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1. Helyzetérétkelés 

1.1.  FÖLDRAJZI HELYZETKÉP  

Földrajzi terület/beavatkozási szint meghatárolása  

Pannonhalma a Nyugat-Dunántúli Régióban, Győr-Moson-Sopron megyében fekszik. A 

régió településszerkezete kedvezőtlen, arra egyrészt a városhálózat fejletlensége, 

másrészt az aprófalvak- és kistelepülések nagy aránya jellemző. 

A nyugat-dunántúli régió 657 településével a Dél-Dunántúlt megelőzve hazánk legnagyobb 

településszámmal rendelkező régiója. Mindemellett ez a térség Magyarország legkisebb 

területű (11 328 km2) és legnagyobb településsűrűségű (58 település/1000 km2) régiója, 

lakónépessége 985 279 fő (TeIR, 2012). Sajátos településhálózati adottságai – melyet a 

törpefalvak (58 db) és az aprófalvak (281 db) kiugróan magas aránya (a régió 

településeinek 57%-a) jellemez – elsősorban a domborzati viszonyokkal és a közlekedési 

hálózat történelmi és jelenkori struktúrájával magyarázhatók. 

A régió városhálózata kiegyensúlyozott, nagy- és középvárosok egyaránt megtalálhatók.  A 

régióban 28 városi rangú település van, közülük egyedül Győrnek van 100 ezer főt 

meghaladó népessége. A többi három megyei jogú város (Sopron, Szombathely, 

Zalaegerszeg) népessége 50 és 100 000 fő közé esik, amely szám Nagykanizsa esetén 

épphogy elmarad az 50 000-től a 2013-as év végére aggregált adatok szerint. A régióban 

a tízezer főnél kisebb népességű városok (18 db) ellátó intézményrendszere erősen 

hiányos, a nem mindennapos szolgáltatásokat az ott élők kénytelenek másutt igénybe 

venni. E városok saját települési infrastruktúrájának kiépítettsége is elmarad a nagyobb 

városok színvonalától.  

Győr-Moson-Sopron megye településhálózata a természeti viszonyok (Kisalföld) és a 

termelési hagyományok miatt a mezővárosi szerkezeten keresztül inkább az alföldi régiók 

településszerkezetéhez hasonlít. Vas és Zala megyében a településhálózat struktúrája jóval 

elaprózódottabb. Ennek szélsőséges jelenségei Zala megyében figyelhetők meg, míg Vas 

megye jellemzően átmenetet képez a Győr-Moson-Sopron és Zala megye között. A 

jelenséget a településűrűség értéke, a 200 és 500 fő alatti települések (apró- és 

törpefalvak) aránya, valamint falvak átlagos népességszáma mutatja a legkifejezőbben.  

A pannonhalmi járást 17 település alkotja, a járás és a kistérség székhelye, valamint 

legnépesebb települése (közel 4 ezer fővel) is Pannonhalma, ennek megfelelően az összes 

járási hatókörű igazgatási, oktatási, egészségügyi stb. szervezet is itt található. 

Pannonhalmán kívül Bakonyszentlászló, Écs és Ravazd községek népessége haladja meg 



az ezres határt, azonban Pázmándfalu, Tápszentmiklós és Veszprémvarsány községekben 

is 900 főnél többen laknak.   

Mindennek megfelelően foglalkoztatási központként is szolgál a város, a 868 helyben 

foglalkoztatott közül 257 fő más településről jár be Pannonhalmára dolgozni, ami valamivel 

kevesebb, mint egy harmada a teljes helyben foglalkoztatottak számának.  

A város saját fenntartású intézménye a Játék- Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Kazinczy 

Ferenc Művelődési Ház, hozzá kapcsolódóan pedig a Városi Könyvtár, amely a város 

lakosságán kívül a környező települések (Écs, Ravazd, Nyalka, Táp, Pázmándfalu, Győrság) 

igényeit is szolgálja. Nem önkormányzati fenntartású, azonban méltán híres és térségi 

szerepkört lát el a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium, melynek diákjai az ország 

minden részéből érkeznek. A városban található az Országos Mentőszolgálat térségi 

mentőállomása, valamint a Győri rendőrkapitányság rendőrőrse. 

Az oktatás terén a korábban említett kistérségi feladatellátással megoldódott az alapszintű 

oktatás megfelelő minőségű ellátása. A középfokú oktatás területén Győrhöz ilyen közel 

nincs realitása saját intézmény működtetésének, ez alól kivételt képez az apátsági 

gimnázium, amelynek tradíciójánál, és kiemelkedő képzési színvonalánál fogva helye van 

a térségi szolgáltatási palettán. 

Pannonhalma Város Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be kistérségi (majd 

később járási) járó beteg szakrendelő létesítésére, amelyet elnyert. 862 millió forintos 

projekt keretében megtörtént a megvalósítás, így a járás települései és Nyúl község 

betegeinek részére minőségbeli ugrást jelentett a beruházás. 

A városban járási központként Járási Hivatal, Gyámhivatal és Kormányablak működik, így 

a helyi illetékességű intézhető ügyek száma nagymértékben megnőtt, ezzel is erősítve 

Pannonhalma központi szerepét a környező településekhez képest. A megyei illetékességű 

hivatalok mindegyike Győrben található, amelynek közelsége megfelelő elérési időt biztosít 

a településen élőknek. 

A város vonzáskörzetének bemutatása 

Közlekedés 

A közlekedésszerkezet meghatározó elemei az országos közutak, amelyek belterületi 

szakaszaiban a települési gyűjtőút szerepét is betöltik. A város fő térségi kapcsolata a 

82. sz. főút, illetve a Győr – Veszprém vasúti vonal, mindkettő a város határán 

húzódik, lakóterületeket közvetlenül nem érint. 

A szomszédos településekkel a kapcsolatot országos mellékutak biztosítják, 

melyek állapota nem kielégítő, ez nehezíti a térségi funkciók erősödését: 



• Écs felé az écsi vasúti megállóhelyet is felfűző 82122 sz. bekötőút 

• Győrság felé a Pannonhalma centrumába vezető Pér-Győrság-Pannonhalma 8223 

sz. összekötőút 

• Nyalka felé a 82. sz. főútba Kisécsnél becsatlakozó Mezőörs-Nyalka-Pannonhalma-

82. sz. főút 8224 sz. összekötőút 

• A 8224 sz. útba Pannonhalma belterületén csatlakozik be a Pázmándfalu-

Pannonhalma bekötőút, mely Pázmándfalunál a 8222 sz. Győr-Bakonybánk /Palotai 

út/ úttal ad közvetlen kapcsolatot 

• A város centruma és a 8224 sz. út között a 82121 sz. bekötőút ad közvetlen közúti 

kapcsolatot, ezzel lehetővé válik a Szent Márton hegy elkerülése 

• A 8225 sz. út Ravazddal ad kapcsolatot, miközben felfűzi a ravazdi vasúti 

megállóhelyet is. 

A város tömegközlekedési ellátásában, így mind a vasúti, mind a közúti tömegközlekedés 

számításba vehető. A 11. sz. vasútvonalon a város állomással rendelkezik, mely állomás a 

város belterületén található és az országos mellékútról megközelíthető. A 11. sz. 

vasútvonalon jelentős fejlesztések a következő években előreláthatólag nem lesznek. Ma 

a város vasútállomásán naponta átlagosan 11 db járatpár áll meg, ebből 1 járatpár csak 

Veszprémvarsányig, míg további kettő csupán Bakonyszentlászlóig közlekedik. A 11 

járatpárból csupán egy járatpár közlekedik gyorsvonatként. A vasúti tömegközlekedés 

mennyiségi fejlesztése igények szerint elvileg lehetséges. A vasúti és a közúti 

tömegközlekedésnek ma nincs közvetlenül kialakított kapcsolata. A település nagytérségi 

kapcsolatait biztosító autóbusz járatviszonylatok a nemzetközi, illetve távolsági járatok a 

82. sz. főúton közlekednek. A 8224 sz. út csatlakozásánál a város rendelkezik 

megállópárral, amelyben ezek a járatok megállnak, vagyis igénybe vehetők. A 82. sz. főút 

új vonalra kerülése esetén is szükségessé válik a 8224 sz. úti kereszteződésnél 

megállóhelyek kialakítása, mely megállóhelyek így a város területéhez lényegesen 

közelebb kerülhetnek. 

Igazgatás 

A főbb igazgatási funkciók közül 8 olyan került kiválasztásra, amelyek fontos szerepet 

töltenek be a lakosság mindennapi életében: 

okmányiroda, 

építésügyi körzetközpont, 

körzeti földhivatal, 

munkaügyi központ kirendeltsége, 

városi gyámhivatal, 

kistérségi ÁNTSZ, 



rendőrkapitányság, 

tűzoltóság. 

Megyei szinten a Győri Járási Földhivatal, a Gyűri Járási Munkaügyi Központ és a megyei 

ÁNTSZ illetékes.  Az építéshatósági feladatokat a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal 

Építéshatósági Osztálya látja el a járás mind a 16 településének vonatkozásában, ahogy a 

rendőrség, tűzoltóság és az okmányiroda intézkedési területe kiterjed a teljes járásra. 

Foglalkoztatás 

Pannonhalma gazdasági szerepénél jelentős foglalkoztatási központként is funkcionál, a 

2011-es népszámlálási adatok alapján a 868 helyben foglalkoztatott közül 257 fő más 

településről jár be Pannonhalmára dolgozni. Bakonyszentlászló, Écs, Győr, Győrság, Nyúl 

és Pázmándfalu települések illeszkednek Pannonhalma vonzáskörzetébe foglalkoztatási 

oldalról, mivel a felsorolt településekről járnak Pannonhalmára dolgozni a munkavállalók, 

így ezek alkotják Pannonhalma vonzáskörzetét. 

 

Naponta ingázó foglalkoztatottak egyenlege (%), 2011 (forrás: KSH 

Népszámlálás) 

Kereskedelem 

Pannonhalma területén 2014. júniusi adatok szerint 39 kiskereskedelmi üzlet működött a 

helyi és környékbeli lakosság kiszolgálása érdekében, amely mindössze az alapszintű 

ellátásra elegendő, ami körülbelül 100 lakos/üzlet értéket jelent. Összehasonlítva a megyei 



és regionális adatokkal (2011-es adatokon alapulva) Győr-Moson-Sopron megyében, 

illetve a Nyugat-Dunántúlon ez a szám egyaránt 70 fő/üzlet körüli. Megjegyzendő azonban, 

hogy ezen átlagokban a legapróbb települések is benne foglaltatnak, ezért torzító 

hatásukat mindenféleképpen figyelembe kell venni egy esetlegesen téves következtetés 

levonásának elkerülése érdekében. 

Pannonhalmán a kereskedelem vonatkozásában a kisvárosias jellegű üzletek hiányoznak. 

A helyi lakosok ilyen fajta bevásárlásaikat elsősorban Győrben végzik. Pannonhalmán 

található szerényebb választék a vonzáskörzet településeinek kínálatát mégis 

meghaladják, ezért Pannonhalmán a falusi vásárlóerő megjelenése tapasztalható, 

elsősorban a nagyvárostól távol eső bakonyi falvakból. A térségben nem működik helyi 

termelői piac, ennek felvállalása, már csak a történelmi hagyományok folytán is a város 

feladata. 

Oktatás, közművelődés 

Pannonhalma tankerületi központ, és mint ilyen, hozzá tartozik Bakonyszentlászló, Écs, 

Ravazd, Táp, Pázmándfalu, Veszprémvarsány, Győrasszonyfa és Tápszentmiklós állami 

fenntartású iskolái. Pannonhalmán egy gimnázium, az egyházi fenntartású Pannonhalmi 

Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium, valamint A 2016 

szeptemberétől szintén apátsági fenntartású általános iskola, a Pannonhalmi Radnóti 

Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola található, utóbbi tagiskolájaként 

működik a képzés Pázmándfalun és Veszprémvarsányban. 

Óvoda 10 településen található, így a város központi szerepköre ezen a téren is érvényre 

juthat, bár a TEIR adatai szerint a közeli Tápon két óvoda is található. Az általános 

iskolások 3,8 %-a (6 fő) járt be 2012-ben másik településről, azaz jól megfigyelhető, hogy 

a városban található általános iskolának nincsen jelentős elszívó ereje. Érdekes 

megemlíteni, hogy Táp, Tápszentmiklós és Veszprémvarsány esetében ez a szám 50% 

fölötti, míg Écs és Ravazd településeken is a helyi általános iskolában tanulók több, mint 

40%-a más településekről érkezik.  

A térségben a közművelődésben is Pannonhalma tekinthető a központnak, hiszen a 

kulturális központban sokrétű programok várják a környékbelieket, de a városban ezen 

kívül több olyan attrakció is található, melyek a város központi és vonzó szerepét növelik 

(Apátsági Major Látogatóközpont, Szoborpark, Hefter Üveggaléria). 

Egészségügy 

Az alapfokú egészségügyi ellátásban 8 település (Pannonhalma, Écs, Pázmándfalu, Táp, 

Győrasszonyfa, Románd, Veszprémvarsány és Bakonyszentlászló) rendelkezik 



háziorvossal. Pannonhalma kórházzal nem, de járóbeteg-szakrendelővel rendelkezik, ahol 

14 szakterületen (kiegészítve ultrahang és röntgen diagnosztikával, valamint laborral) 

látják el a betegeket, és van mentőállomás is, azaz a középfokú ellátás széleskörűnek 

mondható. 

Gyermekellátási szolgáltatások 

A Játék-Vár Óvoda, Pannonhalma egyetlen óvodája a település központjában, az Apátság 

gyönyörű környezetében található hat óvodai és egy bölcsődei csoporttal. Az óvodába 

több mint 130 gyerek jár, akik közül 15 a bölcsődés, az intézmény képes megfelelő 

színvonalon kielégíteni a település igényeit. 

 

A gyermekeket két épületben helyezik el, melyeket játszóudvarok kötnek össze. Udvaraik 

EU szabványoknak megfelelnek, a játékeszközöket folyamatosan bővítik. A zöld területek 

jól szolgálják a gyerekek mozgásigényének kielégítését, egészségük megőrzését. A 

csoportszobák jól felszereltek, a gyerekek változatos, sokszínű 

tevékenységéhez, megfelelő eszközök állnak rendelkezésünkre. 

 

A nevelőtestület egységes, szakmailag jól felkészült óvónők közössége. Nevelési 

programukat az Országos Alapprogram, valamint az „ Óvodai nevelés játékkal, mesével" 

c. minősített program, és meglévő gyakorlati tapasztalataink alapján készítették el. 

Legfontosabb gyermeki tevékenységnek a játékot és a mesét tartják.  

 

Változatos, óvónő által kínált játéktevékenységekkel segítik a gyermeki személyiség 

sokoldalú fejlődését. A játéktevékenységekhez kapcsolnak meséket, verseket, énekeket, 

különböző ábrázolási technikákat, matematikai, környezeti ismereteket, jóízű 

beszélgetéseket.  

 

Vegyes életkorú csoportjaikban, családias légkörben nevelik a gyerekeket. Sokszínű 

kapcsolat alakul ki, elsajátítják a közösségi élet szabályait, biztosított az egyéni fejlődés 

üteme. Óvodai csoportjaikban vállalják a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. 

