósíthatósági 

Tanulmány tartalmi követelményei című dokumentum 7.1.1 fejezete minimum sztenderdként előírja 

a Jövőkép és stratégia készítését, illetve meglétét melynek minimum elemei a következők: 

1. térségi foglalkoztatási helyzetfeltárás, SWOT és helyzetelemzés, 

2. jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások, 

3. térségi Foglalkoztatási Stratégia, horizontális szempontok érvényesítése, 

4. a partnerek által aláírt paktum-megállapodás, 

5. a Stratégiához kapcsolódó Akciótervben foglalt 3 éves terv, 

6. a foglalkoztatási Stratégiához illeszkedő operatív projekttervek (minimum 3 db). 

Jelen dokumentum a felsorolás 5. pontjában meghatározott elemeket foglalja magában. 
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 Módszertan 

A Foglalkoztatási Akcióterv a Foglalkoztatási Stratégiában meghatározott átfogó, specifikus és 
horizontális célok végrehajtását szolgáló dokumentum. Az Akciótervben meghatározott időtáv 
megegyezik a „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt végrehajtásának időtartamával.  

A Foglalkoztatási Akcióterv kapcsolódik a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt 
végrehajtásához, de a meghatározott intézkedések köre túlmutat azon. Ennek megfelelően az 
intézkedések egyik köre részben vagy egészben finanszírozható a paktumprojekt költségvetéséből, míg 
egy másik részéhez egyéb források felkutatása szükséges, mivel a projekt elszámolható költségei 
alapján a megvalósítása nem támogatható. Ezen tevékenyégekhez szükséges források felkutatásához 
az Akcióterv is igyekszik segítséget nyújtani. 

Kizárólag a paktumprojekthez kapcsolódó intézkedések vagy az annak kereteiben meghatározott 
tevékenységek végrehajtása kötelező, ezeket a TOP Irányító Hatóság vagy a Közreműködő Szervezet 
ellenőrizheti. Ezen tevékenységekről és a projekthez kapcsolódó kötelező indikátorok köréről és 
célértékéről a Munkaprogram fejezet tartalmaz részletes leírást. 

A Foglalkoztatási Akcióterv az alábbi fejezetekből épül fel: 

• A 2. fejezetben két összefoglaló ábrában mutatjuk be a Foglalkoztatási Akcióterv intézkedéseit 
megalapozó Foglalkoztatási Stratégia célrendszerét. Az első ábra tartalmazza a Szolnoki járás 
jövőképét, átfogó, specifikus és horizontális céljait, míg a második ábra az egyes specifikus 
célok és a prioritások közötti kapcsolatot szemlélteti. 

• A 3. fejezet elején egy összefoglaló ábrában bemutatjuk az egyes prioritásokhoz kapcsolódó 
intézkedéseket.  

• A 4. fejezetben az intézkedések részletes bemutatása következik táblázatos formában, a 
következő szempontok mentén: 

o szükségletek, 
o intézkedés leírása, 
o tevékenységek, 
o célcsoportok, 
o indikátorok, 
o források, 
o ütemezés, 
o felelős szervezet, 
o partnerek. 

• Az 5. fejezet két fő részből áll: egyrészt röviden bemutatja a monitoring rendszer felépítését 
és működését, másrészt azonosítja azon indikátorokat, melyek alkalmasak elért eredmények 
nyomon követésére, adott esetben számszerűsítésére is. 

• Mivel a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt jelentős részben hozzájárul a Foglalkoztatási 
Stratégiában és Akciótervben meghatározott célok, prioritások és intézkedések sikeres és 
eredményes megvalósításához, a projekt keretein belül végrehajtásra kerülő tevékenységekről 
és az indikátorok teljesítéséről a részletes tervet a 6. Munkaprogram című fejezetben mutatjuk 
be. 

• Végül a 7. fejezet tartalmazza a megvalósítás intézményi kereteit. Ehhez meghatározza a 
kapcsolódó feladatok felelőseit, szervezeti hátterét és a szükséges humánerőforrás-kapacitást, 
több felelőst érintő feladat végrehajtása esetén az együttműködés kereteit is. 
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2 A Foglalkoztatási Stratégia célrendszere 

1. ábra: A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum Foglalkoztatási Stratégiájának célrendszere 
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2. ábra: A specifikus célokhoz kapcsolódó prioritások bemutatása 

 

 

A helyi gazdaság 
versenyképességének 
erősítése

1. A helyben működő vállalkozások megerősítése

2. A működő vállalkozások számának növelése

Munkaerőpiaci 
integráció

3. Inaktivak visszaterelése a munakerőpiacra

4. A munkáltatói igényeknek megfelelő tudással rendelkező munkavállalók biztosítása

5. Az álláskeresők munkához jutásának támogatása

Munkavállalási 
feltételek javítása

6. A munkaválallók munkába járásának segítése

7. Atipikus foglalkoztatás ösztönzése

Erős, és hosszútávra 
szóló partnerség 
megteremtése

8. Partnerségi kapcsolatok kialakítása és fenntartása
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3 Intézkedések bemutatása 

A Foglalkoztatási Stratégiában megfogalmazott prioritásokhoz összesen 16 db intézkedés tartozik, 
ezek kapcsolatait az alábbi ábra szemlélteti: 

3. ábra: Az egyes prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések bemutatása 

 

1. prioritás: A helyben működő vállalkozások megerősítése

•1.1. intézkedés: Vállalkozások hálózatosodásának támogatása

•1.2 intézkedés: Vállalkozói ismeretek fejlesztése

2. prioritás: A Működő vállalkozások számának növelése

•2.1. intézkedés: Önfoglalkoztatás és vállalkozás indításának támogatása

•2.2. intézkedés: Vállalkozások letelepedésének ösztönzése

•2.3. intézkedés: Helyi termék- és szolgálzatásfejlesztés és a helyben történő értékesítés feltételeinek 
megteremtése

3. prioritás: Inaktívak visszaterelése a munkaerőpiacra

•3.1. intézkedés: A nyílt munkaerőpiacon dolgozni képes és hajlandó potenciális munkavállalók 
azonosítása és mozgósítása

4. prioritás: A munkáltatói igényeknek megfelelő tudással rendelkező 
munkavállalók biztosítása

•4.1. intézkedés: Munkavállalói készségek, kompetenciák fejlesztése

•4.2. intézkedés: A munkáltatói igényeknek megfelelő szakképzettség elsajátításának elősegítése

5. prioritás: Az álláskeresők munkához jutásának támogatása

•5.1. intézkedés: Az elhelyezkedést segítő munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítása

•5.2. intézkedés: 50 év feletti álláskeresők értékteremtő munkavégzésének támogatása

•5.3. intézkedése: Fiatal munkavállalók és a pályakezdők munkatapasztalatszerzésének támogatása

6. prioritás: A munkavállaók munkába járásának segítése

•6.1. intézkedés: Ingázási feltételek javítása

•6.2. itézkedés: Gyermekellátási intézményrendszer fejlesztése

7. prioritás: Rugalmas foglalkoztatás ösztönzése

•7.1 intézkedés: Atipikus, rugalmas foglalkoztatás ösztönzése

8. prioritás: Partnerségi kapcsolatok kialakítása és fenntartása

•8.1. intézkedés: Hosszú távú együttműködés kialakítása a munkaerőpiaci szereplők között

•8.2. intézkedés: A megyei és a helyi paktum közötti tevékenységek összehangolása
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1. prioritás: A helyben működő vállalkozások megerősítése 

1.1 intézkedés: Vállalkozások hálózatosodásának támogatása 

Szükségletek 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén 2017 júniusában több mint 
1 800 álláskereső szerepelt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
nyilvántartásában, mellettük havonta átlagosan 1 117 ember vett részt a 
meghirdetett közfoglalkoztatási paktumokban. 

Ahhoz, hogy ezen csoportok álláshoz jussanak az elsődleges 
munkaerőpiacon több munkahelyre van szükség, melyhez a 
paktumterületen működő vállalkozások is hozzájárulhatnak 
munkahelyteremtő beruházásokkal.  

A beruházásokat hátráltathatja, hogy ezek a vállalkozások jellemzően 
kisméretűek: a legfeljebb 9 főt foglalkoztató mikro vállalkozások aránya a 
95%-ot is meghaladja, mindeközben közép- vagy nagyvállalkozás összesen 
12 db található a térségben. 

A kis méret egyik következménye lehet a vállalkozások alacsony 
versenyképessége: ahhoz, hogy egy vállalkozás képes legyen a folyamatos 
fejlődésre, és rugalmasan tudjon reagálni a felmerülő kihívásokra, 
szükséges, hogy megfelelő tőkével és tudással rendelkezzenek. A kis 
vállalkozásméretéből fakadóan az árbevétel szintje is alacsony, aminek 
következményeként a fejlesztésekre rendelkezésre álló tőkeállomány 
nagysága is korlátozott, emellett a kis személyi állomány miatt nem 
valószínű, hogy a szükséges tudás helyben rendelkezésre áll. 

Ezen hátrányok egyik lehetséges megoldása a hasonló tevékenységet 
folytató vállalkozások összefogása. Annak ellenére, hogy ezek a 
vállalkozások gyakorlatilag egymás versenytársainak tekinthetőek, az 
együttműködésekkel, hálózatosodással és a klaszterek kialakításával a 
felmerülő problémák megoldása is hatékonyabbá válik, mivel a költségek és 
a szükséges erőforrások megoszthatóak. 

A hasonló területen működő vállalkozások jellemzően hasonló 
problémákkal szembesülhetnek, és előfordulhat, hogy ezekre egy-egy 
szereplő már rendelkezik egy jó megoldási gyakorlattal, melyek kölcsönös 
megosztása minden fél számára nagy haszonnal járhat. 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés első lépeseként fel kell mérni, hogy tapasztalható-e a helyben 
működő vállalkozások között együttműködés, és amennyiben igen, az 
milyen formában, működik, mennyire szoros és formalizált a kapcsolat. 

Fel kell kutatni azon vállalkozásokat, melyek nyitottak különböző gazdasági-
üzleti együttműködésekre. A partnerségi kapcsolatok egyik előfeltétele a 
bizalom, ennek kiépítése érdekében fontos, hogy a vállalkozások 
megismerjék egymást, ezt szolgálhatják a közös rendezvények, találkozók. 

A jó gyakorlatok összegyűjtése és bemutatása több szempontból is hasznos 
lehet: a szoros kapcsolatokkal nem rendelkező vállalkozások felismerik az 



Oldal 144 / 279 

 

együttműködés előnyeit, az abban rejlő lehetőségeket, így növelhető a 
hajlandóságuk a partnerség erősítésére, a formálódó vagy már működő 
együttműködések esetében pedig a jó példák számtalan olyan elemet 
tartalmazhatnak, melyeket átültethetnek a saját gyakorlatukba. 

A vállalkozások közötti együttműködések mélysége a felmerülő problémák 
közös megoldásától akár a klaszterek alapításáig is terjedhet, ezért fontos az 
együttműködés kereteinek, irányvonalának meghatározása már a folyamat 
elején. 

A 2014-2020-as időszakban több pályázati felhívás is tartalmaz az 
intézkedéshez kapcsolódó támogatható tevékenységeket. Amennyiben a 
felelősök közvetlenül pályázhatnak, ajánlott élniük a lehetőségekkel, 
amennyiben nem, a Paktumiroda feladata a partnerek tájékoztatása a 
lehetőségekről, valamint szükség esetén segítség nyújtása a pályázati 
dokumentáció összeállításával és az adminisztratív teendők ellátásával 
kapcsolatban. 

Az együttműködés javítja az erőforrás-gazdálkodás hatékonyságát, ezáltal a 
partnerek versenyképessége erősödik, hosszú távon bevétel-növekedést 
generál, amelyből munkahelyteremtő fejlesztések is finanszírozhatóak. 

Tevékenységek 

• A járásban együttműködésekre képes potenciális vállalkozások 
felkutatása, 

• A vállalkozások közötti együttműködési kultúra felmérése, 

• A vállalkozások együttműködésére vonatkozó hazai és nemzetközi 
jó gyakorlatok összegyűjtése, bemutatása, 

• Az együttműködést ösztönző kommunikációs és marketing 
eszközök alkalmazása, 

• Vállalkozói fórumok, egyéb események szervezése, 

• Klaszterek és egyéb együttműködések létrehozásának támogatása 
az együttműködési keretfeltételek kialakításában való 
közreműködéssel. 

Célcsoportok 

• A paktumterületen székhellyel, telephellyel rendelkező 

vállalkozások, 

• A helyben élő egyéni vállalkozók. 

Indikátorok 

• A program hatására létrehozott vállalkozások közötti 
együttműködések, klaszterek száma 

• Együttműködésben, klaszterekben résztvevő vállalkozások száma 
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Források 

• GINOP-1.1.4-16 - A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal 
bíró feldolgozóipari KKV-k azonosítása, felmérése, motiválása, 
támogatása nemzetközi versenyképességük és hálózatosodásuk 
elősegítése céljából, 

• GINOP-1.3.2-15 - Professzionális klaszterszervezetek minőségi 
szolgáltatásnyújtásának támogatása, 

• Saját források. 

Ütemezés 2018. 1. negyedév – 2019. 4. negyedév 

Felelős szervezet • Paktumiroda 

Partnerek 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

• A paktumterület települési önkormányzatai, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

• A járásban működő vállalkozások, egyéni vállalkozók. 
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1.2. intézkedés: Vállalkozói ismeretek fejlesztése 

Szükségletek 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén a vállalkozássűrűség 
alacsonynak tekinthető, mivel az ezer lakosra jutó működő vállalkozások 
száma mindössze 38 db szemben a megyei 48 és az országos 68 darabos 
átlaggal. 

A térségben található működő vállalkozások ráadásul jellemzően 
kisméretűek is, hiszen az 1 676-ből 1 597 esetben a foglalkoztatottak száma 
a 10 főt sem éri el.  

A Foglalkoztatási Stratégiában célként meghatározott foglalkoztatottsági 
szint növeléséhez a működő vállalkozások hozzájárulása is szükséges, 
azonban ennek feltétele azok fejlődése, versenyképességük erősödése. 
Ennek alapja a szükséges pénzügyi fedezet mellett a megfelelő tudás 
rendelkezésre állása, amely nem korlátozódhat kizárólag a szakmai 
ismeretekre. Egy vállalkozás működtetéséhez olyan további tudásra, 
kompetenciákra van szükség, mint például: a stratégiai gondolkodás, mely 
elengedhetetlen a jó üzleti tervek elkészítéséhez, a működés jogi hátterének 
ismerete, jó HR menedzsment a képzett munkaerő vállalkozáshoz történő 
csábítása és megtartása szempontjából, tárgyalástechnikák ismerete, az 
ügyfelekkel történő megfelelő kommunikáció ismerete, marketingeszközök 
hatékony alkalmazásának képessége, ismeretek a modern, digitális 
eszközök használatához. 

Egy nagyobb vállalkozás megengedheti magának, hogy az egyes területeken 
megfelelő szakembert alkalmazzon, azonban az olyan kisvállalkozások, 
melyek jellemzően a paktumterületen találhatóak, a megfelelő 
humánerőforrás gyakran nem áll rendelkezésre, a szakértői tanácsadás 
költségeit pedig nem biztos, hogy képesek előteremteni. 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés legfőbb célja a vállalkozások versenyképességének erősítése 
azáltal, hogy a hatékony működéshez és a stratégiai gondolkodáshoz 
szükséges tudást biztosítjuk a vállalkozók részére. Ennek két fő módja 
lehetséges: 

• A szükséges ismeretek átadása a vállalkozóknak különböző 
képzések keretein belül, 

• Az egyes egyedi döntések meghozatalához szükséges információ 
szolgáltatása, szakértői tanácsadás nyújtása. 

Tanácsadást a Paktumiroda munkatársai is nyújthatnak a szakterületekhez 
kapcsolódóan, de akár át is irányíthatja a vállalkozót a megfelelő 
szakemberekhez.  
Képzést a hatályos jogszabályok alapján az erre jogosult szervezetek 
tarthatnak, melyek felkutatása a felelősként meghatározott szervezet 
feladata. 
A 2014-2020-as időszakban több pályázati felhívás is tartalmaz az 
intézkedéshez kapcsolódó támogatható tevékenységeket. Amennyiben a 
felelősök közvetlenül pályázhatnak, ajánlott élniük a lehetőségekkel, 
amennyiben nem, a Paktumiroda feladata a partnerek tájékoztatása a 
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lehetőségekről, valamint szükség esetén segítség nyújtása a pályázati 
dokumentáció összeállításával és az adminisztratív teendők ellátásával 
kapcsolatban. 
Az intézkedés hatására erősödik a vállalkozók jogalkalmazási képessége, 
csökken az adminisztratív hibákból adódó szankciók kiszabásának 
valószínűsége, elterjed a stratégiai gondolkodás, a munkaerő-toborzás 
hatékonysága megnő, a marketingszemlélet erősödésének köszönhetően a 
termékeik és szolgáltatásaik fogyasztása növekedésnek indul, mely magával 
hozza a bevételeik növekedését is. A fejlődés hosszabb távon a 
munkaerőigény megnövekedését eredményez, tehát paktumterületen a 
foglalkoztatottak száma is emelkedni fog. 

Tevékenységek 

• Foglalkoztatással, fejlődéssel kapcsolatos információk biztosítására 
szakmai fórumok szervezése, 

• A vállalkozók képességeinek felmérése a főtevékenységtől eltérő, 
de a versenyképes működéshez elengedhetetlen területeken, 

• A képzendő területek meghatározása a felmérések alapján, 

• Képzések meghirdetése, lefolytatása, 

• Tanácsadó adatbázis készítése, 

• Tanácsadás nyújtása vállalkozók számára, 

• A képzési és tanácsadói költségek támogatása. 

Célcsoportok 
• A paktumterületen működő mikro- és kisvállalkozások, 

• A térségben élő egyéni vállalkozók. 

Indikátorok 

• Megszervezett vállalkozói képzések száma, 

• Vállalkozói képzéseken résztvevők száma, 

• Vállalkozói képzéseket sikeresen teljesítők száma, 

• Vállalkozói tanácsadásba bevont szervezetek, egyéni vállalkozók 
száma, 

• Vállalkozói tanácsadáson résztvevők száma. 

Források 

• A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt vonatkozó költségei 

• GINOP-5.1.10-17 - Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása, 

• GINOP-5.1.9-17 - Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának 
ösztönzése - képzés és mentorálás, 

• GINOP-5.2.7-17 - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása, 

• GINOP-5.3.7-VEKOP-17 - Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése, 

• GINOP-6.1.3-17 - Idegen nyelvi készségek fejlesztése, 

• Saját források. 

Ütemezés 2018. 1. negyedév – 2019. 4. negyedév 

Felelős szervezet • Paktumiroda 
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Partnerek 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

• Tanácsadók, vagy tanácsadással foglalkozó vállalkozások, 

• A paktumterület települési önkormányzatai, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

• A járásban működő vállalkozások, egyéni vállalkozók. 
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2. prioritás: A működő vállalkozások számának növelése 

2.1. intézkedés: Önfoglalkoztatás és vállalkozás indításának támogatása 

Szükségletek 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum vállalkozássűrűsége alacsonynak 
mondható, hiszen ezer lakosra mindössze 38 működő vállalkozás jut, amely 
8 darabbal marad el a megyei átlagtól is, de az országosnál (68 db) 
lényegesen alacsonyabb ez a mutató. 

Ennek ellenére a munkanélküliségi ráta viszonylag alacsony (bár az országos 
munkanélküliségi rátánál 1,8 százalékponttal magasabb), de ez leginkább 
Szolnok közelségének tudható be. Az egyes települések között azonban nagy 
szórás tapasztalható a munkanélküliség relatív mutatója tekintetében, főleg 
a járás északkeleti, rosszabb közlekedési adottságokkal rendelkező 
településein a nyilvántartott álláskeresők megközelítik vagy meg is 
haladhatják a 10%-ot is. 

A munkanélküliség alacsonyan tartásához több településen a 
közfoglalkoztatási program is jelentős mértékben járul hozzá: a 
közfoglalkoztatási ráta Besenyszögön, Köteleken és Szászberekben 
meghaladta a 40%-ot, de Csataszögön, Hunyadfalván és Tiszasülyben az 
50%-ot is. 

A Foglalkoztatási Stratégia átfogó célja a foglalkoztatottság növelése a 
járásban úgy, hogy a munkaerő lehetőleg helyben maradhasson. Ehhez több 
működő vállalkozásra van szükség, ennek érdekében támogatni kell az 
önfoglalkoztatás terjedését és a vállalkozásalapítást. 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés első lépése a vállalkozás, mint jövedelemszerzési forma 
népszerűsítése kampányok, tudatosító rendezvények, közvetlen lakossági 
kapcsolatok formájában.  

Az induló vállalkozások esetében nagy a valószínűsége, hogy nem sikerül 
időben megerősödni, és nem térül meg a belefektetett pénz és energia – 
már azelőtt felszámolásra kerül, hogy hasznot kezdene termelni. Ennek 
kockázatát minimalizálni szükséges, hiszen a kudarcok azzal is járhatnak, 
hogy a vállalkozó szellemű személyek feladják a törekvéseiket, és a 
környezetüket is elriaszthatják ettől a működési formától. 

Ez többféle módszerrel is megvalósítható: vállalkozói képzések indításával, 
rendszeres szakmai tanácsadással, mentorálással, a működési költségek 
támogatásával a kezdeti időszakban. 

A 2014-2020-as időszakban több pályázati felhívás is tartalmaz az 
intézkedéshez kapcsolódó támogatható tevékenységeket. Amennyiben a 
felelősök közvetlenül pályázhatnak, ajánlott élniük a lehetőségekkel, 
amennyiben nem, a Paktumiroda feladata a partnerek tájékoztatása a 
lehetőségekről, valamint szükség esetén segítség nyújtása a pályázati 
dokumentáció összeállításával és az adminisztratív teendők ellátásával 
kapcsolatban. 
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Tevékenységek 

• Vállalkozásindítás, önfoglalkoztatóvá válás népszerűsítése 
marketing elemekkel, 

• „Vállalkozójelöltek” felkutatása, 

• Önfoglalkoztatásra való felkészítés, 

• Képzések folytatása a vállalkozói ismeretek elsajátítása érdekében, 

• Szakmai fórumok szervezése, 

• Támogatás biztosítása az önfoglalkoztatóvá váláshoz, 

• Vállalkozásindításhoz kapcsolódó gyakori kérdések és azok 
válaszainak összegyűjtése, közzététele, 

• Rendszeres tanácsadás, 

• Vállalkozói mentorprogram indítása, a programba bevonható, 
tapasztalattal rendelkező vállalkozások felkutatása. 

Célcsoportok 

• Regisztrált álláskeresők, 

• Közfoglalkoztatottak, 

• Inaktívak, 

• Pályakezdő fiatalok, 

Indikátorok 

• Regisztrált vállalkozások száma, 

• Működő vállalkozások száma, 

• Egyéni vállalkozások számának változása 

Források 

• A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt költségvetése, 

• GINOP-5.1.10-17 - Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása, 

• GINOP-5.1.9-17 - Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának 
ösztönzése - képzés és mentorálás, 

• GINOP-5.2.3 - Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási 
költségeinek támogatása, 

• GINOP-5.2.7-17 - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása, 

• GINOP-5.1.4-17 - Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása, 

• Saját források. 

Ütemezés 2018. 1. negyedév – 2019. 4. negyedév 

Felelős szervezet 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a képzésekért és az 
önfoglalkoztatóvá válás támogatásáért) 

• Paktumiroda (az összes további tevékenységért) 
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Partnerek 

• A paktumterület települési önkormányzatai, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

• Képző intézmények, 

• Szakértői tanácsadást nyújtó vállalkozások (pl. könyvelők, jogászok), 

• Mentorprogramba bevonható működő vállalkozások. 
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2.2. intézkedés: Vállalkozások letelepedésének ösztönzése 

Szükségletek 

A paktumterületen 2015-ben mindössze 1 676 működő vállalkozást tartott 
nyilván a KSH adatbázisa, ez ezer lakosra vetítve mindössze 38 darab, amely 
alacsony értéknek számít (a megyei átlag 46, az országos 68). Habár néhány 
nagyobb cég is működik a térségben (3 cég a megyei TOP 50-be is bekerült), 
a túlnyomó többségük alig néhány főt foglalkoztató mikrovállalkozás. Emiatt 
elsősorban a rossz közlekedési kapcsolatokkal rendelkező településeken 
viszonylag magas a munkanélküliség, emellett a közfoglalkoztatásban is 
nagy szórás mutatkozik, az egyes települések közfoglalkoztatási rátájában 
több mint 30 százalékpontos szórás is mutatkozik. 

A foglalkoztatottság növeléséhez és a munkanélküliség csökkentéséhez a 
járás teljes területén szükség lenne a vállalkozások becsábítására a 
paktumterületre. 

A Szolnoki járás több olyan kiváló adottsággal is rendelkezik, amely ezt 
segítheti: 

• Kiváló a vasúti hálózat – két vasúti főfolyosó is átszeli a 
paktumterületet, Újszász és Szajol vasúti csomópontnak minősül, 

• A 4-es főútvonal az ország egyik legjelentősebb közlekedési 
útvonala, bár szerepe az autópályahálózat bővülésével csökkent, a 
járást érintő új autópályák megépülésével a térség 
megközelíthetősége tovább fog javulni, 

• A kiváló termőföld minőségi alapanyagokkal képes ellátni az 
élelmiszeripart, emellett néhány nagyobb helyben működő cégnek 
köszönhetően a szakértelem is rendelkezésre áll a paktumterületen. 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés legfőbb célja a vállalkozások bevonzása a paktumterületre, 
melyhez korszerű üzleti infrastruktúra és célzott befektetés-ösztönzési 
tevékenység folytatása szükséges. 

Első lépésként el kell készíteni a térség befektetés-ösztönzési stratégiáját, 
valamint a népszerűsítés eszközeit tartalmazó marketing tervet. Szükséges 
a kapcsolatfelvétel a befektetés-ösztönzési tevékenységet végző 
szervezetekkel, melyek a tevékenység eredményességét jelentős 
mértékben képesek megemelni.  

Az intézkedés javítja a paktumterület tőkevonzó képességét, melynek 
eredménye a vállalkozások számának növekedése és új munkahelyek 
létrejötte az elsődleges munkaerőpiacon. 

A 2014-2020-as időszakban több pályázati felhívás is tartalmaz az 
intézkedéshez kapcsolódó támogatható tevékenységeket. Amennyiben a 
felelősök közvetlenül pályázhatnak, ajánlott élniük a lehetőségekkel, 
amennyiben nem, a Paktumiroda feladata a partnerek tájékoztatása a 
lehetőségekről, valamint szükség esetén segítség nyújtása a pályázati 
dokumentáció összeállításával és az adminisztratív teendők ellátásával 
kapcsolatban. 
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Tevékenységek 

• Vállalkozásokkal történő folyamatos egyeztetés, igényfelmérések 
készítése, 

• Rendelkezésre álló üzleti infrastruktúra felmérése, 

• Szükség esetén üzleti infrastruktúra korszerűsítése, bővítése, 
építése, 

• Befektetés-ösztönzési stratégia késztése, végrehajtása, 

• A térség erősségeinek, lehetőségeinek felmérése, erre reflektáló 
marketingterv, piacszerzési stratégia, szolgáltatási terv készítése, 
azok végrehajtása, 

• Honlap kialakítása, folyamatos karbantartása a befektetés-
ösztönzés érdekében, 

• Online adatbázis és erőforrás-térkép készítése, 

• Rendszeres kapcsolattartás befektetés-ösztönzési szakemberekkel, 
szervezetekkel, vagy befektetés-ösztönzési koordinátor 
alkalmazása. 

Célcsoportok 

• Potenciális hazai és külföldi befektetők, 

• Telephelyet kereső, a járásban eddig nem működő vállalkozások, 

• A járás működő vállalkozásai. 

Indikátorok 

• Befejezett üzleti infrastruktúra-fejlesztést célzó beruházások 
száma, 

• Fejlesztéssel érintett ipari terület nagysága, 

• A befektetés-ösztönzési tevékenység hatására betelepülő 
vállalkozások száma, 

• A befektetés-ösztönzési tevékenység hatására megvalósított 
beruházások száma. 

Források 

• A keletkező megtakarítások átcsoportosítása esetén a TOP-5.1.2-
15-JN1-2016-00002 projekt költségvetése, 

• GINOP-1.2.4-16 - Ipari parkok fejlesztése, 

• GINOP-1.2.5-15 - Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek 
támogatása, 

• GINOP-1.2.6-8.3.4-16 - Élelmiszeripari középvállalatok komplex 
beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel, 

• GINOP-1.2.8-17 - Mikro-, kis- és középvállalkozások ipari 
digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása, 

• TOP-1.1.1-16 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése, 

• TOP-1.1.2-16 - Inkubátorházak fejlesztése, 

• TOP-1.1.3-16 - Helyi gazdaságfejlesztés, 

• Saját források. 

Ütemezés 2018. 1. negyedév – 2019. 4. negyedév 
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Felelős szervezet • Paktumiroda 

Partnerek 

• A paktumterület települési önkormányzatai, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

• A paktumtérségben működő vállalkozások, 

• Nemzeti Befektetési Ügynökség, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft, 

• Befektetés-ösztönzéssel foglalkozó egyéb szervezetek. 

 

2.3. intézkedés: Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés és a helyben történő értékesítés 
feltételeinek megteremtése 

Szükségletek 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum vállalkozássűrűsége alacsony, az 
ezer lakosra jutó vállalkozások száma a megyei átlagot sem éri el. 

A térséggel kapcsolatosan a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési 
Koncepciója két olyan lehetséges kitörési pontot is azonosított, amely 
meglapozhatja a helyi termékek és szolgáltatások fejlesztését és 
értékesítését: 

• Kiváló termőföld, 

• Turisztikai adottságok – termálvíz, Tisza folyó, Martfű szerepe a 
megye turizmusában. 

A helyi termékek fogyasztása egyre nagyobb népszerűségnek örvend, mivel 
jellemző rájuk a frissesség, a jó minőség, a megbízhatóság, emellett ezen 
termékeket közvetlenül a termelőtől lehet beszerezni – mindezen tényezők 
a helyi lakosság és a térségbe érkező turisták számára is fontosak. A helyi 
termékekre további szolgáltatásokat lehet építeni, melyek a térség 
turisztikai vonzerejét is növelhetik. 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés a helyben működő mikro- és kisvállalkozások, egyéni 
vállalkozók, őstermelők támogatását szolgálja a saját helyi termékük, 
valamint a kapcsolódó szolgáltatások kialakítása érdekében. 

Ennek első lépése a piackutatás: a paktumterület településein fel kell mérni 
a jellemző kínálatot, az azt nyújtó személyek, vállalkozások, egyéb 
szervezetek körét. Erősíteni kell kínálatot nyújtó szereplők közötti 
összefogást, például klaszter megalapításával, így hatékonyabbá válik a 
termék- és szolgáltatásfejlesztés és az értékesítés is.  
A vállalkozások rendelkezhetnek jó minőségű termékekkel, valamint 
minőségi szolgáltatásokkal, azonban ebből nem képes eredményesen 
gazdálkodni, ha a helyi lakosság ezzel nincs tisztában. A tudatosítás és a 
fogyasztásösztönzés érdekében fontos a célzott marketingkampány 
lefolytatása. 
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A 2014-2020-as időszakban több pályázati felhívás is tartalmaz az 
intézkedéshez kapcsolódó támogatható tevékenységeket. Amennyiben a 
felelősök közvetlenül pályázhatnak, ajánlott élniük a lehetőségekkel, 
amennyiben nem, a Paktumiroda feladata a partnerek tájékoztatása a 
lehetőségekről, valamint szükség esetén segítség nyújtása a pályázati 
dokumentáció összeállításával és az adminisztratív teendők ellátásával 
kapcsolatban. 

Az intézkedés hatására a lakosság által megszerzett jövedelem elköltése 
helyben történik meg, amely a térség mikro- és kisvállalkozásait erősíti, 
növeli a versenyképességüket, ami hosszú távon új munkahelyek 
teremtéséhez vezet. 

Tevékenységek 

• Helyben elérhető termékek, szolgáltatások és az ezek 
értékesítésével foglalkozó vállalkozások felmérése, erről 
elektronikus kataszter készítése, 

• Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégia készítése, 

• Vállalkozói és termékfejlesztési ismeretek fejlesztése képzések 
lebonyolításával, jó gyakorlatok összegyűjtésével, valamint szakmai 
tanulmányutak szervezésével, 

• Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztéshez, bevezetéséhez 
kapcsolódó, közvetlenül felmerülő költségek támogatása. 

Célcsoportok 

• Őstermelők, 

• Egyéni vállalkozók, 

• A térség mikro- és kisvállalkozásai, 

• Kézművesek, 

• Pályakezdő fiatalok, 

• Közfoglalkoztatottak, 

• Regisztrált álláskeresők, 

• Inaktívak. 

Indikátorok 

• Helyi termékek és szolgáltatások száma, 

• A program hatására bevezetésre kerülő új termékek és 
szolgáltatások száma, 

• Helyi termékek vagy szolgáltatások értékesítésével foglalkozó 
egyéni és társas vállalkozások száma. 

Források 

• A keletkező megtakarítások átcsoportosítása esetén a TOP-5.1.2-
15-JN1-2016-00002 projekt költségvetése, 

• VP6-6.2.1-16 - Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának 
támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikro 
vállalkozás indítása, 

• VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése. 
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Ütemezés 2018. 1. negyedév – 2019. 4. negyedév 

Felelős szervezet • Paktumiroda 

Partnerek 

• A paktumterület települési önkormányzatai, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

• Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 

• Helyben működő turisztikai- és agráregyesületek, 

• Vállalkozások, őstermelők, 

• Képzéseket nyújtó intézmények. 
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3. prioritás: Inaktívak visszaterelése a munkaerőpiacra 

3.1. intézkedés: A nyílt munkaerőpiacon dolgozni képes és hajlandó potenciális munkavállalók 
azonosítása és mozgósítása 

Szükségletek 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén a társadalmi folyamatok 
kedvezőtlenek: a lakónépesség 2005 és 2015 között több, mint 4 000 fővel 
csökkent, ennek legfőbb oka a természetes fogyás. A helyzet a közeljövőben 
valószínűleg sokat nem fog javulni, hiszen a paktumterület öregedési indexe 
az egyik legmagasabb a megyében. 

A népesség elöregedését mutatja annak korcsoportos eloszlása is: 2005 és 
2015 között a 0-14 éves korosztály részesedése a térség állandó 
népességéből 15,2%-ról 13,8%-ra, a 15-59 éveseké 63,1%-ról 60,7%-ra 
csökkent, a 60 év felettiek aránya mindeközben 21,6%-ról 25,4%-ra 
emelkedett. 

A fenti tendenciákból következik, hogy az elsődleges munkaerőpiacon a 
munkaerőkínálat is folyamatosan csökken. Habár 2017 júniusában a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal nyilvántartásában közel 1 850 
álláskereső szerepelt, a foglalkoztatók számára mind nagyobb kihívás a 
megfelelő munkaerő megtalálása – a munkaerőhiány a jelenlegi tendenciák 
fennmaradásával várhatóan már a közeljövőben is tovább súlyosbodhat. 

A Központi Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálás idején közel 10 000 
inaktív keresőt írt össze a paktumterületen. Ezen csoport tagjai több okból 
kifolyólag szakadhattak ki a gazdaságilag aktívak táborából, egy részük a 
távolmaradás okainak kezelésével visszaterelhető a munkaerőpiacra, és 
nagy valószínűséggel az álláshoz juttatása is megoldható. 

A munkaerőhiány súlyosbodásának megelőzése érdekében szükséges a 
térség munkaerő tartalékát képező inaktívak felkutatása, toborzása és 
felkészítése az elsődleges munkaerőpiac kihívásaira. 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés keretein belül először azonosítani szükséges a 
paktumterületen élő inaktív személyeket, majd fel kell tárni a 
munkaerőpiacról történő kivonulás okait (pl.: álláskeresési kudarcok, 
kiskorú gyermek, melynek munkaidőben történő elhelyezését a szülő nem 
tudja megoldani, feketén történő foglalkoztatás stb.). Ez rendkívül nagy 
feladat, amely a kellő tapasztalattal és szakértőkkel rendelkező állami és civil 
szervezetek közreműködése nélkül csak nehezen lenne megoldható. A 
feladat megoldásában az egyházak képviselői is segítséget nyújthatnak, 
hiszen jól ismerik a gyülekezetük tagjait. 

A feltárt problémákat megismerve el kell kezdeni a potenciális 
munkavállalók felkészítését a munkaerőpiacra. Ennek részét képezi a Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által összeállított írásos tájékoztató anyagok 
megküldése a célcsoport tagjainak, a regisztráció tartalmának, az igénybe 
vehető támogatások és szolgáltatások rendszerének bemutatása 
foglalkozások keretein belül, valamint személyre szabott, egyéni fejlesztési, 
felkészítési tervek megvalósítása. 
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Az inaktívak esetében kiemelten fontos a személyes kapcsolattartás, ennek 
hiányában a megkezdődött pozitív folyamatok könnyen a visszájára 
fordulhatnak. Tapasztalatok szerint az inaktívak anyagi helyzete 
kedvezőtlen, ezért pénzbeli és nem pénzbeli támogatásokat is szükséges 
alkalmazni a siker érdekében. 

A 2014-2020-as időszakban több pályázati felhívás is tartalmaz az 
intézkedéshez kapcsolódó támogatható tevékenységeket. Amennyiben a 
felelősök közvetlenül pályázhatnak, ajánlott élniük a lehetőségekkel, 
amennyiben nem, a Paktumiroda feladata a partnerek tájékoztatása a 
lehetőségekről, valamint szükség esetén segítség nyújtása a pályázati 
dokumentáció összeállításával és az adminisztratív teendők ellátásával 
kapcsolatban. 

Tevékenységek 

• Kapcsolatteremtés a célcsoport tagjait ismerő állami, 
önkormányzati, egyházi és civil szervezetekkel, 

• Az inaktívak tagjainak számbavétele, 

• Az inaktivitás okainak feltárása, egyéni megoldási javaslatok 
módszerek kidolgozása, 

• Írásos tájékoztató anyagok összeállítása és eljuttatása a célcsoport 
tagjainak, 

• A célcsoport tájékoztatása az álláskeresési regisztráció tartalmáról, 
igénybe vehető szolgáltatásokról, támogatási formákról, 

• Álláshirdetések, ajánlatok bemutatása a célcsoport tagjainak, 
állásbörzéken történő részvétel támogatása, 

• Folyamatos kapcsolattartás. 

Célcsoportok 

• Inaktív keresők, 

• Alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, 

• 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő fiatalok, 

• 50 év felettiek, 

• GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket 
egyedül nevelő felnőttek, 

• Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 

• Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, 

• Megváltozott munkaképességűek, 

• Roma nemzetiséghez tartozók, 

• Közfoglalkoztatottak. 

Indikátorok 
• Megszólított inaktív keresők száma, 

• Sikeresen mozgósított inaktívak száma. 
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Források 

• a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt kapcsolódó költségei 

• EFOP-1.1.3-17 - Nő az esély – foglalkoztatás, 

• GINOP-5.2.4 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására, 

• GINOP-5.1.4-17 - Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása, 

• EFOP-1.11.1-17 - Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése 
és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében 
nonprofit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén, 

• EFOP-1.2.9-16 - Nők a családban és a munkahelyen, 

• EFOP-1.9.3 - A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak 
fejlesztése, 

• Saját források. 

Ütemezés 2018. 1. negyedév – 2019. 4. negyedév 

Felelős szervezet Paktumiroda 

Partnerek 

• A paktumterület települési önkormányzatai, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

• Nemzetiségi önkormányzatok, 

• Sérülékeny társadalmi csoportokkal foglalkozó civil szervezetek, 

• Egyházak, 

• Munkaerőpiaci szolgáltatók, 

• Szociális ellátásban résztvevő intézmények. 

 

4. prioritás: A munkáltatói igényeknek megfelelő tudással rendelkező 
munkavállalók biztosítása 

4.1. intézkedés: Munkavállalói készségek, kompetenciák fejlesztése 

Szükségletek 

Annak ellenére, hogy a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén közel 
1 850 regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván 2017 júniusában, a térségben 
tevékenységet végző foglalkoztatóktól érkeztek visszajelzések, miszerint a 
megfelelő munkavállalók felkutatása egyre nagyobb erőfeszítést igényel. 

A partnerségi megbeszélések és az elvégzett igényfelmérés alapján az 
látható, hogy gyakran nem feltétlenül a szaktudás a munkaerő 
kiválasztásának legfőbb szempontja, hanem a motiváció. Abban az esetben, 
ha a személyes attitűd nem megfelelő, akkor az új munkavállaló képtelen 
beilleszkedni a munkahelyre, nem képes megszokni a szokásos – esetenként 
monoton vagy éppen túlzott rugalmasságot igénylő – munkarendet, így 
előfordul, hogy már néhány napos munkavégzés után meg sem jelennek a 
munkáltatónál. 

A legtöbb ágazatra jellemző, hogy olyan különböző kompetenciákat vár el a 
munkavállalóktól, mint például alapvető matematikai és szövegértési 
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képesség, monotonitástűrés, figyelem, memória, kézügyesség, 
csapatmunka. Ezek a kompetenciák megfelelő tréningekkel fejleszthetőek.  

Az intézkedés szükségességét a kérdőíves felmérés is alátámasztotta, hiszen 
arra a kérdésre, hogy milyen képzésre lenne leginkább szüksége az 
álláskeresők a szabad álláshelyek betöltése érdekében, a szakmai jellegű 
képzések mellett a legtöbb szavazatot a készségek, kompetenciák 
fejlesztése kapta.  

Intézkedés leírása 

Az intézkedés a hátrányos helyzetű álláskeresőket, a közfoglalkoztatottakat 
és az inaktívakat készíti fel a munkavállalásra az elsődleges 
munkaerőpiacon. A fejlesztendő területek beazonosítása érdekében fel kell 
mérni a rendelkezésre álló kompetenciákat egyéni szinten, majd a feltárt 
hiányosságokat tréningek keretében szükséges fejleszteni. 

Mivel a motivációt a munkáltatók egyik legfőbb kiválasztási szempontként 
jelölték meg, emellett a kérdőíves felmérésre válaszolók jelentős hányada a 
motivált munkaerő hiányát komoly problémaként jelölte meg, a motivációs 
tréning kikerülhetetlen eleme kell, hogy legyen az intézkedésnek. A 
kompetenciafejlesztő és motivációs tréningeket javasolt a szakmai képzési 
programokba is beépíteni. 

A 2014-2020-as időszakban több pályázati felhívás is tartalmaz az 
intézkedéshez kapcsolódó támogatható tevékenységeket. Amennyiben a 
felelősök közvetlenül pályázhatnak, ajánlott élniük a lehetőségekkel, 
amennyiben nem, a Paktumiroda feladata a partnerek tájékoztatása a 
lehetőségekről, valamint szükség esetén segítség nyújtása a pályázati 
dokumentáció összeállításával és az adminisztratív teendők ellátásával 
kapcsolatban. 

Az intézkedés hozzájárul a célcsoport foglalkoztathatóságának javulásához, 
a munkavállaló képes lesz könnyebben beilleszkedni az új 
munkakörnyezetbe, megakadályozható a tartósan álláskeresők inaktívakká 
válása, emellett a foglalkoztatók munkaerőigényének kielégítése gyorsabbá, 
hatékonyabbá válik. 

Tevékenységek 

• Kompetencia felmérések készítése, 

• Képzési tervek összeállítása (szükség esetén egyénekre szabva), 

• Személyiségfejlesztő és motivációs tréningek tartása, 

• Kompetenciafejlesztő képzések, tréningek tartása, 

• Keresetpótló juttatás a képzéseken, tréningeken résztvevőknek, 

• Képzési költségek támogatása. 
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Célcsoportok 

• Alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, 

• a 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő fiatalok 

• 50 év feletti álláskeresők, 

• GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket 
egyedül nevelő felnőttek, 

• Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 

• Inaktív keresők, 

• Megváltozott munkaképességű személyek, 

• Közfoglalkoztatottak, 

• Roma nemzetiségű személyek, 

• Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek. 

Indikátorok 

• Munkakompetencia fejlesztő tréningeken résztvevők száma, 

• A munkakompetencia tréningeket követően a nyílt 
munkaerőpiacon sikeresen elhelyezkedők száma. 

Források 

• a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt kapcsolódó költségei, 

• EFOP-1.11.1-17 - Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése 
és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében 
nonprofit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén, 

• EFOP-1.9.3 - A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak 
fejlesztése, 

• GINOP-5.1.4-17 - Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása, 

• GINOP-5.3.10-17 - Létszámleépítések megelőzése és kezelése, 

• GINOP-6.1.3-17 - Idegen nyelvi készségek fejlesztése, 

• GINOP-6.1.6-17 - Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és 
középvállalatok munkavállalói számára, 

• GINOP-6.1.7-17 - Munkahelyi képzések - támogató szolgáltatások. 

Ütemezés 2018. 1. negyedév – 2019. 4. negyedév 

Felelős szervezet 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a szakmai képzési 
programba épített motivációs és kompetenciafejlesztő tréningek 
esetében) 

• Paktumiroda (a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt költségeiből 
nem finanszírozható projektelemek esetében) 
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Partnerek 

• A paktumterület települési önkormányzatai, 

• Munkaerőpiaci szolgáltatók, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

• Szociális és képző intézmények, 

• Képzéseket, motivációs és kompetenciafejlesztő tréningeket 
folytató szervezetek, 

• Civilszervezetek, egyházak, 

• Nemzetiségi önkormányzatok. 
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4.2. intézkedés: A munkáltatói igényeknek megfelelő szakképzettség elsajátításának elősegítése 

Szükségletek 

Az országos tendenciákhoz hasonlóan a Szolnoki járás foglalkoztatási 
paktum területén is egyre komolyabb problémát jelent a munkaerőhiány. 

A szeptember elején elvégzett kérdőíves felmérés eredményei alapján a 
meghirdetett álláshelyek betöltésének legfőbb nehézségét az jelenti, hogy 
kevés a munkáltatói igényeknek megfelelő szakképzettséggel rendelkező 
munkavállaló, ehhez még hozzátársul az a tendencia, hogy arra a kevés 
alkalmas jelöltre gyakorlatilag rálicitálnak az azonos tevékenységi köröket 
végző munkáltatók. 

A foglalkoztatók által felvázolt legfőbb problémát a nyilvántartott 
álláskeresők képzettségi adatai is alátámasztják: 2017 júniusában az 
álláskeresők 48%-a legfeljebb az általános iskolát végezte el, mellettük 7% a 
gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya – tehát az álláskeresők 
többsége nemcsak a munkáltatói igényeknek megfelelő, de egyéb 
szakképzettséggel sem rendelkezik. 

A fennmaradó mindegy 45%-nyi álláskeresők iskolai végzettsége sem 
feltétlenül egyezik a munkáltatói elvárásokkal, ráadásul a paktumterület 
közel 1 700 működő vállalkozás többsége ezen csoportért kénytelen 
versenyezni (ha épp nem egymástól csábítják át a munkavállalókat), nem 
beszélve Szolnok munkaerő-elszívó hatásáról.  

Intézkedés leírása 

Az intézkedés növeli a célcsoport tagjainak elhelyezkedési esélyeit 
versenyképes szakképzettség megszerzését biztosító képzések nyújtásával. 

A megfelelő képzések indításához ismerni kell a munkáltatói igényeket, 
ezért ennek felmérése szükséges már a képzési jegyzék összeállítását 
megelőzően. 

A későbbi lemorzsolódás valószínűségének csökkentése érdekében a 
képzések megindítása előtt szintfelmérést kell végezni a potenciális 
résztvevők körében, amely során kideríthető azok tudása, készségei, és 
szükség esetén felzárkóztató vagy kompetenciafejlesztő tréningek is 
lefolytathatóak. 

Tekintettel arra, hogy az intézkedés legfőbb célcsoportja a hátrányos 
helyzetű álláskeresők köre, valószínűsíthető, hogy a lehetséges résztvevők 
számára az ingyenes képzések is jelentős anyagi ráfordítást igényelnek (pl. a 
beutazás költségeinek előteremtése miatt), fontos olyan ösztönzők 
beépítése a rendszerbe, mint például utazási támogatás, keresetpótló 
juttatás. Támogatás nemcsak pénzügyi eszközökkel, hanem olyan 
szolgáltatások biztosításával is nyújtható, mint például a gyermekfelügyelet 
vagy a hozzátartozók ápolása. 
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Tevékenységek 

• Munkáltatók képzési igényeinek felmérése, 

•  A képzések lehetséges résztvevőinek a tudásának, képzettségi 
szintjének és készségeinek felmérése, 

• Szükség esetén felzárkóztató tréningek tartása a képzések 
megkezdése előtt, 

• OKJ szerinti szakmai képzések nyújtása, 

• Szakmai alapismeretet nyújtó betanító képzések lefolytatása, 

• Idegen nyelvi képzések tartása, 

• Keresetpótló juttatás biztosítása a képzés résztvevőinek, 

• Utazási támogatás biztosítása, 

• Gyermekfelügyelet és hozzátartozó ápolásának biztosítása. 

Célcsoportok 

• Alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, 

• 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő fiatalok 

• 50 év feletti álláskeresők, 

• GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket 
egyedül nevelő felnőttek, 

• Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 

• Inaktív keresők, 

• Megváltozott munkaképességű személyek, 

• Közfoglalkoztatottak, 

• Roma nemzetiségű személyek, 

• Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek. 

Indikátorok 

• Az intézkedés keretében meghirdetett képzésekben résztvevők 
száma 

• A lefolytatott képzéseket sikeresen teljesítők száma 

Források a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt kapcsolódó költségei 

Ütemezés 2017. 4. negyedév – 2019. 4. negyedév 

Felelős szervezet 

• Paktumiroda (a 2. tevékenység esetében) 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a fennmaradó 
tevékenységekesetében) 
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Partnerek 

• A paktumterület települési önkormányzatai, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

• Képző intézmények, 

• Képzéseket folytató egyéb szervezetek, 

• Munkaerőpiaci szolgáltatók, 

• Gyermek és idősgondozással, foglalkozó kormányzati és civil 
szervezetek, 

• Egészségügyi ellátást, ápolást biztosító intézmények. 

 



Oldal 166 / 279 

 

5. prioritás: Az álláskeresők munkához jutásának támogatása 

5.1. intézkedés: Az elhelyezkedést segítő munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítása 

Szükségletek 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén a munkaerőkínálat 
folyamatosan csökken a természetes fogyásból és a népesség 
elöregedéséből kifolyólag. 

A nyilvántartott álláskeresők számának 2011 óta tartó csökkenésének 
következménye, hogy a paktumterületen is egyre több ágazatban megjelent 
a munkaerőhiány. Ennek ellenére még 2017 júniusában is több mint 1 800 
regisztrált álláskereső szerepelt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal nyilvántartásában, akik jelentős része egy vagy több 
szempont alapján hátrányos helyzetűnek minősült. Ezen csoportok 
esetében a megfelelő munkahely megtalálása gyakran továbbra is jelentős 
kihívásokkal jár, melynek oka részben az, hogy a sikeres elhelyezkedéshez 
szükséges információk nem állnak a rendelkezésükre, vagy kételkednek 
saját tudásukban, képességeikben. Ez azt eredményezheti, hogy a 
meghirdetett állásajánlatot meg sem pályázzák, pedig a képességeik alapján 
alkalmasak lennének a munkakör betöltésére. 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés legfőbb célja az álláskeresők és ezen belül a hátrányos 
helyzetűek álláshoz jutásának elősegítése közvetlen és közvetett eszközök 
felhasználásával. 

A közvetlen eszközökkel a célcsoport támogatható, ebbe a csoportba 
tartozó elemek például a munkaerőpiaci információnyújtás, az álláskeresési, 
valamint a munkavállalási tanácsadás, a mentorprogram. 

A közvetett eszközök is a célcsoport álláshoz jutását segítik, de a 
munkaadókon keresztül. Ezen eszközök alkalmasak lehetnek a célcsoporttal 
szembeni előítéletek mérséklésére, valamint a munkához jutás kezdeti 
időszakában kompenzálható a betanítás idejére eső kevésbé hatékony 
munkavégzésből adódó bevételkiesés. Az eszközök ezen halmazába 
tartoznak a különböző bértámogatások biztosítása a betanítási, a 
munkakipróbálási é a munkagyakorlat szerzési időszakban. 

Tevékenységek 

• Munkaerőpiaci információ nyújtása, 

• Egyéni álláskeresési és munkavállalási tanácsadás, 

• Mentori tanácsadás 

• Bér- és bérjellegű támogatások biztosítása a hátrányos helyzetű 
csoportok foglalkoztatása érdekében. 
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Célcsoportok 

• 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, 

• Megváltozott munkaképességű személyek, 

• Roma nemzetiséghez tartozó személyek. 

Indikátorok 

• Egyéni tanácsadások, munkaerőpiaci információk nyújtásának 
száma (alkalom) 

• Mentori programba bevont személyek száma 

• A bérjellegű támogatások hatására álláshoz jutók száma 

Források 

• TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt célcsoport támogatásra 
fordítható elszámolható költségei 

• Saját források 

Ütemezés 2018. 1. negyedév – 2019. 4. negyedév 

Felelős szervezet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Partnerek 

• Paktumiroda, 

• A paktumterület települési önkormányzatai, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

• Nemzetiségi önkormányzatok, 

• Sérülékeny társadalmi csoportokkal foglalkozó civil szervezetek, 

• Munkaerőpiaci szolgáltatók. 

• Szociális ellátásban résztvevő intézmények, 

 

5.2. intézkedés: 50 év feletti álláskeresők értékteremtő munkavégzésének támogatása 

Szükségletek 

A munkanélküliségi tendenciák vizsgálata során megállapításra került, hogy 
a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén az idősebb (50 év feletti) 
korosztályba tartozó álláskeresők elhelyezkedési esélyei lényegesen 
kedvezőtlenebbek más korcsoportokénál, és ez hatványozottan igaz az 
idősek csoportján belül a 60 év felettiekre. 

Emiatt szükséges a csoport munkaerőpiaci integrációjára kiemelt figyelmet 
fordítani. 

Intézkedés leírása Jelen intézkedés magában foglalja a 4.1 a 4.2 és az 5.1. intézkedésben 
meghatározott tevékenységeket, azzal, hogy a programokba való bevontak 
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körének kiválasztása során kiemelt figyelmet szükséges fordítani az 50 év 
feletti korosztályra. 

Az idősebb álláskeresők elhelyezkedési esélyeit csökkentheti, hogy bár 
rendelkezhet az adott szakma betöltéséhez szükséges szakképzettséggel, 
azonban ez a technológiai fejlődés hatására mára elavult. Az elavult tudás 
szakmai továbbképzéssel frissíthető, ezáltal is növelve a célcsoport 
elhelyezkedési esélyeit 

Tevékenységek 

• Munkavállalói készségek, kompetenciák fejlesztése a 4.1. 
intézkedésben meghatározott tevékenységeknek megfelelően, 

• Szakmai képzéseken történő részvétel biztosítása a 4.2 
intézkedésben leírtaknak megfelelően, 

• Szakmai továbbképzés biztosítása, 

• Munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítása az 5.1. intézkedésben 
leírtaknak megfelelően. 

Célcsoportok • 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők száma 

Indikátorok • Álláshoz jutó 50 év felettiek száma 

Források 

• a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt kapcsolódó költségei 

• EFOP-1.11.1-17 - Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése 
és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében 
nonprofit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén, 

• EFOP-1.9.3 - A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak 
fejlesztése, 

• GINOP-5.1.4-17 - Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása, 

• GINOP-5.3.10-17 - Létszámleépítések megelőzése és kezelése, 

• GINOP-6.1.3-17 - Idegen nyelvi készségek fejlesztése, 

• GINOP-6.1.6-17 - Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és 
középvállalatok munkavállalói számára, 

• GINOP-6.1.7-17 - Munkahelyi képzések - támogató szolgáltatások. 

Ütemezés 2017. 4. negyedév – 2019. 4. negyedév 

Felelős szervezet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
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Partnerek 

• Paktumiroda 

• A paktumterület települési önkormányzatai, 

• Munkaerőpiaci szolgáltatók, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

• Szociális és képző intézmények, 

• Képzéseket, motivációs és kompetenciafejlesztő tréningeket 
folytató szervezetek, 

• Civilszervezetek, egyházak, 

• Nemzetiségi önkormányzatok. 

 

5.3. intézkedés: Fiatal álláskeresők és a pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatása 

Szükségletek 

A nyilvántartott álláskeresők között a 25 éven aluliak aránya közel 16% volt 
2017 júniusában. Ezen belül a 20-24 évesek aránya (hasonlóan a 45-49 éves 
korosztályhoz) 12%. Habár más korcsoportokhoz képest jelentősebb eltérés 
nem mutatható ki, de a fiatalok esetében figyelembe kell venni, hogy 
jelentős részük a közép- vagy a felsőfokú oktatási intézményekben folytatott 
tanulmányai miatt még meg sem jelentek a munkaerőpiacon. 

A vizsgált időszak 1 849 álláskeresőjéből 160 fő számított pályakezdőnek. 

Munkaerőpiaci szempontból a célcsoport hátrányos helyzetét legfőképp a 
szakmai gyakorlat és a munkatapasztalat hiánya indokolja (a megfelelő 
munkatapasztalat birtoklása a kérdőíves felmérés eredményei alapján a 
harmadik legfontosabb szempont a képzettség és a motiváció mellett a 
munkavállalók kiválasztása során). 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés a fiatal álláskeresők és a pályakezdők hátrányait hivatott 
csökkenteni. Mivel a célcsoport tagjai nem rendelkeznek kellő 
munkatapasztalattal, ezért a foglalkoztatásuk esetén előfordulhat a lassabb 
munkavégzés, gyakoribb lehet a hibák elkövetése, emellett más 
munkavállalókat is leköthet a betanításuk és a segítségnyújtás. A fenti okok 
hozzájárulnak, hogy a munkáltatók a célcsoport tagjait nem szívesen 
alkalmazzák. 

Ez a hátrány gyakornoki programok folytatásával, a célcsoport 
foglalkoztatásának támogatásával mérsékelhető. Reális alternatíva a 
célcsoport önfoglalkoztatásának támogatása is, ennek részletes leírása 2.1. 
intézkedésben található meg. 

Tevékenységek 

• Gyakornoki programok megvalósítása, 

• Munkatapasztalat szerző támogatás biztosítása, 

• Bérköltség támogatás biztosítása. 

Célcsoportok 
• 25 év alatti fiatalok 

• 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 
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Indikátorok 

• Gyakornoki programokban résztvevők száma 

• Munkatapasztalat-szerző és bérköltség támogatásban részesülők 
száma 

• A program hatására álláshoz jutó 25 éven aluliak és pályakezdők 
száma 

Források 

• a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt kapcsolódó költségei, 

• GINOP-5.1.9-17 - Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának 
ösztönzése - képzés és mentorálás, 

• GINOP-5.2.3-16 - Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási 
költségeinek támogatása, 

• GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására, 

• GINOP-5.2.7-17 - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása, 

• VP2-6.1.1-16 - A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott 
induló támogatás, 

• Saját források. 

Ütemezés 2018. 1. negyedév – 2019. 4. negyedév 

Felelős szervezet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Partnerek 

• Paktumiroda, 

• A paktumterület települési önkormányzatai, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

• Helyi vállalkozások és egyéb foglalkoztatók, 

• Fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek. 
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6. prioritás: A munkavállalók munkába járásának segítése 

6.1 intézkedés: Ingázási feltételek javítása 

Szükségletek 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum településeinek munkanélküliségi 
statisztikáiban nagy szórás tapasztalható. A paktumterület egészére vetítve 
az álláskeresők relatív mutatója 5,9% volt 2017 júniusában, ennél 
lényegesen alacsonyabb volt a munkanélküliség Szászberekben (2,5%), míg 
Zagyvarékas területén a relatív mutató közel 5 százalékponttal volt 
magasabb (10,6%). 

Nagy területi különbségek rajzolódnak ki a közfoglalkoztatási rátában is: a 
legalacsonyabb és a legmagasabb érték között az eltérés meghaladja a 35 
százalékpontot. 

Ezen területi különbségek egyik lehetséges oka az alacsony mobilitási 
hajlandóság a paktumterület lakónépességének tagjai körében, melyet a 
2017 júniusában megtartott partnerségi rendezvények is alátámasztanak. 
Ennek hátterében a hiányos közösségi közlekedés állhat. A Szolnok 
központú közlekedési hálózat miatt a települések közösségi közlekedéssel 
való összeköttetése viszonylag kedvezőtlen, legfeljebb 3-5 településből álló 
csoportok között megoldott az átszállás nélküli utazás lehetősége. 
Különösen rossz helyzetben van Besenyszög, hiszen a járásból az egyetlen 
település, amellyel közvetlen összeköttetéssel rendelkezik, az Szolnok 
(amely nem része a paktumterületnek). Autóbusszal gyakorlatilag Szajol is 
elérhetetlen, azonban a község elzártságát a vasúti kapcsolatai némiképp 
oldják. 

További problémát jelenthet a leromlott állapotú úthálózat, mely a 
paktumterület legtöbb útvonalának jellemzője, különösen a 4 és 5 
számjegyű összekötő utakon. 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés célja a települések közötti közlekedés feltételeinek, valamint 
a települések elérhetőségének javítása az ingázási idő csökkentése 
érdekében. 

Ennek során felmérésre kerül a közlekedési hálózat állapota és a 
tömegközlekedés helyzete, ezt követően azonosíthatók a beavatkozási 
pontok (felújítandó, karbantartandó területek, hol érdemes a hálózat 
bővítése, érdemes-e a közösségi közlekedési járatok útvonalának, 
menetrendjének módosítása stb.). Ezen intézkedések többségének 
megvalósítása elsősorban az állami szereplőktől függ, ezért a paktum 
feladata főleg az, hogy hatékony érdekérvényesítéssel érje el azok 
cselekvését.  

A tömegközlekedés átszervezésének vizsgálata során kiderülhet, hogy a 
közlekedési társaságoknak a buszjáratok menetrendjét, útvonalát nem éri 
meg módosítani, azonban a partnerség tagjai közösen szervezhetnek 
különjáratokat a munkahelyek és a lakóhelyek között. 

Amennyiben a települések közötti távolság vagy a menetidő hossza a napi 
szintű ingázást nem tenné lehetővé, a munkavállalás a lakhatás 
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támogatásával is elősegíthető bérlakás biztosításával vagy a lakásbérlés 
támogatásával. 

Tevékenységek 

• A paktumterület közlekedési hálózatának és közösségi közlekedési 
rendszerének átfogó vizsgálata, szükséges beavatkozások 
azonosítása, 

• Hatékony lobbi tevékenység az állami szereplőknél a szükséges 
beavatkozások végrehajtása érdekében, 

• A településeket összekötő kerékpárút hálózat bővítése, 

• Közös buszjáratok szervezése a paktumterület jelentősebb 
munkahelyei és az egyes települések között 

• Lakásbérlés támogatása bérlakás biztosításával vagy 
lakástámogatás nyújtásával, 

Célcsoportok 

• A paktumterület vállalkozói, foglalkoztatói, 

• Munkavállalók, 

• Regisztrált álláskeresők. 