Fejlesztésüket az óvónőkön túl gyógypedagógus és logopédus is segíti.  

 

Bölcsődei programjuk szervesen kapcsolódik óvodai programunkhoz. A nevelési célok, a 

tevékenységi formák hasonlóak, de figyelembe veszik az életkori sajátosságokat. A 

nevelők az óvodáéval egyező nevelési elképzeléseket és értékeket közvetítenek, ezzel is 

segítik, hogy az óvodába lépés zökkenőmentes legyen.  

 

 



 

Közműellátás 

Településszinten a legnagyobb hiányosság, hogy a város tóthegyi részén nem épült meg a 

szennyvízelvezető rendszer. A közműfejlesztési feladatok között a közműhiányok pótlását 

követi a területfejlesztés során beépítésre, hasznosításra javasolt területek 

közműellátásának a megoldása. A város az ivóvizet a „Pannon-Víz” Rt Nyúli 

Üzemmérnökségétől kapja. A vízmű kútjai Nyúl külterületi részén találhatók, a vastalanítás 

után kerül a regionális rendszer vezetékeibe. A településen a tóthegyi rész kivételével 

kiépült a szennyvízelvezető rendszer. A szennyvizek befogadója az Écs külterületén 

létesített regionális szennyvíztisztító, ahova Ravazd település szennyvize is érkezik. A 

település villamos energia főelosztóhálózati táppontja a Győr Dél 120/20 kV-os állomás. 

Az állomásból induló veszprémvarsányi 20 kV-os gerincvezeték látja el a települést 

villamos energiával. A földgázellátást tekintve a volt sütőüzem mellett létesült 

fogadóállomás nemcsak Pannonhalma, hanem Ravazd község gázellátását is biztosítja.  

Funkcionális vonzáskörzet 

A Pannonhalma környékén található települések különböző mértékben kapcsolódnak a 

városhoz. A szorosan vett vonzáskörzetbe a jellemzően kis lélekszámú környékbéli 

községek tartoznak, melyeken számottevő szolgáltatás nem található. Ezen községek közé 

tartozik Nyalka, Taránpuszta, Bakonypéterd, vagy a nagyobb népességszámmal bíró 

Ravazd, amely a közművek összekapcsolódása révén tartozik erőteljesen Pannonhalma 

vonzáskörzetéhez. Közigazgatási szempontból egyértelműen kifejezhető a város 

funkcionális központként való működése, azonban az alapfokú oktatási kínálat több 

környező településen is megoldott. Ebben az esetben vonzáskörzetről szinte nem is 

beszélhetünk, ugyanis 2012-ben mindössze 6 fő általános iskolás járt be a pannonhalmi 

általános iskolába a környező településekről. Egészségügyi ellátás tekintetében azonban a 

járóbeteg-szakellátó megépítése és a meglévő közlekedési kapcsolatok mind a 

vonzáskörzet kiszélesedéséhez vezettek, mivel a szakellátó ellátási területe felöleli a teljes 

járást. 

 



1.2. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM GAZDASÁGI, TÁRSADALMI, FOGLAKOZTATÁSI ÉS KÖRNYEZETI 

HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA 

1.2.1. Gazdasági-foglalkoztatási-társadalmi helyzetkép  

Demográfia, népesség 

Pannonhalma Győr-Moson-Sopron megye tizenkettedik legnépesebb városa. 2013. év 

végén 3925 fő élt a településen, amely Győr-Moson-Sopron megye lakosságának alig 

0,8%-át teszi ki. Népsűrűségét tekintve (124,8 fő/km2) bőven meghaladja a járási 

átlagot, mely a településszerkezetre jellemző aprófalvas elrendezést bizonyítja. Az 

országos, regionális és megyei átlagot is meghaladó népsűrűség másik kiváltó oka a 

település földrajzi elhelyezkedése és az ebből fakadó, viszonylag sűrű beépítettség, amely 

a területegységre vetített magas lakosságszámot vonja maga után. 

 

 Népsűrűség (fő/km2), 2013 (forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

Az ország demográfiai trendje, vagyis a lakosságszám csökkenése összességében több, 

mint 10 éves periódusban alapvetően nem jellemző Pannonhalmára, holott a 2000-es évek 

elején jelentősnek mondható népességcsökkenés volt tapasztalható a több, mint 4000-es 

lakosságszám 3800 körülire csökkenésével. Egy erőteljesebb népességnövekedés után 

lassú csökkenés, majd újbóli meredek emelkedés jellemző az alábbi grafikonra. A teljes 

időtávot vizsgálva azonban a lakosságszám stagnálása figyelhető meg bizonyos ciklikus 

trendek megjelenésével együtt. A pannonhalmi járás településeinek lakosságszámát 

mutató diagramon élesen kivehetők az egyes nagyobb települések, amelyek közül 



Pannonhalma kiemelkedik, mivel a járás teljes lakosságának egy negyede él a városban. 

A szomszédos Écs, illetve Bakonyszentlászló rendelkezik még 10% feletti részesedéssel a 

járási lakosságszám viszonyában. 

 

A lakónépesség változása Pannonhalmán (Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási 

adatbázis, 2013.) 
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A lakónépesség eloszlása a pannonhalmi járásban (Adatok forrása: KSH, 

Tájékoztatási adatbázis, 2013.) 

 

A lakosságszám változását két tényező befolyásolja: egyrészről a természetes szaporodás 

vagy fogyás, másrészről pedig a vándorlási egyenleg.  

A természetes szaporodás/fogyás az élveszületések és a halálozások számának 

különbségét mutatja. A születések számának tekintetében Pannonhalma esetén jelentős 

ciklikusság figyelhető meg, azonban a teljes 2000-2013-as időszakot figyelembe véve 

majdnem 50%-kal esett vissza az élveszületések száma. 

Az ezer halálozások száma a városban 2000 óta többé-kevésbé folyamatosan növekszik 

és tartósan meghaladja az élveszületések számát. A legnagyobb különbség a 2002-es 

évben volt tapasztalható, amikor Pannonhalmán 32 élveszületésre 74 halálozás jutott, 

vagyis az arány több, mint a kétszerese volt. Egy ilyen méretű különbség tartós fennállása 

súlyosan veszélyeztetné a város lakosságszámának stagnálását, mivel egy 4000 fős 

kisváros esetében ezek az arányok, illetve maguk az abszolút számok is kifejezetten 

magasnak számítanak. A 2000-es évek közepén az olló záródni látszódott, azonban 2013-

ban újra szétnyílt és 56 halálozásra alig 25 élveszületés jutott, amely szám abszolút 

értékben is megközelíti a 2000-es évek közepén tapasztalt negatív csúcsot. 
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Élveszületések és halálozások száma Pannonhalmán, 2000-2013. (Adatok 

forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.) 

A vándorlási egyenleg a településre beköltözők és a kiköltözők különbségét jelenti. Az 

odavándorlás tekintetében Pannonhalma erős ingadozást mutat a vizsgált időszakban. 

Míg 2002-2006 között alapvetően stagnált  a bevándorlók száma, az ez előtti és utáni 

időszakban erős ingadozás jellemezte a mutatót. Abszolút mértékben azonban erős 

növekedést tapasztalhatunk a 2013-as eredményben a 2000-eshez viszonyítva. 

A városból történő elvándorlás vizsgálatánál szintén ingadozás tapasztalható . Érdemes 

megfigyelni, hogy az elvándorlási hullámok szinte teljes egészében megfelelnek az 

odavándorlási hullámokkal, vagyis egy intenzív lakosságcsere zajlott le Pannonhalmán 

ezekben az években. 

Ha az odavándorlást és az elvándorlást összevetjük, akkor megállapítható, hogy 

Pannonhalmán a vándorlási egyenleg a 2000-es évek közepén két évtől eltekintve 

mindvégig pozitív volt. Az odavándorlások száma 2001-ben és 2007-ben haladta meg a 

legjelentősebben az elvándorlások számát, azóta ez a különbség jelentősen mérséklődött. 
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Odavándorlások és elvándorlások száma Pannonhalmán, 2000-2013. (Adatok 

forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.)  

A vizsgált időszak alatt a város lakosságának nemi arányát a viszonylagos stabilitás 

jellemzi. A nők a város lakosságának kb. 44%-át, a férfiak pedig az 56%-át teszik ki. 

A népesség korösszetételét tekintve általánosságban megállapítható, hogy az országos, 

regionális és megyei trendekhez nem illeszkedik Pannonhalma társadalma. A KSH 2011-

es adatai szerint 15,52%-a a népességnek 60 évnél idősebb, míg 15,32%-a 14 évnél 

fiatalabb. Ezek a számpárok országok viszonylatban 23,46% – 14,57%, regionális szinten 

23,69% - 13,75%, Győr-Moson-Sopron megyében 22,48% - 15,24%, míg a pannonhalmi 

járásban 22,36% és 15,24%. 

Az előző gondolatmenetet az által jelzett öregedési index is alátámasztja, amely az 

időskorú népességnek (65 év fölöttiek) a gyermekkorú népességhez viszonyított arányát 

fejezi ki. Ezen mutató tekintetében 2011-ben az 573 fő 65 év fölötti lakosság aránylik az 

565 fő 14 éven aluli népességhez, amely kapcsolat százalékban kifejezve bőven az 

országos, regionális, megyei és járási érték alatt található. Következésképpen 

Pannonhalma jellemzően fiatalabb társadalmi szerkezettel rendelkezik, mint az előbb 

említett területek. 
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Az állandó népesség öregedési indexének alakulása Pannonhalmán és 

térségében (Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.) 

Összességében megállapítható, hogy az országos trendektől eltérően a 

pannonhalmi népességszám bizonyos ciklikusságok mellett 2000-2013 között 

közel azonos nagyságú. A kiegyensúlyozottság hátterében az elköltözések 

számának az odaköltözések által szinte folyamatos meghaladása áll, mely pozitív 

egyenleg ellensúlyozni képes a halálozások-élveszületések által okozott 

csökkenést. A város öregedési indexe a régiós, megyei és járási értékek alatt 

található, melyre a közeljövőben a társadalmi fenntarthatóság elérése érdekében 

lehet és kell is alapozni.  

Háztartás, család 

Pannonhalmán összesen 1230 háztartást regisztráltak a 2011-es Népszámlálás során. A 

háztartások 72,5%-a (892) családháztartást alkot, azaz egy vagy több családot foglal 

magába. A családháztartások túlnyomó többsége egy családból álló háztartás (858), kisebb 

része, 34 háztartás pedig legalább két családból álló háztartásként működik. 

Az egy családos háztartások 83%-át házaspárok, illetve élettársi kapcsolatban élők 

alkotják, a fennmaradó 17% (147 háztartás) egyszülős háztartás, vagyis gyereküket 

egyedül nevelő szülőkből áll. A pannonhalmi háztartások 27,5%-a nem alkot 

családháztartást. A nem családháztartás túlnyomó részét az egyszemélyes, egyedül élő 

személyek alkotják (90%) 
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A száz háztartásra jutó foglalkoztatottak tekintetében (116) Pannonhalma a térség 

legkedvezőbb adatával rendelkezik, amely meghaladja mind a többi járásközpont város, 

mind pedig a megye és az ország adatait. 

A háztartások vizsgálata során megállapítható, hogy Pannonhalma a házaspárok, 

illetve élettársi kapcsolatban élő háztartások aránya jóval magasabb, ebből 

következően pedig az egyszülős háztartások aránya jelentősen alacsonyabb, 

mint a vizsgált területeken, amely kedvező tendenciát jelent. Szintén pozitívum 

a város esetében a háztartásokra jutó magas foglalkoztatottsági arány, amely 

jelentősen meghaladja mind az országos, mind a megyei átlagot. 

Nemzetiségek  

Pannonhalmán a 2011-es népszámlálás során a népesség 3,44%-a (127 fő) vallotta magát 

valamely hazai nemzetiséghez tartozónak, amely arányában elmarad a járási (3,98%) és 

a megyei (5,72) átlagtól. A nemzetiséghez tartozók 46%-a roma, 35%-a német. 

Hasonlóak az arányok, ha a nemzetiségeket a település teljes lakosságához viszonyítjuk. 

Ebben az esetben Pannonhalmán a lakosság 1,25%-a a roma és kevesebb, mint 1%-a a 

német nemzetiséghez tartozik. Ennek a két nemzetiségnek a jelenléte kimagaslik a járás 

többi településeinél is, bár arányuk néhol jelentős eltolódást mutat. 

A fent említett két nemzetiség mellett román, horvát, és szlovák nemzetiségűek élnek a 

területen, de arányuk a teljes népességhez viszonyítva elhanyagolható. 

Pannonhalmán a magyar mellett két jelentőseb nemzetiség, a roma és a van 

jelen, azonban arányuk és abszolút számosságuk sem tekinthető nagymértékben 

relevánsnak  



 

A cigány nemzetiségűek aránya a népességből (%), 2011 (forrás: KSH 

Népszámlálás) 

Iskolai végzettség  

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján Pannonhalma lakosságának képzettségi, 

végzettségi mutatói minden adat esetében kedvezőbbek a járási adatoknál és nem sokkal 

maradnak el, illetve olykor meg is haladják a regionális adatokat. 



 

A 17 éven felüliek között a legalább érettségivel rendelkezők aránya (%), 2011 

(forrás: KSH Népszámlálás) 

Ha a végzettséget a nemek közötti megoszlás alapján is megvizsgáljuk, akkor látszik, hogy 

a járástérség esetében közel azonos azoknak a férfiaknak és nőknek az aránya, akik az 

általános iskola első nyolc osztályát sem végezték el (0,2%, illetve 0,3%). Pannonhalma 

esetében ez az arány mindkét esetben magasabb értéket mutat (0,3, illetve 0,4%), de 

néhány település esetében kiugró adatokkal találkozhatunk. Ilyen például Bakonypéterd 

vagy Veszprémvarsány, ahol a nők erősen felülreprezentáltak a nyolc osztálynál 

alacsonyabb iskolai végzettségűen körében. A két nem közötti legnagyobb különbség 

Bakonypéterden tapasztalható, ahol a nők 0,9%-a nem végezte el az általános iskolát, míg 

a férfiak közül mindenki rendelkezik legalább 8 elvégzett általános iskolai évvel. 

Az érettségivel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében a nők mind a járási 

átlagban, mind Pannonhalma esetében kedvezőbb mutatókkal rendelkeznek és a 

különbség a két nem között viszonylag kiegyensúlyozott. 

Pannonhalma az iskolai végzettségi mutatói kedvezőbbek a járási adatoknál, sőt, 

még a Nyugat-Dunántúli adatokat is részben meghaladják. A nemek közötti 

megosztottság tekintetében leginkább a magasabban képzettek, vagyis legalább 

érettségivel rendelkezők esetében találhatunk városi szinten nagyobb 

eltéréseket a nők javára. A járás többi települése nem mutat nagyfokú eltérést a 

nemek szerinti eloszlást és az iskolázottsági fokot tekintve. 



Foglalkoztatottság  

Az ország népessége gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli), valamint 

gazdaságilag nem aktív (inaktív kereső, eltartott) népességből tevődik össze. 