Indikátorok 
• Felújított utak hossza 

• Az átlagos elérési idő csökkenése az intézkedések hatására 

Források 

• TOP-3.1.1-16 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, 

• TOP-1.3.1-16 - Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés, 

• Saját források. 

Ütemezés 2017. 4. negyedév – 2019. 1. negyedév 

Felelős szervezet • Paktumiroda 

Partnerek 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

• A paktumterület települési önkormányzatai, 

• Magyar Közút Nonprofit Zrt., 

• Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt., 

• Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., 

• A paktumterületen működő vállalkozások, 

• A paktumterületen tevékenységet folytató egyéb foglalkoztatók. 
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6.2 intézkedés: Gyermekellátási intézményrendszer fejlesztése 

Szükségletek 

A kisgyermekes szülők munkába állásának legfőbb feltétele, hogy a 
munkában töltött idő alatt a gyermekük felügyeletét meg tudják oldani. 
Korábban ezt a feladatot gyakran a nagyszülők látták el, azonban 
napjainkban részben a nyugdíjkorhatár emelkedésének köszönhetően is 
egyre inkább jellemző, hogy az idősebb generáció tagjai is munkát vállalnak, 
így nem tudják vállalni a gyermekfelügyeletet. 

A gyermekellátás intézményes formáját a bölcsődék, az óvodák és a családi 
napközik jelentik, azonban a paktumterületen a települések és a 0-5 éves 
korosztály számához viszonyítva – az óvodákat leszámítva – hiányos az 
ellátás.  

A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa alapján családi napközik jelenleg 
egyáltalán nem működnek a paktumterületen, és bölcsőde is mindössze 
Martfű, Nagykörű, Rákóczifalva, Újszász és Zagyvarékas területén található. 
Ezek az intézmények az újszászitól eltekintve gyakorlatilag teljes 
kapacitáskihasználtsággal működnek. 

A kisgyermekes szülők mielőbbi munkába állásának igényét a 
munkaerőpiaci folyamatok is alátámasztják. A paktumterületen az ország 
más területeihez hasonlóan megjelent a munkaerőhiány, a bejelentett 
álláshelyek száma 2016-ban közel 3 000 darab volt, míg 2017. 1. félévében 
1 265. 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés legfőbb célja a kisgyermekes szülők munkába állásának 
támogatása a gyermekellátás intézményrendszerének bővítése, fejlesztése 
által. 

Az első lépés a gyermekellátási intézményrendszer pontos felmérése, amely 
magában foglalja a jelenlegi intézmények állapotát, beleértve az 
infrastruktúra és az eszközök minőségét is, a rendelkezésre álló 
férőhelyeket, és a meglévő vagy szükséges humánerőforrás igényt. Fel kell 
mérni az intézmények iránti lakossági igényeket, amely magában foglalja 
azt, hogy érdemes-e bővíteni a meglévő intézményi kapacitásokat, valamint, 
hogy mely településeken szükséges még bölcsőde vagy családi napközi 
alapítása. 

Bővítés és új intézmény alapítása esetén a keletkező humánerőforrás igény 
biztosításához a paktumprojekt keretein belül képzési és foglalkoztatási 
támogatások nyújthatóak.  

A 2014-2020-as időszakban több pályázati felhívás is tartalmaz az 
intézkedéshez kapcsolódó támogatható tevékenységeket. Amennyiben a 
felelősök közvetlenül pályázhatnak, ajánlott élniük a lehetőségekkel, 
amennyiben nem, a Paktumiroda feladata a partnerek tájékoztatása a 
lehetőségekről, valamint szükség esetén segítség nyújtása a pályázati 
dokumentáció összeállításával és az adminisztratív teendők ellátásával 
kapcsolatban 
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Tevékenységek 

• A gyermekellátási intézményrendszer felmérése, szükséges 
beavatkozások azonosítása, 

• Bölcsődékre, családi napközikre vonatkozó igényfelmérés, szükség 
esetén a meglévő intézmények bővítésének, új intézmények 
létrehozásának előkészítése, 

• A tervezett beavatkozások végrehajtása, a szükséges 
humánerőforrás toborzása, 

• Munkaerőhiány esetén a megfelelő szakmai képzések, 
kompetenciafejlesztő tréningek lebonyolítása. 

Célcsoportok 

• Kisgyermekes munkavállalók, 

• A gyermekelhelyezés nehézsége miatt otthonmaradó kisgyermekes 
szülők, 

• Gyermekvállalás előtt álló munkavállalók, 

• 0-6 éves gyermekek, 

• Nyilvántartott álláskeresők. 

Indikátorok 

• Feladatellátási helyek száma a gyermekellátásban, 

• Férőhelyek száma a gyermekellátásban, 

• A gyermekellátási intézményekbe beíratott gyermekek száma, 

• Foglalkoztatottak száma a gyermekellátásban. 

Források 

• a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt képzéshez és foglalkoztatás 
támogatáshoz kapcsolódó költségei, 

• TOP-1.4.1-16 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével, 

• GINOP-5.3.8-17 - Munkahelyi bölcsődék létrehozásának 
támogatása, 

• Saját források. 

Ütemezés 2017. 3. negyedév – 2019. 4. negyedév 

Felelős szervezet 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (szakmai képzések és 
kompetenciafejlesztő tréningek lebonyolítása esetén) 

Paktumiroda (egyéb tevékenységek esetén 

Partnerek 

• A paktumterület települési önkormányzatai, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

• A paktumterület működő gyermekellátási intézményei, 

• Képzéssel, humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó intézmények, 

• A paktumterület munkáltatói. 
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7. prioritás: Rugalmas foglalkoztatás ösztönzése 

7.1. intézkedés: Atipikus, rugalmas foglalkoztatás ösztönzése 

Szükségletek 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén 2017. júniusában 1 849 
álláskeresőt tartott nyilván a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal. 
Az álláskeresők között (és nagy valószínűséggel az inaktívak között is) többek 
életében olyan akadályozó tényezők jelenhetnek meg (mint például 
kisgyermek nevelése, oktatásban való részvétel idős vagy beteg 
hozzátartozó gondozása, ápolása), melyek miatt a hagyományos 
foglalkoztatási keretek közötti munkavégzés vagy a nagyobb távolságra 
történő ingázás nem megoldható. 
A hagyományos munkavégzés mellett olyan rugalmas foglalkoztatási formák 
léteznek, melyek képesek a munka és a magánélet hatékonyabb 
összehangolására, ezáltal a fentebb bemutatott csoport munkába állásához 
is hozzájárulnak. Ilyen ún. atipikus foglalkoztatási formákba tartozik pl. a 
részmunkaidő, az osztott munkaidőben való foglalkoztatás, a távmunka és a 
munkaidőkeret alkalmazása. 
Annak ellenére, hogy a magyar jogi szabályozás viszonylag tág lehetőséget 
nyújt ezen rugalmas foglalkoztatási formák alkalmazására, jelenleg nem 
számítanak elterjedtnek. 

Intézkedés leírása 

A prioritás legfőbb célja a foglalkoztatottsági szint növelése azáltal, hogy az 
atipikus foglalkoztatási formák elterjesztésével és bevezetésével olyan 
munkavállalók álláshoz jutása válik biztosítottá, akik számára a 
hagyományos munkarendben történő munkavégzés valamely okból 
kifolyólag nem lehetséges. Többféle atipikus foglalkoztatási forma létezik, 
melyek a következők: 

• távmunka 

• részmunkaidős foglalkoztatás 

• határozott idejű foglalkoztatás 

• osztott munka (jobshare) 

• rugalmas munkaidőkeret 

• diákmunka 

• egyszerűsített és alkalmi foglalkoztatás 

• bedolgozói munka 

• önfoglalkoztatás 

• munkaerő-kölcsönzés 

• megbízásos szerződéses jogviszonyok 

• több munkáltató által létesített munkaviszony 

Ennek érdekében fel kell venni a munkáltatókkal a kapcsolatot, meg kell 
ismertetni velük a rugalmas foglalkoztatás jogi hátterét, és az 
alkalmazásukkal járó előnyöket mind a munkáltatói, mind a munkavállalói 
oldalon. Ehhez korábbi jó gyakorlatok bemutatása is javasolt. Meg kell 
vizsgálni, hogy mely foglalkoztatóknál milyen munkakörökben lehet 
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eredményesen meghonosítani az atipikus foglalkoztatást, valamint 
támogatni kell ezek kipróbálását, mivel a gyakorlati tapasztalatok segítik az 
objektív döntés meghozatalát a jövőre nézve. 
A 2014-2020-as időszakban több pályázati felhívás is tartalmaz az 
intézkedéshez kapcsolódó támogatható tevékenységeket. Amennyiben a 
felelősök közvetlenül pályázhatnak, ajánlott élniük a lehetőségekkel, 
amennyiben nem, a Paktumiroda feladata a partnerek tájékoztatása a 
lehetőségekről, valamint szükség esetén segítség nyújtása a pályázati 
dokumentáció összeállításával és az adminisztratív teendők ellátásával 
kapcsolatban. 
Az intézkedés együttesen járul hozzá a munkaerőhiány és a 
munkanélküliség csökkentéséhez és a Foglalkoztatási Stratégia átfogó 
céljainak teljesüléséhez. 

Tevékenységek 

• A rugalmas foglalkoztatást segítő népszerűsítő kampányok 
lefolytatása, 

• Az atipikus foglalkoztatási jogi hátterének ismertetése, 

• Jó gyakorlatok bemutatása, 

• Az atipikus foglalkoztatási formák kipróbálásának támogatása, 

• Szükséges szervezeti átalakítások lefolytatásának támogatása, 

• A foglalkoztatók infrastrukturális hátterének átalakításának 
támogatása (pl. távmunkához szükséges informatikai fejlesztések), 

Célcsoportok 

• Regisztrált álláskeresők, kiemelten a hátrányos helyzetűek: 

o Alacsony iskolai végzettségűek, 

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

o 50 év felettiek, 

o GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább 
egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, 

o Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 

o Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, 

o Megváltozott munkaképességű személyek, 

o Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

• A paktumterület munkaadói 

Indikátorok 

• Rugalmas foglalkoztatási formákat bevezető munkáltatók száma 

• Rugalmas foglalkoztatás keretein belül foglalkoztatott 
munkavállalók száma 

Források 

• GINOP-5.3.2-16 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a 
konvergencia régiókban - Rugalmas, családbarát foglalkoztatási 
módszerek bevezetése a munkáltatóknál 

• Saját források 

Ütemezés 2018. 1. negyedév – 2019. 4. negyedév 
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Felelős szervezet Paktumiroda 

Partnerek 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

• A paktumterület települési önkormányzatai 

• A térség foglalkoztató szervezetei 
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8. prioritás: Partnerségi kapcsolatok kialakítása és fenntartása 

8.1. intézkedés: Hosszú távú együttműködés kialakítása a munkaerőpiaci szereplők között 

Szükségletek 

A Martfű Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal a TOP -5.1.2-15 kódszámú pályázati felhívásra támogatási 
kérelmet nyújtott be „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” címmel, melyet 
a Közreműködő Szervezet TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számon 
regisztrált, majd az Irányító Hatóság a 2017. március 14-én kelt döntése 
értelmében támogatásban részesített. A projekt céljai a pályázati 
dokumentáció mellékletét képező Megvalósíthatósági Tanulmányban 
leírtak értelmében a következők: 

• a járás területén belül az álláskeresők száma csökkenjen, 

• az álláskeresők olyan támogatásban részesüljenek, amellyel hosszú 
távon képesek aktív szereplőivé válni a foglalkoztatásnak, 

• a járásban reális foglalkoztatási igényekre tudjanak reagálni, tehát 
elsősorban a hiányszakmákhoz szükséges humánerőforrást 
biztosítsák, 

• a foglalkoztatás minősége javuljon a járáson belül, 

• csökkentsék az egyenlőtlenséget anyagi, társadalmi, szociális és 
földrajzi elhelyezkedés tekintetében is. 

A projekt céljainak teljesítése a munkaerőpiacon jelen lévő szereplők (pl. 
foglalkoztatók, munkavállalók, képző intézmények stb.) együttműködése 
nélkül nem lehetséges. Minden szereplő eltérő nézőpontból látja a 
folyamatokat, így a felmerülő problémákra a lehető legjobb megoldási 
javaslatot lehet elkészíteni. 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés rövidtávon a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 eredményes 
végrehajtását szolgálja, hosszú távú cél a kialakult szoros partnerségi 
kapcsolatok fenntartása a projektmegvalósítást követő időszakban is. 

Az intézkedés keretein belül a legfontosabb tevékenység a folyamatos 
kapcsolattartás. Ennek egyik intézményesített formája a Foglalkoztatási 
Fórumok tartása, a működési szabályzatoknak megfelelően legalább évente 
2 alkalommal. Ezeken a fórumokon megismerhetőek a munkáltatók 
problémái, és felmerülhetnek olyan javaslatok, melyek elősegítik ezek 
megoldását. A rendszeres formális és nem formális kapcsolattartás erősíti a 
felek között a bizalmat, amely hozzáárul a munkaerőpiac keresleti és kínálati 
oldalának egyensúlyi irányba való eltolódásához. 
Érdemes rendszeres felméréseket készíteni a munkaerőpiaci szereplők 
igényeiről, a foglalkoztatási paktumszervezet működésével kapcsolatos 
elégedettségről, az esetleges hiányosságokról és a megoldási javaslatokról. 
Ehhez kapcsolódóan javasolt a paktum honlapján egy javaslatokat és 
észrevételeket összegyűjtő kommunikációs felületet kialakítani. 
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Tevékenységek 

• Együttműködési Megállapodás kötése a Szolnoki járás 
foglalkoztatási paktum területén megtalálható munkaerőpiaci 
szereplőkkel, 

• Folyamatos kapcsolattartás, 

• Igényfelmérések készítése, 

• Rendszeres elégedettség-felmérés készítése, 

• Közös fórumok, rendezvények szervezése, 

• Internetes felület létrehozása a partnerek közötti kommunikáció 
biztosítása céljából. 

Célcsoportok 

• A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum Együttműködési 
Megállapodását aláíró szervezetek 

• Egyéb, a megállapodást alá nem író munkaerőpiaci szereplők 

Indikátorok 

• A foglalkoztatási együttműködésben résztvevő partnerek száma, 

• Megtartott partnerségi rendezvények száma, 

• Partnerségi rendezvényeken résztvevők száma, 

• Elvégzett igényfelmérések száma, 

• Igényfelmérésekben résztvevők száma. 

Források 
• A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt költségvetése 

• Partnerek működési hozzájárulása 

Ütemezés 2017. 1. negyedév – 2020. 1. negyedév 

Felelős szervezet Martfű Város Önkormányzata 

Partnerek 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

• A Mezőtúri járás települési önkormányzatai, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

• A járás képző intézményei, 

• Civil szervezetek, 

• Egyházak, 

• Foglalkoztatók, 

• Munkavállalók, 

• Regisztrált álláskeresők, 

• Közfoglalkoztatottak, 

• Inaktívak. 
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8.2. intézkedés: A megyei és a helyi paktum közötti tevékenységek összehangolása 

Szükségletek 

Magyarország Kormánya a 2014 augusztusában elfogadott „Magyarország 
Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” című 
dokumentumban célkitűzésként határozta meg az emberi erőforrás 
fejlesztést, a foglalkoztatás ösztönzését és a társadalmi együttműködések 
támogatását. A célkitűzések teljesítése érdekében a Terület és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében 3 pályázati konstrukció is 
támogatja a foglalkoztatási együttműködések kialakítását, ezek a 
következők: 

• TOP-5.1.1 – megyei szintű foglalkoztatási együttműködések, 

• TOP-5.1.2 – helyi foglalkoztatási együttműködések, 

• TOP-6.8.2. – helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú 
város területén és várostérségében. 

A 3 pályázati felhívás által támogatott projektek összesen 11 
paktumszervezet megalakulását teszik lehetővé Jász-Nagykun-Szolnok 
megye területén (egy megyei paktum, egy Szolnok városára vonatkozó 
paktum, valamint 9 db járási paktum). 

A paktumok által megvalósításra kerülő tevékenységek szorosan 
kapcsolódnak egymáshoz, ennek legfőbb okai:  

• A megyei paktum Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területét 
lefedi, Szolnok Megyei Jogú Város kivételével, tehát a megye 
jelentős részén két paktumprojekt fut párhuzamosan, gyakorlatilag 
azonos célcsoporttal. 

• A munkaerő vándorlását nem lehet a paktumterületek határainál 
megállítani. Gyakori, hogy a munkavállalók lakó- és munkahelye a 
szomszédos vagy akár egy távolabbi járásban található. Ebből a 
szempontból különösen fontos Szolnok, amely a megye egyik 
gazdasági-foglalkoztatási központjának tekinthető. A 
paktumterületek közötti munkaerő vándorlás problémáját az egyes 
paktumszervezeteknek közösen kell kezelniük. 

A fentiekből is következik, hogy az egyes paktumok erős kölcsönhatást 
gyakorolnak egymásra, az esetlegesen eltérő stratégiai célok akár egymás 
hatásainak gyengítését is előidézhetik. Emiatt fontos, hogy meglegyen a 
szereplők céljai közötti szinergia, valamint a megvalósítás során is 
folyamatos legyen a kapcsolattartás. 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés végrehajtása gyakorlatilag már kezdetét vette, hiszen a 
Foglalkoztatási Stratégia célrendszerének meghatározása során 
meghatározó szempont volt a Megyei Stratégiához való illeszkedés, melyet 
a dokumentum 5.7. fejezete bizonyít. 

A Foglalkoztatási Stratégiák megvalósítás során fontos a megyei és járási 
paktumszervezetek között a folyamatos kapcsolattartás és a 
tapasztalatcsere. Az esetleges párhuzamosságok, konfliktusok elkerülése 
érdekében érdemes körül határolni azokat a területeket, amelyek inkább a 
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megyei vagy a helyi paktumokban jelennek meg markánsabban, emellett az 
elvégzendő feladatok is megoszthatóak egymás között.  

A megyei és helyi paktumszervezetek részvételével rendszeres szakmai 
egyeztetéseket, fórumokat szükséges tartani, ahol a szereplők 
megoszthatják egymással a működési tapasztalataikat, a kialakított jó 
gyakorlataikat. 

A hatékony kommunikáció érdekében javasolt állandó kapcsolattartó 
személy kijelölése valamennyi paktum esetében. 

Tevékenységek 

• Az országos és megyei szakpolitikai célok, intézkedések vizsgálata, 

• A Járási Stratégia és Akcióterv készítése során megállapított célok, 
intézkedések illeszkedésének biztosítása a megyei és országos 
stratégiákhoz, 

• A megyei és a járási paktum kapacitásainak és szolgáltatásának 
összehangolása, 

• Rendszeres szakmai egyeztetések tartása az egyes területi szintek 
képviselői között, 

• Kapcsolattartók kijelölése, folyamatos kapcsolattartás biztosítása, 

• A stratégia megvalósítása során szerzett tapasztalatok, jó 
gyakorlatok megosztása, 

• Monitoring rendszer működtetése, 

• Indokolt esetben az intézkedések vagy a kapcsolódó tevékenységek 
módosításának kezdeményezése, végrehajtása. 

Célcsoportok • A megyei és helyi paktumszervezetek 

Indikátorok Nem releváns 

Források • A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt költségvetése 

Ütemezés 2017. 2. negyedév – 2020. 1. negyedév 

Felelős szervezet Paktumiroda 

Partnerek 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megye megyei és helyi paktumszervezetei. 
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4 Az Akcióterv nyomon követése 

 Monitoring és értékelés 

A monitoring és értékelési rendszer feladata a foglalkoztatási stratégiában megfogalmazott célok 
teljesítéséről, a hatások eléréséről, a minőség biztosításáról, a rendelkezésre álló erőforrások optimális 
kihasználásáról és a vállalt határidők pontos betartásáról történő számadás. 

A fentiek figyelembe vételével minden beavatkozás, tevékenység megtervezése előtt meg kell 
határozni a központi problémát, amelyre megoldást kell találni, azonosítani szükséges azon eszközöket 
és tevékenységeket, amelyekkel a probléma kezelhető, valamint meg kell határozni a tervezett 
beavatkozások eredményeit. 

A felsoroltak alapján már a projektfejlesztés szakaszában megfogalmazhatók és megalapozhatók a 
projekttől elvárt eredmények és hatások. Ennek alapfeltételei, hogy világos beavatkozási logikára 
épülő projektet dolgozzunk ki, jelöljük ki az outputok és eredmények mérésére alkalmas indikátorokat, 
tervezzük meg a projekt végrehajtását támogató monitoring és értékelési tevékenységek feltételeit. 

4. ábra: A tervezés és a monitoring és értékelési rendszer összefüggése 

 

Forrás: Működési és Monitoring kézikönyv 

A monitoring feladata a projekt előrehaladásának vizsgálata, melynek módszere a folyamatos 
adatgyűjtés. Segítségével megállapítható, hogy az adott tevékenység a tervezett határidőig 
megvalósítható-e, elérhetőek-e az időpontra a tervezett outputok, valamint a projekt lezárásával a 
kívánt eredmények. A monitoring hozzájárul a megvalósítás során felmerülő lehetséges kockázatok, 
problémák, akadályozó tényezők időben történő felismeréséhez és kezeléséhez. 

Az értékelés célja a program eredményességének és a tervezett gazdasági-társadalmi hatások sikeres 
elérésének vizsgálata. 

A monitoring és értékelés tehát két különböző, de egymást kiegészítő tevékenység, melyek 
alkalmazása a projekt eltérő életciklusában esedékes. 

A tevékenység részletes leírását és a kapcsolódó feladatokat a Működési és Monitoring kézikönyv 5. 

fejezete részletezi. 
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 Azonosított indikátorok 

A jól működő monitoring és értékelési rendszerhez megfelelő, objektív indikátorokat szükséges meghatározni. A számszerűsíthető indikátorok alkalmasak 

arra, hogy a kiinduló helyzetet felmérjük, és pontos kimeneti eredményeket rögzíthessünk. A meghatározott indikátorok javaslatként szerepelnek a 

dokumentumban, valamennyi mutató mérése és nyomon követése nem szükséges, azonban ajánlott intézkedésenként legalább 1 db alkalmazása. Ettől 

eltérően a TOP-5.1.2.-15 azonosító számú pályázati felhívásban szereplő mutatók mérése kötelező, a vállalt célértékektől való elmaradás szankciókat vonhat 

maga után. Az indikátorok méréséről, értékeléséről részletes leírás a Működési és Monitoring kézikönyv 5. fejezetében található. 

Az akcióterv intézkedéseihez kapcsolódó indikátorokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

1. táblázat: Az akcióterv intézkedéseihez kapcsolódó indikátorok listája 

Intézkedés Indikátor 
Indikátor 

típusa 
Mértékegység Mérés forrása 

Mérés 
gyakorisága 

A TOP-5.1.2-15 pályázati 
felhíváshoz kapcsolódó 

kötelező indikátorok 

A foglalkoztatási paktumok keretében 
álláshoz jutók száma 

eredmény fő 

Foglalkoztatási megállapodás 
dokumentációja 

Munkaszerződés, önfoglalkoztatást 
igazoló okmányok 

évente 

A foglalkoztatási paktumok keretében 
álláshoz jutók közül a támogatás után 

hat hónappal állással rendelkezők száma 
eredmény fő 

Foglalkoztatási megállapodás 
dokumentációja 

Munkaszerződés, önfoglalkoztatást 
igazoló okmányok 

évente 

A foglalkoztatási paktumok keretében 
munkaerőpiaci programokban 

résztvevők száma 
output fő Indikátorlap évente 

1. prioritás: A helyben működő vállalkozások megerősítése 

1.1 intézkedés: Vállalkozások 
hálózatosodásának 

támogatása 

A program hatására létrehozott 
vállalkozások közötti együttműködések, 

klaszterek száma 
output db Együttműködési szándéknyilatkozatok évente 

Együttműködésben, klaszterekben 
résztvevő vállalkozások száma 

output db együttműködési szándéknyilatkozatok évente 
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Intézkedés Indikátor 
Indikátor 

típusa 
Mértékegység Mérés forrása 

Mérés 
gyakorisága 

1.2. intézkedés: Vállalkozói 
ismeretek fejlesztése 

Megszervezett vállalkozói képzések 
száma 

output db 
A képzések meghirdetését igazoló 

dokumentumok 
évente 

Vállalkozói képzéseken résztvevők száma output fő Jelenléti ívek évente 

Vállalkozói képzéseket sikeresen 
teljesítők száma 

eredmény fő Kiadott oklevelek évente 

Vállalkozói tanácsadásba bevont 
szervezetek, egyéni vállalkozók száma 

output db A paktumiroda nyilvántartása évente 

Vállalkozói tanácsadáson résztvevők 
száma 

output fő Tanácsadók által vezetett kimutatások évente 

2. prioritás: A Működő vállalkozások számának növelése 

2.1. intézkedés: 
Önfoglalkoztatás és 

vállalkozás indításának 
támogatása 

Regisztrált vállalkozások száma output db KSH adatbázis évente 

Működő vállalkozások száma output db KSH adatbázis évente 

Egyéni vállalkozások számának változása eredmény db KSH adatbázis évente 

2.2. intézkedés: Vállalkozások 
letelepedésének ösztönzése 

Befejezett üzleti infrastruktúra-
fejlesztést célzó beruházások száma 

output db műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek évente 

Fejlesztéssel érintett ipari terület 
nagysága 

output ha 
engedélyes tervek, tulajdoni lap(ok), 

helyszínrajzok 
évente 

A befektetés ösztönzési tevékenység 
hatására betelepülő vállalkozások száma 

eredmény db 
helyi önkormányzatok és a 
paktumiroda kimutatása 

évente 

A befektetés ösztönzési tevékenység 
hatására megvalósított beruházások 

száma 
eredmény db 

helyi önkormányzatok és a 
paktumiroda kimutatása 

évente 

2.3. intézkedés: Helyi termék- 
és szolgáltatásfejlesztés és a 

Helyi termékek és szolgáltatások száma output db önkormányzati nyilvántartások évente 

A program hatására bevezetésre kerülő 
új termékek és szolgáltatások száma 

eredmény db önkormányzati nyilvántartások évente 
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Intézkedés Indikátor 
Indikátor 

típusa 
Mértékegység Mérés forrása 

Mérés 
gyakorisága 

helyben történő értékesítés 
feltételeinek megteremtése 

Helyi termékek vagy szolgáltatások 
értékesítésével foglalkozó egyéni- és 

társas vállalkozások száma 
output db önkormányzati nyilvántartások évente 

3. prioritás: Inaktívak visszaterelése a munkaerőpiacra 

3.1. intézkedés: A nyílt 
munkaerőpiacon dolgozni 

képes és hajlandó potenciális 
munkavállalók azonosítása és 

mozgósítása 

Megszólított inaktív keresők száma output fő 
Jelenléti ívek, programokon való 

részvételt igazoló dokumentumok 
évente 

Sikeresen mozgósított inaktívak száma eredmény fő 
KSH inaktív keresőkre vonatkozó 

kimutatása 
évente 

4. prioritás: A munkáltatói igényeknek megfelelő tudással rendelkező munkavállalók biztosítása 

4.1. intézkedés: 
Munkavállalói készségek, 
kompetenciák fejlesztése 

Munkakompetencia fejlesztő 
tréningeken résztvevők száma 

output fő Jelenléti ívek évente 

A munkakompetencia tréningeket 
követően a nyílt munkaerőpiacon 

sikeresen elhelyezkedők száma 
eredmény fő A Paktumiroda kimutatása évente 

4.2. intézkedés: A 
munkáltatói igényeknek 

megfelelő szakképzettség 
elsajátításának elősegítése 

Az intézkedés keretében meghirdetett 
képzésekben résztvevők száma 

output fő 
megkötött hatósági szerződés vagy 

jelenléti ív 
évente 

A lefolytatott képzéseket sikeresen 
teljesítők száma 

eredmény fő 
Az általános pénzügyi eljárásrendben 

meghatározott dokumentumok. 
évente 

5. prioritás: Az álláskeresők munkához jutásának támogatása 

5.1. intézkedés: Az 
elhelyezkedést segítő 

munkaerőpiaci szolgáltatások 
biztosítása 

Egyéni tanácsadások, munkaerőpiaci 
információk nyújtásának száma 

output alkalom 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal kimutatása 
évente 

Mentori programba bevont személyek 
száma 

output fő 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal kimutatása 
évente 

A bérjellegű támogatások hatására 
álláshoz jutók száma 

eredmény fő 
az általános pénzügyi eljárásrendben 

meghatározott dokumentumok 
használata 

évente 



Oldal 186 / 279 

 

Intézkedés Indikátor 
Indikátor 

típusa 
Mértékegység Mérés forrása 

Mérés 
gyakorisága 

5.2. intézkedés: 50 év feletti 
álláskeresők értékteremtő 

munkavégzésének 
támogatása 

Álláshoz jutó 50 év felettiek száma eredmény fő 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal kimutatása 
évente 

5.3. intézkedés: Fiatal 
álláskeresők és a pályakezdők 
munkatapasztalatszerzésének 

támogatása 

Gyakornoki programokban résztvevők 
száma 

output fő Munkáltatói adatszolgáltatás évente 

Munkatapasztalat szerzést elősegítő 
bérjellegű támogatásban részesülők 

száma 
output fő 

Általános pénzügyi eljárásrendben 
meghatározott dokumentumok 

évente 

A program hatására álláshoz jutó 25 
éven aluliak és pályakezdők száma 

eredmény fő 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal kimutatása 
évente 

6. prioritás: A munkavállalók munkába járásának segítése 

6.1. intézkedés: Ingázási 
feltételek javítása 

Felújított utak hossza output km 
Műszaki átadás-átvételt igazoló 

dokumentumok 
évente 

Az átlagos elérési idő csökkenése az 
intézkedések hatására 

eredmény perc 
Paktumiroda vagy helyi 

önkormányzatok adatszolgáltatása 
évente 

6.2. intézkedés: 
Gyermekellátási 

intézményrendszer 
fejlesztése 

Feladatellátási helyek száma a 
gyermekellátásban 

output db 
önkormányzati adatszolgáltatás vagy 

KSH nyilvántartás 
évente 

Férőhelyek száma a gyermekellátásban output db 
önkormányzati adatszolgáltatás vagy 

KSH nyilvántartás 
évente 

A gyermekellátási intézményekbe 
beíratott gyermekek száma 

output db 
önkormányzati adatszolgáltatás vagy 

KSH nyilvántartás 
évente 

Foglalkoztatottak száma a 
gyermekellátásban 

eredmény fő önkormányzati adatszolgáltatás évente 

7. prioritás: Rugalmas foglalkoztatás ösztönzése 

Rugalmas foglalkoztatási formákat 
bevezető munkáltatók száma 

eredmény db 
Paktumiroda kimutatása munkáltatói 

adatszolgáltatás alapján 
évente 



Oldal 187 / 279 

 

Intézkedés Indikátor 
Indikátor 

típusa 
Mértékegység Mérés forrása 

Mérés 
gyakorisága 

7.1. intézkedés: Atipikus, 
rugalmas foglalkoztatás 

ösztönzése 

Rugalmas foglalkoztatás keretein belül 
foglalkoztatott munkavállalók száma 

eredmény fő 
Paktumiroda kimutatása munkáltatói 

adatszolgáltatás alapján 
évente 

8. prioritás: Foglalkoztatási Együttműködések kialakítása és fenntartása 

8.1. intézkedés: Hosszú távú 
együttműködés kialakítása a 

munkaerőpiaci szereplők 
között 

A foglalkoztatási együttműködésben 
résztvevő partnerek száma 

output db Paktum megállapodás évente 

Megtartott partnerségi rendezvények 
száma 

output db 
meghívók, meghívók kiküldését igazoló 

dokumentumok, fotók 
évente 

Partnerségi rendezvényeken résztvevők 
száma 

output fő jelenléti ívek évente 

Elvégzett igényfelmérések száma output db Igényfelmérések dokumentációja évente 

Igényfelmérésekben résztvevők száma output fő 
kitöltött kérdőívek, igényfelmérésekről 

készült jegyzőkönyvek 
évente 
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5 Munkaprogram 

Jelen fejezetben a Foglalkoztatási Akciótervben meghatározott azon intézkedések vagy az 

intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek kerülnek bemutatásra, melyek finanszírozását a TOP-

5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt biztosítja, így azok megvalósítása kötelező, a 

kapcsolódó indikátorok célértékeinek teljesítését a TOP IH és a Közreműködő szervezet ellenőrizheti, 

és az értékeknek a tervezettől történő elmaradása esetén 272/2014. (XI. 5.) 88. §-ban meghatározott 

szankciókat alkalmazhatnak. 

 A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 
végrehajtandó tevékenységek bemutatása 

5.1.1 Tevékenység mátrix 

A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósításáért a Martfű Város 

Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatala alkotta konzorcium a felelős. A 

partnerek közötti feladatmegosztást az alábbi táblázat tartalmazza: 

2. táblázat: a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt megvalósításáért felelős konzorciumi partnerek fő feladatai: 

TEVÉKENYSÉGEK 
Martfű Város 

Önkormányzata 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A. Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrész – 1. főtevékenység 

Partnerség-építés   

Paktum képzéseken való részvétel   

Honlap kialakítása   

B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához 
kapcsolódó programrészhez - 2. főtevékenység 

A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

  

A célcsoportot érintő egyéb munkaerőpiaci tevékenységek   

Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A. Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrész – 1. főtevékenység 

Megvalósíthatósági tanulmány (Mt.) készítése   

Foglalkoztatási paktum létrehozása, valamint foglalkoztatási 
helyzetelemzés elkészítése 

  

Részletes foglalkoztatási stratégia és akcióterv kidolgozása   

Munkaprogram és projekttervek kidolgozása   

Munkaerőpiaci igényfelmérések készítése   
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TEVÉKENYSÉGEK 
Martfű Város 

Önkormányzata 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Foglalkoztatási együttműködés, Irányító Csoport, menedzsment 
szervezet és paktumiroda felállítása és működtetése (munkaterv, 
ügyrend és részletes költségvetés kidolgozása) 

  

Együttműködési Megállapodás aláírása   

Paktum működési tapasztalatainak összegyűjtése és megosztása   

Teljes projekt folyamat részletes dokumentálása   

Minősítés megszerzése   

Figyelemfelkeltés   

A megyei és a helyi, valamint a megyei jogú város által létrehozott 
paktumok tevékenységeinek összehangolása 

  

Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

Gyermekellátási szolgáltatások területi helyzetének és humán 
erőforrás igényeinek bemutatása 

  

Kötelező nyilvánosság biztosítása   

Projektmenedzsment feladatok ellátása   

Forrás: Megvalósíthatósági tanulmány alapján saját szerkesztés 

5.1.2 A megvalósítás indikátor vállalásai 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum kötelező indikátorvállalásait az alábbi táblázat tartalmazza: 

3. táblázat: A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum monitoring mutatói 

Indikátor megnevezése Bázisérték 
Célérték 

2018.10.3 

Célérték 

2020.01.02. 
Adatforrás 

A foglalkoztatási paktumok 
keretében munkaerőpiaci 
programokban résztvevők 
száma (fő) 

0 74 246 

Munkaerőpiaci szolgáltatás 
igénybevételét igazoló hiteles 
dokumentum, hiteles 
dokumentumok alapján 
készített kimutatás, adatbázis 

A foglalkoztatási paktumok 
keretében álláshoz jutók száma 
(fő) 

0 44 148 Foglalkoztatási megállapodás 
dokumentációja 

Munkaszerződés 

önfoglalkoztatást igazoló 
dokumentum 

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

0 22 74 

Forrás: a hatályos Támogatási Szerződés 5. melléklete alapján saját szerkesztés  
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5.1.3 A Martfű Város Önkormányzata által végrehajtásra kerülő tevékenységek bemutatása 

5.1.3.1 Megvalósíthatóság tanulmány (MT) elkészítése 

Részletes leírás 

A TOP-5.1.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című 

pályázati felhívás önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó 

tevékenységként tünteti fel a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítését 

a Felhívás mellékleteként közzétett mintának megfelelően. 

Felelős Martfű Város Önkormányzata 

Bevonandó partnerek 
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

• a Szolnoki járás települési önkormányzatai 

Ütemezés 2016. 3. negyedév 

 

5.1.3.2 . Foglalkoztatási paktum létrehozása, valamint foglalkoztatási helyzetelemzés elkészítése 

Részletes leírás 

A foglalkoztatási paktum létrehozásának első lépése a munkaerőpiac 

meghatározó szereplőinek felkutatása és bevonása az Együttműködési 

Megállapodásba a paktum sztenderdek előírásait figyelembe véve. 

Azon szervezeteket célszerű felkérni az együttműködésben való 

részvételre, amelyek a felkészültségük, szakmai tekintélyük és a 

gazdasági-társadalmi szerepük alapján megfelelnek az alábbi 

feltételeknek: 

• képesek a partnerek megszólítására, 

• képesek a mozgósításra, 

• meghatározó jelentőséggel bírnak a munkaerőpiac egy-egy 

szegmensében. 

A potenciális tagok az együttműködési hajlandóságukat 

szándéknyilatkozat aláírásával fejezik ki. Ezt követően kerül aláírása az 

Együttműködési Megállapodás, amely bizonyítja a tagok 

elkötelezettségét, hogy aktívan részt vesznek a paktum célkitűzéseinek 

megavalósításában. 

Ezzel párhuzamosan készült a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum 

területének releváns gazdasági ágazatait, munkaerőpiaci jellemzőit, a 

foglakoztatás nehézségeit és a kitörési pontokat bemutató 

Foglalkoztatási Helyzetelemzés. 

Felelős Martfű Város Önkormányzata 
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Bevonandó partnerek 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

• Paktumiroda 

• Projektmenedzsment szervezet 

• Potenciális paktumtagok 

• Külső szakértők 

Ütemezés 2017. 2. negyedév – 2017. 3. negyedév 

 

5.1.3.3 Részletes Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv kidolgozása 

Részletes leírás 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területére vonatkozó 

Foglalkoztatási Stratégia a munkaerőpiac fejlesztésének közép- és hosszú 

távú céljait meghatározó dokumentum, amely a Foglalkoztatási 

Helyzetelemzés következtetésein alapul, a széleskörű partnerség és a 

nyilvánosság bevonásának biztosításával. 

A Stratégiának támogatnia szükséges az európai uniós és az országos 

foglalkoztatáspolitikai célok teljesülését, valamint biztosítani kell a Jász-

Nagykun-Szolnok megye Gazdasági- és Foglalkoztatás Fejlesztési 

Stratégiájával való koherenciát.  

A Foglalkoztatási Akcióterv a Foglalkoztatási Stratégiában meghatározott 

célok teljesítése érdekében meghatározott intézkedéseket tartalmazza, 

amelyek a munkaerőpiac fenntartható, kiegyensúlyozott működését is 

biztosítják. 

Felelős Martfű Város Önkormányzata 

Bevonandó partnerek 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

• Foglalkoztatási Fórum 

• Irányító Csoport 

• Paktumiroda 

• Projektmenedzsment 

• Külső szakértők 

Ütemezés 2017. 2. negyedév – 2017. 3. negyedév 

 

5.1.3.4 Munkaprogram és projekttervek kidolgozása 

Részletes leírás 

A munkaprogram azon végrehajtandó feladatok, tevékenységek leírását 

tartalmazza, melyek a paktumprojekt eredményes végrehajtásához 

szükségese. A valamennyi tevékenység leírása tartalmazza a 
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megvalósítás ütemtervét, a kijelölt felelősöket és a bevonandó partnerek 

körét. 

A projekttervek olyan beavatkozásokat tartalmaznak, melyek a Szolnoki 

járás foglalkoztatási paktum területének versenyképességének 

erősítését és a foglalkoztatás bővítését szolgálják. A projekttervek 

vonatkozhatnak egy-egy ágazatra, célcsoportra, kapcsolódhat tervezett 

vagy megvalósítás alatt álló fejlesztésekhez. 

A projekttervek célja, hogy egyes, a helyzetelemzés és az igényfelmérés 

során azonosított, a foglalkoztatás növelése szempontjából releváns 

ágazatok, kitörési pontok, célcsoportok, munkaadói körök alapján eseti, 

konkrét beavatkozásokat (projekteket) alapozzon meg – a helyi 

adottságokra és erőforrásokra építve, a helyi kihívások és problémák 

kezelése céljából. Ennek megfelelően a projektterv egy leegyszerűsített 

Megvalósíthatósági Tanulmányként is értelmezhető, mely a tervezett 

beavatkozások legalapvetőbb információit tartalmazza. 

Felelős Martfű Város Önkormányzata 

Bevonandó partnerek 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

• Foglalkoztatási Fórum 

• Irányító Csoport 

• Paktumiroda 

• Projektmenedzsment 

• Külső szakértők 

Ütemezés 2017. 2. negyedév – 2017. 3. negyedév 

 

5.1.3.5 Munkaerőpiaci igényfelmérések készítése 

Részletes leírás 

A foglalkoztatási paktum egyik legfőbb célkitűzése, hogy a járásban 

felmerülő munkaerőigényekre reagálni tudjon, vagyis képes legyen 

biztosítani a szükséges humánerőforrást az azonosított 

hiányszakmákban, ezáltal pedig a munkaerőpiac keresleti és kínálati 

oldala elmozduljon az egyensúlyi állapot felé. Ez a cél csak úgy 

teljesíthető, ha a munkaerőpiaci szereplők igényei, preferenciái és 

elvárásai ismertek. Ezen ismeretek megszerzésének eszköze az 

igényfelmérés, amelynek legfőbb elemei a kérdőíves felmérés, valamint 

a munkaerőpiaci szereplők véleményének, javaslatainak felmérése a 

partnerségi rendezvények keretein belül 

Felelős Martfű Város Önkormányzata 
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Bevonandó partnerek 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

• Foglalkoztatási Fórum 

• Irányító Csoport 

• Paktumiroda 

• Külső szakértők 

Ütemezés 2017. 2. negyedév – 2017. 3. negyedév. 

 

5.1.3.6 Foglalkoztatási együttműködés, Irányító Csoport, menedzsment szervezet és paktumiroda 
felállítása és működtetése (munkaterv, ügyrend és részletes költségvetés kidolgozása) 

Részletes leírás 

Az eredményes együttműködés feltétele az előre meghatározott 

szervezeti keretek kialakítása. Ennek részét képezi a paktumszervezet 

legfőbb szervezeti egységeinek meghatározása, valamint az ezen 

szervezeti egységek feladatait, működési feltételeit tartalmazó 

szabályzatok (Ügyrend, Működési és Monitoring Kézikönyv, Irányító 

Csoport munkaterve, a paktum menedzsment szervezet munka- és 

költségterve) kidolgozása. 

Felelős Martfű Város Önkormányzata 

Bevonandó partnerek 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

• Paktumiroda 

• Projektmenedzsment 

Ütemezés 2017. 2. negyedév – 2017. 3. negyedév 

 

5.1.3.7 Partnerség-építés 

Részletes leírás 

Mind az előkészítés, mind a megvalósítás szakaszában kiemelt figyelmet 

kell fordítani a paktum lehetséges tagjainak részletes tájékoztatására 

partnerségi rendezvények keretében, amelyek lehetőséget nyújtanak a 

meglévő kapcsolatok megerősítésére és újak kialakítására. Mindennek 

keretét a létrehozandó Foglalkoztatási Fórum adja. 

A partnerség építés három szinten is érvényesülhet: 

• Járási szint: a paktumterület munkaerőpiaci szereplői közötti 

együttműködés szintje, 

• Helyi és megyei paktumok közötti együttműködés szintje, 

• Formális és nem formális együttműködés országos szinten. 
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Felelős Irányító Csoport 

Bevonandó partnerek 

• Foglalkoztatási Fórum 

• Paktumiroda 

• Projektmenedzsment 

Ütemezés A megvalósítás ideje alatt folyamatosan 

 

5.1.3.8 Együttműködési Megállapodás aláírása 

Részletes leírás 

Az Együttműködési Megállapodás egy olyan dokumentum, melynek 

célja, hogy a munkaerőpiac szempontjából azon meghatározó 

szereplőket, melyek szakmai felkészültségüknek köszönhetően képesek 

a projekt megvalósításában részt venni, bevonja a foglalkoztatási 

megállapodásba. 

A partnerek az Együttműködési Megállapodás aláírásával fejezik ki 

együttműködési hajlandóságukat, elkötelezettségüket, aktív 

részvételüket a paktum célkitűzéseit és megvalósítását illetően. 

Az Együttműködési Megállapodás tartalmazza a paktum szervezeti 

felépítését, a hatásköröket, a csatlakozás és a kilépés módját, valamint a 

paktum tagjainak listáját. 

Felelős • Martfű Város Önkormányzata, 

Bevonandó partnerek 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

• Potenciális Paktum tagok 

• Paktumiroda 

• Projektmenedzsment 

• Külső szakértők 

Ütemezés 2017. 3. negyedév 

 

5.1.3.9 Honlap kialakítása 

Részletes leírás 

A paktumhonlap létrehozásának célja a paktum tevékenységeinek 

bemutatása, a partnerség építés, a projektben résztvevők közötti 

kommunikáció megkönnyítése, a helyi és országos foglalkoztatáspolitikai 

információk és munkaerőpiaci hírek megosztása. 

Felelős Paktumiroda, Projektmenedzsment 

Bevonandó partnerek • Irányító Csoport,  
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• Foglalkoztatási Fórum 

• Külső szakértők 

Ütemezés 2018. 4. negyedév – 2019. 1. negyedév 

 

5.1.3.10 Paktum működési tapasztalatainak összegyűjtése és megosztása 

Részletes leírás 

A paktumiroda közreműködik a felhalmozódott szakmai tapasztalatok 

terjesztésében mid megyei, mind országos szinten. Ennek lehetséges 

formái a következők: 

• az IH által előírt hivatalos és formális módon, 

• a Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a helyi paktumok 

koordinációs tevékenysége keretében, 

• a paktum tervezett kommunikációs tevékenységei által, 

• kevésbé formális kapcsolattartási módokon (pl.: „Nem vagyunk 

egyedül” országos paktum platform). 

Felelős Paktumiroda 

Bevonandó partnerek 

• Irányító Csoport  

• Foglalkoztatási Fórum 

• Országos paktumhálózat 

Ütemezés 2017. 4. negyedévtől folyamatosan 

 

5.1.3.11 Teljes projekt folyamat részletes dokumentálása 

Részletes leírás 

A tevékenység magában foglalja a projekt megvalósítás során 

megrendezésre kerülő partnerségi rendezvények dokumentációját 

(jelenléti ívek, fotódokumentáció, emlékeztetők), valamint a 

paktumprojekt megvalósítása során keletkező dokumentumok (pl. 

szerződések, számlák, teljesítésigazolások, kifizetést igazoló bizonylatok, 

egyéb, a projekthez kapcsolódó dokumentumok) rendszerezett 

nyilvántartását és tárolását. 

Az adminisztratív feladatok végrehajtása a paktumiroda és a 

projektmenedzsment szervezet közös felelőssége. 

Felelős 
• Paktumiroda 

• Projektmenedzsment 

Bevonandó partnerek Nem releváns 
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Ütemezés Folyamatos 

 

5.1.3.12 Minősítés megszerzése 

Részletes leírás 

A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt sikeres zárásának feltétele, hogy 

megszerzésre kerüljön a paktumminősítés az előzetesen meghatározott 

sztenderdek alapján. A paktum létrehozása is ezen sztenderdek 

figyelembe vételével történt meg, azonban az előírások betartásának 

folyamatos nyomon követése a projektmegvalósítás alatt is szükséges 

mind a partnerségi, mind a szolgáltatási, mind pedig a működési 

követelmények teljesítése esetében. 

A minősítési eljárást a paktum megvalósításában résztvevő munkatársak 

menedzselik és készítik elő az ehhez szükséges dokumentációt a projekt 

megvalósítása folyamán. 

Felelős 
• Paktumiroda 

• Projektmenedzsment 

Bevonandó partnerek 

• Nemzetgazdasági Minisztérium  

• Irányító Hatóság  

• Magyar Államkincstár 

Ütemezés 
• Előírások ellenőrzése: minden év decembere 

• Paktumminősítés megszerzése: projektzárás 

 

5.1.3.13 Figyelemfelkeltés 

Részletes leírás 

A széleskörű partnerség megteremtése és a projekt tudatosítása 

érdekében a figyelemfelkeltés, a nyilvánosság biztosítása kötelezően 

ellátandó feladat az együttműködési hálózatban érintett partnerek, 

valamint a szélesebb nyilvánosság körében. Ezt az előre meghatározott 

kommunikációs tevékenységek mentén tervezzük megvalósítani, 

amelyeket részletesen bemutatunk a kötelező kommunikációs tervben, 

valamint a Működési és Monitoring Kézikönyvben. 

Felelős 
• Paktumiroda 

• Projektmenedzsment 

Bevonandó partnerek 
• Irányító Csoport  

• Foglalkoztatási Fórum 
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Ütemezés Folyamatos 

 

5.1.3.14 A megyei és a helyi, valamint a megyei jogú város által létrehozott paktumok 
tevékenységeinek összehangolása 

Részletes leírás 

A megyei, helyi, valamint az megyei jogú városok által létrehozott 
paktumoknak szinergiában kell működniük, ellentétes hatást kiváltó 
mechanizmusokat a különböző térségi szintű paktumok nem 
alkalmazhatnak. A helyi paktumoknak követniük kell a megyei paktumok 
legfontosabb módszertani sajátosságait. A helyi paktumba kötelező 
bevonni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatot és a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamarát. 

A konzorcium a paktum előkészítése és a megvalósítása során folyamatos 
együttműködésre törekszik a megyei önkormányzattal, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamarával. Az előkészítés során megtörtént a 
különböző területi szinten működő paktumok földrajzi lehatárolása, 
valamint a megyei és helyi paktumok közötti feladatkörök megosztása. A 
paktum megvalósítása során, a végrehajtásai tapasztalatok tükrében is 
rendszeres egyeztetés szükséges az érintettek között. Mindezt garantálja 
az is, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a megye 
valamennyi paktumában kötelező konzorciumi partner, így meghatározó 
szereplőként az összes paktumra rálátással bír, a támogatások 
odaítélését kiegyensúlyozott módon tudja végrehajtani. 

A foglalkoztatási stratégiában külön alfejezet foglalkozik a megyei 
foglalkoztatási célrendszerhez való illeszkedéssel. 

Felelős Martfű Város Önkormányzata 

Bevonandó partnerek 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megye megyei és helyi paktumszervezetei 

Ütemezés Folyamatos 

 

5.1.3.15 Gyermekellátási szolgáltatások területi helyzetének és humánerőforrás-igényeinek 
bemutatása 

Részletes leírás 

A gyermekellátási szolgáltatások helyzetét és humánerőforrás-igényét a 
Foglalkoztatási Stratégiát és Akciótervet megalapozó Foglalkoztatási 
Helyzetelemzés 2.4. fejezete mutatja be. 

A TOP/ERFA források által támogatott gyermekellátási fejlesztések során 
kialakuló humánerőforrás-kapacitások támogatására képzési és 
foglalkoztatási támogatás nyújtható a paktumprojekt keretein belül. 

Felelős Martfű Város Önkormányzata 

Bevonandó partnerek A paktumterület gyermekellátási intézményei 

Ütemezés 2017. 2. negyedév – 2017. 3. negyedév 
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5.1.3.16 Kötelező nyilvánosság biztosítása 

Részletes leírás 

A projekt közvéleménnyel történő megismertetése és a széleskörű 

partnerség megteremtése érdekében a pályázati felhívás kötelező 

feladatként határozta meg a nyilvánosság biztosítását. A nyilvánosság 

biztosítása a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei 

útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020”” című útmutatóban 

meghatározott szabályok szerint történik, a 3.1 fejezetben rögzített 

kommunikációs elemek felhasználásával. 

A kommunikációs tevékenység részletes leírása a kötelező 

kommunikációs tervben, valamint a Működési és Monitoring 

Kézikönyvben található. 

Felelős Projektmenedzsment 

Bevonandó partnerek Paktumiroda 

Ütemezés Folyamatos 

 

5.1.3.17 Projektmenedzsment feladatok ellátása 

Részletes leírás 

A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekthez kapcsolódó 

projektmenedzsment feladatokat a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. látja el a 

Martfű Város Önkormányzatával megkötött Vállalkozási Szerződés 

alapján, a 272/2014 (XI. 5.) kormányrendelet 5. sz. mellékletének 3.8.2. 

bekezdésében megfogalmazott előírások figyelembe vételével. A 

tevékenység zavartalan ellátásáért a projektmenedzser, a pénzügyi 

vezető és a szakmai munkatárs(ak) felelnek. 

A projektmenedzsment feladatok részletes leírását a „A paktum Irányító 

Csoport és Foglalkoztatási Fórum működési szabályzata (ügyrend)” című 

dokumentum tartalmazza. 

Felelős Projektmenedzsment 

Bevonandó partnerek Paktumiroda 

Ütemezés Folyamatos 
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5.1.4 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által végrehajtandó tevékenységek 
bemutatása 

5.1.4.1 A célcsoportot érintő, képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek 

Részletes leírás 

A TOP-5.1.2-15 pályázati felhívásban a támogatható tevékenységek 

között több, a célcsoport (álláskeresők, inaktívak, közfoglalkoztatottak) 

képzését és foglalkoztatását biztosító tevékenység is megtalálható, 

melyek az alábbiak: 

• Képzéshez kapcsolódó támogatható tevékenységek: 

o képzési költség támogatása (egyéni és csoportos 

egyaránt), 

o a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás 

és étkezés támogatása, 

o a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás biztosítása, 

o a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más 

hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása. 

• Foglalkoztatáshoz kapacsolódó támogatások: 

o bértámogatás nyújtása, 

o elhelyezkedést segítő bérköltség támogatás nyújtása 

o munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-

támogatás nyújtása, 

o a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez 

kapcsolódó utazás támogatása, 

o mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti 

ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes 

támogatás), 

o önfoglalkoztatóvá válás támogatása (maximum 6 havi, a 

minimálbér összegével megegyező mértékű támogatás), 

o a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági 

vizsgálatok és költségeinek megtérítése 

A célcsoport tovább foglalkoztatását a bértámogatást igénybe vevő 

munkáltatónak biztosítani szükséges legalább a támogatott 

foglalkoztatást követő időszak felével megegyező ideig. A támogatás 

hatására álláshoz jutók esetében a program lezárását követő 180. napon 

monitorozni szükséges, hogy az adott napon az ügyfél foglalkoztatásban 

van-e. 

Felelős Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
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Bevonandó partnerek 

• Paktumiroda 

• Irányító Csoport 

• Munkaerőpiaci szolgáltatók 

• Munkaadók 

• Munkavállalók 

Ütemezés 2017. 4. negyedévtől folyamatosan 

 

5.1.4.2 A célcsoportot érintő egyéb munkaerőpiaci tevékenységek 

Részletes leírás 

A TOP-5.1.2-15 pályázati felhívásban a támogatható tevékenységek 

között az alábbi, célcsoportot (álláskeresők inaktívak, 

közfoglalkoztatottak) érintő egyéb munkaerőpiaci tevékenységek 

találhatóak: 

• munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása a hatályos 

jogszabályokkal összhangban, 

• a célcsoport toborzása, a projektbe bevont személyek 

kiválasztása; álláskeresők humánfejlesztése a képzéseken és a 

foglalkoztatásban való sikeres részvétel érdekében, 

• munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása a projekt célcsoportja 

részére, 

• munkavállalókkal, munkahelyi beilleszkedésükkel kapcsolatos 

tanácsadások. 

A munkaerőpiaci szolgáltatások jogi kereteit a munkaerőpiaci 

szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható 

támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet tartalmazza. 

Felelős Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Bevonandó partnerek 

• Irányító Csoport 

• Paktumiroda  

• Munkaerőpiaci szolgáltatók  

• Munkaadók  

• Munkavállalók 

Ütemezés 2018. 1. negyedévtől folyamatosan 
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5.1.4.3 Paktum képzéseken való részvétel 

Részletes leírás 

A képzés megszervezésére 3 alkalommal kerül sor, melynek fő céljai az 

alábbiak: 

• a gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések 

(paktumok) koordinációs kapacitásának létrehozása, 

megerősítése;  

• fő követelmények az együttműködésekben,  

• a helyi, MJV, megyei szintű foglalkoztatási megállapodásokat 

támogató konstrukciók bemutatása, értelmezése, megvitatása;  

• partnerségek működési keretei;  

• paktummenedzsment szervezetek és partnerségek fejlesztése 

annak érdekében, hogy átlátható módon biztosítsák a 

szolgáltatások minőségét, hatékonyságát, valamint a 

célcsoportok és a partnerek részvételét a partnerségi 

folyamatokban;  

• a paktumok előkészítésére és koordinációjára történő 

felkészítés, az ehhez szükséges eszközök, módszerek és jó 

gyakorlatok alkalmazása. 

Felelős Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Bevonandó partnerek 
• Paktumiroda 

• Projektmenedzsment 

Ütemezés 2017. 4. negyedév 

 

 A megvalósítás részletes ütemezése 

„A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt tevékenységeinek ütemezésének igazodnia 

kell a 2017. április 17-én hatályba lépett Támogatási Szerződés 3. sz. mellékletében meghatározott 

mérföldkövek ütemtervének, amelyet az alábbi táblázat tartalmaz: 

4. táblázat: A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum mérföldkövei 

Ssz. 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett/tényleges 
dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

1. 2017.08.02. Paktumszervezet felállításának megkezdése  
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Ssz. 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett/tényleges 
dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

2. 2017.10.02. 

Paktum Együttműködési Megállapodás aláírása, stratégia 
alkotása, elfogadása.  

Bemutatjuk következőket: Helyi kezdeményezésre épülés, térségi 
szereplők bevonása; társadalmi bázis, heterogén összetétel; 
széleskörű partnerség.  

A megállapodás területi hatálya a járás közigazgatási határa, és 
nincs átfedésben MJV- vagy helyi paktummal; támogatja a 
TOP/GINOP ERFA-ból megvalósuló vállalkozásfejlesztés HR- 
igényeit; a fejlesztés összehangolt módon valósul meg a 
GINOP/EFOP foglalkoztatási programokkal.  

ESZA tevékenységek.:  

1) támogatják a térség gazdasági-foglalkoztatási helyzetének 
javítását; 

2) vállaltuk, hogy a foglalkoztatás ösztönzési támogatás esetében 
előnyben részesülnek a TOP ERFA forrásból támogatott üzleti 
infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások HR-igényei;  

3) valós hozzáadott értékkel bírnak.  

Bemutatjuk: hangsúly a megyei munkaerőpiac védelmén; az 
eredmény a  

tágabb térséget szolgálja; a projektméret gazdaságos, az 1. 
(paktum) és 2. főtevékenység (képzés-foglalkoztatás) aránya 
megfelelő, a költségeket a minta alapján terveztük, a pü-i tervezés 
egyensúlyt mutat, az indikátorok megvalósíthatók. 

3. 2017.11.02. Képzések megkezdése. 

4. 2018.01.02. Paktumszolgáltatások kialakítása, működtetésének megkezdése 

5. 2018.04.02. Foglalkoztatás megkezdése 

6. 2018.07.02. 
Paktumiroda stratégiájának, működési dokumentumainak 
előkészítése. 

7. 2018.10.31. 

Megvalósulásról jelentés küldése Vállalt eredményességmérési 
indikátorok tartozó tevékenység — valamint az indikátor célérték 
— teljesüléséről, az adott tevékenység megvalósításáról jelentés 
küldése a hatóság részére. Benyújtandó dokumentumok: a 
vonatkozó indikátor adatlapján megjelölt igazolás. (A 
foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma. A 
foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a 
támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma, A 
foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő- piaci 
programokban résztvevők száma)  
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Ssz. 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett/tényleges 
dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

8. 2019.01.02. 
Honlapfejlesztés, illetve annak optimalizálása megvalósult, azon 
keresztüli tájékoztatás és folyamatos adatfeltöltés 

9. 2019.07.02. 
Tájékoztató rendezvények, jó gyakorlatok feltárása, illetve az 
együttműködést elősegítő rendezvények megvalósultak. 

10. 2020.01.02. Paktum minősítési eljárás befejezése 

Forrás: az aláírt útvonalterv és a Támogatási Szerződés felhasználásával saját szerkesztés 

Az alábbi táblázat a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt végrehajtási időszakában 

megvalósításra kerülő tevékenységeit mutatja be negyedéves bontásban. 
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5. táblázat: „A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” projekt negyedéves ütemezése 

Tevékenységek 
2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A. Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrész – 1. főtevékenység 

Partnerség-építés              

Paktum képzéseken való részvétel              

Honlap kialakítása              

B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó 
programrészhez - 2. főtevékenység 

A célcsoportot érintő képzéshez és 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

             

A célcsoportot érintő egyéb 
munkaerőpiaci tevékenységek 

             

Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A. Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrész – 1. főtevékenység 

Foglalkoztatási paktum létrehozása, 
valamint foglalkoztatási 
helyzetelemzés elkészítése 

             

Részletes foglalkoztatási stratégia és 
akcióterv kidolgozása 

             

Munkaprogram és projekttervek 
kidolgozása 

             

Munkaerőpiaci igényfelmérések 
készítése 

             

Foglalkoztatási együttműködés, 
Irányító Csoport, menedzsment 
szervezet és paktumiroda felállítása és 
működtetése (munkaterv, ügyrend és 
részletes költségvetés kidolgozása) 

             

Együttműködési Megállapodás 
aláírása 

             

Paktum működési tapasztalatainak 
összegyűjtése és megosztása 

             

Teljes projekt folyamat részletes 
dokumentálása 
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Tevékenységek 
2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Minősítés megszerzése              

Figyelemfelkeltés              

A megyei és a helyi, valamint a megyei 
jogú város által létrehozott paktumok 
tevékenységeinek összehangolása 

             

Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

Gyermekellátási szolgáltatások 
területi helyzetének és humán 
erőforrás igényeinek bemutatása 

             

Kötelező nyilvánosság biztosítása              

Projektmenedzsment feladatok 
ellátása 
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6 A megvalósítás intézményi kerete 

A Foglalkoztatási Akcióterv végrehajtásának intézményi kereteit a TOP-5.1.2-15JN1-2016-00002 
azonosító számú, „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt keretében felállításra kerülő 
paktumszervezet biztosítja. A szervezet négy szervezeti egységből áll, ezek az alábbiak: 

• Foglalkoztatási Fórum; 

• Irányító Csoport; 

• Paktumiroda; 

• Projektmenedzsment. 

 A Foglalkoztatási Fórum 

A Foglalkoztatási Fórum a paktumszervezet legnagyobb szervezeti egysége, működtetése az 
Együttműködési Megállapodást aláíró tagok feladata. A Foglalkoztatási Fórum legfőbb célja a széles 
körű nyilvánosság és a helyi társadalom bevonásának biztosítása, a demokratikus működés 
feltételeinek megteremtése, ennek megfelelően a Foglalkoztatási Fórum ülései nyitottak, azokon az 
érdeklődők, úgymint a helyi lakosok, munkaerőpiaci és egyéb szervezetek szabadon részt vehetnek, 
azonban a szavazati jog csak az Együttműködési Megállapodást aláíró tagok számára biztosított. 