 

A népesség megoszlása gazdasági aktivitás szerint, 2011. (forrás: KSH 

Népszámlálás) 

Ha a foglalkoztatottak számát vizsgáljuk, megállapítható, hogy Pannonhalmán az 

arányuk elmarad mind a járási, úgy a megyei, regionális és országos adatoktól. A megyei 

adat kiemelkedő mivolta minden bizonnyal a Győrben található nagy munkáltatóknak 

köszönhetők, amelyek elszívó hatása remekül látszik a pannonhalmi járást ábrázoló 

oszlopból is. A népesség gazdasági aktivitását vizsgáló mutatók közül éppen a 

foglalkoztatottak aránya az egyik, amelyben jelentős eltérés tapasztalható Pannonhalma 

és a tágabb térsége között. 

A munkanélküliségi adatokat szemlélve 2011-ben a munkanélküliségi ráta alacsonyabb 

volt az országos átlagnál, azonban magasabb a járási, megyei és regionális értékeknél. Az 

intaktív keresők aránya Pannonhalmán szinte megegyezik a járási és a megyei 

adatokkal, azonban alatta van az országos és a regionális aránynak.  

Az eltartott lakosság adatait vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb eltérés a 

lakosság gazdasági aktivitását tekintve a városi, valamint a térségi adatokat figyelembe 

véve ezen területen tapasztalható. Pannonhalma lakosságának közel 30%-a (1085 fő) volt 

tekinthető eltartottnak, míg a járási, megyei, régiós és országos adatok 25% körüli értéket 

mutatnak. 
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A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2014. december 20-án Pannonhalmán 

53 nyilvántartott álláskereső volt, amely a munkavállalási korú népesség 2,2%-át tette 

ki. Ez a létszám 4%-kal van alatta a 2008-as év azonos időszakához képest, mely időpont 

a gazdasági világválság begyűrűzése előtti pillanatot jelenti. Látható tehát, hogy a negatív 

globális trendek nem éreztették hatásukat a város álláskeresőinek számosságán és 

arányán. 

Pannonhalmán mindössze 6 fő tekinthető tartós munkanélkülinek, vagyis több mint 365 

napja nem rendelkezik állással. Ez az arány jóval kedvezőbb, mint a megyei átlag. 

Pannonhalma a foglalkoztatottság tekintetében kedvezőtlenebb helyzetben van, 

mint a térség többi települése. 2008 és 2014 között az ÁFSZ adatai alapján – a 

világban bekövetkezett pénzügyi-gazdasági hatások eredményeképpen – a 

munkanélküliek aránya csökkent. Összefoglalva elmondható, hogy a város még 

mindig a kedvező foglalkoztatottságú települések közé tartozik a vizsgált 

térségben. 

Jövedelmi viszonyok  

Adózási adatok, 2012. (forrás: TeIR T-STAR adatbázis) 

 

SZJA alapot képző 

jövedelem/lakos, Ft (2012) 

Adóbevallók 

aránya, 2012 

Bakonygyirót 521 692 35,3% 

Bakonypéterd 980 496 48,2% 

Bakonyszentlászló 783 499 46,2% 

Écs 937 556 48,1% 

Fenyőfő 618 226 43,5% 

Győrasszonyfa 927 350 48,6% 

Lázi 747 838 46,6% 

Nyalka 875 087 51,3% 

Pannonhalma 869 497 47,7% 

Pázmándfalu 803 715 45,5% 

Ravazd 856 248 48,9% 

Románd 756 831 47,5% 

Sikátor 681 161 45,6% 

Táp 936 263 51,1% 

Tápszentmiklós 853 097 47,8% 

Tarjánpuszta 1 044 696 55,0% 

Veszprémvarsány 939 129 51,8% 



Pannonhalmi járás 831 317     47,6% 

Csorna 937 718 52,3% 

Győr 1 064 652 48,4% 

Kapuvár 733 197 48,6% 

Mosonmagyaróvár 822 955 47,0% 

Sopron 757 535 44,8% 

Tét 874 422 49,2% 

Többi járásszékhely város 791 602 47,4% 

Gy-M-S megye összesen 790 528 47,44% 

Nyugat-Dunántúl 634 572 42,29% 

Ország összesen 813 441 43,5% 

 

Pannonhalmán az adóbevallók száma 1668 fő, ez a járás 22,48%-át teszi ki. A megye többi 

járásszékhelye közül egyedül Csornán több, mint 5500 fő, Győrben 61165 fő, Kapuváron 

5088 fő, Mosonmagyaróváron 15230 fő, Sopronban több mint 26000 fő, míg Téten 

valamivel kevesebb mint 2000 fő volt 2012-ben az adóbevallók száma. Látható tehát, hogy 

a járásban Pannonhalmán legkisebb ez az érték, bár természetesen a közel sem azonos 

nagyságrendű városokkal nem releváns összevetni az adatokat, ugyanakkor Téttel 

összehasonlítva is jóval kevesebben vallották be az adójukat 2012-ben. 

 

Az adóbevallók aránya Pannonhalmán és a pannonhalmi járásban, 2012. (forrás: 

TeIR T-STAR adatbázis) 
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Egy lakosra jutó SZJA alap, 2012. (forrás: TeIR T-STAR adatbázis) 

A személyi jövedelemadó alapját képző egy lakosra jutó jövedelem alapján Pannonhalma 

a járási átlagot meghaladja azonban több olyan település is található a járáson belül, ahol 

ez az érték magasabb a pannonhalmainál: Bakonypéterd, Écs, Győrasszonyfa, Nyalka, Táp, 

Tarjánpuszta és Veszprémvarsány. Látható tehát, hogy szoros összefüggés fedezhető fel 

a munkavállalók aránya és a személyi jövedelemadó alapjának nagysága között. A többi 

járásközponti várossal összehasonlítva, Pannonhalmán az lakosra jutó jövedelem alapján 

megállapított SZJA alap magasabb, mint Kapuváron és Sopronban, azonban Csornán és 

Győrben százezres eltérések tapasztalhatók, ami minden bizonnyal a jobb munkavállalói 

körülményeknek köszönhető. 

Összességében elmondható, hogy Pannonhalmán az egy főre jutó SZJA alap 

átlagon felüli. Azonban bőven találni olyan települést a jársában, mely messze 

meghaladja a városi adatokat. Az adóbevallók arányának vizsgálatakor is hasonló 

tendenciák, valamint következtetések jelennek meg.  

Életminőség  

Pannonhalmán 2013. év végen összesen 1302 lakás volt található, ebből körülbelül 100 

nem lakott. A maradék nagyjából 1200 lakás laksűrűsége helyi viszonyok között átlagon 

felülinek mondható. 100 szobára ugyanis 83 lakó jut, ami meghaladja a járási, megyei, 

regionális és országos adatokat. Ugyanakkor az értéke a többi járásközpont átlagával 

megegyezik, holott a megye járásközpontjai akár nagyságrendekkel nagyobb városok, 

mint Pannonhalma maga. Látható tehát, hogy ebben a minőségben Pannonhalma 

„versenyben van” a térség középvárosaival, illetve Győr értékét meg is haladja. 
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A 2000 óta épített lakások aránya kicsivel több, mint 12 %, ami egyedül az országos 

átlagnál alacsonyabb, de ebben az esetben sem szignifikáns a különbség. 

Ingatlanviszonyok Nyugat-Dunántúlon 

 

100 szobára jutó 

lakó 

(2011) 

2000-

2013 

között 

épített 

lakáso

k 

aránya 

Komfortos és 

összkomfort

os lakások 

aránya 

(2011) 

4 és több 

szobával 

rendelkez

ő lakások 

aránya 

(2011) 

Bakonygyirót 56 0,00% 78,63% 10,26% 

Bakonypéterd 79 1,59% 90,48% 12,70% 

Bakonyszentlászló 82 3,34% 90,16% 24,03% 

Écs 75 17,49% 94,02% 37,62% 

Fenyőfő 45 2,38% 86,75% 21,69% 

Győrasszonyfa 92 8,96% 92,50% 15,00% 

Lázi 98 1,71% 80,26% 12,39% 

Nyalka 76 1,52% 88,38% 25,76% 

Pannonhalma 83 12,21

% 

91,18% 28,00% 

Pázmándfalu 84 13,48% 86,29% 18,20% 

Ravazd 85 10,32% 90,25% 25,21% 

Románd 75 3,47% 82,64% 17,36% 

Sikátor 89 4,93% 88,57% 10,64% 

Táp 81 5,39% 90,85% 25,34% 

Tápszentmiklós 84 11,34% 90,62% 42,23% 

Tarjánpuszta 90 11,72% 95,86% 22,76% 

Veszprémvarsány 84 7,98% 88,39% 24,53% 

Pannonhalmi járás 79,88 6,93% 88,58% 21,98% 

Csorna 85 10,33% 95,41% 22,88% 

Győr 82 12,44% 97,35% 16,98% 

Kapuvár 80 12,36% 94,54% 26,28% 

Mosonmagyaróvár 82 12,21% 96,71% 20,13% 

Sopron 81 15,59% 96,13% 18,03% 

Tét 89 5,26% 90,86% 21,80% 

Többi járásszékhely 

város 
83,17 

11,36

% 
91,01% 20,87% 



Gy-M-S megye 

összesen 
81 

8,91% 90,69% 19,82% 

Nyugat-Dunántúl 
80 

11,03

% 

92,85% 22,15% 

Ország összesen 
81 

12,82

% 

94,91% 23,21% 

 

A lakások komfortfokozatát vizsgálva elmondható, hogy Pannonhalma város lakásai  

messze meghaladják a járási átlagot, azonban alatta maradnak az országos értéknek. A 

komfortos és összkomfortos lakások aránya 91,18% a városban, melynél magasabb 

értékkel a járásban csak Écs és Tarjánpuszta rendelkezik.  

A 4 és több szobás lakások aránya a városban majdnem 28 %, amely magasan az országos 

átlag fölött van (kb. 20 %), de az összes térségi átlagos mutatót is messze megelőzi. Az 

érték a megyei és a regionális átlagnál is magasabb, így Pannonhalmáról elmondható, hogy 

a lakások átlagos nagysága igen nagynak mondható.  

Pannonhalmán a lakások felszereltsége igen jónak mondható, amely abból következik, 

hálózati vízvezetékkel szinte az összes lakás rendelkezik, míg közcsatornával a lakások 

csak körülbelül 80%-a, vagyis a közműolló kifejezetten nagynak mondható. 
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Pannonhalmi lakások komfortosságuk szerint csoportosítva. (Adatok forrása: 

KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.) 

 

A pannonhalmi járás lakásainak csoportosítása komfortosság szerint, 2011. 

(Forrás: KSH, Népszámlálás 2011) 

A lakások tulajdonviszonyait illetően elmondható, hogy a lakások döntő része – 1222 lakás 

az összesen 1293-ból 2011-ben - magánszemélyek birtokában van.  

Pannonhalmán az új lakások száma 2 és 24 között változott 2000 és 2013 között, 

ugyanakkor sajnos csökkenő tendencia jellemzi a lakásépítéseket, amely egyenes 

következménye a gazdasági világválság építőiparra gyakorolt negatív hatásának. 
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Épített lakások száma (db) Pannonhalmán, 2000-2013. (Adatok forrása: KSH, 

Tájékoztatási adatbázis, 2013.) 

1.2.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Pannonhalma városának társadalmi rétegződésére jellemző, hogy a különböző városrészek 

lakói nagyon különböző életszínvonallal, iskolai végzettséggel, munkahelyi lehetőségekkel, 

ennél fogva eltérő életkörülményekkel jellemezhetők a társadalom egyes tagjai. 

Pannonhalmán a Váralja városrészben erős lakosságcserére lehet számítani, mely 

napjainkban is folyamatosan zajlik. Ezek az ún. dzsentrifikációs jelenségek a jelenkor 

városainak fontos szociológiai kihívásai, melyek nem csak a világ nagyvárosaiban, hanem 

akár Pannonhalmán is fokozott társadalmi érdekellentétek kiéleződéséhez vezethet. Az 

említett lakosságcsere egyik iránya Győrből Pannonhalmára irányul, ahol is a magas 

státuszú lakosság a győrinél olcsóbb, ám mégis jól felszerelt ingatlanokat találhat nem 

messze a megyeszékhely által biztosított széleskörű szolgáltatási palettától. A másik irány 

Pannonhalmáról a kisebb településekre áramlik, mivel kvázi kivásárolják őket a gyenge 

minőségű ingatlanaikból, amely összegért a városban nem képesek újabb lakóhelyet 

vásárolni, a közeli városokban pedig az emelkedett ingatlanárak nem teszik lehetővé a 

lakóhely váltást. Ezek a társadalmi rétegek így fokozott marginalizálódásnak vannak 

kitéve. A letelepedésük másik hozadéka pedig a jövőbeli lakóhelyükön jelentkezik, ahol 

megnő a kevésbé fizetőképes, alsóbb társadalmi rétegek aránya.  

Pannonhalmán az infrastrukturális ellátottság jónak mondható, azonban a település 

tóthegyi részén jelenleg is megoldatlan a csatornázottság, mely a terület piacképességét 

jelentősen rontja. Az utóbbi években a cseidervölgyi városrész útfelújítása is megtörtént, 
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ezzel is konvergálva az egyes településrészek ellátottságát egymáshoz viszonyítva. 

További beavatkozásokat igényel a korábban már említett Váralja városrész, amely erősen 

leromlott infrastruktúrával bír, nem megoldott a csapadékvíz elvezetés, valamint az utak 

szilárd burkolata. A terület belseje a szűk utcák, a kaotikus közlekedési rendszer, és az 

útburkolatok hiánya miatt gépjárművel szinte egyáltalán nem, és gyalogosan is csak 

nehézkesen megközelíthető.   

1.2.3. Települési identitást erősítő tényezők  

Pannonhalmán számos bejegyzett és nem bejegyzett egyesület, civil szervezet és csoport 

működik, melyek részére a legtöbb esetben a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház biztosít 

helyet, így adva teret a városok életében olyannyira fontos társadalmi kohéziót erősítő 

rendezvényeknek és összejöveteleknek. A civil szervezetek, egyesületek a város évente 

megrendezésre kerülő ünnepségein, rendezvényein részt vesznek, azonban a legtöbb 

esetben azokat ők maguk szervezik meg, részesei az önkormányzat vagy a művelődései 

ház szervezésében rendezett műsoroknak, ünnepségeknek. A teljesség igénye nélkül 

Pannonhalmán 2015-ben a következő, kiemelt rendezvények kerülnek lebonyolításra: 

• Sport bál 

• Húsvéti orgonahangverseny 

• Pünkösdi pincejárás 

• Pannonhalmi jazz-terasz 

• Szent László napi vadétel főző fesztivál 

• Pannonhalmi levendulaszüret 

• Gyógynövényhét 

• Szent István nap 

• II. Pannonhalmi Bornap 

• Márton-napi vigasságok 

• Tűzoltó bál 

• Betlehem avató ünnepség 

• Karácsonyi vásár  

• Pannon Estek 

A városban az alábbi civil klubok, csoportok, egyesületek és intézmények találhatók 2015-

ben: 

Angel Dance hip-hop csoport, Baba-Mama Klub, Balance Tánccsoport, Cantate 

kamarakórus, Black Diamond Dance Jazzbalett Csoport, Engeni Baráti Kör, Életmód Klub, 

Falugazdász, Jóga Csoport, Kalász Kör, Kézimunka Varázs Kör, Kosárfonó Szakkör, 

Madarász Klub, Ovis Néptánc Csoport, Öszikék Nyugdíjas Klub, Pándzsa Klub Egyesület, 

Pannonhalma Város Tűzoltó Egyesülete, Pannonhalmi Dalkör, Panninhalmi Iskoláért 



Alapítvány, Pannonhalmi Óvodát és Bölcsődét Támogató Alapítványa, Pannonhalmi Sport 

Egyesület, Pannonhalmi Sport- és Majorette Egyesület, Pannonhalmi Szent Márton 

Borrend, Pedagógus Nyugdíjas Klub, Szent Márton Cukorbetegek Egyesülete, Szent Márton 

Polgárőr Egyesület, PiPACS Egyesület. 

Pannonhalma Város Önkormányzata 2014 szeptemberében indította útjára városkártyáját, 

amely kiemelkedően fontos marketing lépésnek tekinthető. A kártya segítségével a 

kártyatulajdonosok különböző kedvezményekre jogosultak városunkban, ezáltal pedig a 

helyi vállalkozókat támogatják. A kártyatulajdonosoknak nincs más dolguk, mint az 

elfogadóhelyen felmutatni saját kártyájukat, és máris élvezheti az előnyöket. Az eligazodás 

megkönnyítése érdekében a programban részt vevő vállalkozás üzletének bejáratán egy 

matricával jelölik, hogy az üzlet a Pannonhalma Városkártya Program tagja. 

 

1.2.4. A település gazdasági súlya, szerepköre 

Pannonhalma gazdasági súlyát és szerepkörét a vállalkozások számának alakulásával és 

gazdasági vonzáskörzetén keresztül lehet szemléltetni. 

 

A regisztrált vállalkozások számának változása a 2000. év %-ban (Adatok forrása 

KSH T-STAR, 2013.) 
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Az Hiba! A hivatkozási forrás nem található. az 1000 főre jutó regisztrált 

vállalkozások számát mutatja. Az ábrázolt időszakban a legnagyobb értéket az országos 

átlag mutatja, melyet minden évben a régiós, majd megyei átlag követ és ezektől 

jelentősen lemaradva látható csak a pannonhalmi érték. Nagyon fontos tényező a város 

eredményét tekintve Győr közelsége, ahol kiterjedt ipari park, igazgatási és egyéb 

szolgáltatások is várják a vállalkozásokat, amely egy releváns elszívó erőt képez 

Pannonhalma viszonylatában is. Éppen ezért a város vállalkozások számára vonzóvá tétele 

kulcsfontosságú a bejegyzett vállalkozások számának növeléséhez.  

 

Települési kapcsolatok a munkavállalók viszonylatában. Forrás: TeIR  



Pannonhalma gazdasági vonzáskörzetét mutatja az Hiba! A hivatkozási forrás nem 

található.. A TeIR településhálózati archív alkalmazásából látható, hogy Pannonhalmára 

rendszeresen ingáznak a környező települések közül Ravazdról, Écsről, Tarjánpusztáról, 

Győrasszonyfáról, valamint Győrből. A város gazdasági vonzáskörzete és súlya átlépi a 

járás határát Győr esetében.  A pannonhalmi vonzáskörzet alapvetően a 82-es számú főút 

mellett fejti ki hatását, melyet bizonyít a rendszeresen bejárók lakhelyei. 

A gazdasági vonzáskörzet jelentőségét a helyi nagyfoglalkoztatók jelenlétén keresztül 

is meg lehet ragadni. A járási összevethetőség és ábrázolhatóság érdekében az 50-249 főt 

foglalkoztató vállalkozások számát tekintve a járásban Pannonhalmán kívül 

Tápszentmiklóson és Veszprémvarsányban van ekkora foglalkoztató, mely egy járási 

észak-déli tengelyt mutat. Érdekes megfigyelni, hogy a felsorolt települések egyike sem 

szomszédos a másikkal, vagyis megállapítható, hogy a pannonhalmi járás nem képes 

munkaerővel ellátni több nagyfoglalkoztatót. 

1.2.5. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

Pannonhalmán 2012-ben a legtöbb működő vállalkozás a szolgáltatói szektorban kapott 

helyet, amely mint potenciális lehetőségként jelenik meg egy modern gazdasági szerkezetű 

város kialakításának folyamatában. Az ipari szektorban 2012-ben több mint 80 működő 

vállalkozást találni, azonban érdemes megemlíteni, hogy Pannonhalma korántsem ipari 

város, ugyanis az itt működő ipari vállalkozások zöme alig pár főt foglalkoztat, melyhez 

hozzátartozik még a város alapvetően mezőgazdasági szerepe, illetve hogy a történelem 

folyamán elkerülte az agresszív iparosítást. Ahogy említésre is került, Pannonhalma 

jellemzően mezőgazdasági szektoráról és ennek termékeiről híres, mégis az itt bejegyzett 

működő vállalkozások száma messze alulmúlja a szekunder és a tercier szektorokban 

működő vállalkozások számát. 



 

Működő vállalkozások száma a primer, szekunder és tercier szektorban, 2012. 

Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013 

Mezőgazdaság 

A térség mezőgazdaságának meghatározó ága a szőlőművelés. A dombvonulatok 

kedvező mikroklímája, illetve löszön képződött talaja kedvez a szőlőművelésnek. A 

hegyoldalakban találkozhatunk a löszbe vájt ún. likpincékkel. A lösz könnyen vájható, 

faragható kőzet, így száraz, egyenletes hőmérsékletű pincék alakíthatók ki benne. A 

szőlőművelést a rómaiak hozták be a területre, s gyakorlatilag azóta is folyamatosan 

találhatók itt ültetvények. A térség borai inkább fehérborok. 1991-ben kapta meg a 

történelmi borvidék rangot a térség. A szőlő és a bor az utóbbi években egyre fontosabb 

ágazattá válik ismét. Jellemző, hogy megindult a birtokkoncentráció, s a borászati 

technikák, a palackozás fejlődésével a pannonhalmi bor elfoglalhatja méltó helyét a 

borkereskedelemben. 

A szőlő mellett természetesen más gyümölcsfajták is megjelennek a hegyoldalakon. Az 

elmúlt évtizedekben - jelentős területen málnaültetvényt telepítettek a környéken. 

Mindenképpen meg kell említeni a főapátság gyógynövény termesztő tevékenységét is. 

Hagyományos a levendulatermesztés, s a levendulaolaj árusítása, de emellett apátsági 

termékként forgalmaznak különböző gyógyteákat, gyógynövényekből készült likőrt, 

melyek mindenképpen a térség fontos mezőgazdasági innovációjának tekinthetők. 
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Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatás



Ipar 

Pannonhalmát és térségét az erős iparosítás elkerülte, a város nem rendelkezik ipari 

parkkal, illetve a múltban megjelenő ipari vállalatok is sok esetben felhagytak a 

termeléssel. A város vállalatai közül a KSH 2012-es adatai szerint a feldolgozóiparban és 

az építőiparban kerültek regisztrálásra. A TeIR adatai szerint körülbelül 19%-a a városban 

regisztrált vállalkozásoknak az ipar-építőipar területén működik, ami fölötte van a járási (a 

pannonhalmi járásban éppen a járásközpontban a legmagasabb az ipari-építőipari 

vállalatok aránya a teljes számosság arányában), megyei járásközponti és az országos 

átlagnak is. Mégis, a gyakorlat és a tapasztalat azt mutatja, hogy Pannonhalma korántsem, 

mint ipari város határozza meg magát. 

 

Iparban működő vállalkozások aránya, 2011-2013. Forrás: TeIR, 2015.  

A 2009-ben készült IVS tartalmaz megfogalmazásokat az ipari szerkezetre vonatkozóan: 

• Az ipartelepítési lehetőségek a világörökségi környezet, illetve Győr közelsége miatt 

elhanyagolható 

• A vasútállomás melletti területek gazdasági célú hasznosítása a jól kiépített vasúti 

állomási területre és a 82. sz. főút új szakaszának közelségére alapozható. A 

városfejlesztésbe az ipar gazdasági ágazat fejlesztése nem szerepel kiemelt helyen, 

de a helyben lakók és a vonzáskörzetben élők foglalkoztatásában egy-két közepes 

méretű vállalkozás jelentős szerepet játszhat. Az ipari területek tényleges 



felhasználásra akkor kerülhetnek, ha a közlekedési és közmű infrastruktúra kiépül 

hozzájuk. 

Turizmus, vendéglátás 

A gazdasági szerepkör egyik speciális ágát jelenti a turizmus, aminek több dimenzióját is 

érdemes figyelembe venni, ezeket mutatják a következő ábrák.  

 

 

Az összes szálláshely szállásférőhelyeinek száma Pannonhalmán, 2000-2013. 

Forrás: TeIR, 2015. 

Az összes szálláshely szállásférőhelyeinek száma látható, mely az utóbbi időszakban erős 

csökkenésnek indult (a 2007-es kiugró érték eltérő módszertant feltételez, reálisan ekkora 

eltérés nem lehetséges az idősort vizsgálva), holott a Pannonhalmi Apátság kiemelkedő 

turisztikai szerepe alapján egy nagyobb értéket lehetne várni. A megfigyelt trendeknek 

azonban létezik egy pozitív szemlélete is, amely összekapcsolódva a Világörökségi 

helyszínnel az elképesztően magas potenciálban mutatkozik meg, mely a jövőben 

mindenféleképpen elérendő célként és kiaknázandó lehetőségként vehető számba. 

Érdekesség, hogy a járásban a TeIR adatbázisa szerint Bakonyszentlászlón jóval több, 

összesen 353 szállásférőhely található. 



Az Hiba! A hivatkozási forrás nem található. az egy szállásférőhelyre jutó 

vendégéjszakák számát mutatja. Már a 2009-es IVS-ben megjelent, hogy a hosszabb távú 

városban tartózkodást kell ösztönözni a turistáknál, mely célkitűzés minden bizonnyal az 

alábbi ábra adatai alapján is került meghatározásra. Látható, hogy a városi adatok szinte 

kivétel nélkül alatta vannak nem csak az országos és a járásközponti átlagnak, de még a 

járási értékek is a pannonhalmiak fölött húzódnak.  

 

Egy szállásférőhelyre jutó vendégéjszakák száma, 2000-2013. Forrás: TeIR, 

2015. 

A külföldi vendégéjszakák aránya a szálláshelyeken azonban 2012-ig folyamatosan a járási 

és járásközponti átlag fölött haladt, azonban az utolsó évben jelentős aránycsökkenés volt 

tapasztalható. A 2000-es évek kezdeti magas értékei azonban bizakodásra adnak okot és 

azt mutatják, hogy a külföldi turisták számára igenis vonzóvá tehető a város és attrakciói. 



 

 Külföldi vendégéjszakák száma, 2000-2013. Forrás: TeIR, 2015. 

Pannonhalma vonzerőleltárának legfontosabb elemei: 

• Pannonhalmi Bencés Főapátság 

• Magtár 

• Pápai emlékkereszt 

• Holocaust emlékmű és zsinagóga 

• Apátsági major látogatóközpont 

• Szoborpark 

• Főtér 

• Hefter Üveggaléria 

1.2.6. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést 

érintő fejlesztési elképzelése 

Pannonhalmán a regisztrált vállalkozások számában 2011-2013 között jelentős változás 

nem volt tapasztalható az értékben, azonban a következő ábra, mely városi, megyei, 

régiós és országos bontásban mutatja a vállalkozássűrűséget már sokkal beszédesebb. 

Mindhárom évet vizsgálva az egyes területi egységek egymáshoz viszonyított pozíciója 

változatlan, ugyanis egy km2-re országos átlagban esik a legtöbb vállalkozás, 18 körüli 

számmal. Második helyen a megyei átlag szerepel, ebben az esetben ugyanis Győr értéke 

kiemelkedő és felhúzza az átlagot a körülbelül 175 km2-re eső 22500 vállalkozásával. A 

pannonhalmi átlag jóval ezen mutatók alatt, azonban a regionális adatok felett volt 

található a 2011-2013-as időszakban. 



 

 Vállalkozássűrűség (db/km2). Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013. 

A Pannonhalmán regisztrált vállalkozások alapvetően 1-9 főt foglalkoztatnak, 

számarányában sokkal kisebb a 10-49 főt foglalkoztató vállalkozás, és ahogy az 

előzőekben is megállapításra került, csak egy olyan munkáltató van (Főapátság), amelyik 

50 fő fölötti munkavállalót foglalkoztat. 

1.2.7. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők  

A város gazdasági versenyképességének leírásához két mutatót használunk, melyek közül 

az első az egy lakosra jutó jegyzett tőke. A járási, járásközponti és országos adatokkal 

való összevetés látható a TeIR adatbázisa alapján lekérdezve. A 2000-es évek elejétől a 

városi értékek folyamatosan mélyen az országos és megyei járásközponti adatok alatt 

voltak, sőt nem ritka a nagyságrendi különbség sem, ami jelentős versenyképességi 

deficitről tanúskodik. A pannonhalmi adatokra fókuszálva egy folyamatos növekedést 

látunk a 2000-2012-as időszakban (egyedül a 2004-es érték alacsonyabb az egy évvel 

korábbinál), mely a versenyképesség fokozatos javulását eredményezi, kiváltképp a 

magasabb térségi szintű adatok stagnálása és csökkenése fényében. 
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 Egy lakosra jutó jegyzett tőke. Forrás: TeIR, 2015. 

Pannonhalma gazdasági versenyképességét az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték 

(millió Ft-ban) is jól jellemzi. Az Hiba! A hivatkozási forrás nem található. alapján a 

városban 2000-től 2012-ig folyamatosan nőtt a hozzáadott érték, azonban a nagyságrendi 

különbség a megyei járásközpontokkal szemben még így is szembetűnő. Az országos átlag 

drasztikus csökkenése némileg árnyalja a végső képet, ám a 2012-es évben a járási átlag 

is felette volt a városinak. A járásban több településen is magasabb ez az érték: Táp (0,492 

millió Ft/lakos), Tarjánpuszta (3,049 millió Ft/lakos), Tápszentmiklós (1,158 millió 

Ft/lakos) és Veszprémvarsány (0,776 millió Ft/lakos) is meghaladta Pannonhalma (0,458 

millió Ft/lakos) eredményét 2012-ben. Hiányzik tehát a városból a magas hozzáadott 

értékű iparágak jelenléte, amely nagyban elősegítené a város gazdasági 

versenyképességének javulását.  



 

Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (millió Ft-ban). Forrás: TeIR, 2015. 

 

Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték a pannonhalmi járásban, 2012. Forrás: 

TeIR, 2015. 