A Foglalkoztatási Fórum főbb feladatai az alábbiak: 

• A Szolnoki járás munkaerő piaci helyzetének felmérése, a felmerülő problémák okainak 
feltárása, információk szolgáltatása a résztvevők számára, 

• Javaslattétel az éves munkaprogramra, valamint munkaerőpiaci projektekre vonatkozóan, 

• Az Irányító Csoport által kidolgozott éves munkaterv és költségvetés szakmai előrehaladásának 
véleményezése, 

• A partnerség kialakulásának támogatása, közreműködés a térségi szereplők 
kezdeményezéseinek összehangolásában, 

• A Foglalkoztatási Helyzetelemzés, Stratégia és Akcióterv tartalmának véleményezése és 
elfogadása a dokumentumok teljesítésének nyomon követése, indokolt esetben módosítások 
kezdeményezése, 

• A térség szereplői közötti véleménycsere, információáramlás biztosítása. 

 Irányító Csoport 

Az Irányító Csoport felelős a paktumprojekt végrehajtásához kapcsolódó stratégiai és operatív 
döntések meghozataláért, mely magában foglalja a projekt tevékenységeihez, feladataihoz kapcsolódó 
szakmai irányok meghatározását, a projekt pénzügyi és szakmai előrehaladásának nyomon követését, 
valamint a közreműködést a szerződések létrehozásának folyamatában. 

Az Irányító Csoport teljes jogú tagjait a következő szervezetek biztosítják: 

• Martfű Város Önkormányzata, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 
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Döntési jogkörrel a fenti szervezetek vezető tisztségviselői vagy az általuk meghatalmazott személyek 
rendelkeznek. 

A szervezet munkájában megfigyelő-véleményezői jogkörrel részt vehetnek a Paktumiroda 
munkatársai is. 

Az Irányító Csoport főbb feladatai az alábbiak: 

• A paktum irányítása, képviselete, 

• A paktum fejlesztését és fenntarthatóságát szolgáló szakmai javaslatok készítése, bemutatása 
a Foglalkoztatási Fórum előtt, 

• A projekt pénzügyi és szakmai előrehaladásának felügyelete, 

• A Foglalkoztatási Fórum tájékoztatása az elvégzett munkákról, 

• A Foglalkoztatási Fórum napirendjére kerülő szakmai anyagok, előterjesztések előzetes 
véleményezése, 

• A Foglalkoztatási Fórum által megfogalmazott ajánlások megvalósításának kezdeményezése, 

• Beszámolás a Foglalkoztatási Fórum ülésein a Fórum által megfogalmazott javaslatok 
megvalósításáról, illetve annak eredményeiről, 

• A paktumprojekt által kitűzött célok, elvárt eredmények megvalósulását szolgáló projektek 
előkészítésének, végrehajtásának kezdeményezése, 

• A paktum képviseletére és a nyilvánosságra vonatkozó szabályok kidolgozása a Foglalkoztatási 
Fórum által megfogalmazott javaslatok figyelembe vételével, 

• A paktumműködés monitoring folyamatának meghatározása, majd figyelemmel kísérése, 

• A Paktumiroda beszámolóinak jóváhagyása, 

• A partnerség közötti információáramlásban való közreműködés, 

• Az országos, megyei és járási partnerségi kapcsolatok fejlesztése. 

 Paktumiroda 

A Paktumiroda Martfű Város Önkormányzatának megbízásából fakadóan felelős a paktumszervezet 
napi szintű adminisztratív és szervezési feladatainak ellátásáért. 

Feladatai az alábbiak: 

• Információgyűjtés és szolgáltatás a következőkről: 

o a járás gazdasági és foglalkoztatási helyzete, 

o a paktum keretein belül elérhető támogatások, szolgáltatások, 

• A foglalkoztatás bővítést szolgáló projektötletek generálása, információk gyűjtése és 
megosztása a partnerségen belül, 

• A vállalkozói igényeket kielégítő foglalkoztatást segítő képzések, tréningek kezdeményezése, 

• A Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási Osztályával együttműködve tájékoztatás nyújtása a 
munkahelyteremtés és -megtartás, valamint a munkavállalás segítése érdekében, 
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• Szakértői tanácsadás nyújtása a partnerek és a célcsoport tagjai számára, 

• Folyamatos kapcsolattartás a paktumterületen található települési és nemzetiségi 
önkormányzatokkal, képző intézményekkel, nonprofit szervezetekkel és vállalkozókkal, 

• Gondoskodás a paktum hivatalos honlapjának naprakészen tartásáról, 

• A vállalkozások problémáinak, igényeinek összegyűjtése, valamint közvetítése az illetékes 
hatóságok, szakmai szervezetek felé, 

• A Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport üléseinek előkészítése, lebonyolítása, és 
dokumentálása, 

• Együttműködés a projektmenedzsmenttel a szükséges projektdokumentáció elkészítésében, 

• A paktum működési eredményeinek nyomon követése, értékelése, 

• Az éves munkaprogram és a költségvetés teljesítését bemutató összefoglaló készítése, 
kimutatás készítése az eltérésekről, 

• A működés szakmai tapasztalatainak megosztása megyei és országos szinten. 

 Projektmenedzsment 

A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekthez kapcsolódó adminisztratív feladatokat külső vállalkozás 
látja el a Martfű Város Önkormányzatával megkötött Vállalkozási Szerződés, valamint a 272/2014. (XI. 
5.) kormányrendelet 5. mellékletének 3.8.2. bekezdésében megfogalmazott előírások figyelembe 
vételével. Tevékenység zavartalan ellátásáért a projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai 
munkatárs(ak) felelnek. 

A projektmenedzsment legfőbb feladatai az alábbiak: 

• Feladatok nyomon követése:  

o a Támogatási Szerződésben vállaltak teljesítése és a határidők betartása (különös 
tekintettel a mérföldkövekre),  

o közreműködés a vállalt indikátorok teljesítésének nyomon követésében.  

• Pénzügyi adminisztráció és a projektvégrehajtás dokumentációja:  

o a finanszírozás tervezése, a források összehangolásának biztosítása,  

o a szerződések és számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének megtervezése és 
kialakítása,  

o előleg igénylése, kifizetés-igénylések összeállítása (időközi, záró), és a kapcsolódó 
beszámolók, jelentések elkészítése. 

• Módosítások kezelése:  

o a Támogatási Szerződés esetleges módosításának kezdeményezése,  

o változás bejelentések kezelése.  

• Kapcsolattartás és kommunikáció:  

o kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, illetve az Irányító Hatósággal. 
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 A szükséges humánerőforrás bemutatása 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum projekt keretében megvalósításra kerülő tevékenységek 

eredményes végrehajtásához szükséges humánerőforrás szükséglet két fő kategóriába sorolható: 

1. Szakmai megvalósítók: a kötelezően megvalósítandó és a választható, kiegészítendő 
tevékenységek szakmai elvárásoknak és céloknak megfelelő végrehajtásáért felelős személyek 

2. A projektmenedzsmentben résztvevő személyek: a paktumprojekt szabályos, az előírásoknak 
megfelelő megvalósításáért felelős személyek 

6. táblázat: A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum projekt humánerőforrás igénye 

 
Martfű Város Önkormányzata 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Szakmai megvalósítók 
• projekt koordinátor 

• szakmai munkatárs 

• A képzési és 
bértámogatás 
biztosításához szükséges 
szakmai megvalósítók 

• szakmai megvalósítás 
feladataiban részt vevő 
projekt munkatársak 

Projektmenedzsment 

• projektmenedzser 

• pénzügyi vezető 

• szakmai munkatársak 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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4. napirendi pont 
Az Irányító Csoport éves munkaterve 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök felkérte Juhász Attila tanácsadót a MEGAKOM Kft. részéről, 
hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tartsa meg tájékoztatását. 
 
Juhász Attila tanácsadó ismertette a paktum tagokkal az Irányító Csoport éves munkatervét. 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök szavazásra tette fel az Irányító Csoport éves munkatervét. Kérte 
a szervezet jelenlévő tagjait, hogy aki elfogadja, az Irányító Csoport éves munkatervét az 
kézfelnyújtással szavazzon. Megállapította, hogy a jelenlévő 17 paktum tag, 17 igennel, 
egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az Irányító Csoport éves munkatervét elfogadta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum  
8/2017. (IX. 27.) paktum határozata 
Az Irányító Csoport éves munkatervének elfogadásáról 
 
A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum Paktumszervezete az Irányító Csoport éves 
munkatervét a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Értesülnek: 
1. Paktum tagok 
2. Paktum Iroda 
 
Martfű, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 
 
IRÁNYÍTÓ CSOPORT ÉVES MUNKATERVE 

„Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” 

1. melléklet a 8/2017. (IX. 27.) paktum határozatnak 
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KÉSZÍTETTE: MEGAKOM TANÁCSADÓ IRODA 

 

 

 

MEGBÍZÓ: MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

2017. 09.27. 

 

 A DOKUMENTUM A „SZOLNOKI JÁRÁS FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM” CÍMŰ, TOP-5.1.2-15-
JN1-2016-00002 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN KERÜLT 
KIDOLGOZÁSRA.  

 

www.megakom.hu 
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Bevezetés 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum a járásközpont és megyeszékhely Szolnok Megyei Jogú Várost 
kivéve a járás 4 városát (Besenyszög, Martfű, Rákóczifalva, Újszász) és 13 községét (Csataszög, 
Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, 
Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas) foglalja magában. A járás munkaerőpiaci problémáinak hatékony 
orvoslása érdekében Martfű Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kötött a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatallal, és támogatási kérelmet nyújtott be a Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program keretein belül meghirdetett TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” 
tárgyú pályázati felhívására. A kérelmet a regisztrációt követően a Magyar Államkincstár, mint 
Közreműködő Szervezet a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számmal látta el. 

„A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című támogatási kérelem alapvető célja a minőségi 
foglalkoztatás ösztönzése, illetve a gazdasági potenciál hatékonyabbá tétele. 

A kérelmet 2017. március 14-én a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Irányító Hatósága pozitív elbírálásban részesítette, és 382 585 862 forint összegű 
vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a megvalósításra. A 2017. április 11-én megkötött Támogatási 
Szerződés 3. pontja értelmében a projekt megvalósításának kezdete: 2017. január 2., tervezett 
befejezése: 2020. január 2. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmi 
követelményei” című dokumentum meghatározza azokat a sztenderdeket, amelyeket a későbbiekben a 
paktumminősítési folyamat során figyelembe fognak venni - ezek egyike jelen dokumentum. Az Irányító 
Csoport éves munkatervének funkciója, hogy meghatározza a paktumszervezet döntéshozó 
testületének éves feladatait a projektmegvalósítás időszakára vonatkozóan.  
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2 Az Irányító Csoport összetétele és hatásköre 

Az Irányító Csoport felelős a paktumprojekt végrehajtásához kapcsolódó stratégiai és operatív döntések 
meghozataláért, mely magában foglalja a projekt tevékenységeihez, feladataihoz kapcsolódó szakmai 
irányok meghatározását, a projekt pénzügyi és szakmai előrehaladásának nyomon követését, valamint 
a közreműködést a szerződések létrehozásának folyamatában. 

Az Irányító Csoport teljes jogú tagjait a következő szervezetek biztosítják: 

• Martfű Város Önkormányzata, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 

Döntési jogkörrel a fenti szervezetek vezető tisztségviselői vagy az általuk meghatalmazott személyek 
rendelkeznek. 

A szervezet munkájában megfigyelő-véleményezői jogkörrel részt vehetnek a Paktumiroda munkatársai 
is. 

Az Irányító Csoport főbb feladatai az alábbiak: 

• A paktum irányítása, képviselete, 

• A paktum fejlesztését és fenntarthatóságát szolgáló szakmai javaslatok készítése, bemutatása a 
Foglalkoztatási Fórum előtt, 

• A projekt pénzügyi és szakmai előrehaladásának felügyelete, 

• A Foglalkoztatási Fórum tájékoztatása az elvégzett munkákról, 

• A Foglalkoztatási Fórum napirendjére kerülő szakmai anyagok, előterjesztések előzetes 
véleményezése, 

• A Foglalkoztatási Fórum által megfogalmazott ajánlások megvalósításának kezdeményezése, 

• Beszámolás a Foglalkoztatási Fórum ülésein a Fórum által megfogalmazott javaslatok 
megvalósításáról, illetve annak eredményeiről, 

• A paktumprojekt által kitűzött célok, elvárt eredmények megvalósulását szolgáló projektek 
előkészítésének, végrehajtásának kezdeményezése, 

• A paktum képviseletére és a nyilvánosságra vonatkozó szabályok kidolgozása a Foglalkoztatási 
Fórum által megfogalmazott javaslatok figyelembe vételével, 

• A paktumműködés monitoring folyamatának meghatározása, majd figyelemmel kísérése, 

• A Paktumiroda beszámolóinak jóváhagyása, 

• A partnerség közötti információáramlásban való közreműködés, 

• Az országos, megyei és járási partnerségi kapcsolatok fejlesztése. 
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3. Az Irányító Csoport éves munkaterve 

Az Irányító Csoport megalakulását követően évente legalább 4 alkalommal ülésezik. Az ülések folyamán 
a résztvevők  

• megtárgyalják az elmúlt időszak szakmai előrehaladását,  

• azonosítják az esetlegesen felmerült problémák kezelése érdekében szükséges intézkedéseket, 

• kitűzik a következő időszak feladatait és felelőseit,  

• továbbá meghozzák a döntéseket az aktuális munkaerőigények vonatkozásában. 

1. Az Irányító Csoport üléseinek fő témakörei 

 

 

Az alábbiakban bemutatjuk az Irányító Csoport tervezett üléseinek időpontját és a megtárgyalandó 
témákat. Az itt felsoroltaktól az Irányító Csoport - megfelelő indoklással - a munkaterv módosítása nélkül 
eltérhet, amennyiben az Irányító Csoport legalább két teljes jogú tagja a módosítással egyetért. A 
munkatervtől való eltérést és annak okait az Irányító Csoport ülésének jegyzőkönyvében rögzíteni kell. 
Mindez különösen indokolt a beérkező munkaerőigények gyors és rugalmas kezelése érdekében. 

 

Monitoring 
mutatók 

teljesítésének 
nyomon követése

Elmúlt időszak 
tapasztala-tainak 

megvitatása

Munkaerőigények 
megvitatása

Elkövetkező 
időszak 

feladatainak 
azonosítása
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2. Az Irányító Csoport üléseinek indikatív időpontja és témája 

Időpont ICS ülés célja és tárgya Elvárt eredmények 

2017.09. 

Irányító Csoport megalakulása 

Az alábbi dokumentumok munkaverziójának megvitatása: 

• Térségi foglalkoztatási helyzetfeltárás, SWOT és 
helyzetelemzés 

• Jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások 

• Térségi Foglalkoztatási Stratégia, horizontális 
szempontok érvényesítését bemutató dokumentum 

• A Stratégiához kapcsolódó Akciótervben foglalt 3 éves 
terv 

• A Foglalkoztatási Stratégiához illeszkedő 3 db operatív 
projektterv 

• A paktum Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum 
működési szabályzata 

• Az Irányító Csoport éves munkaterve 

• A paktum menedzsmentszervezetének éves munka- és 
költségterve 

Elfogadott stratégiai és 
működési dokumentumok 

2017.12. 

A 2. főtevékenység (munkaerőpiaci programok, célcsoport 
képzése, foglalkoztatása) megkezdhetősége, illetve az első 
tapasztalatok megvitatása 

Foglalkoztatási Fórum előkészítése 

Döntés a felmerülő 
problémák kezeléséről és 
az előrehaladás további 
lépéseiről 

2018.06. 

A Paktumirodához és a Járási Hivatalhoz beérkezett 
munkaerőigények megvitatása 

A projektmegvalósítás tapasztalatainak megvitatása 

A monitoring mutatók nyomon követése 

Foglalkoztatási Fórum előkészítése 

Döntés a felmerülő 
problémák kezeléséről és 
az előrehaladás további 
lépéseiről 

2018.12. 

A Paktumirodához és a Járási Hivatalhoz beérkezett 
munkaerőigények megvitatása 

A projektmegvalósítás tapasztalatainak megvitatása 

A monitoring mutatók nyomon követése 

Foglalkoztatási Fórum előkészítése 

Döntés a felmerülő 
problémák kezeléséről és 
az előrehaladás további 
lépéseiről 
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Időpont ICS ülés célja és tárgya Elvárt eredmények 

2019.06. 

A Paktumirodához és a Járási Hivatalhoz beérkezett 
munkaerőigények megvitatása 

A projektmegvalósítás tapasztalatainak megvitatása 

A monitoring mutatók nyomon követése 

Foglalkoztatási Fórum előkészítése 

Az alábbi dokumentumok felülvizsgált verziójának 
megvitatása: 

• Térségi foglalkoztatási helyzetfeltárás, SWOT és 
helyzetelemzés 

• Jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások 

• Térségi Foglalkoztatási Stratégia, horizontális 
szempontok érvényesítését bemutató dokumentum 

• A Stratégiához kapcsolódó Akciótervben foglalt 3 éves 
terv 

Döntés a felmerülő 
problémák kezeléséről és 
az előrehaladás további 
lépéseiről  

Elfogadott felülvizsgált 
stratégiai dokumentumok 

2019.12. 

A projektzárással kapcsolatos feladatok 

A paktumminősítés folyamata, a partnerségi, működési és 
szolgáltatási követelményeknek való megfelelés 

Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum fenntartási és 
működtetési keretei 

Munkamegosztás a 
projektzárással és a 
paktumminősítéssel 
kapcsolatosan 

Döntés a paktum 
fenntartásáról a 
projektzárást követő 
időszakra vonatkozóan 
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Az alábbi ábrán összefoglaljuk az Irányító Csoport által meghozandó legfontosabb döntéseket, amelyek 
szükség esetén kiegészíthetők egyéb, aktuális napirendi pontokkal, pénzügyi és személyügyi 
kérdésekkel. 

3. Az Irányító Csoport fő döntései időszakonként 
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5. napirendi pont 
3 projektterv (Munkáltatók érzékenyítése a megváltozott munkaképességű és a hátrányos 
helyzetű munkavállalók fogadására, A térségben működő munkáltatók fejlesztése, Az 
üzleti szolgáltatások fejlesztése a foglalkoztatási szint növelése érdekében) 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök felkérte Juhász Attila tanácsadót a MEGAKOM Kft. részéről, 
hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tartsa meg tájékoztatását. 
 
Juhász Attila tanácsadó ismertette a paktum tagokkal mindhárom projekttervet. 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök külön szavaztatta meg mindhárom projekttervet. 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök szavazásra tette fel a Munkáltatók érzékenyítése a hátrányos 
helyzetű munkavállalók fogadására című projekttervet. Kérte a szervezet jelenlévő tagjait, hogy 
aki elfogadja, a projekttervet az kézfelnyújtással szavazzon. Megállapította, hogy a jelenlévő 
17 paktum tag, 17 igennel, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a projekttervet elfogadta és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum  
9/2017. (IX. 27.) paktum határozata 
A Munkáltatók érzékenyítése a hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására című 
projektterv elfogadása 
 
A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum a Munkáltatók érzékenyítése a hátrányos helyzetű 
munkavállalók fogadására című projekttervet a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Értesülnek: 
1. Paktum tagok 
2. Paktum Iroda 
 
Martfű, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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1. melléklet a 9/2017. (IX. 27.) paktum határozatnak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szolnoki	járás	foglalkoztatási	paktum	

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002	
 

 

 

Projektterv 

„Munkáltatók érzékenyítése a hátrányos helyzetű 

munkavállalók fogadására” 
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1. Bevezetés	
 
A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 számú, „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt fő 

kedvezményezettje Martfű Város Önkormányzata, a fejlesztés megvalósításában a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal konzorciumi partnerként vesz részt. A projekt céljai az alábbiak:  

- a járás területén belül az álláskeresők száma csökkenjen, 

- az álláskeresők olyan támogatásokban részesüljenek, amellyel hosszútávon képesek aktív 

szereplőivé válni a foglalkoztatásnak, 

- a járásban reális foglalkoztatási igényekre tudjunk reagálni, tehát ami hiányszakma az ahhoz 

szükséges humánerőforrást biztosítsuk, 

- a foglalkoztatás minősége javuljon a járáson belül, 

- mindezekkel célunk, hogy csökkentsük az egyenlőtlenséget: anyagi, társadalmi, szociális, és 

földrajzi elhelyezkedés tekintetében is. 

A projekt közvetlen, elsődleges célcsoportját a Szolnoki járás területén munkát vállalni szándékozó, 

álláskereső, hátrányos helyzetű személyek, ezen belül a megváltozott munkaképességűek, a 

közfoglalkoztatottak és az inaktívak képezik. Fontos kitétel, hogy életvitelszerűen is a járásban 

rendelkezzenek lakóhellyel. 

29. táblázat Támogatás alapadatai 

Támogatás alapadatai 

Projekt azonosítószáma TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 

Projekt címe Szolnoki járás foglalkoztatási paktum 

Konzorciumi partnerek Martfű Város Önkormányzata  
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Megítélt támogatási összeg 382 585 862.- Ft 

Támogatás aránya 100% 

Projekt forrása ESZA 

Projekt összköltsége 382 585 862.- Ft 

 

A Szolnoki járás Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez tartozó járás, székhelye Szolnok. Területe 914,48 km², 

népessége 119 380 fő, népsűrűsége 131 fő/km² volt a 2012. évi adatok szerint. Öt város (Szolnok, 

Besenyszög, Martfű, Rákóczifalva és Újszász) és 13 község tartozik hozzá. A járásban található minden 

település részt vesz jelen projektben, kivéve Szolnok, amely külön, a TOP 6. prioritásának forrásából 

valósítja meg paktumprojektjét. 

A projekt sikeres végrehajtásához nélkülözhetetlen a helyi adottságok, igények figyelembevétele, 

amelyeket a projekt keretében elkészülő projekttervek rögzítenek. Ezen projekttervek tartalmazzák – 
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kapcsolódva a stratégiához és akciótervhez – a lehetséges beavatkozásokat, a fejlesztési projektek 

részleteit. Jelen dokumentum rögzíti a „Munkáltatók érzékenyítése a hátrányos helyzetű 

munkavállalók fogadására” című projekttervünket, amelynek részleteit a következő alfejezetek 

tartalmazzák. 

 

2. Fejlesztési	igény	megalapozása	
 

A fejlesztési igény meghatározásakor sorra vettük a járás településeinek munkaerőpiaci helyzetét és 

problémáit, amelyek alátámasztják a projekt szükségességét. A térség településéiről általánosságban 

elmondható, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő számú szakképzett munkaerő. A probléma a 

műszaki szakmákat sújtja elsősorban. Az országos trendeknek megfelelően itt is jellemző a szakképzett 

munkaerő elvándorlása az ország nyugati felére, a fővárosba, illetve gyakran külföldre. A 

munkaerőhiány ellenére jelen van a térségben a munkanélküliség is, ami főként a kisebb településeken 

jellemző, és magasabb arányban a nőket érinti. A munkanélküliség két okra vezethető vissza, 

egyrészről a magas számú alacsony végzettséggel rendelkező munkavállalóra, másrészről a 

munkahelyek alacsony számára. Az alacsony végzettségűek – a piacképes szakképesítés hiánya okán – 

sokszor az önkormányzatok által végrehajtott közfoglalkoztatásra szorulnak, amiből nem tudnak 

továbblépni a versenyszférába. Néhány kivételtől eltekintve, hiányoznak a térségben a 

nagyfoglalkoztató vállalkozások, vállalatok.  

A térség munkaerőpiacán jelentős számú hátrányos helyzetű munkavállaló van, akiknek az 

elhelyezkedési esélyeik jóval alacsonyabbak egy átlagos álláskeresőhöz viszonyítva. Hátrányos 

helyzetű munkavállalók közé soroljuk a pályakezdő, 25 év alatti fiatalokat, a romákat, továbbá a 

megváltozott munkaképességű személyeket. A hátrányos helyzetű csoportok tagjai a folyamatos 

sikertelenség, kudarc okán elveszthetik motivációjukat, ezáltal tartósan inaktívvá, hosszútávon 

munkanélkülivé válnak.  Jellemzően előfordul, hogy e munkavállalókat nem a válós képességeik alapján 

ítélik meg, hanem egy kialakított általános vélekedés szerint.  

A probléma megoldására, továbbá a térség foglalkoztatási szintjének fokozása érdekében a 

munkáltatók, továbbá a munkahelyi környezet érzékenyítése szükséges. Világossá kell tenni a 

munkáltatók és a többi munkavállaló számára is, hogy ezen esélyegyenlőségi csoportok elfogadására, 

illetve alkalmazására nagyfokú türelemre van szükség, továbbá fel kell készülni az esetleges 

szemléletmódbeli különbségekre is. A projektkommunikáció során a munkáltatók felé szükséges 

közvetíteni, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása után állami, foglalkoztatási 
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támogatások vehetők igénybe. Az álláskeresők foglalkoztatásával nőhet a térségben tapasztalható 

munkaerőhiány, tovább csökken a munkanélküliek aránya, nőhet ezen személyek anyagi biztonsága, 

továbbá javulhat a térség társadalmi integrációja.  

Jelen projektterv megvalósítása lehet a fentebb részletezett, foglalkoztatási helyzetet érintő 

problémák megoldása, amellyel megvalósul a munkáltatók és a munkahelyi környezet érzékenyítése, 

továbbá a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiaci helyzete is javul.   

 

3. Konzisztencia	vizsgálat	
 
A tervezett fejlesztésnek a helyi fejlesztési stratégiákhoz, koncepciókhoz való illeszkedését elvégeztük, 

amelyet táblázatos formában mutatunk be. A konzisztencia vizsgálat az alábbi fejlesztési 

dokumentumokat érinti:  

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020 

- Újszász Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

- Martfű Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

- Besenyszög Város Településfejlesztési Koncepciója 

 

2. táblázat Illeszkedés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció céljaihoz. 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél - Egészséges, képzett lakosság, 
együttműködő társadalom 

A hátrányos helyzetű álláskeresők munkerőpiaci 
integrálásával javul a térség foglalkoztatása, 
illetve nő a foglalkoztatási aktivitás. 

Specifikus cél - Leszakadó társadalmi 
csoportok életminőségének és 
esélyegyenlőségének javítása 

A hátrányos helyzetű munkavállalók 
elhelyezkedésével javul ezen személyek és 
családjaik anyagi helyzete, ezáltal javul egy 
jelentős réteg életminősége.  

Horizontális cél - A foglalkoztatás növelése 
a társadalom minden aktív korú 

szegmensében 

A munkanélküli és inaktív lakosság (kiemelten a 
fiatalok és a hátrányos helyzetűek) 
munkaerőpiacra történő belépése, valamint 
foglalkoztatásuk növelése enyhíti a térségben 
tapasztalható munkanélküliséget.  

 

3. táblázat Illeszkedés Újszász Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél – Gazdagodó város 

A foglalkoztatási szint növelésével adódóan a 
helyi adóbevételek növekedhetnek, amelyek 
további gazdaságfejlesztési beruházásokat 
eredményezhetnek a településen.   
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Átfogó cél – Gondoskodó Város 

A cégvezetők és munkavállalóik érzékenyítésével 
nőhet a társadalmi elfogadás a hátrányos 
helyzetű személyek iránt, ezáltal nő a társadalmi 
kohézió.  

 

4 táblázat Illeszkedés Martfű Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél - Martfű a versenyképes iparváros 

A projekt eredményeként egyes iparszakmák 
állásai is betöltésre kerülhetnek. A 
foglalkoztatottsági szint növelésével, nő a 
térségben tevékenykedő kkv-k 
teljesítőképessége, ezzel újabb kapacitások 
bővítése valósulhat meg, továbbá nőhet a 
településen az ipar versenyképessége.  

 

5. táblázat Illeszkedés Besenyszög Város Településfejlesztési Koncepciójához 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél – Élhető város 

Az élhető város egyik alappillére, hogy a lakosság 
számára megfelelő minőségű és mennyiségű 
munkahelyet biztosítson. A foglalkoztatás 
bővülése által új vállalkozások is megjelenhetnek 
a településen.  

Átfogó cél – Ipari központ 

A hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiaci 
integrálásával nő a helyi gazdaság 
teljesítőképessége, a város tőkevonzó 
képessége, további fejlődési lehetőségek 
állhatnak ezáltal rendelkezésre. 

 

4. Célok	
 
A tervezett fejlesztés átfogó célja az esélyegyenlőség megteremtése a munkaerőpiacon, továbbá a 

foglalkoztatási szint növelése a járás településein. Az átfogó cél mentén az alábbi specifikus célokat 

határoztuk meg:  

 
1. A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztathatóságának javítása 

A járásban jelentős számú hátrányos helyzetű álláskereső van. Az ő elhelyezkedésük sokszor 

önbizalomhiány vagy motivációhiány okán nem tud megvalósulni. A projektben tervezett 

érzékenyítéssel kapcsolatos tevékenységek segítik a cégvezetőket és meglévő munkavállalóikat az 

elfogadásban, illetve a meglévő sztereotípiák leküzdésében.  

 
2. A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatottsági szintjének emelése 
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A meglévő foglalkoztatási szint növelése a hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedésével 

megvalósulhat. A cél elérésével javul a térség versenyképessége és társadalmi integrációja.  

 
3. Szemléletmódváltás elősegítése a munkáltatók és munkavállalóik körében 

A befogadó környezet megteremtése nélkülözhetetlen a hátrányos helyzetű személyek 

elhelyezkedésének szempontjából. A cél elérése érdekében szemléletformáló tréningeket kívánunk 

megvalósítani a projekt keretében.  

 
4. Befogadó munkahelyek létrehozásának elősegítése, arányának növelése 

A projekt első hónapjaiban kerülnek kiválasztásra azon cégek, akik a programban részt vesznek. A 

befogadói munkahelyi minősítést a szemléletformáló tréningeken résztvevő cégvezetők és 

munkavállalók cégei kaphatják meg. 

 

5. Célcsoport	
 
A projekt közvetlen célcsoportját azon személyek alkotják, akik a projekt eredményeinek felhasználói. 

Jelen tervezett foglalkoztatásra irányuló fejlesztés esetén közvetlen célcsoportként említhetjük:  

- a járás településein működő cégek munkáltatóit, 

- a járás településein működő cégek munkavállalóit. 

Közvetett célcsoportot jelentenek azon személyek, akik a projekt eredményeit indirekt módon 

hasznosítják:  

- hátrányos helyzetű álláskereső, inaktív és közfoglalkoztatott személyek (pályakezdők, a 25 év 

alatti fiatalok, a romák, a megváltozott munkaképességű személyek),  

- hátrányos helyzetű csoport családtagjai, akik a programba vont személy munkaerőpiaci 

helyzetének javulása miatt, közvetve saját életkörülményeik javulását érzékelik, 

- civil szervezetek.  

 

6. Tevékenységterv	

 

1. Cégkutatás elvégzése, kapcsolatfelvétel a potenciálisan érintett munkáltatókkal 
A projekt sikeres végrehajtása érdekében elengedhetetlen a célcsoport beazonosítása, azaz a helyi 
cégek felkutatása. A létrejövő adatbázis tartalmazza a potenciális foglalkoztatókat, akiket a tervezett 
tevékenységekkel el kívánunk érni. Minden helyi szereplővel szükséges felvenni a kapcsolatot, 
beszámolni a projektről, illetve a programban való részvétel feltételeiről. 
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2. Esélyegyenlőséggel kapcsolatos tréningek, ismeretátadások megvalósítása a munkáltatók és 
a meglévő munkavállalók számára  

A munkáltatók és meglévő munkavállalók részére szemléletformáló tréningek megvalósítása 
szükséges, esélyegyenlőségi kérdésekben. 5 db tréning megvalósítását tervezzük a projektben, 
alkalmanként minimum 15 fő, maximum 20 fő bevonását tervezzük. A munkáltató számára fontos 
annak ismerete, hogy hogyan tárgyaljon a hátrányos helyzetű álláskeresőkkel, hogyan készítse el a 
hirdetést, amellyel a megfelelő kompetenciákkal rendelkező álláskeresőket megszólíthatja. 