 

1.3. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI IRÁNYOK A MEGYÉBEN ÉS A TÉRSÉGEKBEN 

GYMS megye gazdaságfejlesztési irányai 

A megye gazdasági szerkezete folyamatosan fejlődik, annak szűk keresztmetszete a 

munkaerő- állomány mennyisége és minősége. Alapvető célja a megye gazdasági bázisa 

fejlesztésének, hogy biztosított legyen a humánerőforrás ellátottság. Ennek feltételeit kell 

a jövőben kedvezően alakítani, a meglévő intézményi keretek, képzési rendszerek 

fejlesztésével, de egyben az itt élők életkörülményeinek javításával is. A megye 

településhálózatának szerkezete a jövőben nem változik, annak szerkezete kialakult, de 

elmaradás tapasztalható annak felszereltsége, ellátottsága és a gazdasági potenciál között. 

Ugyanakkor számolni kell azzal, hogy a megyei környezeti adottságok kedvezőek, így azok 

állapotának megtartása, megóvása, minőségének fejlesztése kívánatos. A fejlesztés célja, 

hogy ezt a kényes, de a jövő szempontjából alapvető egyensúlyt megteremtsük, annak 

különféle elemeit és rendszeralkotóit a koncepció segítse összehangolni. Szervesen 

kapcsolódik a az előzőhöz a harmadik átfogó cél. A megye belső kohéziója, így a 

települések közötti kapcsolatok, a nagyvárosi terek, a kisvárosok és körzeteik elkülönülnek 

egymástól, miközben térségek, főleg a déli, délnyugati zónákban ezektől a fejlődési 

tengelyektől, csomópontoktól erősen elkülönülnek. A cél ennek a periférizálódásnak a 

csökkentése, lassítása, a kapcsolatok alakításával (közlekedés), az életkörülmények 

javításával (gazdasági bázis, település környezet), az értékek megóvásával (környezeti 

potenciál). A megye eddig is haladó kapcsolatokkal rendelkezett az ország határ menti 

együttműködésekben. Ezek fejlesztés kívánatos, a megjelenő új jelenségekre való 

reagálással, azok feltételeinek kiépítésével. 

A megyei fejlesztési koncepció a fentieknek megfelelően 6 fejlesztési célt határozott meg: 

1. Jedlik Ányos stratégiai fejlesztési cél – Kreatív humán erőforrások Arra irányul, 

hogy összefogja és rendszerezze a megyében rendelkezésre álló humán erőforrásokat, s 

azok tudásszintjét emelje, kreativitását fokozza. Egyértelművé vált a megye gazdaságának 

és társadalmának fejlődéséből, hogy az emberi erőforrások folyamatos és rendszerezett 

alakítása, fejlesztése nélkül a jövő nem épülhet. A rendelkezésre álló gazdasági bázisok 

minőségében megújuló, tudásában folyamatosan fejlődő és fejlesztendő munkaerőt 

igényelnek, amely képzési rendszereit is változtatni, bővíteni szükséges. A szakképzés 

rendszerének fejlesztése, a vállalkozói magatartások és 62 kultúra terjesztéséhez, a 

felsőoktatási potenciálok gazdasági kapcsolatainak alakításához kedvező adottságokkal 

rendelkezik a megye, s ezen rendszer egységes alakítása a jövő meghatározó záloga. 

Hatásterület: a megye egésze.  



 

2. Kühne Károly stratégiai fejlesztési cél – Innováció a gazdaságban A termelő 

szektorokra koncentrál és annak innovációs aktivitását kívánja növelni, erősíteni. A helyi 

gazdaságfejlesztés körülményeinek javítása, az innovációs szemlélet, a fejlesztési 

ösztönzések, a versenyképesség javítását szolgalmazó keretek megteremtése, s a 

gazdasági szervezetek együttműködésnek új irányai lehetőséget adhatnak a gazdasági 

szerkezet kedvező alakítására, a meglévő dinamika megtartására, sőt fokozására. A 

stratégiai fejlesztési célban külön foglalkozunk a megyében megerősödő turizmus 

szektorral is, jelezve és igényelve új irányainak fejlesztését, s a meglévő szerkezetek és 

szolgáltatások megújítását. Külön kezeljük, és nagy hangsúlyt fektetünk a megye 

mezőgazdaságát és élelmiszeriparát segítő fejlesztési környezet megteremtésére, hogy 

ezzel is hozzájáruljunk a természeti adottságok hasznosításához, egyben a kedvezőtlen 

helyzetben lévő települések, térségek gazdasági helyzetbe hozásához. Fejlesztési 

alapelvnek tekintettük, hogy a gazdaság és foglalkoztatás körülményeinek javítása a 

megyei területfejlesztés koncepció meghatározó irányelve. Hatásterület: a megye egésze.  

 

3. Baross Gábor stratégiai fejlesztési cél – Elérhetőség, megközelítés Azt kívántuk 

elérni, hogy a megye centrumainak, településeinek elérhetősége növekedjék, közlekedési 

feltártságuk jelentősen javuljon, a külső és belső kapcsolatok szélesedjenek, ezzel is 

megteremtve az együttműködést, a kapcsolatok sokszínűségét. A megye gazdaságának 

dinamikus fejlesztését nem követte a közlekedési hálózat megújítása, annak 

korszerűsítése, ez jellemző az országos hálózatokra éppen úgy, mint a megyén belüli 

kapcsolatokra. A gazdaság fejlődését, de megyei életkörülményeket is jelentősen 

akadályozzuk a közlekedési hálózatok elmaradottsága, leterheltsége, minőségének 

romlása. Csak ezen hálózatok gyorsított megújításával lehet a fejlesztési célokat 

maradéktalanul megoldani! Hatás terület: megyei központok, hálózati csomópontok.  

 

4. Timaffy László stratégiai fejlesztési cél – Környezetet, kultúra és életminőség A 

fejlődő, megújulásra képes gazdaság és humán erőforrások csak minőségi környezetben, 

az értékek minden szinten történő megóvása mellett, az életminőség magas szintjén 

képesek hatásukat kifejteni, egyben a folyamatos előrehaladást biztosítani. A megye 

fejlődése bizonyította, hogy minőségi elvárás alakult ki a környezettel szemben, annak 

minden összefüggésében (természeti, táji, települési), vagy a kulturális javak 

megőrzésében és gyarapításában (műemlékek, kulturális szolgáltatások, intézmények), de 

az életmóddal szemben is (egészséggel szembeni követelmények, életfeltételek, lakás, 



településkép). Mindezek az új fejlesztési irányok egyben gazdasági tényezők is, így 

integrálásuk a megyei fejlesztésben szükségszerű. Hatásterület: megye egésze.  

 

5. Göcsei Imre stratégiai fejlesztési cél – Belső kohézió, centrumok és perifériák 

Területi szintű programokat foglal magában. Látható a megye szerkezetében, hogy 

különböző fejlődési pályán lévő területi egységek alakultak ki, amelyeknek más és más 

orientációt kell adni, segítve erőforrásaik bővítését, kialakult trendek dinamikájának 

megtartását, vagy éppen egy másik, előremutató fejlődési pályára állást kell segíteni. A 

nagyvárosi térségek sajátos problémáit kezelni kell, erősítve a specialitásokat és a 

lendületet. Biztosítani kell a kisebb centrumok térségszervező képességét és helyzetbe kell 

hozni az elmaradottakat, a hátrányos helyzetben lévőket. A megyei területfejlesztés 

koncepciónak tehát a súlypontokra és arányokra is figyelemmel kell lenni, hogy a 

fejlesztések egyrészt segítsék a lendület megtartását, másrészt a lendületbe hozást, s 

mindezek együttesen a belső kohéziót, az összetartozást teremtsék meg. Hatásterület: 

Rábaköz, Győr és térsége, déli, délnyugati aprófalvas térség, kisvárosok és 

vonzáskörzeteik.  

 

6. Esterházy János stratégiai fejlesztési cél – Együttműködés a szomszédokkal Arra 

fókuszál, hogy miként lehet még jobban és még sokoldalúbban együttműködni, s egyben 

integrálódni azzal a kedvező adottságú térrel, amelyben a megye elhelyezkedik. A közép-

európai nagycentrumok, a két szomszédos főváros gazdasági, szellemi, kulturális 

hatásainak teljesebb hasznosítása. A határ menti kapcsolatok egyre szerteágazóbb 

rendszereinek, változó intézményeinek és forrásainak adaptálása a megye egészének és 

térségeinek fejlődésében. Az országhatáron belüli, a megyehatár menti együttműködések 

összekapcsolásánál segíthetnek. Hatásterület: megye egésze, kiemelten országhatár és 

megye határ menti települések 

A Pannonhalmi paktum projekt az alábbi pontokon illeszkedik a Győr-Moson-

Sopron Megyei Területfejlesztési Program egyes prioritásainak intézkedéseihez, 

beavatkozásaihoz: 

Prioritás / intézkedés / beavatkozás Illeszkedés 

1. prioritás: A kreatív humán erőforrások 

fejlesztése 

1. intézkedés: A szakképzés és átképzés 

fejlesztése 

A foglalkoztatási paktum projekt célja a 

helyi vállalkozások igényeire alapozva 

célzott toborzási és képzési tevékenység 

eredményeképpen a helyi vállalkozások 



1. beavatkozás: Megyei átképzési és 

szakképzési program 

munkaerő-igényeinek kielégítése. A 

programban a célzott képzési programok a 

konkrét helyi vállalkozói igényekre épülve, 

az önkormányzatok, helyi foglalkoztatók és 

a képző intézmények partneri 

együttműködésére alapozva segítik elő a 

helyi, konkrét igényeket kielégítő, 

megfelelő képzettségű munkaerő 

biztosítását, ezáltal a térségi 

foglalkoztatási viszonyok javítását. A 

projekt során vállalkozói igényfelmérés 

történt, amely keretében a vállalkozások 

megnevezik a konkrét munkaerő-

igényeiket, ezekre reagálva történik meg a 

célzott toborzási és képzési program elem.  

1. prioritás: A kreatív humán erőforrások 

fejlesztése 

2. intézkedés: A vállalkozási kultúra 

aktivitás fejlesztése- a termelési 

ismeretek, ill. az új termékek és kultúrák 

terjesztése 

3. beavatkozás: befektetés-ösztönzés és a 

telephelyi infrastruktúra fejlesztése 

Annak érdekében, hogy Pannonhalma 

város még inkább vonzóvá váljon a 

munkavállalók számára, emelkedjen a 

munkaerő-megtartási képessége, 

csökkenjen az elvándorlás mértéke, a 

projekt keretében kommunikációs 

tevékenység kerül kidolgozásra, 

összhangban a város és az apátság 

megkezdett városfejlesztési törekvéseivel.  

 

1. prioritás: A kreatív humán erőforrások 

fejlesztése 

2. intézkedés: Felsőoktatás és gazdaság 

kapcsolatának fejlesztése 

1. beavatkozás: a felsőoktatási képzési 

szerkezet megújításának támogatása, új 

képzési formák terjesztése, illetve bővítése 

(távoktatás, e-learning, nyitott egyetem) 

 

A Pannonhalma campus program 

keretében a Széchenyi Egyetem is paktum 

együttműködő partnere lesz, és a 

foglalkoztatási stratégia kidolgozása során 

város a paktum nagy hangsúlyt fektet a 

konkrét céges igényekre alapozott 

képzések kidolgozására. 

2. prioritás: Az innováció térnyerésének 

előmozdítása 

A foglalkoztatási paktumok lokális 

segítséget nyújtanak a megfelelő 

munkaerő kiválasztásához, a hátrányos 



1. intézkedés: Helyi gazdaságfejlesztés és 

innováció 

1. beavatkozás: megyei gazdaság- és 

vállalkozásfejlesztési program 

helyzetű munkavállalók bevonásához, 

amelyhez olyan helyi partnerségi hálózatot 

és összehangolt tevékenységet tudnak 

biztosítani, amelynek keretében a 

meghatározó kormányzati, önkormányzati, 

gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési, 

valamint gazdasági érdekképviseleti 

szereplők összefognak, saját érdekeiket és 

lehetőségeiket a közös cél érdekében 

egyesítik és összehangolják, amelynek 

révén a helyi KKV-k, kézzelfogható 

segítséget kapnának fejlesztéseik 

véghezvitelében, és a munkaerő-igényeik 

kielégítésében. 

4. prioritás: A környezet megújítása, a 

kultúra támogatása, az életminőség 

javítása 

3. intézkedés: Az életminőség javítása 

1. beavatkozás: a hátrányban, fogyatékkal 

élők, valamint az idősek életminőségének 

javítása, az ellátórendszereinek fejlesztése  

A térségi együttműködésre, 

igényfelmérésre és tervezésre alapozva a 

munkaerő-kereslet és kínálat 

összehangolásával, a vállalkozások 

munkaerő-igényére alapozott, célzott 

toborzás és kiválasztás eredményeképpen 

hatékonyabb foglalkoztatás-ösztönzés 

valósul meg, amelynek eredményeképpen 

jelentősen megnövekedik a munkavállalói 

mobilitás és a hátrányos helyzetű, 

munkanélküli és inaktív emberek 

munkaerő-piacra történő visszatérésének 

esélye. A hátrányos helyzetű célcsoportok 

munkaerő-piaci reintegrálása, az értelmes 

munkavégzés biztosítása számukra, nem 

csak az életminőségük javulását 

eredményezi, hanem hozzájárul a 

társadalmi integrációjukhoz is. Az egyéni 

fejlesztések, szolgáltatások lehetővé teszik 

a célzott segítségnyújtást, kompetenciáik 

fejlesztését, amely hosszú távon járul 

hozzá az elsődleges munkaerő-piacon való 

helytállásukhoz. 



4. prioritás: A környezet megújítása, a 

kultúra támogatása, az életminőség 

javítása 

3. intézkedés: Az életminőség javítása 

1. beavatkozás: Szemléletformálás 

A projekt során a paktum partnerség és a 

nyilvánosság szemléletformálása is 

megvalósul.  

A paktum partnerség tagjai (térségi 

vállalkozások, képzők, civil szervezetek, 

intézmények és gazdaságfejlesztési 

szervezetek) között a projekt 

megvalósítása során, a közös munka 

eredményeképpen olyan együttműködési 

mechanizmusok alakulnak ki, amely 

hosszú távon, térségi szinten és akár 

egyéb fejlesztési területeken is hasznot 

jelentenek a szereplőknek a jövőben. A 

vállalkozások a szakemberek által nyújtott 

szolgáltatások, tanácsadások által 

lehetőséget kapnak a hátrányos helyzetű 

célcsoportok megismerésére, 

foglalkoztatásuk lehetőségeiről, mindezt 

elősegítik a projekt keretében nyújtott 

támogatások is. 

A projekt kötelezően vállalt nyilvánossági 

tevékenysége során a lakosság 

folyamatosan értesül a projekt céljairól, 

eredményeiről, ezáltal nyitottabbá és 

elfogadóbbá válik a hátrányos helyzetűek 

foglalkoztatása, integrálása irányában, 

továbbá, ezáltal lehetőség nyílik a 

programba való bekapcsolódásra is. 

 

A jelen projekt célkitűzései számos prioritás mentén illeszkednek a Győr-Moson-Sopron 

Megye Integrált Területi Programjának (ITP) céljaihoz.  

Az ITP helyzetfeltárásában rögzített fejlesztési célok tekintetében a foglalkoztatási paktum 

projekt hozzájárul a gazdaság szerkezetének és feltételeinek javításához, a 

munkahelyteremtéshez és -megőrzéshez, a KKV-k és a helyi gazdaság fejlesztéséhez. A 

projekt céljai megoldást kínálnak a Mosonmagyaróvári kistérség kiemelt figyelmet kell 

fordítani a foglalkoztatási viszonyokra és a munkaerőpiacra, ezen problémákra a projekt 



célkitűzései. Az ITP helyzetelemzése alapján a térségben fejleszteni szükséges a regionális 

gazdasági szakképzést, a felsőoktatást és felnőttképzést, valamint az élethosszig tartó 

tanulás lehetőségeinek összehangolását, amelyre a projekt képzési programeleme nyújt 

megoldási lehetőséget. 

 

A TOP 5.1 program további kapcsolódási pontjai az ITP-hez: 

 Az életminőség és a gyermekes szülők foglalkoztatási helyzetének javítása 

érdekében a gyermekjóléti alapellátás és az óvodák fejlesztése, amely elősegíti a 

foglalkoztatási ráta növekedését, az életminőség javítását családbarát, munkába 

állást segítő intézmények és közszolgáltatások fejlesztésével 

 Új munkahelyek létrehozását segítő munkaerő-kínálat biztosítása célzott 

programok keretében 

 Speciális foglalkoztatási programok munkavállalói és munkaadói szempontok 

figyelembe vételével  

 Új munkahelyek létrehozását segítő munkaerő-kínálat biztosítása célzott 

programok keretében 

 A hátrányos helyzetű célcsoportok támogatása annak érdekében, hogy a 

közfoglalkoztatásból kikerülve a nyílt munkaerőpiacon vállaljanak munkát. 

 

Pannonhalma város gazdaságfejlesztési irányai 

Pannonhalma város önkormányzata 2014 tavaszán elkészítette a „Pannonhalmi 

Térségfejlesztési projektcsomag 2014-20” című koncepciót, majd 2015 őszén 

elfogadta Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS) amely alapján a 

középtávon elérendő cél, hogy a város az itt élő lakosság, és a városba látogató 

turisták számára vonzó, a világörökséghez méltó településképet, és magas szintű 

köz- és kulturális szolgáltatásokat nyújtson. 

 

A fenti átfogó célok elérés érdekében a Pannonhalma város településfejlesztési koncepciója 

négy átfogó fejlesztési célt jelöl ki: 

I. A lakosságszám kontrollált növelése, különös tekintettel a magasan 

kvalifikált társadalmi csoportokra, a leszakadó rétegek folyamatos 

felzárkóztatásával párhuzamosan. 

Az első átfogó célba tartozó tematikus célok azokat a fő megoldandó problémákat 

és erősítendő lehetőségeket foglalják magukba, melyek segítségével a város 

népessége folyamatosan, ám a környezeti és gazdasági eltartó képességet nem 

meghaladva képes növekedni. A javasolt tematikus célokhoz olyan programok 



köthetők, melyek potenciálisan növelni képesek az identitástudatot és erősítik a 

kohéziót, ezáltal hozzájárulnak a város népességmegtartó erejéhez. Mindezeken 

felül Pannonhalma vonzóvá tétele is kulcspozícióban szerepel a tematikus célok 

között, mely eléréséhez a turisztikai attrakciók fejlesztés és vonzerőfejlesztés is 

hozzájárul, mely célok a következő átfogó célrendszeren belül találhatók. Látható 

tehát, hogy a város számára kialakított célrendszerben átfedések és egymást 

erősítő szinergiák is megjelennek a tematikus célok között. 

 

II. Hosszú távon is életképes és prosperáló gazdasági szerkezet kialakítása. 

Pannonhalmán a jelenlegi gazdasági szerkezet főleg a turisztikai szektorra 

támaszkodik, azonban annak kínálati oldala nem minden esetben adott és a városba 

érkezők számára nem biztosított a több napos időtöltést támogató szálláshelyek. 

Éppen ezért a turisztikai szektor fejlesztése főleg a kínálati oldal bővítésére kell, 

hogy támaszkodjon. Az egy lábon állást elkerülendő a mezőgazdasági szektor 

fejlesztése és egy helyi termék klaszter kialakítása lehetőséget biztosít egyrészt a 

foglalkoztatás bővítésére, másrészt a helyi kis és közepes vállalkozások 

kereskedelmi tevékenységének felpörgetésére, valamint a város vonzerejének 

növelésére, ami az első átfogó céllal is összhangban van. 

 

III. A természeti és az épített környezet értekeinek védelme, különös 

tekintettel a minőségi településkép és a megfelelő infrastrukturális háttér 

kialakítására. 

A természeti és épített környezeti elemek páratlan sokszínűsége és értéke, élükön 

a Világörökség részét képező Apátság épületével és a környező zöld területekkel, 

olyan fejlődési potenciált adnak a városnak, amellyel hosszú távon is biztosítható a 

város fejlődése, ezzel párhuzamosan az első két átfogó cél teljesülése. 

Pannonhalmán a csapadékvíz-elvezetés egyes városrészeken komoly problémát 

okoz, melynek orvoslása a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség 

növelésének egyik kulcsa. A város domborzati adottságait is figyelembe véve a 

jövőben prognosztizált, egyre gyakoribb heves esőzések nagyban növelik 

Pannonhalma éghajlatváltozással szembeni érzékenységét, melyet a kapcsolódó 

infrastruktúra fejlesztésekkel orvosolni lehet.  

 

 



IV. Térségi központi szerep megőrzése és erősítése 

A térségi szerepkör erősítése az egészségügyi, szociális ellátás, az alapfokú oktatási 

szerepkör erősítésén keresztül a térségi és határon túli együttműködésekkel 

kiegészítve Pannonhalmát a térség kiemelt központi helyére emelik. A kapcsolódó 

beruházások jellemzően infrastrukturális jellegűek lehetnek, funkcióbővítéssel és 

eszközbeszerzésekkel kiegészítve. Mivel egyes hivatalok székhelye stabilan más, a 

térségben található nagyvárosban található, ezért a központi szerepkör erősítése a 

már meglévő vagy reális eséllyel a városba telepíthető igazgatási szolgáltatásokon 

keresztül érhető el. 

 

1.4. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM INDOKOLTSÁGA  

1.4.1. A szakterület elemzése  

A 2008-as pénzügyi és hitelválságot követően, illetve a globális kihívásokra válaszul 2010-

ben az Európai Unió kidolgozta az Európa 2020 Stratégiát (Az intelligens, fenntartható és 

inkluzív növekedés stratégiája a 2010-2020-as időszakra), amely Uniós szakpolitikaként 

Európa versenyképességének fejlesztését tűzte ki célul. A Stratégia hármas cél-prioritása 

a megelőző évtizedek pénzügyi és gazdasági válságának káros hatásaira reflektál: 

• Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása. 

• Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarát és 

versenyképesebb gazdaság. 

• Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió 

jellemezte gazdaság kialakításának ösztönzése 

A Stratégia 5 fókusszal, a foglalkoztatottság és a kutatás-fejlesztési beruházások növelése, 

az üvegházhatású gézkibocsátás csökkentése, a lemorzsolódás (iskolából kimaradók 

aránya), illetve a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem területén 

fogalmaz meg elérendő célokat. 

Az EU 2020 Stratégia célkitűzéseihez kapcsolódva alkották meg és fogadták el az Európai 

Bizottság Foglalkoztatási Stratégiáját, amely az „Új készségek és munkahelyek 

menetrendje” címet kapta. Céljai között a munkahelyek számának és a foglalkoztatás 

színvonalának növelése, valamint az uniós munkaerőpiacok modernizálása szerepel, 

amivel elérhetővé válik az Unió 2020-ra megfogalmazott foglalkoztatási célkitűzéseit, 

miszerint a munkaképes korú lakosság (20–64 éves) 75%-ának legyen munkahelye. A 

stratégiai programban megfogalmazott intézkedések elősegítik a munkaerő-piaci reformok 

felgyorsulását a rugalmasság és a biztonság javítása érdekében, valamint a munkavállalók 



képessé válnak azokat a kompetenciákat megszerezni, amelyek a sikeres munkavállalás 

feltételeit jelentik. A programok támogatják továbbá a munkahelyteremtést, valamint a 

munkahelyek minőségének és a jobb munkakörülmények kialakításának feltételeit. 

Az Európai Uniós célkitűzésekkel összhangban a magyar kormány a foglalkoztatás 

bővítését tűzte ki célul stratégiai programjában: 2020-ra a 20-64 éves népesség körében 

75%-os foglalkoztatási ráta elérése a fő törekvés. A munkaerő mobilizálása, a 

nyugdíjkorhatár fokozatos emelése és a korai nyugdíjazási formákhoz való hozzáférés 

korlátozása elősegíti a munkával töltött időszak meghosszabbodását, illetve a 

munkaerőnek a munkaerő-piacon való tartását. Mindemellett a szociális ellátórendszer 

átalakítása, az új közfoglalkoztatási program elindítása, valamint az új adórendszer 

foglalkoztatás-fókuszú átalakításával is munkára ösztönöz. 

A hazai szakpolitikai foglalkoztatási stratégia (amely 2013-ban készül és a 2014-

2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozó 

dokumentuma) célja tehát ezzel összhangban a 2014-2020 közötti uniós programozási 

időszak foglalkoztatáspolitikai és képzési intézkedéseinek megalapozása. A cél középtávon 

egy modern, versenyképes, rugalmas hazai munkaerő-piac kialakítása, amelynek 

eredményeképpen jelentős munkahelyteremtés valósul meg az elsődleges munkaerő-

piacon. Az ehhez szükséges versenyképes kvalifikált munkaerő rendelkezésre áll, 

miközben a munkanélküliek és az inaktívak elhelyezkedését hatékony és személyre szabott 

munkaerő-piaciszolgáltatások segítik. A leghátrányosabb helyzetű csoportok számára 

átmeneti foglalkoztatási lehetőségeket kíván nyújtani, támogatja a munkaerő-piaci 

szereplőket a változásokhoz való rugalmasan alkalmazkodáshoz, valamint elősegíti, hogy 

a foglalkoztatási formák és képzési utak figyelembe vegyék az egyéni élethelyzeteket. 

A hazai foglalkoztatáspolitikai stratégia prioritásai 5 területen fogalmaznak meg elérendő 

célokat a 2014-2020 közötti időszakra, amelyek a következők: 

• A munkaerő-piaci belépés segítése elsősorban a hátrányos helyzetű álláskeresőkre 

és az inaktívakra fókuszálva. Ennek keretében olyan kezdeményezések kerülnek 

megvalósításra, amelyek aktív munkaerő-piaci eszközök révén hozzájárulnak 

foglalkoztathatóságukhoz  

• A fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja: a fiatalok munkaerő-piaci 

integrációjának segítését az Ifjúsági Garancia bevezetésével támogatja (pl. aktív 

munkaerő-piaci eszközök és szolgáltatások biztosítása a fiatalok számára, 

gyakornoki programok, fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása, non-profit 

szervezetek fiatalok foglalkoztatását segítő programjai, stb.) 



• Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szakképzés és felnőttképzés 

támogatásával és fejlesztésével: ennek érdekében a duális képzés elterjesztésének 

támogatása, a szakképzés minőségének javítása, felnőttképzési programok 

támogatása – kiemelten az alacsony iskolai végzettségűek és közfoglalkoztatottak 

foglalkoztathatóságának javítása érdekében –, valamint a felnőttképzés 

intézményrendszerének fejlesztése. 

• A munkavállalók és vállalkozások munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének 

fejlesztése: a munkaerő-piaci szereplők alkalmazkodóképességének javításával, a 

munkahelyi rugalmasság ösztönzésével, a kisgyermekek rugalmas, napközbeni 

ellátásának fejlesztésével, stb. 

• A szociális gazdaság és non-profit foglalkoztatási programok támogatása: kiemelt 

figyelmet fordítva a szociális gazdaság fejlesztése keretében a társadalmi 

vállalkozások fejlesztésére, illetve tranzitfoglalkoztatási programok támogatására. 

A társadalomban és gazdaságban lezajlott folyamatok miatt a hazai népesség gazdasági 

aktivitása jelentősen megváltozott az elmúlt évtizedekben: szűkült a munkaerőpiac, 

módosult a foglalkoztatás struktúrája és megjelent a munkanélküliség. A társadalom 

elöregedése és a korai nyugdíjazás lehetőségeinek megteremtődése pedig a gazdaságilag 

inaktívak állományát bővítette ezzel is növelve az aktív lakosságra háruló terheket. 

Mindemellett a Magyarországon zajló demográfiai tendencia egyre aggasztóbb képet tár 

elénk. A népesség elöregedését és fogyását támasztja alá a 2011. évi népszámlálás 

eredménye is: a népesség száma 10 millió fő alá süllyedt. A nemzetközi vándorlás 2001 

és 2011 közötti pozitív egyenlege is csupán a fogyás egyharmadát tudta ellensúlyozni. A 

munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma 145 ezerrel fővel lett kevesebb a két 

utolsó népszámlálás között eltelt időszakban. Mindezek mellett az aktív korú lakosságra 

nehezedő eltartási teher is fokozatosan nőtt, amelynek feloldását csak a magasabb 

aktivitási és foglalkoztatási szint, illetve javuló termelékenység képes biztosítani. 

A 2008-as válságot követően Magyarországon is emelkedett a munkanélküliség, amely 

első sorban a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportokat érintette (pl.: 

pályakezdők, 50 év felettiek, alacsony iskolai végzettségűek). A magyar foglalkoztatási 

mutatók mai napig több ponton, elmaradnak az uniós átlagtól, bár fejlődő tendenciát 

jeleznek.  

A népesség gazdasági aktivitását tekintve Pannonhalma viszonylag jó helyzetű térség, 

Pannonhalma gazdasági szerepénél jelentős foglalkoztatási központként is funkcionál. A 

városban jelentős munkaerő-tartalék nincs, a munkaképes lakosság nagyját felszívják a 

térségben működő vállalkozások és győri multinacionális cégek. Számos területen 



munkaerőhiány jelentkezik a szakképzett és a betanított állomány között is, ami már 

gátolja a gazdasági fejlődést is (cégek terjeszkedése, fejlesztése). Problémát jelent 

ugyanakkor az is, hogy nem találni a térségben működő cégek profiljába vágó 

szakembereket, illetve a képzett szakembereket és a fiatalokat nehéz megtartani a 

városban. Erőteljesen érvényesül egyrészt a külföldi munkavállalás lehetőségének 

csábítása, másrészt jelentős munkaerő-elszívó hatása van Budapestnek is.   