 

3. A megváltozott munkaképességű munkavállalók számára szükséges speciális munkahelyi 
körülmények, infrastruktúra kialakításáról ismeretátadások szervezése 

A megváltozott munkaképességű álláskeresők elhelyezkedéséhez egyes esetekben infrastrukturális 
fejlesztések is szükségesek. A mozgásában korlátozottak alkalmazásához nélkülözhetetlen az 
akadálymentes épületek megteremtése. Az akadálymentesítés megteremtéshez szükséges 
tudnivalókat szervezett ismeretátadási alkalmak során sajátíthatják el az egyes munkáltatók 
cégvezetői, esetleg delegált munkavállalói.    

 

4. Munkahelyi mentorálás, cégvezetők és az alkalmazottak felkészítése a hátrányos helyzetű 
munkavállalók beilleszkedésének segítésére 

A cégvezetők és alkalmazottak számára szemléletformálás megvalósítása. A cégvezetők és 
alkalmazottak számára szükséges egy felkészítés a hátrányos helyzetű munkavállalók 
beilleszkedésének segítésére. 4 db 40 órás program megvalósítását tervezzük a projektben.   

 

5. Cégek esélyegyenlőségi tervének elkészítése 
A programban kizárólag olyan cégek vehetnek részt, akik rendelkeznek esélyegyenlőségi tervvel, vagy 
vállalják a terv elkészítését a projektben. Ezen vállalkozások részére esélyegyenlőségi tervet szükséges 
készíteni az esélyegyenlőségi alapelvek érvényesítése érdekében. 

 

6. Kampány végrehajtása a projekt tevékenységeinek népszerűsítése érdekében 
Átfogó hagyományos és közösségi média kampányok megvalósítása a projekt által kínált 
szolgáltatásokról, lehetőségekről. A közvetlen és közvetett célcsoportnak szóló, helyi, kulturális 
rendezvényeken való megjelenés, helyi nyomtatott és online felületeken való hirdetés, PR-cikk 
megvalósítása szükséges.   

 

7. Mentor foglalkoztatása  
A projekt teljes időtartama alatt egy esélyegyenlőségi szakértő, mentor segíti mind a cégeket, mind a 

hátrányos helyzetű munkavállalókat.  
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7. Várható	eredmények	
 
A projekt végrehajtásával kedvező gazdasági és demográfiai eredmények érhetők el:  

- Javul a hátrányos helyzetű, ezen belül kiemelten a megváltozott munkaképességű álláskeresők 

elhelyezkedésének esélye, 

- A térségben jelentősen nő a foglalkoztatottság szintje, 

- Nő a térségben a „Befogadó” munkahelyek aránya, 

- Csökken az álláskeresők száma,  

- Nő a gazdaság versenyképessége,  

- Csökkenő tendenciát mutat az elvándorló munkaképes személyek száma,  

- Kedvezőbb munkakörülmények, infrastrukturálisan felkészült munkahelyek jönnek létre a 

hátrányos helyzetű, ezen belül kiemelten a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

részére.   

 

8. Indikátorok	
 
A projekt eredményeinek fenntartása és monitoringja érdekében az alábbi indikátorok kerülnek 

meghatározásra. 

6. táblázat Számszerűsíthető eredmények 

Indikátor neve 
Típus 

(eredmény, 
output) 

Mérték-
egység 

Bázis érték Célérték 

Szemléletformáló és érzékenyítő 
tréningek, események száma 

output db 0 5 

Szemléletformáló és érzékenyítő 
tréningeken, eseményeken részt 
vevők létszáma összesen 

output fő 0 45 

A projekt eredményeként álláshoz 
jutó megváltozott munkaképességű 
munkavállalók száma 

output fő 0 5 

A projekt eredményeként álláshoz 
jutó hátrányos helyzetű 
munkavállalók száma 

output fő 0 15 

Vállalkozásoknál elkészült 
esélyegyenlőségi tervek száma 

output db 0 10 
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9. Partnerség	
 
A projekt végrehajtása csak széleskörű partnerség kiépítésével lehetséges. A projekt sikeressége 

érdekében együttműködő megállapodásokat szeretnénk kötni az alábbi szervezetekkel:  

- Esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezetek, 

- Az érintett települések helyi önkormányzatai, 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

- Helyi vállalkozások,  

- Helyi alap-és középfokú oktatási intézmények,  

- Szakképesítést nyújtó képző cégek.  

 

10. Horizontális	szempontok	
 
Esélyegyenlőség 

A projekt tervezése, megvalósítása és fenntartása során kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az 

egyenlő bánásmód elvének és az Európai Unió esélyegyenlőségi politikájának betartására, az alábbi 

jogszabályok mentén:  

- 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 

- 1998.évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

- 2003.évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

 
Ennek megfelelően a projekt időtartama alatt vállaljuk:  

- Csak olyan szervezetek léphetnek be a programba, akik rendelkeznek esélyegyenlőségi tervvel, 

vagy a projektben keretében vállalják az esélyegyenlőségi terv elkészítését, 

- A projekt rendezvényei, tréningje akadálymentes épületben kerülnek megrendezésre 

- a partnerség kialakításakor minden szervezet részére egyenlő feltételeket kívánunk biztosítani, 

- a kiválasztási eljárások során elkerüljük a hátrányos megkülönböztetést,  

- elutasítjuk a kirekesztő magatartást minden társadalmi csoporttal szemben,  

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét. 

 
Környezeti fenntarthatóság 

A projekt végrehajtása alatt kiemelt figyelmet fordítunk a környezettudatosságra, az alábbi 

szempontok betartásával:  
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- A beszerzési eljárások során a kedvezményezettek előnyben részesítik az energiafelhasználás 

szempontjából hatékony, környezetkímélő technológiákat. 

- A környezettudatos menedzsment és szervezés keretében a papíralapú kommunikáció és 

irattározás észszerű szintre mérséklése – a természeti erőforrások felhasználásának 

csökkentése érdekében. 

- A hulladékképződés akadályozása: A pályázó megvalósítói nagy hangsúlyt fektetnek a 

keletkező hulladékok minimalizálására. 

- Környezetbarát hozzáállás erősítése: A pályázat során megvalósuló események, illetve 

rendezvények környezettudatosságot fejeznek ki, előnyben részesítve a környezetbarát 

anyagokat. 

- A projektmenedzsment kialakítása során az energiafogyasztás csökkentését szolgáló 

beavatkozások tervezése (pl. alacsony energiafogyasztású eszközök beszerzése), valamint a 

szelektív hulladékgyűjtés alapvető feltételeinek biztosítása. 

- Környezetbarát közlekedési szempontok előnyben részesítése: A projekt megvalósítása során 

arra próbálunk meg törekedni, hogy minél kevesebb környezetkárosító közlekedési eszközt 

vegyünk használatba. Amennyiben mégis szükséges például egy távolabbi helyszínre való 

eljutáshoz igénybe venni bármilyen gépjárművet, a szakmai csoport törekszik arra, hogy minél 

nagyobb létszámot befogadó közlekedési eszközzel jusson el a helyszínre. 

 

11. 	Költségvetés,	finanszírozási	források	
 
A projekt tervezett összköltsége: 15 000 000 Ft.  

A tervezett költségvetés a reális piaci áraknak megfelel, amelyet befolyásolhatnak a pályázati kiírásban 

foglalt feltételek – amennyiben pályázati forrásból kerül megvalósításra a fejlesztés. 

 

Minimálisan az alábbi költségtípusokkal szükséges számolni:  

- előzetes tanulmány, célcsoportelemzés elkészítésének költségei, 

- tréningekkel kapcsolatos költségek (előadói, tréneri díjak, rendezvényszervezés költségei) 

- PR és marketingköltségek, 

- esélyegyenlőségi szakértői díj, 

- szakmai megvalósítók személyi jellegű ráfordításai. 
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Tevékenységenkénti költségmegoszlás 

Tevékenység megnevezése 
Tervezett költség 

(bruttó) Ft 
Tevékenység leírása 

Cégkutatás elvégzése, 
kapcsolatfelvétel a potenciálisan 
érintett munkáltatókkal 

2 000 000 Ft 
A járásban lévő, potenciálisan cégek 
felkutatása, adatbázis készítésének 
díja, szakértői költsége. 

Esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
tréningek, ismeretátadások 
megvalósítása a munkáltatók és a 
meglévő munkavállalók számára 

5 000 000 Ft 

5 db 50 órás tréning megvalósítása, 
tréningenként minimum 15, maximum 
20 fővel számolunk. 5 * 1 000 000 Ft, 
azaz összesen 5 000 000 Ft. A költség 
tartalmazza az előadók díját, 
terembérlet díját, illetve az ellátási 
költségeket. 

A megváltozott munkaképességű 
munkavállalók számára szükséges 
speciális munkahelyi körülmények, 
infrastruktúra kialakításáról 
ismeretátadások szervezése 

1 500 000 Ft 

5 db 10 órás ismeretátadás 
megvalósítása, alkalmanként minimum 
15, maximum 20 fővel számolunk. 5 * 
300 000 Ft, azaz összesen 1 500 000 Ft. 
A költség tartalmazza az előadók díját, 
terembérlet díját, illetve az ellátási 
költségeket. 

Munkahelyi mentorálás, 
cégvezetők és az alkalmazottak 
felkészítése a hátrányos helyzetű 
munkavállalók beilleszkedésének 
segítésére 

4 000 000 Ft 

4 db 40 órás tréning megvalósítása, 
tréningenként minimum 15, maximum 
20 fővel számolunk. 4 * 1 000 000 Ft, 
azaz összesen 4 000 000 Ft. A költség 
tartalmazza az előadók díját, 
terembérlet díját, illetve az ellátási 
költségeket. 

Cégek esélyegyenlőségi tervének 
elkészítése 

2 000 000 Ft 

Esélyegyenlőségi terv elkészítésének 
díja 200 000 Ft/db áron. A projektben 
10 db esélyegyenlőségi terv 
elkészítésével számolunk.  

Kampány végrehajtása a projekt 
tevékenységeinek népszerűsítése 
érdekében 

1 000 000 Ft 

A projekt sikerességének érdekében 
komplex médiakampány 
megvalósításával tervezünk. A 
tevékenység tartalmazza a kötelező 
tájékoztatás és nyilvánosság elemeket, 
továbbá egyéb online és 
sajtóhirdetéseket.  

Mentor foglalkoztatása 7 200 000 Ft 
A mentor foglalkozatásának díja 
300 000 Ft/hó, összesen 24 hónapra. 

Összesen 24 700 000 Ft  
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12. Megvalósítás	időtartama,	ütemezése		
 
A feladatok végrehajtásának időigénye 24 hónap. Az egyes tevékenységek időigényét az alábbi GANTT 

diagramban szemléltetjük, negyedéves megbontásban.  

 
7. táblázat A projekt megvalósításának ütemterve 

Tevékenység megnevezése 

1. év 2. év 

1. 
né 

2. 
né 

3. 
né 

4. 
né 

1. 
né 

2. 
né 

3. 
né 

4. 
né 

Cégkutatás elvégzése, kapcsolatfelvétel a potenciálisan 
érintett munkáltatókkal 

        

Esélyegyenlőséggel kapcsolatos tréningek, 
ismeretátadások megvalósítása a munkáltatók és a 
meglévő munkavállalók számára 

        

A megváltozott munkaképességű munkavállalók 
számára szükséges speciális munkahelyi körülmények, 
infrastruktúra kialakításáról ismeretátadások szervezése 

        

Munkahelyi mentorálás, cégvezetők és az alkalmazottak 
felkészítése a hátrányos helyzetű munkavállalók 
beilleszkedésének segítésére 

        

Cégek esélyegyenlőségi tervének elkészítése         

Kampány végrehajtása a projekt tevékenységeinek 
népszerűsítése érdekében 

        

Mentor foglalkoztatása         
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Dr. Papp Antal levezető elnök szavazásra tette fel a térségben működő munkáltatók 
versenyképességének erősítése a munkavállalók fejlesztésével című projekttervet. Kérte a 
szervezet jelenlévő tagjait, hogy aki elfogadja, a projekttervet az kézfelnyújtással szavazzon. 
Megállapította, hogy a jelenlévő 17 paktum tag, 17 igennel, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül 
a projekttervet elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum  
10/2017. (IX. 27.) paktum határozata 
A térségben működő munkáltatók versenyképességének erősítése a munkavállalók 
fejlesztésével című projektterv elfogadása 
 
A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum a térségben működő munkáltatók 
versenyképességének erősítése a munkavállalók fejlesztésével című szóló projekttervet a 
határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Értesülnek: 
1. Paktum tagok 
2. Paktum Iroda 
 
Martfű, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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1. melléklet a 10/2017. (IX. 27.) paktum határozatnak 
 
 
 

Szolnoki	járás	foglalkoztatási	paktum	

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002	
 

 

 

Projektterv 

„A térségben működő munkáltatók 

versenyképességének erősítése a munkavállalók 

fejlesztésével” 
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1. Bevezetés	
 
A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 számú, „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt fő 

kedvezményezettje Martfű Város Önkormányzata, a fejlesztés megvalósításában a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal konzorciumi partnerként vesz részt. A projekt céljai az alábbiak:  

- a járás területén belül az álláskeresők száma csökkenjen, 

- az álláskeresők olyan támogatásokban részesüljenek, amellyel hosszútávon képesek aktív 

szereplőivé válni a foglalkoztatásnak, 

- a járásban reális foglalkoztatási igényekre tudjunk reagálni, tehát ami hiányszakma az ahhoz 

szükséges humánerőforrást biztosítsuk, 

- a foglalkoztatás minősége javuljon a járáson belül, 

- mindezekkel célunk, hogy csökkentsük az egyenlőtlenséget: anyagi, társadalmi, szociális, és 

földrajzi elhelyezkedés tekintetében is. 

A projekt közvetlen, elsődleges célcsoportját a Szolnoki járás területén munkát vállalni szándékozó, 

álláskereső, hátrányos helyzetű személyek és inaktívak képezik. Fontos kitétel, hogy életvitelszerűen is 

a járásban rendelkezzenek lakóhellyel. 

1. táblázat Támogatás alapadatai 

Támogatás alapadatai 

Projekt azonosítószáma TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 

Projekt címe Szolnoki járás foglalkoztatási paktum 

Konzorciumi partnerek Martfű Város Önkormányzata  
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Megítélt támogatási összeg 382 585 862.- Ft 

Támogatás aránya 100% 

Projekt forrása ESZA 

Projekt összköltsége 382 585 862.- Ft 

 

A Szolnoki járás Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez tartozó járás, székhelye Szolnok. Területe 914,48 km², 

népessége 119 380 fő, népsűrűsége 131 fő/km² volt a 2012. évi adatok szerint. Öt város (Szolnok, 

Besenyszög, Martfű, Rákóczifalva és Újszász) és 13 község tartozik hozzá. A járásban található minden 

település részt vesz jelen projektben, kivéve Szolnok, amely külön, a TOP 6. prioritásának forrásából 

valósítja meg paktumprojektjét. 

A projekt sikeres végrehajtásához nélkülözhetetlen a helyi adottságok, igények figyelembevétele, 

amelyeket a projekt keretében elkészülő projekttervek rögzítenek. Ezen projekttervek tartalmazzák – 

kapcsolódva a stratégiához és akciótervhez – a lehetséges beavatkozásokat, a fejlesztési projektek 
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részleteit. Jelen dokumentum rögzíti a „A térségben működő munkáltatók versenyképességének 

erősítése a munkavállalók fejlesztésével” című projekttervünket, amelynek részleteit a következő 

alfejezetek tartalmazzák. 

 

2. Fejlesztési	igény	megalapozása	
 

A Szolnoki járás vállalkozói rétegét tekintve – Szolnok városát nem ideszámítva – főként kisebb 

vállalkozások, túlnyomó részt mikro- és kisvállalkozások, egyéni vállalkozások alkotják. A nagyvállalatok 

fontosak egy-egy térség gazdasági életét tekintve, hiszen a foglalkoztatás bővülésén túl, új 

vállalkozások, beszállítói kör letelepedését is eredményezheti a jelenlétük. A nagyvállalatok bevonzása 

a járásban csak vonzó üzleti infrastruktúra megteremtésével lehetséges, ezt segíthetik elő a 

szinergiában lévő gazdaságfejlesztési projektek a térségben. Tőkeerős nagyvállalatok nemcsak 

idetelepüléssel, hanem az itt lévő, potenciálisan növekvő középvállalatok fejlesztésével, támogatásával 

érhető el.  

A foglalkoztatási helyzet ma Magyarországon – és jellemzően a térségben is – kettős problémával küzd. 

A térség településein székelő vállalkozásoknak nagy problémát okoz a megfelelő munkaerő 

alkalmazása. A munkaerőhiány főként a műszaki jellegű munkaköröket érintik, nagy hiány mutatkozik 

a szakképzett építőipari mesterekből. Ebben nagyban közrejátszik az elvándorlás, ami általában a 

főváros, a Dunántúl és nem ritkán külföld felé irányul. Ezen folyamatot csak akkor van lehetőségünk 

megállítani, ha nő a térségben a bérszínvonal. Ezzel párhuzamosan, azonban továbbra is jelen van a 

térségben a munkanélküliség, illetve a tartós munkanélküliség. A tartós munkanélküliség az alacsony 

iskolai végzettségre vezethető vissza. Egy jelentős réteg nem tud és nem is akar a közfoglalkozatásból 

kitörni, hiszen a családi adókedvezménnyel együtt közel annyit kereshetnek, mint a versenyszférában, 

azonban a közfoglalkoztatás helyben van, nincs szükség utazásra, és jóval kisebbek az elvárások, mint 

egy vállalatnál. 

A fentebb részletezett foglalkoztatási jellegű problémák megoldása csak a meglévő munkáltatók 

támogatásával, fejlesztésével lehetséges. A vállalatok fejlesztése további kapacitások bővítését 

eredményezheti, tőkeerős vállalkozások jönnek létre a térségben, ezáltal nő a térség gazdasági 

versenyképessége. 
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3. Konzisztencia	vizsgálat	
 
A tervezett fejlesztésnek a helyi fejlesztési stratégiákhoz, koncepciókhoz való illeszkedését elvégeztük, 

amelyet táblázatos formában mutatunk be. A konzisztencia vizsgálat az alábbi fejlesztési 

dokumentumokat érinti:  

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020 

- Újszász Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

- Martfű Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

- Besenyszög Város Településfejlesztési Koncepciója 

 

2. táblázat Illeszkedés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció céljaihoz. 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél - Erőteljes kapcsolódás 
a makrogazdaság 

fejlődési tengelyeire 

A kedvező földrajzi elhelyezkedés és a főváros 
viszonylagos közelsége kedvező gazdasági 
tényező lehet az új befektetők idevonzásában.  

Specifikus cél - A társadalom és 
a gazdaság megújulását, 

a táj konszolidációját hátráltató 
infrastrukturális hiányosságok 

felszámolása 

A térségben jelentős számban vannak jelen a 
mezőgazdasági jellegű vállalkozások. Ezen tényt 
figyelembe véve kívánjuk segíteni az agrár 
ágazathoz kapcsolódó ipari üzemek 
letelepedését. Az új üzemek létesítésével nő a 
térség foglalkoztatási potenciálja.  

Horizontális cél - Előrelépés a komplex 
társadalmi, gazdasági, környezeti 
fenntarthatóság terén, szervezeti- 

intézményi feltételek javítása 

A meglévő kkv-k fejlesztésével és kapacitásai 
bővítésének elősegítésével a társadalom minden 
aktív korú szegmenséhez tartozó csoport 
számára megfelelő mennyiségű munkahelyet 
kívánunk nyújtani. Ezzel enyhül a térségben 
tapasztalható munkanélküliség.  

 

3. táblázat Illeszkedés Újszász Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél – Gazdagodó város 

A munkáltatók fejlesztésével nőhet a térségben 
a foglalkoztatási szint, bővülhetnek az egyes 
cégek kapacitásai, amelyek további 
gazdaságfejlesztési beruházásokat 
eredményezhetnek a településen.   

 

4. táblázat Illeszkedés Martfű Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél - Martfű a versenyképes iparváros 
A foglalkoztatottsági szint növelésével, nő a 
térségben tevékenykedő kkv-k 
teljesítőképessége, ezzel újabb kapacitások 
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bővítése valósulhat meg, továbbá nőhet a 
településen az ipar versenyképessége.  

Átfogó cél - Martfű a megújuló, szolgáltató 
zöldváros 

A szolgáltatások fejlesztésével vonzóvá válik a 
város gazdasági környezete, ezáltal javul a térség 
megtartó ereje. Mindez fontos vonzerő lehet az 
ide letelepedni kívánó lakosság körében is. 

 

5. táblázat Illeszkedés Besenyszög Város Településfejlesztési Koncepciójához 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél – Élhető város 

Az élhető város egyik alappillére, hogy a lakosság 
számára megfelelő minőségű és mennyiségű 
munkahelyet biztosítson. Az új vállalkozások 
megjelenésével bővül a városban a 
foglalkoztatottak száma.  

Átfogó cél - Agrár település 

A helyi agrárszektorban új munkahelyek jönnek 
létre, ezáltal hozzájárulva a versenyképes, 
fenntartható gazdasági fejlődéshez. Az új 
agrárvállalkozások erősítik a település 
agrárjellegét.  

 

4. Célok	
 
Jelen projektterv átfogó célja a térségben működő munkáltatók fejlesztése, továbbá a térség 

foglalkoztatási szintjének növelése. Az átfogó cél mentén az alábbi specifikus célokat határoztuk meg: 

 

1. A járásban lakó/tartózkodási hellyel rendelkező lakosainak helyben tartása, helyben 

foglalkoztatása  

A mai foglalkoztatási helyzetet a szakképzett munkaerő hiánya jellemzi, ami elsősorban az elvándorlás 

miatt alakult ki. Az elvándorlók gyakran a fővárosba, Dunántúlra és nem ritkán külföldre mennek 

munkát vállalni. Ezeken a helyeken ugyanazért a munkáért jóval magasabb fizetéssel számolhatnak. A 

helyi szakképzett munkaerő helyben tartása csak a munkahelyek fejlesztésével, és a bérszínvonal 

növelésével érhető el.  

 

2. A versenyképesség feltételeinek megteremtése, fenntartása 

A helyi gazdaság fejlődése a cégek versenyképességének növelésével érhető el. A cégek 

versenyképességének egyik alapfeltétele a megfelelő számú és végzettségű munkavállaló. Az erősödő 

vállalatok további kapacitások bővítését helyezik kilátásba.  
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3. Munkaerőpiaci szereplők közötti hatékony együttműködés kialakítása és fenntartása 

A térségre jellemző munkaerőpiaci problémák csak az egyes szektorok (állami, civil, kkv) szoros 

együttműködésével oldhatók meg.  

 

5. Célcsoport	
 
A projekt közvetlen célcsoportját azon személyek alkotják, akik a projekt eredményeinek felhasználói. 

Jelen tervezett foglalkoztatásra irányuló fejlesztés esetén közvetlen célcsoportként említhetjük:  

- a térség településein tevékenykedő cégek, vállalkozások, 

- a térségbe letelepedni szándékozó cégek, vállalkozások. 

 

Közvetlen célcsoportot jelentenek azon személyek, akik a projekt eredményeit indirekt módon 

hasznosítják:  

- a térségben élő álláskeresők,  

- a helyi cégek beszállítói, alvállalkozói,  

- a térség cégeinek, vállalatainak munkavállalói, 

- a térség lakossága.  

 

6. Tevékenységterv	
 

1. Térségi partnerség létrehozása 

A projekt sikeres megvalósításához széleskörű partnerség kialakítására van szükség. A partnerséget a 

helyi önkormányzatok és foglalkoztatók alkotják, akik szorosan együttműködnek. A partnerség tagjai 

alkotják azt a munkacsoportot, amelynek feladata a termék- és szolgáltatásfejlesztés, továbbá a 

projekt tevékenységeinek sikeres végrehajtása. 

 
2. Foglalkoztatással, fejlődéssel kapcsolatos információk biztosítására szakmai fórumok 

szervezése 

A helyi foglalkoztatók számára szakmai fórumokat kívánunk szervezni. A projekt során 4 db fórumot 

kívánunk szervezni, amelyek vállalkozásfejlesztési témakörében kerülnek megszervezésre. 

 

3. Hátrányos helyzetű álláskereső, inaktív és közfoglalkoztatott személyek számára képzések 

szervezése 
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A járás mozgósítható munkaerő-tartalékát és foglalkoztatási szintjét nagymértékben növeli, ha a 

hátrányos helyzetű álláskereső, inaktív és közfoglalkoztatott személyek foglalkoztathatóságát javítjuk. 

Ennek egyik eszköze a munkaadók igényei alapján szervezett csoportos képzések megvalósítása, 

amelynek ideje alatt a célcsoport tagjai keresetpótló juttatást kaphatnak. A képzést sikeresen elvégző 

személyek után foglalkoztatást elősegítő támogatások vehetők igénybe.  

 
4. Foglalkoztatást elősegítő támogatások 

A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében a munkáltatók munkaerőigény benyújtásával – a 

jogszabályi és eljárás rendi megfelelések esetében – a programba bevonásra került célcsoporti tag 

foglalkoztatásához bér- és járulékjellegű támogatást kaphat, amelyhez kapcsolódóan vállalnia kell a 

célcsoporttag továbbfoglalkoztatását is. Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók esetében a 

támogatás hossza növelhető. 

 
5. Kampány végrehajtása a projekt tevékenységeinek népszerűsítése érdekében 

Átfogó hagyományos és közösségi média kampányok megvalósítása a projekt által kínált 

szolgáltatásokról, lehetőségekről. A közvetlen és közvetett célcsoportnak szóló, helyi, kulturális 

rendezvényeken való megjelenés, helyi nyomtatott és online felületeken való hirdetés, PR-cikk 

megvalósítása szükséges. 

 

7. Várható	eredmények	
 
A projekt végrehajtásával kedvező gazdasági eredmények érhetők el:  

- A kedvező gazdasági események okán csökkenhet a térségből elvándorlók száma, 

- A helyi álláskeresők száma csökken, 

- A helyi vállalkozások munkaerőhiánya mérséklődik, 

- Javul a térség gazdasági versenyképessége,  

- Élhető települések jönnek létre a térségben,  

- Kedvező befektetői környezet alakul ki.  

 

8. Indikátorok	
 
A projekt eredményeinek fenntartás és monitoringja érdekében az alábbi indikátorok kerülnek 

meghatározásra. 
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6. táblázat Számszerűsíthető eredmények 

Indikátor neve 
Típus 

(eredmény, 
output) 

Mérték-
egység 

Bázis érték Célérték 

A programba bevont vállalkozások 
száma  

output db  0 10 

A térségben létrejövő új 
munkahelyek száma 

output fő 0 40 

A képzésbe bevont álláskeresők 
száma 

output fő 0 50 

	

9. Partnerség	
 
A megjelölt tevékenységek végrehajtása csak széleskörű partnerség kiépítésével lehetséges, amihez 

alapot nyújt a paktum már aláírt együttműködési megállapodása. A partnerek köre és száma tovább 

bővíthető, de minimálisan az alábbi szervezetek részvétele indokolt a sikeres megvalósítás érdekében: 

 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

- Helyi cégek, vállalkozások, 

- Az érintett települések helyi önkormányzatai (Besenyszög, Martfű, Rákóczifalva, Újszász, 

Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, 

Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas), 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata,  

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 

 

10. Horizontális	szempontok		
 
Esélyegyenlőség 

A projekt tervezése, megvalósítása és fenntartása során kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az 

egyenlő bánásmód elvének és az Európai Unió esélyegyenlőségi politikájának betartására, az alábbi 

jogszabályok mentén:  

- 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 

- 1998.évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

- 2003.évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

 
Ennek megfelelően a projekt időtartama alatt vállaljuk:  
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- a diszkriminációmentességet,  

- a projekt rendezvényei akadálymentes épületben kerülnek megrendezésre, 

- a partnerség kialakításakor minden szervezet részére egyenlő feltételeket kívánunk biztosítani, 

- a kiválasztási eljárások során elkerüljük a hátrányos megkülönböztetést,  

- elutasítjuk a kirekesztő magatartást minden társadalmi csoporttal szemben a foglalkoztatás és 

a humán szolgáltatások megvalósításánál egyaránt,  

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét. 

 

Környezeti fenntarthatóság 

A projekt végrehajtása során kiemelt figyelmet fordítunk a környezettudatosságra, az alábbi 

szempontok betartásával:  

- A beszerzési eljárások során a kedvezményezettek előnyben részesítik az energiafelhasználás 

szempontjából hatékony, környezetkímélő technológiákat. 

- A környezettudatos menedzsment és szervezés keretében a papíralapú kommunikáció és 

irattározás ésszerű szintre mérséklése – a természeti erőforrások felhasználásának 

csökkentése érdekében. 

- A hulladékképződés akadályozása: A pályázó megvalósítói nagy hangsúlyt fektetnek a 

keletkező hulladékok minimalizálására. 

- Környezetbarát hozzáállás erősítése: A pályázat során megvalósuló események, illetve 

rendezvények környezettudatosságot fejeznek ki, előnyben részesítve a környezetbarát 

anyagokat. 

- A projektmenedzsment kialakítása során az energiafogyasztás csökkentését szolgáló 

beavatkozások tervezése (pl. alacsony energiafogyasztású eszközök beszerzése), valamint a 

szelektív hulladékgyűjtés alapvető feltételeinek biztosítása. 

- Környezetbarát közlekedési szempontok előnyben részesítése: A projekt megvalósítása során 

arra próbálunk meg törekedni, hogy minél kevesebb környezetkárosító közlekedési eszközt 

vegyünk használatba. Amennyiben mégis szükséges például egy távolabbi helyszínre való 

eljutáshoz igénybe venni bármilyen gépjárművet, a szakmai csoport törekszik arra, hogy minél 

nagyobb létszámot befogadó közlekedési eszközzel jusson el a helyszínre. 
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11. 	Költségvetés,	finanszírozási	források	
 
A tervezett tevékenységek költségvetése részben a paktumprojekt költségvetéséből finanszírozható. 

Minimálisan az alábbi költségtípusokkal szükséges számolni:  

- Rendezvényekhez, képzésekhez kapcsolódó költségek: terembérlet, előadói díjak, ellátással 

kapcsolatos költségek; 

- Személyi jellegű költségek,  

- PR és marketingköltségek. 

 
Tevékenységenként költségmegoszlás 

Tevékenység megnevezése 
Tervezett költség 

(bruttó) Ft 
Tevékenység leírása 

Térségi partnerség 
létrehozása 

750 000 Ft 

Partnerségi találkozók szervezésének költsége. 5 
db találkozót kívánunk szervezni, 20 fő 
részvételével találkozónként. A költségsor 
tartalmazza a terembérlet díját, illetve az ellátási 
költségeket. Bruttó 150 000 Ft / rendezvény 
költséggel számolunk, azaz összesen 750 000 Ft.  

Foglalkoztatással, fejlő-
déssel kapcsolatos infor-
mációk biztosítására szak-
mai fórumok szervezése 

600 000 Ft 

4 db fórumot kívánunk szervezni, helyi 
foglalkoztatók számára, 15 fő részvételével. 
Bruttó 150 000 Ft / rendezvény költséggel 
számolunk, azaz összesen 600 000 Ft. 

Hátrányos helyzetű 
álláskereső, inaktív és 
közfoglalkoztatott 
személyek számára 
képzések szervezése 

49 500 000 Ft 

A paktumprojekt költségvetéséből ez a tétel 
finanszírozható, magában foglalja a képzéshez 
kapcsolódó utazási, étkezési és szállás költséget, a 
képzés ideje alatt igénybevett gyerekfelügyelet 
vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának 
költségét, a képzés idejére szóló keresetpótló 
juttatást, valamint a képzéshez kapcsolódó 
költséget.  

Foglalkoztatást elősegítő 
támogatások 

193 200 000 Ft 

A paktumprojekt keretében betervezett összeg 
magában foglalja az önfoglalkoztatóvá válás 
támogatását, a bértámogatást és a 
bérköltségtámogatást is.  

Kampány végrehajtása a 
projekt tevékenységeinek 
népszerűsítése érdekében 

1 000 000 Ft 

A projekt sikeressége érdekében komplex 
médiakampány megvalósításával tervezünk. A 
tevékenység tartalmazza a kötelező tájékoztatás 
és nyilvánossági elemeket, továbbá egyéb online 
és sajtóhirdetéseket.  

Összesen 28 350 000 Ft  

 

12. Megvalósítás	időtartama,	ütemezése		
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A tevékenységek végrehajtásának időigénye illeszkedik a paktumprojekt keretében tervezett 

ütemezéshez. Az egyes tevékenységek időigényét az alábbi GANTT diagramban szemléltetjük, 

negyedéves megbontásban.  

 
7. táblázat A tevékenységek megvalósításának ütemterve 

Tevékenység megnevezése 
2017. 2018. 2019. 2020. 

4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 

Térségi partnerség létrehozása           

Foglalkoztatással, fejlődéssel 
kapcsolatos információk 
biztosítására szakmai fórumok 
szervezése 

    

      

Hátrányos helyzetű álláskereső, 
inaktív és közfoglalkoztatott 
személyek számára képzések 
szervezése 

    

      

Foglalkoztatást elősegítő 
támogatások 

          

Kampány végrehajtása a projekt 
tevékenységeinek népszerűsítése 
érdekében 
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Dr. Papp Antal levezető elnök szavazásra tette fel az üzleti szolgáltatások fejlesztése a 
foglalkoztatási szint növelése érdekében című projekttervet. Kérte a szervezet jelenlévő tagjait, 
hogy aki elfogadja, a projekttervet az kézfelnyújtással szavazzon. Megállapította, hogy a 
jelenlévő 17 paktum tag, 17 igennel, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a projekttervet 
elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum  
11/2017. (IX. 27.) paktum határozata 
Az üzleti szolgáltatások fejlesztése a foglalkoztatási szint növelése érdekéről szóló 
projektterv elfogadása 
 
A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum az üzleti szolgáltatások fejlesztése a foglalkoztatási 
szint növelése érdekében című projekttervet a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Értesülnek: 
1. Paktum tagok 
2. Paktum Iroda 
 
Martfű, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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1. melléklet a 11/2017. (IX. 27.) paktum határozatnak 
 
 
 
 
 
 
 

Szolnoki	járás	foglalkoztatási	paktum	

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002	
 

 

 

Projektterv 

„Az üzleti szolgáltatások fejlesztése a foglalkoztatási 

szint növelése érdekében” 
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1. Bevezetés	
 
A TOP 5.1.2-es kódszámú, Szolnoki járás Paktum pályázatának főpályázója, és egyben projektgazdája 

Martfű Város Önkormányzata, a projekt konzorciumi partnere a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal. A projekt céljai között az alábbiakat említhetjük:  

 a járás területén belül az álláskeresők száma csökkenjen, 

 az álláskeresők olyan támogatásokban részesüljenek, amellyel hosszútávon képesek aktív 

szereplőivé válni a foglalkoztatásnak, 

 a járásban reális foglalkoztatási igényekre tudjunk reagálni, tehát ami hiányszakma az ahhoz 

szükséges humánerőforrást biztosítsuk, 

 a foglalkoztatás minősége javuljon a járáson belül, 

 mindezekkel célunk, hogy csökkentsük az egyenlőtlenséget: anyagi, társadalmi, szociális, és 

földrajzi elhelyezkedés tekintetében is. 

A projekt közvetlen, elsődleges célcsoportját azok a személyek képezik, akik a Szolnoki járás területén 

munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és 

inaktívaknak minősülnek. Fontos kitétel, hogy életvitelszerűen is a járásban rendelkezzenek 

lakóhellyel. 

1. táblázat Támogatás alapadatai 

Támogatás alapadatai 

Projekt azonosítószáma TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 

Projekt címe Szolnoki járás foglalkoztatási paktum 

Konzorciumi partnerek Martfű Város Önkormányzata  
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Megítélt támogatási összeg 382 585 862.- Ft 

Támogatás aránya 100% 

Projekt forrása ESZA 

Projekt összköltsége 382 585 862.- Ft 

 
A Szolnoki járás Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye 

Szolnok. Területe 914,48 km², népessége 119 380 fő, népsűrűsége 131 fő/km² volt a 2012. évi adatok 

szerint. Öt város (Szolnok, Besenyszög, Martfű, Rákóczifalva és Újszász) és 13 község tartozik hozzá. A 

járásban található minden település részt vesz jelen projektben, kivéve Szolnok, amely külön, a TOP 6. 

prioritásának forrásából valósítja meg paktumpályázatát.  

A sikeres projekt végrehajtásához nélkülözhetetlen a helyi adottságok, igények figyelembevétele, 

amelyeket a projekt keretében elkészülő projekttervek rögzítenek. Ezen projekttervek tartalmazzák – 
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kapcsolódva a stratégiához és akciótervhez – a lehetséges beavatkozásokat, a fejlesztési projektek 

részleteit. Jelen dokumentum rögzíti a „Az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése a 

foglalkoztatási szint növelése érdekében” című projekttervünket, amelynek részleteit a következő 

alfejezetek tartalmazzák. 

 

2. Fejlesztési	igény	megalapozása	
 
A Szolnoki járásra jellemző, hogy a térségben a vállalkozói réteget nagyrészt mikro- és kisvállalkozások 

alkotják – Szolnok városát nem ideszámítva. Az igazán nagyfoglalkoztató munkahelyek száma, amelyek 

segítenék a nagyszámú elvándorló képzett szakemberek helyben tartását, a települések élhetőbbé 

válását, kevés. A közép- és nagyvállalatok betelepülésével jelentősen nőhetne a foglalkoztatottsági 

szint a térségben. Nagy problémát jelent a képzetlen munkaerő jelenléte, ami az alacsony iskolai 

végzettségre vezethető vissza. Egy jelentős réteg nem tud és nem is akar a közfoglalkozatásból kitörni, 

hiszen a családi adókedvezménnyel közel annyit kereshetnek, mint a versenyszférában, azonban a 

közfoglalkoztatáshoz helyben van, nincs szükség utazásra, és jóval kisebbek az elvárások, mint egy 

vállalatnál.  

Jelentős számban vannak jelen a mezőgazdasági vállalkozások, amelynek továbbfejlesztésben és új 

mezőgazdasági jellegű vállalkozások idevonzásában jelentős potenciál van. A térség földrajzilag kiváló 

lokalizációval rendelkezik, ezen adottság a kereskedelmi és logisztikai fejlesztéseknek is alapja lehet.  

A fejlődés egyik alappillére lehet az innovatív vállalkozások és az agrár ágazathoz kapcsolódó ipari 

üzemek letelepedése, továbbá a meglévő termék- és szolgáltatásfejlesztés megvalósítása.  

A térségben jelen vannak azon mezőgazdasági és könnyűipari húzóágazatok, amelyek fejlesztésével 

növelhető a járás gazdasági versenyképessége. Jelenleg komoly problémát jelent, hogy a munkaerő 

kereslet és kínálat nem találkozik. A térség foglalkoztatási szintjének továbbnöveléséhez 

mindenképpen szükséges a szakképzett munkaerő jelenléte, az álláskeresők továbbképzése. A közép 

és nagyvállalatok térségbe való vonzásához szükséges az üzleti infrastruktúra és a szolgáltatások 

fejlesztése a térségben.   

A foglalkoztatási szint növekedésével, javulhat a beruházási kedv a térségben, ezáltal nő a helyi kkv 

szektor versenyképessége is. A kedvező gazdasági környezet miatt csökkenhet az elvándorló fiatalok 

száma, továbbá javulhatnak a munkakörülmények, bérszínvonal növekedést eredményezhet.  
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A fentebb részletezett problémák egyik megoldásaként vázoljuk fel jelen projekttervünket, amely a 

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosítószámú Szolnoki járás foglalkoztatási paktum című pályázat 

keretében készült.  

 

3. Konzisztencia	vizsgálat	
 
A tervezett fejlesztés a térség helyi fejlesztési stratégiáihoz, koncepcióihoz való illeszkedését 

elvégeztük, amelyet táblázatos formában mutatunk be. A konzisztencia vizsgálat az alábbi fejlesztési 

dokumentumokat érinti:  

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020 

- Újszász Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

- Martfű Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

- Besenyszög Város Településfejlesztési Koncepciója 

 
2. táblázat Illeszkedés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció céljaihoz. 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél - Erőteljes kapcsolódás 
a makrogazdaság 

fejlődési tengelyeire 

A kedvező földrajzi elhelyezkedés és a főváros 
viszonylagos közelsége kedvező gazdasági 
tényező lehet az új befektetők idevonzásában.  

Specifikus cél - Az agrárvertikum 
versenyképességének, 

tájfenntartó- és foglalkoztatási 
potenciáljának növelése 

A térségben jelentősen számban vannak jelen a 
mezőgazdasági jellegű vállalkozások. Ezen tényt 
figyelembe véve kívánjuk segíteni az agrár 
ágazathoz kapcsolódó ipari üzemek 
letelepedését. Az új üzemek létesítésével nő a 
térség foglalkoztatási potenciálja.  

Horizontális cél - A foglalkoztatás növelése 
a társadalom minden aktív korú 

szegmensében 

Az új üzemek létesítésével, illetve a meglévő kkv-
k kapacitásainak bővítésének elősegítésével a 
társadalom minden aktív korú szegmenséhez 
tartozó csoport számára megfelelő mennyiségű 
munkahelyet kívánunk nyújtani. Ezzel enyhül a 
térségben tapasztalható munkanélküliség.  

 
3. táblázat Illeszkedés Újszász Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél – Gazdagodó város 

A foglalkoztatási szint növelésével adódóan a 
helyi adóbevételek növekedhetnek, amelyek 
további gazdaságfejlesztési beruházásokat 
eredményezhetnek a településen.   

 
4. táblázat Illeszkedés Martfű Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához 

Cél Illeszkedés leírása 
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Átfogó cél - Martfű a versenyképes iparváros 

A foglalkoztatottsági szint növelésével, nő a 
térségben tevékenykedő kkv-k 
teljesítőképessége, ezzel újabb kapacitások 
bővítése valósulhat meg, továbbá nőhet a 
településen az ipar versenyképessége.  

Átfogó cél - Martfű a megújuló, szolgáltató 
zöldváros 

A szolgáltatások fejlesztésével vonzóvá válik a 
város gazdasági környezete, ezáltal javul a térség 
megtartó ereje, továbbá fontos vonzerő lehet az 
ide letelepedni kívánó lakosság körében is. 

 
5. táblázat Illeszkedés Besenyszög Város Településfejlesztési Koncepciójához 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél – Élhető város 

Az élhető város egyik alappillére, hogy a lakosság 
számára megfelelő minőségű és mennyiségű 
munkahelyet biztosítson. Az új vállalkozások 
megjelenésével bővül a városban a 
foglalkoztatottak száma.  

Átfogó cél – Ipari központ 

Az új üzemek idetelepülésével nő a helyi 
gazdaság teljesítőképessége, a város tőkevonzó 
képessége, további fejlődési lehetőségek 
állhatnak ezáltal rendelkezésre. 

Átfogó cél - Agrár település 

A helyi agrárszektorban új munkahelyek jönnek 
létre, ezáltal hozzájárulva a versenyképes, 
fenntartható gazdasági fejlődéshez. Az új 
agrárvállalkozások erősítik a település 
agrárjellegét.  

 

4. Célok	
 
Jelen projektterv átfogó célja az üzleti infrastruktúra és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, 

kedvező befektetési környezet létrehozása, továbbá a helyi termékek és szolgáltatások 

továbbfejlesztése. Az átfogó cél mentén az alábbi specifikus célokat határoztuk meg: 

 
1. KKV-k nagyvállalatok letelepedésének elősegítése  

A helyi üzleti infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztéssel szeretnénk további, meghatározó agrár, gyártó, 

termelő, feldolgozó vállalatokat a járásba csábítani.  

 
2. A versenyképesség feltételeinek megteremtése, fenntartása 

A helyi gazdaság fejlődése a cégek versenyképességének növelésével érhető el. A cégek 

versenyképességének egyik alapfeltétele a megfelelő számú és végzettségű munkavállaló. Az erősödő 

vállalatok további kapacitások bővítését helyezik kilátásba. 
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3. Helyi termékek fogyasztásának, szolgáltatások igénybevételének ösztönzése 

A termék és szolgáltatásfejlesztés mellett fontos nagyobb hangsúlyt fektetni ezen helyi termékek és 

szolgáltatások fogyasztásának és igénybevételének ösztönzésére. Fontos a megfelelő kommunikáció 

alkalmazása a fogyasztás ösztönzésére és a fogyasztók motiválására mind a helyi lakosság, mind az 

idelátogatók körében.  

 

5. Célcsoport	
 
A projekt közvetlen célcsoportját, azon személyek alkotják, akik a projekt eredményeinek felhasználói. 

Jelen tervezett foglalkoztatásra irányuló fejlesztés esetén közvetlen célcsoportként említhetjük:  

- a járás nagyobb foglalkoztatói,  

- a járásban letelepedni szándékozó közép- és nagyvállalatok.  

 
Közvetlen célcsoportot jelentenek azon személyek, akik a projekt eredményeit indirekt módon 

hasznosítják:  

- a járásban élő lakosság, 

- helyi munkaadók és vállalkozások, 

- a helyi termékek és szolgáltatások fogyasztói.  

 

6. Tevékenységterv	
 

1. Térségi partnerség létrehozása 

A projekt sikeres megvalósításához széleskörű partnerség kialakításához van szükség. A partnerséget 

a helyi önkormányzatok és foglalkoztatók alkotják, akik szorosan együttműködnek. A partnerség tagjai 

alkotják azt a munkacsoportot, amelynek feladata a termék- és szolgáltatásfejlesztés, továbbá a 

projekt tevékenységeinek sikeres végrehajtása.  

 
2. Befektetési kataszter készítése a kiajánlható területekről 

Szakértői szolgáltatásként, olyan befektetés ösztönzési kataszter készül az érintett szereplők 

bevonásával a térségi kiajánlható területekről, amely részletesen tartalmazza a területek jellemzőit, 

adottságait. 

 
3. Cégkutatás elvégzése, kapcsolatfelvétel a potenciálisan érintett munkáltatókkal 

A projekt sikeres végrehajtása érdekében elengedhetetlen a célcsoport beazonosítása, azaz a 

potenciálisan érintett cégek felkutatása. A létrejövő adatbázis tartalmazza a potenciális 
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foglalkoztatókat, akiket a projektbe be tudunk vonni. Minden potenciális szereplővel szükséges 

felvenni a kapcsolatot, beszámolni a projektről.  

 
4. Honlap  

Elkészül a honlap, amely bemutatja a befektetésre alkalmas területeket. A holnap több idegen nyelven 

készül el, akárcsak a projekt többi promóciós anyagai.  

 
5. Két napos befektetés ösztönzési konferencia, eredménykommunikáció  

Az eseményen részt vesznek a környező országbeli és belföldi potenciális befektetők, befektetés-

ösztönzéssel foglalkozó szervezetek, illetve megtörténik az eredmények bemutatása is.  

 
6. Kampány végrehajtása a projekt tevékenységeinek népszerűsítése érdekében 

Átfogó hagyományos és közösségi média kampányok megvalósítása a projekt által kínált 

szolgáltatásokról, lehetőségekről. A közvetlen és közvetett célcsoportnak szóló, helyi, kulturális 

rendezvényeken való megjelenés, helyi nyomtatott és online felületeken való hirdetés, PR-cikk 

megvalósítása szükséges. Marketing szempontból nagyon fontos egy többnyelvű kiadvány elkészítése, 

amely tartalmazza a térség meghatározó, befektetésre alkalmas területeit. 

 

7. Várható	eredmények	
 
A projekt végrehajtásával kedvező gazdasági eredmények érhetők el:  

- Javul a járás gazdasági versenyképessége, 

- Nő a vállalkozások száma a térségben  

- Csökken az álláskeresők száma, 

- Csökken a térségben a munkaerőhiány, 

- Emelkedik a foglalkoztatottak száma, 

- A kedvező gazdasági események okán csökkenhet a térségből elvándorlók száma, 

- Erősödik a helyi gazdaság.   

 

8. Indikátorok	
 
A projekt eredményeinek fenntartás és monitoringja érdekében az alábbi indikátorok kerülnek 

meghatározásra. 
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6. táblázat Számszerűsíthető eredmények 

Indikátor neve 
Típus 

(eredmény, 
output) 

Mérték-
egység 

Bázis érték Célérték 

Betelepülő vállalkozások száma  eredmény db  0 5 

A létrejövő új munkahelyek száma output fő 0 50 

Térségi cégeknél elhelyezkedő új 
munkavállalók száma 

output db 0 30 

 

9. Partnerség	
 
A projekt végrehajtása csak széleskörű partnerség kiépítésével lehetséges. A projekt sikeressége 

érdekében együttműködő megállapodásokat szeretnénk kötni az alábbi szervezetekkel:  

 
- Az érintett települések helyi önkormányzatai (Besenyszög, Martfű, Rákóczifalva, Újszász, 

Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, 

Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas) 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata,  

- Befektetés ösztönzéssel foglalkozó hazai és külföldi intézmények, szervezetek  

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

- Helyi cégek, vállalkozások. 

 

10. Horizontális	szempontok		
 
Esélyegyenlőség 

A projekt tervezése, megvalósítása és fenntartása során kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az 

egyenlő bánásmód elvének és az Európai Unió esélyegyenlőségi politikájának betartására, az alábbi 

jogszabályok mentén:  

- 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 

- 1998.évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

- 2003.évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

 
Ennek megfelelően a projekt időtartama alatt vállaljuk:  

- a diszkriminációmentességet,  

- a szegregációmentességet,  
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- a projekt rendezvényei, akadálymentes épületben kerülnek megrendezésre, 

- a partnerség kialakításakor minden szervezet részére egyenlő feltételeket kívánunk biztosítani, 

- a kiválasztási eljárások során elkerüljük a hátrányos megkülönböztetést,  

- elutasítjuk a kirekesztő magatartást minden társadalmi csoporttal szemben foglalkoztatás és a 

humán szolgáltatások megvalósításánál,  

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét. 

 
Környezeti fenntarthatóság 

A projekt végrehajtása során kiemelt fordítunk a környezettudatosságra, az alábbiak szempontok 

betartásával:  

- A beszerzési eljárások során a kedvezményezettek előnyben részesítik a környezet és energia 

felhasználás szempontjából hatékony, környezetkímélő technológiákat. 

- A környezettudatos menedzsment és szervezés keretében a papíralapú kommunikáció és 

irattározás észszerű szintre mérséklése – a természeti erőforrások felhasználásának 

csökkentése érdekében. 

- A hulladékképződés akadályozása: A pályázó megvalósítói nagy hangsúlyt fektetnek a 

keletkező hulladékok minimalizálásához. 

- Környezetbarát hozzáállás erősítése: A pályázat során megvalósuló események illetve 

rendezvények környezettudatosságot fejeznek ki, előnyben részesítve a környezetbarát 

anyagokat. 

- A projektmenedzsment kialakítása során az energiafogyasztás csökkentését szolgáló 

beavatkozások tervezése (pl. alacsony energiafogyasztású eszközök beszerzése), valamint a 

szelektív hulladékgyűjtés alapvető feltételeinek biztosítása. 

- Környezetbarát közlekedési szempontok előnyben részesítése: A projekt megvalósítása során 

arra próbálunk meg törekedni, hogy minél kevesebb környezetkárosító közlekedési eszközt 

vegyünk használatba. Amennyiben mégis szükséges például egy távolabbi színhelyére való 

eljutáshoz igénybe venni bármilyen gépjárművet, a szakmai csoport törekszik arra, hogy minél 

nagyobb létszámot befogadó közlekedési eszközzel jusson el a helyszínre. 

 

11. 	Költségvetés,	finanszírozási	források	
 
A projekt tervezett becsült összköltsége: 7 500 000 Ft.  
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A tervezett összköltségvetés egy reális piaci áron számolt összköltség, amelyet befolyásolhat az 

igénybevett pályázati forrás belső költségkorlátai. 

Minimálisan az alábbi költségtípusokkal szükséges számolni:  

 Rendezvényekhez kapcsolódó költségek: terembérlet, előadói díjak, ellátással kapcsolatos 

költségek; 

 Kataszter elkészítésének külső szakértői díja; 

 Weboldal elkészítésének díja 

 PR és marketingköltségek, 

 Szakmai megvalósítók személyi jellegű ráfordításai. 

 
Tevékenységenként költségmegoszlás 

 

Tevékenység megnevezése 
Tervezett költség 

(bruttó) Ft 
Tevékenység leírása 

Térségi partnerség létrehozása 750 000 Ft 

Partnerségi találkozók szervezésének 
költsége. 5 db találkozót kívánunk 
szervezni, 20 fő részvételével 
találkozónként. A költségsor 
tartalmazza a terembérlet díját, illetve 
az ellátási költségeket. Bruttó 150 000 
Ft / rendezvény költséggel számolunk, 
azaz összesen 750 000 Ft.  

Befektetési kataszter készítése a 
kiajánlható területekről 

1 500 000 Ft 
Kataszter elkészítésének költsége 
bruttó 1 500 000 Ft értékben.  

Cégkutatás elvégzése, 
kapcsolatfelvétel a potenciálisan 
érintett munkáltatókkal 

500 000 Ft 
Adatbázis elkészítésének költsége 
bruttó 500 000 Ft értékben.  

Honlap 750 000 Ft 

Többnyelvű honlap elkészítésének 
költsége. A honlap elkészítését külső 
szakértői céggel kívánjuk megvalósítani 
bruttó 750 000 Ft értékben.  

Két napos befektetés ösztönzési 
konferencia, 
eredménykommunikáció 

2 500 000 Ft 

Két napos konferencia (50-60 fő 
részvételével) szervezésének költsége. 
A költség tartalmazza az előadói 
díjakat, terembérlet díját, szállás illetve 
az ellátási költségeket. 

Kampány végrehajtása a projekt 
tevékenységeinek népszerűsítése 
érdekében 

1 500 000 Ft 

A projekt sikerességének érdekében 
komplex médiakampány 
megvalósításával tervezünk. A 
tevékenység tartalmazza a kötelező 
tájékoztatás és nyilvánossági 
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Tevékenység megnevezése 
Tervezett költség 

(bruttó) Ft 
Tevékenység leírása 

elemeket, továbbá online és továbbá 
sajtóhirdetéseket. A tevékenység 
keretében tervezzük egy többnyelvű 
kiadvány elkészítését is. 

Összesen 7 500 000 Ft  

 

12. Megvalósítás	időtartama,	ütemezése		
 
A projekt végrehajtásának időigénye 12 hónap. Az egyes tevékenységek időigényét az alábbi GANTT 

diagramban szemléltetjük, negyedéves megbontás szerint.  

 
7. táblázat A projekt megvalósításának ütemterve 

Tevékenység megnevezése 
1. év 

1. né 2. né 3. né 4. né 

Térségi partnerség létrehozása     

Befektetési kataszter készítése a kiajánlható területekről     

Cégkutatás elvégzése, kapcsolatfelvétel a potenciálisan érintett 
munkáltatókkal 

    

Honlap     

Két napos befektetés ösztönzési konferencia, eredménykommunikáció     

Kampány végrehajtása a projekt tevékenységeinek népszerűsítése 
érdekében 

    

 
 
 



Oldal 260 / 279 

 
6. napirendi pont 
A paktum Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum működési szabályzata (ügyrend) 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök felkérte Juhász Attila tanácsadót a MEGAKOM Kft. részéről, 
hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tartsa meg tájékoztatását. 
 
Juhász Attila tanácsadó ismertette az Irányítócsoport és a Foglalkoztatási Fórum működési 
szabályzatát. 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök szavazásra tette fel a paktum Irányító Csoport és 
Foglalkoztatási Fórum működési szabályzatát. Kérte a szervezet tagjait, hogy aki elfogadja, a 
javaslatot az kézfelnyújtással szavazzon. Megállapította, hogy a jelenlévő 17 paktum tag, 17 
igennel, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum  
12/2017. (IX. 27.) paktum határozata 
A paktum Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum működési szabályzatának 
(ügyrend) elfogadása 
 
A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum a paktum Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum 
működési szabályzatát (ügyrend) a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Értesülnek: 
1. Paktum tagok 
2. Paktum Iroda 
 
Martfű, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 

A paktum Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum működési 
szabályzata (ügyrend) 

„Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” 

1. melléklet a 12/2017. (IX. 27.) paktum határozatnak 
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Bevezetés 
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 
(továbbiakban: Támogató) Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.1.2-15 „Helyi 
foglalkoztatási együttműködések” tárgyú felhívására konzorciumi formában Martfű Város 
Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal „Szolnoki járás foglalkoztatási 
paktum” címen és TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet 
nyújtott be. 

A támogatási kérelem alapvető célja a foglalkoztatottsági szint növelésén, a minőségi foglalkoztatás 
ösztönzésén, a hátrányos helyzetű álláskeresők tartós munkaerőpiaci integrációján, a munkaerőhiány 
csökkentésén és a helyi partnerségek megerősítésén keresztül a helyi gazdaság teljesítőképességének 
javítása. 

A kérelmet a Támogató a 2017. március 14-én kelt döntés értelmében támogatásban részesítette, 
amelyre 2017. április 11-én a felek Támogatási Szerződést kötöttek. A foglalkoztatási paktum projekt 
megvalósítására megítélt támogatás összege összesen 382 585 862 Ft, azaz 
háromszáznyolcvankétmillió-ötszáznyolcvanötezer-nyolcszázhatvankettő forint. 

1. ábra: A foglalkoztatási paktum projekt időbeli keretei és jelen dokumentum hatálya 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum működését megalapozó dokumentumcsomag elemeit a 
következő ábra ismerteti. 

2. ábra: A Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum működését megalapozó dokumentumok 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Támogatási 
Szerződés hatályba 

lépése

2017. április 11.

A projekt fizikai 
befejezése

2020.01.02.

Pénzügyi elszámolás 
határideje 

2020.04.01.

HATÉKONY ÉS 
EREDMÉNYES 
PAKTUM 
MŰKÖDÉS

Együttműködési megállapodás

Ügyrend

Működési és Monitoring Kézikönyv

Paktummenedzsment munka- és költségterve

Irányító Csoport munkaterve
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A működési dokumentumok szerepe, hogy meghatározzák a Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum 
működésére vonatkozóan az Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum hatáskörét, illetve rögzítsék a 
működés során fellépő feladatok leírását. Mindez annak érdekében történik, hogy a vállalt 
tevékenységek megvalósításához és monitoringjához szükséges feladatok valamennyi érintett számára 
ismertek legyenek, valamint, hogy az együttműködési, kapcsolattartási és beszámolási rend is nyomon 
követhetővé váljon. A dokumentumok továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy a kötelező minősítési eljárást 
a Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum sikeresen zárhassa le. 

Jelen dokumentum célja az Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum működési viszonyainak 
szabályozása, ami ennek megfelelően tartalmazza: 

� az ügyrend hatályát, 
� a paktumszervezet áttekintő bemutatását, 
� a működési, ülésezési és kapcsolattartási rendet, 
� valamint a paktum képviseletének és nyilvánosságának szabályait. 

Az ügyrend betartása (betartatása) az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum tagjainak elsőrendű 
kötelessége. 
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1. Az ügyrend hatálya 

Az ügyrendben foglalt rendelkezések a „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” címen és TOP-5.1.2-15-
JN1-2016-00002 azonosító számon regisztrált projekt keretén belül kialakított Foglalkoztatási Fórum és 
Irányító Csoport valamennyi tagjára kiterjednek. 

Jelen dokumentum a Foglalkoztatási Fórum által történő megvitatást követően, az Irányító Csoport 
jóváhagyásának napján lép életbe, és a fent hivatkozott sorszámú projekt mindenkor hatályos 
Támogatási Szerződésében megjelölt projektzárás napjáig szól. 

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett 
a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projektfenntartási Jelentését 
benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült. 

2. A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum szervezete 

A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum működtetése egy több szervezeti egységből álló 
paktumszervezet feladata. A paktumban kötelező partnerként vesznek részt a paktumprojekt 
megvalósításáért felelős konzorciumi tagok, Martfű Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal. A paktumszervezetnek a kötelező partnerek mellett bármely további helyben 
működő szervezet tagja lehet, amennyiben együttműködési hajlandóságát szándéknyilatkozat 
aláírásával is kifejezi. A paktumszervezet felépítésének, működésének feltételeit jelen dokumentum 
szabályozza. 

3. ábra: A paktumszervezet főbb szervezeti egységei 

 

 Projektmenedzsment  

Forrás: saját szerkesztés 

Foglalkoztat
ási Fórum

Irányító 
Csoport

Foglalkoztatási 
paktum főbb 

szervezeti 
egységei

Paktumiro
da
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A Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum szervezete alapvetően három fő szervezeti egységből, az 
Irányító Csoportból, a Foglalkoztatási Fórumból és a Paktumirodából áll. 

A projekt megvalósításáért elsősorban a kedvezményezett konzorcium felel, továbbá az Irányító Csoport 
tagjaiként nekik van meghatározó szerepük a stratégiai jellegű döntések meghozatalában is. Az operatív 
feladatok ellátásáért a Paktumiroda felelős, míg a Foglalkoztatási Fórum egyfajta közgyűlésként 
értelmezhető, amelyben megfigyelő és véleményező jogkörrel külső szereplők is részt vehetnek. A 
projekt adminisztrációjáért felelős projektmenedzsment szervezet is kiemelt funkciót tölt be a feladatok 
végrehajtásában, ugyanakkor szervezetileg nem tartozik a paktumhoz. 

2.1. Foglalkoztatási Fórum 

A Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum egyeztető szerve, a paktumszervezet legnagyobb szervezeti 
egysége a Foglalkoztatási Fórum, amelyet az Együttműködési Megállapodást aláíró tagok közösen 
működtetnek. Legfőbb célja a széles körű nyilvánosság és a helyi társadalom bevonásának biztosítása, a 
demokratikus működés feltételeinek megteremtése. Ennek megfelelően a Fórum ülései minden 
esetben nyitott az érdeklődők - pl. egyéb munkaerő-piaci szervezetek és helyi lakosok - számára, 
formális csatlakozás nélkül is. Az üléseken ugyanakkor szavazati jog csak az Együttműködési 
Megállapodást aláíró tagok számára biztosított. 

A Foglalkoztatási Fórum tagjai az alábbi szervezetek köréből kerülhet ki: helyi önkormányzatok; a 
munkaügyi szervezet; érdekképviseleti szervek; képző intézmények; civil és nonprofit szervezetek; 
munkáltatók, gazdasági partnerek; egyházak. A paktum tagjainak pontos listáját az Együttműködési 
Megállapodás tartalmazza. A paktumhoz való csatlakozás szándékát az Irányító Csoportnak kell jelezni, 
az erre vonatkozó nyilatkozat benyújtásával. A tagsági kérelmet az Irányító Csoport bírálja el a 
Foglalkoztatási Fórum elvi beleegyezését követően. 