A szakterület elemzése alapján tehát megállapítható, hogy a támogatási kérelemben vállalt 

tevékenységek megvalósítása nélkülözhetetlen. A tendenciák arra engednek 

következtetni, hogy a foglalkoztatási együttműködés megvalósítása nélkül:  

• továbbra is problémát jelent majd a foglalkoztatóknak a megfelelő mennyiségű és 

minőségű munkavállaló felkutatása és alkalmazása, amely a cégek gazdasági 

növekedésének gátjához, hosszú távon teljesítményük csökkenéséhez és akár 

elvándorlásukhoz, vagy megszűnésükhöz vezethet 

• a szakképzésben megvalósuló együttműködés nélkül továbbra is problémát jelent 

majd a szakképzett munkaerő és az utánpótlás biztosítása a foglalkoztatók 

számára, amely nem csak a vállalkozások, hanem a térség és a munkavállalók 

lehetőségeire is hosszú távon kihat majd 

• konzerválódni látszik azon álláskeresők helyzete, akik egyáltalán nem, vagy nem 

piacképes szaktudással rendelkeznek 

• a munkaerő-piaci szereplők összehangolt tevékenysége, illetve a megfelelő 

információk rendelkezésre állása nélkül a térség gazdasága nem lesz képes a 

felmerülő lehetőségekkel élni, és a területen kivívott gazdasági előnyét megtartani 

• az alacsony státuszú lakónépesség társadalmi integrációja nélkül újabb generációk 

maradnak ki az elsődleges munkaerőpiacról, ami hosszú távú negatív 

következményekkel jár a térség gazdasági és szociális ellátórendszerére egyaránt 

1.4.2. A támogatási kérelem szükségességét alátámasztó probléma bemutatása

  

Bár Pannonhalma a gazdasági szerepénél fogva jelentős foglalkoztatási központként is 

funkcionál, többi Győr-Moson-Sopron megyei településhez hasonlóan Pannonhalmán is 

egyre nagyobb problémát okoz a vállalkozások számára megfelelő minőségű és 

mennyiségű munkaerő megtalálása, amely már veszélyezteti a mindennapi működésüket 

és a fejlesztések sikerességét. Ennek megoldására összehangolt fellépésre van szükség a 

kormányhivatal munkaügyi szervezeti egysége, az önkormányzati, a gazdaság-szereplői, 

munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek valamint a képző intézmények és a civil 



szervezetek összefogásával. A várost magába foglaló Győr-Moson-Sopron megye 

gazdasági fejlettségét mutatja, hogy 2016 év elején 77 523 megyei székhelyű regisztrált 

gazdasági szervezet szerepel a nyilvántartásban. Az egy főre jutó GDP az országos átlag 

121,1%-a. Az ipari termelés ágazati szerkezetében a gépipar dominál. A gépiparon belül a 

hagyományos bázissal rendelkező közúti járműgyártás fejlődik a legnagyobb mértékben. 

A megyében 1324 külföldi érdekeltségű gazdasági szervezet működik, így nem csoda, hogy 

a térség fejlődésének legfőbb mozgatói a külföldi befektetések és a hozzájuk kapcsolódó 

helyi kis- és középvállalkozások 

A munkaügyi szervezet felmérése szerint a foglalkoztatott létszámokat tekintve a 

nagyvállalkozások adták az összes létszám 65,6%-át. 26,4%-os részesedéssel voltak jelen 

a közepes vállalkozások. A kisvállalkozások 7,3%-ot képviseltek, a mikro vállalkozások 

pedig 0,7%-ot. Figyelemre méltó, hogy a vizsgálatban a feldolgozóipar részvétele volt 

hangsúlyos. A közfoglalkoztatottak esetében a legtöbben, 92,3% a nagyszervezeteknél 

jelentek meg, majd a közepes szervezeteknél (6,1%). A kis- és a mikroszervezeteknél 

1,1%, és 0,5%-os az arányuk. Gazdasági ágazat szerinti bontásban jelen felmérés 

alkalmával a következő ágazatokban került alkalmazásba a legtöbb közfoglalkoztatott: 

közigazgatás, védelem, köztelező társadalombiztosítás, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat, és humán- egészségügyi, szociális ellátás. 

A TOP 5.1 Program keretében a megyében az újonnan létrejövő és, vagy már működő 

foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) lehetőséget kapnak olyan 

képzési és foglalkoztatási programok megvalósítására, amelyek közvetlen és célzott 

segítséget nyújthatnak a hátrányos helyzetű álláskeresők vagy inaktívak munkaerő-piacra 

történő visszajuttatásához, illetve munkába állásához az elsődleges munkaerő-piacon. A 

foglalkoztatási paktumok helyi szinten képesek hatékony és eredményes lépéseket tenni 

az adott térség gazdaságának fellendítése és foglalkoztatási szintjének fejlesztése 

érdekében. A foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési tevékenység alapja a megyei partnerség 

kialakítása, fejlesztése és összefogása, amely révén a paktum partnerség tagjai közös 

érdek mentén lehetőségeik kiaknázásával képesek fejlesztési céljaikat hatékonyan 

megvalósítani. A partnerség a helyi intézmények és szervezetek legszélesebb körének - a 

megyében lévő vállalkozások, képzők, megyei önkormányzatok, civil szervezetek, 

kamarák, egyéb, releváns szervezetek - bevonásával működik. 

A foglalkoztatási paktumok a koordinált szakmai végrehajtás révén hozzájárulnak a 

nemzeti foglalkoztatáspolitikai célok eléréséhez, a paktumok és kapcsolódó foglalkoztatási 

projektek generálását, előkészítését, továbbá a szociális gazdaságban megvalósuló 

kezdeményezések stratégiai partnerségi támogatását. Mindemellett újabb lehetőségek 

nyílnak a partnerség keretében a közfoglalkoztatás, a szociális gazdaság és az elsődleges 

munkaerő-piac közötti átmenetek sikeres menedzselésére is. A lokális munkaerő-piaci 



problémák megoldását az önkormányzatok, a munkaügyi szervezet, a helyi vállalkozások 

és a foglalkoztatási küldetésű nonprofit szervezetek együttműködésében, megerősített 

intézményi keretek között célszerű végrehajtani. 

A helyi partnerség összefogása, koordinálása hiányában a munkahely-teremtési akciók 

nem képesek elérni céljukat. Nagyon fontos lenne, hogy a vállalati igények és a 

foglalkoztatás fejlesztők, valamint a forrást biztosítók között legyen még hatékonyabb 

párbeszéd, és közös álláspont kialakításával fogalmazzák meg a térségi teendőket. A 

foglalkoztatási paktumok tevékenysége során a vállalkozók kérésére és közreműködésével 

folyik az igények felmérése arról, hogy hol, milyen szakmákban, milyen képzettségű 

szakemberekre lenne igény, erősítve ezzel a paktumok közvetítő szerepét a 

képzőintézmények felé. Ugyanakkor a paktum arra is jó, hogy felmérje: a vállalkozásoknak 

milyen elképzeléseik vannak a beruházás-ösztönzésre, a foglalkoztatottság növelésére. 

A foglalkoztatási paktumokat az különbözteti meg az egyéb, például területfejlesztési, 

partnerségektől, hogy ez az összefogás a munkanélküliség csökkentését, a foglalkoztatási 

színvonal emelését közvetlenül kell, hogy szolgálja. A partnerség nyitott minden szereplő 

számára. A nyitottság önkéntességet is jelez, de jelenti az együttműködés keretében folyó 

munka nyilvánosságát is. A partnerséghez bármikor csatlakozhat az, aki elfogadja annak 

alapvető céljait. A paktumban folyó nyilvánossági követelményt a partnerség szervezeti 

keretei is szolgálják, például a foglalkoztatási fórumokon keresztül. A partnerségen belüli 

nyitottság a partnerek fogékonyságát is jelenti egymás érdekei vonatkozásában. A paktum 

azáltal hoz új minőséget a helyi együttműködésben, hogy a szereplők tevékenységei 

összeadódnak, egymást erősítik. A foglalkoztatási partnerségben tehát minden szereplő 

fontos, véleményét, javaslatait be kell építeni a közös munkába.  

A paktum logika és módszertan közvetlen alkalmazása révén az egyes projektek tervezése 

az önkormányzati- és vállalkozói szektor szereplőinek egyidejű bevonásával valósul meg, 

magában hordozva a komplexitás és a valós fenntarthatóság esélyét. Az együttműködés 

keretében az érintett szereplők valós elkötelezettsége és konszenzusa nyilvánul meg, 

amelynek révén, kormányzati szinten átlátható, a helyi szereplőkre épített, és a központi 

gazdaságpolitikával hatékonyan összehangolható folyamatok valósulnak meg az ország 

valamennyi megyéjében. 

Az integrált megközelítésű várospolitika ösztönzése keretében, amely elősegíti a 

fenntartható városfejlesztést, Pannonhalma város önkormányzata 2014 tavaszán 

elkészítette a „Pannonhalmi Térségfejlesztési projektcsomag 2014-20” című koncepciót, 

majd 2015 őszén elfogadta Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS) amely alapján 

a középtávon elérendő cél, hogy a város az itt élő lakosság, és a városba látogató turisták 



számára vonzó, a világörökséghez méltó településképet, és magas szintű köz- és kulturális 

szolgáltatásokat nyújtson. 

A fenti átfogó célok elérés érdekében a Pannonhalma város településfejlesztési koncepciója 

négy átfogó fejlesztési célt jelöl ki: 

• A lakosságszám kontrollált növelése, különös tekintettel a magasan kvalifikált 

társadalmi csoportokra, a leszakadó rétegek folyamatos felzárkóztatásával 

párhuzamosan. 

• Hosszú távon is életképes és prosperáló gazdasági szerkezet kialakítása. 

• A természeti és az épített környezet értekeinek védelme, különös tekintettel a 

minőségi településkép és a megfelelő infrastrukturális háttér kialakítására. 

• Térségi központi szerep megőrzése és erősítése 

 

Az egy lábon állást elkerülendő a mezőgazdasági szektor fejlesztése és egy helyi termék 

klaszter kialakítása lehetőséget biztosít egyrészt a foglalkoztatás bővítésére, másrészt a 

helyi kis és közepes vállalkozások kereskedelmi tevékenységének felpörgetésére, valamint 

a város vonzerejének növelésére, ami az első átfogó céllal is összhangban van és 

programszerű működést biztosít. 

1.4.3. Szakmapolitikai, jogi háttér  

A projekt partnerségi együttműködésben történő sikere megvalósítása érdekében vizsgálni 

szükséges az egyes tevékenységek megvalósítását szabályozó jogi kereteket. Az európai 

uniós és a hazai szabályozás áttekintése is elengedhetetlen. Az európai uniós 

célkitűzésekkel összhangban álló tagállami, nemzeti célkitűzések eléréséhez igazodnak az 

EU rendeletek, a támogató rendelkezések megalkotásával. Az európai és az ehhez 

kapcsolódó tagállami foglalkoztatás növelése érdekében az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 107. és 108. cikkében rendelkezik a tagállamok támogatásainak 

céljáról, módjáról, azok összeegyeztethetőségéről a belső piaccal. Ennek értelmében 

megengedhetők azon térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott 

támogatások, ahol az alacsony az életszínvonal vagy jelentős alulfoglalkoztatottság miatt 

szükséges a beavatkozás. Emellett figyelemmel kell lenni az Európai Bizottság 

651/2014/EU rendeletére, amely a Szerződés 109. cikkével összhangban kinyilvánítja, 

hogy bizonyos feltételekkel az egyes támogatási kategóriák mentesíthetők a bejelentési 

kötelezettség hatálya alól: a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás, a kutatás-

fejlesztés javára nyújtott támogatás, a környezetvédelem javára nyújtott támogatás, a 

foglalkoztatási és képzési támogatás, stb. Ennek értelmében az érvényes a szabályozás 

alapján mentesül az állam a bejelentési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű 

munkavállalók felvételéhez nyújtott támogatás, a megváltozott munkaképességű 



munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatás és a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott 

támogatás esetén is.  

Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU Rendelete az Európai Szociális Alapról 

(ESZA) és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. Az 

ESZA célja az Európai Unió működéséről szóló szerződés felhatalmazása alapján, hogy 

javítsa a foglalkoztatási lehetőségeket, erősítse a társadalmi kohéziót, küzdjön a 

szegénység ellen, ösztönözze az oktatást, a készségeket és az egész életen át tartó 

tanulást, továbbá aktív, átfogó és fenntartható befogadási politikákat alakítson ki, 

tekintettel a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális 

biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a 

képzés és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket. 

Az ESZA-nak támogatnia kell a tagállamokat, figyelembe véve a vonatkozó Európa 2020 

integrált iránymutatásokat és ország specifikus ajánlásokat, valamint nemzeti szinten a 

nemzeti foglalkoztatási stratégiákat, a nemzeti szociális jelentéseket, a nemzeti 

romaintegrációs stratégiákkal és a fogyatékossággal élőkre vonatkozó nemzeti 

stratégiákkal alátámasztott nemzeti reformprogramokat. További, releváns feladatai közé 

tartozik még a foglalkoztatás ösztönzése, a munkaerőpiacra való belépés javítása, az 

önkéntes munkavállalói mobilitás támogatása, a generációkon átívelő hátrányos helyzetből 

való kitörés segítése, a foglalkoztatási és képzési szolgáltatások támogatása, az ifjúsági 

foglalkoztatási kezdeményezések segítése, stb. 

Hazánkban az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról szóló törvény rendelkezik a foglalkoztatás elősegítésének, a munkanélküliség 

megelőzésének, illetve ennek hátrányos következményeinek enyhítéséről, amelyben a 

kormány, a helyi önkormányzatok, továbbá a munkaadók és a munkavállalók 

együttműködésére alapoz. A törvény értelmében az állami foglalkoztatási szerv a 

munkahelykeresést, a munkához, valamint a megfelelő munkaerőhöz jutást, továbbá a 

munkahely megtartást munkaerő-piaci szolgáltatásokkal is elősegíti. A törvény rendelkezik 

a képzésben részesíthető támogatottak köréről, a képzések költségeinek 

elszámolhatóságáról, az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatási 

lehetőségekről, a munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés, a munkaerő-piaci 

programok, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatások lehetőségeiről. Lehetőséget 

biztosít képzési támogatásként a jogosult személyek részére a képzés időtartamára kereset 

kiegészítés vagy keresetpótló juttatás nyújtására, valamint a képzéssel kapcsolatos 

költségek megtérítése, amelynek feltételeit részletesen szabályozza. 



1.4.4. A támogatási kérelem céljainak kapcsolódása a Széchenyi 2020 céljaihoz

  

Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A 

jövőbeni kohéziós politika célul tűzi ki az integrált várospolitika ösztönzését, amely 

elősegíti a fenntartható városfejlesztést, s ezzel erősíti a városok kohéziós politikában 

betöltött szerepét. Alapelvként fogalmazódik meg, hogy az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapnak olyan integrált stratégiákat kell támogatnia a fenntartható városfejlődés 

érdekében, amely célul tűzi ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti, éghajlattal 

összefüggő és társadalmi problémák kezelését. A Partnerségi Megállapodás az európai 

uniós tervezési folyamat nemzeti alapdokumentuma, amely az Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepcióban rögzített átfogó és hosszú távú fejlesztési irányok alapján 

azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő fejlesztési prioritásait a 2014 

és 2020 közötti időszakra (Európa 2020 stratégiához illeszkedve). A Széchenyi 2020 

program célrendszerének hátterét az Európa 2020, az intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedési stratégia jelenti, amely lefekteti az Európai Unió főbb fejlesztési irányait az 

évtized végéig. A megállapodás öt nemzeti fejlesztési prioritást határozott meg, amelyek 

közül az 5. A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása 

releváns (amelyhez a TOP 5.1.2 felhívásban is illeszkedik). E nemzeti prioritás a helyi 

adottságokra és erőforrásokra építve, célul fogalmazza meg a térségi versenyképesség és 

a foglalkoztatás növelését, hozzájárulva a teljes foglalkoztatottságra és munkaalapú 

társadalomra vonatkozó nemzeti célokhoz. Fontos a munkavállaló lakosság helyben 

boldogulásának biztosítása, a leszakadó térségek, köztük a leszakadó vidéki térségek 

fejlesztése, társadalmi-gazdasági potenciáljuk kibontakoztatása, a népesség megtartása, 

a társadalmi együttműködés erősítése. 