A Foglalkoztatási Fórum főbb feladatai az alábbiak: 

� A fejlesztéssel érintett térség munkaerő piaci helyzetének felmérése, a felmerülő problémák 
okainak feltárása, információk szolgáltatása a résztvevők számára, 

� Javaslattétel az éves munkaprogramra, valamint munkaerő piaci projektekre vonatkozóan, 
� Az Irányító Csoport által kidolgozott éves munkaterv és költségvetés szakmai előrehaladásának 

véleményezése, 
� A partnerség kialakulásának támogatása, közreműködés a térségi szereplők 

kezdeményezéseinek összehangolásában, 
� A Foglalkoztatási Helyzetelemzés, Stratégia, és Akcióterv tartalmának véleményezése, és 

elfogadása, a dokumentumok teljesítésének nyomon követése, indokolt esetben módosítások 
kezdeményezése. 

� A térség szereplői közötti véleménycsere, információáramlás biztosítása. 

 

2.2. Irányító Csoport 

Az Irányító Csoport a paktum irányító és döntéshozó szerve. Az Irányító Csoport felelős a projekt 
végrehajtásához kapcsolódó stratégiai és operatív döntések meghozataláért, amely magában foglalja a 
projekt tevékenységeihez, feladataihoz kapcsolódó szakmai irányok meghatározását, a projekt pénzügyi 
és szakmai előrehaladásának nyomon követését, valamint a közreműködést a szerződések 
létrehozásának folyamatában. 

Az Irányító Csoport teljes jogú tagjait a következő szervezetek biztosítják: 
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� Martfű Város Önkormányzata (Papp Antal polgármester, az Irányító Csoport elnöke), 
� Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (Dr. Kállai Mária kormánymegbízott, az Irányító 

Csoport alelnöke), 
� Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Dr. Sziráki András elnök, az Irányító 

Csoport teljes jogú tagja). 

Döntési jogkörrel a fenti szervezetek vezető tisztségviselői (a vezető tisztségviselő neve az adott 
szervezet megnevezése után zárójelben található), vagy az általuk meghatalmazott személyek 
rendelkeznek. A szervezet munkájában megfigyelő-véleményezői jogkörrel részt vehetnek a 
Paktumiroda munkatársai is. Indokolt esetben az Irányító Csoport elnöke a tagok kezdeményezésére 
eseti meghívott személyeket kérhet fel az ülésen való részvételre. 

Az Irányító Csoport főbb feladatai a paktum megállapodásban foglaltak alapján az alábbiak: 

� A paktum irányítása és képviselete, 
� A projekt pénzügyi és szakmai előrehaladásának felügyelete, 
� A foglalkoztatási együttműködés fejlesztését és fenntarthatóságát szolgáló szakmai javaslatok 

készítése, és a Foglalkoztatási Fórumnak történő bemutatása, 
� A Foglalkoztatási Fórum tájékoztatása az elvégzett munkákról, 
� A Foglalkoztatási Fórum napirendjére kerülő szakmai anyagok, előterjesztések előzetes 

véleményezése, 
� A Foglalkoztatási Fórum által megfogalmazott ajánlások megvalósításának kezdeményezése, 
� Beszámolás a Foglalkoztatási Fórum ülésein a Fórum által megfogalmazott javaslatok 

megvalósításáról, illetve annak eredményeiről, 
� A paktumprojekt által kitűzött célok, elvárt eredmények megvalósulását szolgáló projektek 

előkészítésének, végrehajtásának kezdeményezése. 
� A paktum képviseletére és a nyilvánosságra vonatkozó szabályok kidolgozása a Foglalkoztatási 

Fórum által megfogalmazott javaslatok figyelembe vételével, 
� A paktumműködés monitoring folyamatának meghatározása, figyelemmel kísérése, 
� A Paktumiroda beszámolóinak jóváhagyása, 
� A partnerség közötti információáramlásban való közreműködés, az országos, megyei és járási 

partnerségi kapcsolatok fejlesztése. 

 

2.3. Paktumiroda 

A Paktumiroda Martfű Város Önkormányzatának megbízásából fakadóan felelős a paktumszervezet napi 
szintű adminisztratív és szervezési feladatainak ellátásáért. Az iroda főbb tevékenységei a paktum 
megállapodás alapján a következők: 

Feladatai az alábbiak: 

� Információgyűjtés és -szolgáltatás a projekt által érintett térség gazdasági és foglalkoztatási 
helyzetéről. 

� Információgyűjtés és -szolgáltatás a paktum keretében elérhető támogatásokról, 
szolgáltatásokról. 

� A foglalkoztatásbővítést szolgáló projektötletek generálása, információk gyűjtése és megosztása 
a partnerségen belül. 

� A vállalkozói igényeket kielégítő foglalkoztatást segítő képzések, tréningek kezdeményezése; 
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� A vállalkozások által feltárt problémák és megfogalmazott igények közvetítése a szakmai 
szervezetek és hatóságok felé. 

� A Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási Osztályával együttműködve tájékoztatás nyújtása a 
munkahelyteremtés, és -megtarás, valamint a munkavállalás segítése érdekében. 

� Szakértői tanácsadás nyújtása a partnerek és a célcsoport tagjai számára. 
� Folyamatos kapcsolattartás a paktumterületen található települési és kisebbségi 

önkormányzatokkal, képző intézményekkel, nonprofit szervezetekkel és vállalkozókkal történő 
folyamatos kapcsolattartás. 

� Gondoskodás a paktum hivatalos honlapjának folyamatos aktualizálásáról. 
� A Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport üléseinek előkészítése, lebonyolítása, és 

dokumentálása. 
� Együttműködés a projektmenedzsmenttel a szükséges projektdokumentáció elkészítésében, 

amely magában foglalja a partneri egyeztetések jelenléti íveinek, fotódokumentációinak, 
jegyzőkönyveinek elkészítését is. 

� Az együttműködés eredményeinek nyomon követése, értékelése. 
� Az éves munkaprogram és a költségvetés teljesítését bemutató összefoglaló készítése, 

kimutatás készítése az eltérésekről. 
� A működés szakmai tapasztalatainak összegyűjtése és megosztása megyei és országos szinten. 

 

2.4. Projektmenedzsment 

A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatokat külső 

vállalkozás látja el a Martfű Város Önkormányzatával megkötött Vállalkozási Szerződés alapján és a 

272/2014 (XI. 5.) kormányrendelet 5. sz. mellékletének 3.8.2. bekezdésében megfogalmazott előírások 

figyelembe vételével. A tevékenység zavartalan ellátásáért a projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a 

szakmai munkatárs(ak) felelnek.  

A projektmenedzsment legfőbb feladatai az alábbiak: 

� Feladatok megtervezése és nyomon követése:  
- az előkészítéshez kapcsolódó, illetve a megvalósítás során felmerülő aktuális feladatok 

megtervezése, pontos ütemezése,  
- a feladatok végrehajtásának biztosítása és nyomon követése,  
- a Támogatási Szerződésben vállaltak teljesítése és a határidők betartása (különös 

tekintettel a mérföldkövekre),  
- közreműködés a vállalt indikátorok teljesítésének nyomon követésében.  

� Beszerzések: közreműködés a beszerzések megtervezésében, nyomon követésében - a 
közbeszerzési szakértővel együttműködve.  

� Pénzügyi adminisztráció és a projektvégrehajtás dokumentációja:  
- a finanszírozás tervezése, a források összehangolásának biztosítása,  
- a szerződések és számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének megtervezése és kialakítása,  
- előleg igénylése, 
- kifizetés-igénylések összeállítása (időközi, záró), a kifizetés-igénylésekhez kapcsolódó 

beszámolók, jelentések elkészítése, 
- projekttel kapcsolatos dokumentumok nyilvántartása és megőrzése.  
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� Módosítások kezelése:  
- a Támogatási Szerződés esetleges módosításának kezdeményezése,  
- változásbejelentések kezelése.  

� Kapcsolattartás és kommunikáció:  
- kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, illetve az Irányító Hatósággal,  
- partnerség biztosítása, a konzorciumi partnerek közötti kommunikáció rendjének 

kialakítása,  
- projektülések szervezése, lebonyolítása, dokumentálása. 
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3. Működési, ülésezési és kapcsolattartási rend 
3.1. Működési rend 

A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum a térségi szintű foglalkoztatáspolitika társadalmasításának 
eszköze, amely aktív helyi partnerségen alapul. A paktum tagjai a munkaerőpiaci folyamatok 
alakításában és alakulásában jelentősen érintett szervezetek. Erőforrásaik hatékony felhasználása és 
szükségleteik érvényesítése érdekében egyfajta munkaerőpiaci együttműködési forma létrehozásában 
érdekeltek. 

A Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum alapító tagja Martfű Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal, valamint együttműködő partnerek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. A paktumszervezetet 
valamennyi, a helyi munkaerőpiaci folyamatok formálásában érintett szervezetnek csatlakozási 
lehetőségét biztosítva kell létrehozni és működtetni. A paktumhoz való csatlakozás szándékát az Irányító 
Csoportnak kell jelezni, az erre vonatkozó nyilatkozat benyújtásával. A tagsági kérelmet az Irányító 
Csoport bírálja el, a Foglalkoztatási Fórum elvi beleegyezését követően. 

A Foglalkoztatási Fórum tagjai az alábbi szervezetek köréből kerülhet ki: helyi önkormányzatok; a 
munkaügyi szervezet; érdekképviseleti szervek; képző intézmények; civil és nonprofit szervezetek; 
munkáltatók, gazdasági partnerek; egyházak. A paktum tagjainak pontos listáját az Együttműködési 
Megállapodás tartalmazza. 

3.2. Ülésezési rend 
3.2.1. Foglalkoztatási Fórum ülésezési rendje 

Foglalkoztatási Fórum összehívása 

A Foglalkoztatási Fórum évente legalább kettő alkalommal ülésezik. A Foglalkoztatási Fórum 
összehívásáról és ülésének helyszínéről az Irányító Csoport dönt. A meghívók kiküldését az Irányító 
Csoport vezetőjének jóváhagyását követően a Paktumiroda projekt koordinátora végzi, legalább 10 
naptári nappal az ülés időpontja előtt. A Fórum összehívásáról a paktum honlapján felhívást kell közzé 
tenni. Az ülés nyilvános, így bárki részt vehet rajta, de az Együttműködési megállapodást aláíró 
szervezetek meghívása kötelező. 

Rendkívüli ülés összehívására indokolt esetben (pl. gyors döntéshozást kívánó, halasztást nem tűrő 
esetek) lehetőség van. Rendkívüli ülés összehívását az Irányító Csoport, valamint a Foglalkoztatási Fórum 
tagjai kezdeményezhetik. A Fórum tagjai abban az esetben kezdeményezhetik rendkívüli ülés 
összehívását, ha a Fórumban résztvevő szervezetek képviselőinek legalább egyharmada írásban, az ok 
és cél megjelölésével kérvényezi azt. A Foglalkoztatási Fórum rendkívüli ülését az indítvány 
kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül kell összehívni. 

A Foglalkoztatási Fórum üléseken résztvevők köre 

A résztvevőket három kategóriába, állandó, szavazati jogkörrel rendelkező tagok, állandó, megfigyelői-
véleményezői jogkörrel rendelkező tagok, illetve eseti meghívottak sorolhatjuk. 

� Az állandó, szavazati jogkörrel rendelkező tagok: az Irányító Csoport tagjai, valamint a 
paktumban résztvevő minden egyéb szervezet (együttműködési megállapodást aláírt szervezet) 
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által delegált személy. A személyek akadályoztatása esetén az őket helyettesítő személy, akiket 
a szervezetek belső működési szabályzata kijelöl. 

� Az állandó, megfigyelői-véleményezői jogkörrel rendelkező tagok: a projektiroda és a 
projektmenedzsment szervezet tagjai. 

� Eseti meghívottak: az általuk érintett témában megfigyelői-véleményezői jogkörrel bíró 
személyek. 

Határozatképesség 

Foglalkoztatási Fórum abban az esetben határozatképes, ha az állandó szavazati jogkörrel rendelkező 
tagok 50%-a plusz egy fő jelen van az ülésen. Amennyiben a szavazati jogkörrel rendelkező tagokat 
helyettesítő személy képviseli, akkor a helyettesítő személy írásos meghatalmazás alapján jogosult a 
szavazáson való részvételre. Helyettesítés esetén a meghatalmazás a Foglalkoztatási Fórum üléséről 
készült jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Az ülés napirendi pontjai 

Az ülés napirendjére javaslatot tehet az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum bármely tagja, 
valamint az a személy vagy szervezet, akit/amelyet erre az Irányító Csoport felkér. Az ülések napirendi 
pontjait az Irányító Csoport elnöke terjeszti elő. A tervezett napirendre vonatkozó javaslatot előzetesen 
a meghívóban szerepeltetni kell. A meghívottak a meghívó kézhezvételétől számított 3 naptári napon 
belül jelezhetik, amennyiben újabb napirendi pontot javasolnak felvételre. Indokolt esetben az ülések 
közben is lehetőség van újabb napirendi pontok kitűzésére. Az ülésen résztvevők megtárgyalják, majd a 
szavazati joggal rendelkezők szavazás keretében elfogadják a napirendi pontokat. 

4. ábra: A napirendi pontok kialakításának folyamata 

 
Forrás: saját szerkesztés 

A hozzászólás rendje 

A Fórum ülését az Irányító Csoport elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, vagy egyéb hivatalosan 
kijelölt helyettese vezeti le. A napirendi pontokat az ülés levezetője ismerteti. Az egyes pontok 
megtárgyalása során valamennyi tagnak lehetősége adódik véleményt formálni az adott témával 
kapcsolatosan. A hozzászólás joga első körben a szavazati joggal rendelkező tagokat illeti meg, azt 
követően bárki kifejezheti véleményét az adott napirendi ponthoz kapcsolódóan. Az ülésen jegyzőkönyv 
készül, így a vélemények, kérdések, az azokra adott válaszok pontosan rögzítésre kerülnek.  

1. A Paktumiroda 
munkatársa elkészíti a 

meghívókat, egyeztetve az 
Irányító Csoport 

vezetőjével.

2. Az Irányító Csoport 
vezetője előterjeszti a 
napirendi pontokat.

3. Írásos formában bármely 
tag javaslatal élhet további 

napirendi pontok 
megfogalmazására és 

előterjesztésére.

4. Indokolt esetben az ülés 
során is felvehetők új 

napirendi pontok.

5. A napirendi pontok 
megtárgyalása, 
döntéshozatal
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Döntéshozatal 

A Foglalkoztatási Fórumnak a Paktum működésével kapcsolatosan határozathozatali jogköre nincs. A 
Fórum saját hatáskörében (például a Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv elfogadásáról) hozhat 
döntéseket, amit az Irányító Csoport elé terjeszt. Az Irányító Csoport a Foglalkoztatási Fórum által 
jóváhagyott döntéseket határozattal támogatva elfogadhatja vagy elvetheti. A döntéshozatal a jelenlévő 
szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű többségének egyetértésével történik. 

Írásbeli döntéshozatal: 

Az írásbeli döntéshozatali eljárás megindítására van lehetőség, amennyiben a Foglalkoztatási Fórum a 
jelenlévők létszáma alapján nem határozatképes, vagy előre nem látott (rendkívüli) helyzetben. Ez 
esetben az Irányító Csoport elnöke kezdeményezi az írásbeli döntéshozatali eljárás megindítását. A 
Paktumiroda projekt koordinátora valamennyi szavazati joggal rendelkező tagot elektronikus úton 
tájékoztatja az írásbeli döntéshozatali eljárás lefolytatásáról, és megküldi részükre az alábbi 
dokumentumokat: 

� a Foglalkoztatási Fórum üléséről készült feljegyzést,  
� a döntéshozatal tárgyát képező határozati javaslato(ka)t, 
� a döntés meghozatalát támogató háttéranyagokat. 

Indokolt esetben az Irányító Csoport dönthet Foglalkoztatási Fórum összehívását mellőző írásbeli 
döntéshozatali eljárás megindításáról, azonban ez nem számít bele a Foglalkoztatási Fórum évente 
legalább 2 alkalommal összehívásra kerülő üléseibe. 

A döntési javaslat, a szavazó lap és a szükséges háttér információk előkészítésért paktumiroda 
munkatársai a felelősek. Az Irányító Csoport elnökének jóváhagyását követően a projekt koordinátor 
gondoskodik az elkészült dokumentáció és a véleményezésre rendelkezésre álló határidő megküldéséről 
a partnerek számára. A véleményezésre rendelkezésre álló idő az Irányító Csoport elnöke által 
meghatározott napon 23:59-okor jár le. 

Az iroda projekt koordinátora a véleményezési határidő lejártát követő 2 munkanapon belül 
gondoskodik a beérkező vélemények összeírásáról, és átvezetéséről a döntési javaslatban, majd a 
módosított döntési javaslatot az eltérések jegyzékével megküldi a partnerek számára. 

Az esélyegyenlőség biztosítása és az írásbeli döntéshozatali eljárás eredményes lebonyolítása 
érdekében a projekt koordinátor és/vagy a szakmai munkatárs valamennyi szavazati joggal rendelkező 
tagot telefonon is értesíti az elektronikus üzenet megküldéséről.  

A Foglalkoztatási Fórum szavazati joggal rendelkező tagjai döntési javaslatukat az Irányító Csoport 
elnöke által meghatározott határidőn (általános esetben öt, indokoltan sürgős esetben kettő munkanap) 
belül megküldik az Irányító Csoport elnökének és a Paktumiroda projekt koordinátorának. Az írásbeli 
szavazás esetén az arra jogosult tagoknak „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tartózkodik” kell válaszolnia, 
hogy a határozati javaslatot elfogadja-e. Az írásbeli döntéshozatali eljárás érvényességének és 
eredményességének megállapítása az általános döntéshozatali eljárás szabályai szerint történik. 

Helyettesítési rend 

A Foglalkoztatási Fórumon kötelező érvénnyel részt kell vennie az Irányító Csoport elnökének és 
alelnökének. Az elnököt és alelnököt akadályoztatásuk esetén csak és kizárólag az általuk 
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meghatalmazott személyek képviselhetik. Az Irányító Csoport egyéb, szavazati joggal rendelkező tagját 
távollétében az általa megbízott helyettes képviselheti. 

A Foglalkoztatási Fórum jegyzőkönyvének hitelesítésére az Irányító Csoport elnökének akadályoztatása 
esetén az általa kijelölt helyettes jogosult. A jegyzőkönyvet hitelesítő másik Foglalkoztatási Fórum tag 
(akit az Irányító Csoport elnöke korábban kijelölt) távolléte esetén kizárólag egy vele azonos jogkörrel 
rendelkező Foglalkoztatási Fórum taggal helyettesíthető. 

Foglalkoztatási Fórum üléseinek dokumentálása 

A Fórum üléseiről a Paktumiroda kijelölt munkatársa jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek a 
következő, minimálisan elvárt tartalommal kell készülnie: 

� ülés helye és időpontja,  
� napirendi pontjai,  
� a megjelentek jegyzéke,  
� a hozzászólások tartalmi lényege, 
� döntéshozatal esetén a határozat sorszáma, a szavazás témája és a szavazati arány, 
� helyettesítés esetén mellékletként a két tanú által ellenjegyzett írásos meghatalmazások. 

A Foglalkoztatási Fórumon készült jegyzőkönyvet az Irányító Csoport elnöke és az általa kijelölt tag az 
aláírásával hitelesíti. 

Az ülések jegyzőkönyvében foglaltakat az Irányító Csoportnak lehetőségeihez mérten figyelembe kell 
vennie. A Paktumiroda kijelölt munkatársa a Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport sorszámozott 
határozatairól nyilvántartást (határozatok könyve) vezet. A kijelölt felelős a jegyzőkönyvet és 
mellékleteit a Foglalkoztatási Fórum ülését követő 15 naptári napon belül elektronikus formában kiküldi 
az ülésen résztvevők részére, valamint feltölti a projekt hivatalos honlapjára. A koordinátor a Fórum 
üléseiről fotódokumentációt készít. 

Az írásbeli döntéshozatal eredményének összesítése és dokumentálása során az erre kijelölt 
paktumiroda munkatárs két tanú jelenlétében összesíti a beérkező szavazatokat, a döntés eredményéről 
feljegyzést készít, amely tartalmazza a szavazati joggal rendelkező tagok szavazatának, észrevételeinek 
ismertetését. A feljegyzést a kijelölt paktumiroda munkatárs és a tanúk aláírásukkal hitelesítik.  

A projekt koordinátor vagy a szakmai munkatárs gondoskodik az eredeti feljegyzés - meghozott 
döntésekkel történő - kiegészítéséről. A kiegészített dokumentumot az írásos döntéshozatali eljárás 
lezárását követő 10 naptári napon belül elektronikus úton kiküldi a Foglalkoztatási Fórum valamennyi 
tagjának, valamint feltölti a projekt hivatalos honlapjára. 

3.2.2. Irányító Csoport ülésezési rendje 

Az Irányító Csoport összehívása 

Az Irányító Csoport - az elfogadott éves munkaterv alapján - évente legalább 2 alkalommal ülésezik. Az 
Irányító Csoport egyhangú szavazás esetén a munkatervtől eltérhet. Rendkívüli ülés összehívását 
bármely tag kezdeményezheti az elnöknél, aki 30 naptári napon belül köteles összehívni az ülést. Az 
Irányító Csoport üléseit az elnök hívja össze és vezeti.  

Az Irányító Csoport üléseken résztvevők köre 

Az ülésen résztvevőket három csoportra oszthatjuk: 
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� állandó, szavazati jogkörrel rendelkező tagok: elnök, alelnök, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője; 

� állandó, megfigyelői-véleményezői jogkörrel rendelkező tagok: a Paktumiroda projekt 
koordinátora és szakmai munkatársa; 

� eseti meghívottak: az általuk érintett témában megfigyelői-véleményezői jogkörrel 
rendelkeznek. Az üléseken eseti meghívottak részvétele az Irányító Csoport egyhangú 
többséggel hozott határozata alapján lehetséges. 

Napirendi pontok meghatározása  

Az ülések tervezett napirendjét az Irányító Csoport tagoknak ki kell küldeni az ülés időpontja előtt 
legalább 10, indokoltan sürgős esetben pedig minimum 5 naptári nappal. A meghívót, a napirendet és a 
mellékleteket (háttéranyagok, előterjesztések) elektronikus formában kell a tagoknak, illetve az eseti 
meghívottaknak eljuttatni. Az ülések napirendjét az elnök terjeszti elő. A tervezett ülést megelőző 
legalább 7 nappal bármely tag írásos formában javaslatot tehet újabb napirendi pont felvételére. A 
napirend elfogadása előtt az Irányító Csoport tagjai javasolhatják új napirendi pontok felvételét, 
amelynek elfogadásához a tagok egyszerű többséggel meghozott döntése szükséges.  

Döntéshozatal 

Az Irányító Csoport döntéseiről minden esetben határozat születik. A szervezeti egység akkor 
határozatképes, amennyiben az ülésen az Irányító Csoport három állandó tagja közül legalább kettő 
jelen van. Az állandó tagokat az intézmények belső működési rendje alapján kijelölt meghatalmazott 
személy is képviselheti. Abban az esetben, ha nincs meg a határozathozatalhoz szükséges létszám, az 
elnöknek 15 naptári napon belül újabb ülést kell összehívni ugyanazon napirendi pontokkal. Ilyenkor 
csak a megismételt ülésre szóló meghívót kell a tagoknak és az eseti meghívottaknak kiküldeni, az ülést 
megelőző legalább 5 naptári napon belül. Az Irányító Csoport megismételt ülése a megjelentek 
létszámától függetlenül határozatképes. 

Az Irányító Csoport döntéseit egyszerű többséggel, kézfeltartásos nyílt szavazással hozza meg. 
Szavazategyenlőség esetén az Irányító Csoport elnöke hozza meg a véső döntést. Amennyiben egy adott 
kérdésben nincsen lehetőség többségi döntés kialakítására, az elnök javasolhatja a kérdés napirendről 
történő törlését, amelyet szavazásra bocsát az Irányító Csoport tagjai részére.  

Az Irányító Csoport egyhangú döntése szükséges az alábbi határozatok meghozatalához: 

� az ügyrend elfogadása és módosítása; 
� az éves munkaterv és költségvetés elfogadása és módosítása; 
� eseti meghívottak ülésen való részvételének jóváhagyása. 

Amennyiben egy rendkívüli esemény bekövetkezése sürgős döntéshozatalt igényel az Irányító Csoport 
részéről, de az ülés összehívása a tagok egyéb elfoglaltságának következtében nem megvalósítható, az 
Irányító Csoport elnöke kezdeményezheti az írásbeli döntéshozatali eljárás megindítását. Az eljárás 
lefolytatása a Foglalkoztatási Fórum alatt meghatározott szabályok szerint történik, azzal az eltéréssel, 
hogy mind a véleményezésre, mind a határozati javaslatról szóló végleges döntésre rendelkezésre álló 
határidő nem lehet hosszabb 3 naptári napnál. 

Az Irányító Csoport üléseinek dokumentálása 

Az Irányító Csoport üléseiről jegyzőkönyv készül, amelynek elkészítéséért és a tagoknak történő 
kiküldéséért a Paktumiroda előzetesen kijelölt munkatársa felelős. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 
az általános információkat (az ülés helyszínét, időpontját, a meghívott és a megjelent személyek és 
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szervezetek képviselőinek listáját), a napirendi pontokat, az egyes pontokhoz érkezett hozzászólások és 
vélemények összefoglalóját, az Irányító Csoport által hozott, folyamatos sorszámozással ellátott 
határozatokat szó szerint, a szavazati arányokat és az esetleges kisebbségi véleményeket egyaránt. 
Helyettesítés esetén a jegyzőkönyvhöz csatolni kell a helyettesítést igazoló meghatalmazásokat is. Az 
elnök felkérésére a jegyzőkönyvet egy Irányító Csoport tag hitelesíti. A jegyzőkönyvet és annak 
mellékleteit az ülést követő 10 naptári napon belül a Paktumiroda kijelölt munkatársa köteles kiküldeni 
az Irányító Csoport tagjainak, illetve az eseti meghívottaknak. A meghozott határozatokról a 
Paktumiroda nyilvántartást vezet. A határozatok által érintett szereplők értesítése, valamint a 
határozatok végrehajtása a Paktumiroda feladatkörébe tartozik. 

3.3. Kapcsolattartási rend 

A paktumban résztvevő tagok közötti kapcsolattartás koordinálásáért elsősorban a Paktumiroda projekt 
koordinátora felelős. A foglalkoztatási paktum céljainak elérése érdekében az egyes szervezetek 
együttműködése során a következő alapelveket szükséges figyelembe venni: 

� A paktumprojekttel kapcsolatos információkat valamennyi érintett számára hozzáférhetővé kell 
tenni. 

� Az esetlegesen felmerülő problémákat haladéktalanul jelezni kell az érintett szervezet felé, 
� A felmerülő problémák kezelését szolgáló megoldásokat a szervezet tagjainak együtt kell 

kidolgozni. 
� Biztosítani kell a döntéshozatali folyamat átláthatóságát. 

A kapcsolattartás biztosítása érdekében a projekt koordinátor az alábbi kapcsolattartási csatornákat 
hozza létre és folyamatosan aktualizálja: 

� a paktum honlapján kialakításra kerül egy aloldal, amelyen megtalálhatók lesznek a paktum 
működéséhez kapcsolódó releváns információk és dokumentumok (meghívók, jegyzőkönyvek, 
határozatok stb.); 

� a hatékony és problémamentes információáramlás érdekében a különböző szervezeti 
alegységek állandó és eseti tagjainak elérhetőségéből egy heti szinten aktualizált 
kapcsolattartási adatbázist hoz létre. A listán szereplőkkel elsősorban elektronikus úton tartják 
a kapcsolatot, de a különösen sürgős esetekben a telefonos egyeztetés is alkalmazandó. 
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4. A paktum képviselete és nyilvánossága 
4.1. Képviselet 

A paktum formalizált módon működik, ettől függetlenül azonban nem tekinthető jogi szervezetnek. A 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum nyilvánosság előtti képviseleti jogával kizárólag Martfű Város 
Önkormányzatának és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak a hivatalos képviselője 
rendelkezik. Esetleges távollétük vagy akadályoztatásuk esetén képviseleti jogukat átruházhatják a 
hivatalos helyettesükre, vagy a megfelelő szakmai tudással rendelkező munkatársukra, egyéb esetben 
pedig a Paktumiroda projekt koordinátorára. 

4.2. Nyilvánosság 

A projekt sikeres végrehajtásához létfontosságú a hatékony és eredményes kapcsolattartás a 
nyilvánossággal. A nyilvánossággal biztosítható, hogy a paktummal kapcsolatos információk minden 
érintett számára hozzáférhetők legyenek, átlátható legyen a szervezet működése, a döntéshozatal 
folyamata, továbbá, hogy minden személy időben értesüljön az őt érintő döntésekről, folyamatokról. A 
paktumszervezet tagjai a nyilvánosság keretében a helyi partnerek és lakosság, valamint a tágabb 
környezet felé folyamatos tájékoztatást nyújtanak a paktum működéséről. A nyilvánosság biztosítását 
segítheti a helyi média együttműködő partnerként történő bevonása a projektbe. 

A paktum egyes szervezeti egységeinek eltérő feladatokat kell ellátni a nyilvánosság biztosítása 
érdekében. A projektmenedzsment hajtja végre a projekttel kapcsolatban kötelezően felmerülő 
nyilvánossági feladatokat. A paktumiroda projekt koordinátora felelős a projekt - kötelező 
nyilvánosságon felüli - kommunikációjáért, amelynek keretében a következő feladatokat látja el: 

� kezeli és rendszeresen aktualizálja a Paktum honlapját; 
� hírlevelet jelentet meg az aktuális információkról; 
� gondoskodik a meghívók kiküldéséről; 
� jegyzőkönyvet és fotódokumentációt készít valamennyi ülésről, és közzéteszi azokat a 

foglalkoztatási paktum honlapján. 

A nyilvánosság legfőbb színtere a Foglalkoztatási Fórum, hiszen minden érdeklődő számára nyitott 
anélkül, hogy formálisan csatlakozni kellene a szervezethez. Az Irányító Csoport a paktum fő 
döntéshozatali és képviseleti szerve, amely elsősorban a stratégiai jelentőségű információk átadásáért, 
valamint a helyi szinten meghatározó szereplők mozgósításáért felelős. 

A nyilvánosság által megszólítani kívánt közvetlen célcsoportok az alábbiak: 

� a Paktum szervezeti keretein belül működő szervezeti egységek tagjai; 
� a Paktum tevékenysége által potenciálisan érintett munkavállalók és munkaadók. 

A közvetett célcsoportba pedig a következő szervezetek sorolhatók: 

� Szolnoki járás Szolnok Megyei Jogú Városon kívüli településeinek lakosai, gazdasági, civil és 
közszféra-szervezetei.  

A projekt kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatban felmerülő tevékenységei ellátása során a 
„Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei” című útmutató előírásainak megfelelően szükséges 
eljárni. 
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5. Záró rendelkezések 

Jelen Ügyrendet az Irányító Csoport tagjai véleményezés után fogadják el aláírásukkal igazolva. 

Egyhangú többséggel meghozott döntéssel az Irányító Csoport bármikor dönthet az ügyrend 

módosításáról. 

Az ügyrend elfogadásakor és esetleges módosításakor a Foglalkoztatási Fórum kiegészítő javaslattal 

élhet az Irányító Csoport felé. 

Jelen Ügyrend az Együttműködési megállapodással, illetve a Működési és Monitoring Kézikönyvvel 

egyidejűleg lép hatályba a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosítószámú projekt végrehajtásának 

időszakára. 

 