Az elsősorban az 5. nemzeti prioritáshoz kapcsolódó és a foglalkoztatási paktumokat is 

támogató Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) fő küldetése, hogy 

kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és 

megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi 

társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is. A TOP küldetése, hogy valamennyi 

megye, térség és település, így a jelenleg hátrányos helyzetű, leszakadó tendenciákat 

mutató térségek és települések esetében is megtalálja és erősítse azokat a fejlődési 

elemeket, amelyekkel potenciáljuk, erőforrásaik kibontakoztathatók és aktivizálhatók. 

Beavatkozási logikájának lényege, hogy térség- és programalapú, a különböző fejlesztési 

elemeket egymással összekapcsoló, egymásra építő fejlesztéseket valósítson meg. A helyi 

gazdaságfejlesztés esetében ezalatt a vállalkozásfejlesztést, a mobilitást és a 

foglalkoztatás támogatásának együttes, összehangolt támogatását értik, ami térségi 

igényfelmérésre és tervezésre alapozódik. A TOP elsődleges célja a térségi, decentralizált 

gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése, a munkavállaló lakosság helyben 



boldogulásának biztosítása. Valamennyi prioritása, intézkedése közvetlenül vagy 

közvetetten hozzájárul ehhez a célhoz. A TOP fejlesztéspolitikai céljai: - 

gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek 

biztosítása; - vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, kiemelten városfejlesztés, 

az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek 

biztosítása.  

Jelen projekt céljai egyértelműen hozzájárulnak a TOP fejlesztéspolitikai céljaihoz, hiszen 

a széleskörű partnerségre építve hosszú távon elősegítik a paktum terület (Pannonhalma 

város) gazdasági fejlődését, versenyképességének, foglalkoztatási, képzési szintjének 

növelését. A projekt által lehetővé válik a vállalkozások számára új munkaerő alkalmazása, 

ezáltal gazdasági teljesítmény elérése is megvalósulhat. A gazdasági növekedés további 

fejlesztési lehetőségeket, beruházásokat generál. A munkalehetőségek biztosításával 

hosszú távon erősödik a térség népességmegtartó ereje, így a helyiek identitás tudata is 

erősödhet. A projekt célcsoportjához tartoznak az álláskereső hátrányos helyzetű 

személyek, így a projekt által érvényesülnek az esélyegyenlőségi alapelvek, és erősödik a 

társadalmi kohézió is.  

A TOP-5.1.2-15 felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő és, vagy már működő 

foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon 

forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és 

foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja 

az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk 

bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők 

együttműködésének erősítéséhez szükségesek. A megvalósított fejlesztések kapcsolódnak 

a Partnerségi Megállapodásban foglalt célokhoz, a területi sajátosságokon alapuló 

fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez, és a foglalkoztatási szint emeléséhez. Az 

intézkedés hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás 

területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához térségi és helyi szintű 

foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával 

járuljon hozzá. A támogatás célja, hogy megyei szinten átfogó, országos paktum-rendszer 

jöjjön létre, melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják. 

Jelen projekt tevékenységeinek megvalósulásával biztosítható a felhívás céljainak 

teljesülése. Pannonhalma Város Önkormányzata, a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal és a Szent Márton 

Járóbeteg Központ konzorciumában megvalósuló projekt által helyi foglalkoztatási 

megállapodás (paktum) jön létre, így a térség szükségletinek megfelelő képzési és 

foglalkoztatási támogatási programok, valamin ezek elősegítését szolgáló szakmai és 

módszertani fejlesztések, partnerségi rendezvények valósulhatnak meg. 



1.4.5. A támogatási kérelem kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához

  

A fejlesztési program kidolgozása során kiemelkedő szempont volt, hogy annak 

célrendszere illeszkedjen az érvényben lévő megyei és országos tervdokumentumokhoz, 

valamint az összhangban álljon a Kormány által megfogalmazott specifikus célokkal, 

szakmapolitikai és jogi keretekkel, a területi fejlesztési stratégiákkal. A program szorosan 

kapcsolódik az utóbbi irányelvekhez, s azok maximális figyelembevételével készült, 

továbbá érvényesülnek benne a horizontális, esélyegyenlőségi és a fenntarthatósági 

szempontok. 

Jelen projekt illeszkedik a következő, a foglalkoztatási paktum szempontjából releváns 

fejlesztéspolitikai keretekhez: 

- Győr-Moson-Sopron megyei fejlesztési koncepció 

- Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program  

- Pannonhalma város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) 

- Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiájához 

- Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához (2011-2020) 

A város által megvalósítani kívánt jelen projekt illeszkedik az EU strukturális és beruházási 

alapjainak célkitűzéseihez és beruházási prioritásaihoz, másrészt pedig az ITS céljainak 

elérését segítik elő. A projekt összhangban van a régió fejlesztési programjaival, 

kapcsolódik továbbá a hazai szakpolitikai célokhoz, a helyi munkalehetőségek 

létrehozásának elősegítéséhez, mivel a munkaerő-piaci programokkal hozzájárul a 

foglalkozatás bővítéséhez, a népességmegtartáshoz és a versenyképesség megőrzéséhez, 

növeléséhez.  

A tervezett foglalkoztatási paktum projekt célkitűzései közvetlen vagy közvetett 

kapcsolatot mutatnak a város TOP céljaihoz illeszthető projektekkel. Egyrészt amiatt, hogy 

a gazdaságfejlesztést érintő kezdeményezései hosszabb távon jövedelmet indukálnak a 

város számára, amely humánjellegű és bevételt nem hozó ötleteket is támogathatnak, 

másrészről amiatt, hogy a földrajzi és szakmai kapcsolatrendszerük által lefedett terület a 

város jelentős részét jelenti, azaz ugyanazon a területen terveznek egyéb beruházásokat 

illetve programokat is, így a kölcsönhatás alapvető jellemzője a programnak. A 

megvalósítási szakaszban ennek megfelelően kívánatos az egyes projektek gazdáinak 

egyeztetni a kidolgozásra váró tervekről és a megvalósítás ütemtervéről is. 

A Foglalkoztatási Paktum céljai: 

- Munkahelyek megtartása, munkahelyek teremtése 



- Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása 

- Helyi foglalkoztatási partnerség és a paktum menedzsment létrehozása, 

- A foglalkoztatással és a képzésekkel kapcsolatos információáramlás javítása  

- A város hátrányos helyzetű csoportjaiba tartozók foglalkoztatásának elősegítése 

 

A fejlesztési program céljait és prioritásait tekintve illeszkedik Győr-Moson-Sopron megye 

Területfejlesztési Programjához (2014-2020), s hozzájárul annak azok eléréséhez – többek 

között a rendelkezésre álló gazdasági bázisok minőségének, tudásának a folyamatos 

fejlődősének biztosításához szükséges munkaerő fejlesztéséhez, amelyhez a képzési 

rendszert is változtatni, bővíteni szükséges. A szakképzés rendszerének fejlesztése, a 

vállalkozói magatartások és kultúra terjesztéséhez, a városi potenciálok gazdasági 

kapcsolatainak alakításához kedvező adottságokkal hasznosítása is fontos terület a 

közösségfejlesztés, a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának 

elősegítésé mellett. A tervezett projekt illeszkedik az EU strukturális és beruházási 

alapjainak célkitűzéseihez és beruházási prioritásaihoz, valamint elősegíti a térséghez 

kapcsolódó, jelenleg érvényben lévő stratégiai dokumentumokban rögzített célok elérését, 

s hozzájárul az azokban megfogalmazott tervezett tevékenységek sikeres 

lebonyolításához. Összhangban van a hazai szakpolitikai célokkal: hozzájárul a 

népességmegtartáshoz, a foglalkoztatás, továbbá munkalehetőségek bővítéséhez, a helyi 

versenyképesség megőrzéséhez, növeléséhez.  

 



2. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI  

2.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA  

A Győr térségben, amelynek vonzás körzetébe tartozik Pannonhalma is, egyre nagyobb 

problémát jelent a vállalkozások számára a megfelelően kvalifikált munkaerő megtalálása, 

amely már veszélyezteti a napi működést és a fejlesztések sikerességét. A probléma 

enyhítése érdekében összehangolt lépéseket szükséges tenni a térségben jelenlevő, 

meghatározói szereplők (pl. kormányzati, önkormányzati, gazdasági szereplők, stb.) 

összefogásával, amelynek révén a térségi vállalkozások is kézzelfogható segítséget 

kapnának munkaerőigényük kielégítésére. A partnerségi összefogás által a 

munkanélküliség és a munkaerőhiány is csökkenthető.  

A projekt kiemelt célja, hogy hosszú távon Pannonhalma gazdasága fellendüléséhez is 

hozzájáruljon a foglalkoztatási partnerség létrehozásával. Az ilyen lokális paktumok 

segítséget tudnak nyújtani a megfelelő munkaerő kiválasztásához, a hátrányos helyzetű 

munkavállalók bevonásához. Mindehhez olyan helyi partnerségi hálózatra és összehangolt 

tevékenységekre van szükség, amelyek keretében a meghatározó kormányzati, 

önkormányzati, gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési, valamint gazdasági 

érdekképviseleti szereplők összefognak, saját érdekeiket és lehetőségeiket a közös cél 

érdekében egyesítik és összehangolják, így a helyi KKV-k kézzelfogható segítséget 

kapnának fejlesztéseik véghezvitelében, és a munkaerő-igények kielégítésében. 

A projekt céljainak bemutatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIKUS CÉLOK 

Munkahelymegtartás 

Új munkahelyek létrehozása 

Képzettségi szint növelése 

Munkaerő-piac bővítése 

Térségi együttműködés megvalósítása 

 

ÁLTALÁNOS CÉLOK 

Gazdasági növekedés 

Foglalkoztatási szint növelése 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazánkban a foglalkoztatási szint javítására irányuló Európa 2020 célkitűzéshez 

kapcsolódva a 20-64 év közötti népesség foglalkoztatási arányának 75 %-ra növelését 

tűzte ki célul 2020-ig, melyhez jelen program is kapcsolódik. A projekt egyértelműen 

hozzájárul az EU2020 célkitűzések teljesüléséhez, kiemelten a fenntartható és az inkluzív 

növekedéshez kapcsolódó stratégiai célokhoz, valamint a foglalkoztatás előmozdításával 

releváns tematikus céljának megvalósításához. A projekt céljai által illeszkedik a TOP 

prioritásaihoz, hiszen helyi humánerőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés, térség-

specifikus képzések, helyi foglalkoztatási együttműködés valósulnak meg. A fejlesztés 

kapcsolódik a Partnerségi Megállapodásban foglalt célokhoz, a területi sajátosságokon 

alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez, illetve a foglalkoztatási szint 

emeléséhez. 

A tervezett projekt által létrejövő foglalkoztatási együttműködés, partnerség olyan 

forrásokhoz juthat hozzá, amelyek segítségével a járás jellegéhez illeszkedő képzési és 

foglalkoztatási programok valósíthatóak meg. A projekt hozzájárul a szükséges 

szakemberállomány biztosításához (ezáltal a gazdaság továbbfejlődéséhez, a 

versenyképesség javításához) és a hátrányos helyzetű munkavállalók aktivizálásához. A 

projekt célja, hogy a célcsoport hozzájusson olyan új szakképzettséghez, mely segíti őket 

a munkaerő-piaci státuszuk javításához, a nyílt munkaerőpiacon való tartós jelenlétéhez. 

A foglalkoztatási paktum működésének célja, hogy minden érintett, releváns szereplőt 

sikerüljön bevonni a foglalkoztatási paktum szervezetébe, a paktum-partnerség keretében 

lehetőség van a helyi érdekek folyamatos egyeztetésére, a foglalkoztatást elősegítő helyi 

kezdeményezések összehangolására. A széles körű partnerség létrehozásával összhangba 

lehet hozni a humánerőforrás-fejlesztés céljait a térség gazdaság-és területfejlesztésének 

elképzeléseivel. 

OPERATÍV CÉLOK 

Széleskörű partnerség kialakítása, tevékenységek összehangolása 

A célcsoport munkaerő-piaci integrációjának és foglalkoztatásának elősegítése 

A munkáltatók információ-ellátása 

A célcsoport felkészítése, kompetencia fejlesztés 

Képzések megvalósítása 

Paktum iroda működtetése 

Munkaerő kereslet és kínálat összehangolása 

 

 



A foglalkoztatási paktum projekt a járási szintű foglalkoztatási helyzet javítását, a meglévő 

munkahelyek megőrzését és új munkahelyek létrehozását támogatja, a térségi gazdasági 

adottságokra és speciális igényekre alapozva. A projekt megvalósítása során fő szempont 

az elvándorlás megakadályozása, a munkaerő helyben tartása, új foglalkoztatási 

lehetőségek teremtése a szakképzett munkaerő biztosítására annak érdekében, hogy a 

városban minél többen és minél magasabb minőségben legyenek foglalkoztathatók. A 

város számára kiemelten fontos az elvándorlás megállítása, a jelenlegi foglalkoztatási szint 

megtartása. Az együttműködés révén összehangolhatók a munkaerő-piaci igények és a 

képző intézmények képzési kínálata, ami hozzájárul a helyi vállalkozások fejlődéséhez, a 

munkaerő helyben tartásához. 

 

2.2. A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE 

A fejlesztések célcsoportjainak meghatározása Pannonhalma város vonatkozásában eddig 

elkészült munkaerő-piacielemzések, tanulmányok, szükségletfelmérések 

figyelembevételével került sor. 

Közvetlen célcsoportok 

A projekt közvetlen célcsoportját olyan helyi szereplők alkotják, melyek a város területén 

működnek, s érdekeltek a foglalkoztatási partnerség kialakításában – a program által 

kitűzött célok összhangban állnak saját szükségleteikkel, problémáikkal is. 

A közvetlen célcsoportok körébe:  

• állami szervezetek (Önkormányzati és Kormányhivatali szervek), 

• társadalmi és civil szervezetek, 

• gazdasági szereplők (munkáltatók), 

• képző intézmények tartoznak. 

 

Jelentős szerepet töltenek be az önkormányzatok, hiszen a helyi politika felelősségi körébe 

tartozik a foglalkoztatás, továbbá a munkanélküliség kérdése. A civil szervezetek a szociális 

gazdaság várható kiépítésében vállalható szerepükkel, valamint a társadalmi kontroll 

biztosításával válnak fontos partnerekké. Az oktatási intézmények a paktum 

elengedhetetlen és meghatározó szereplői, a versenyképes tudás átadásának fontos 

helyszínei, számukra rendkívül fontos, hogy a piachoz igazodó képzési struktúra 

kialakításával vonzóak legyenek a tanulók számára. A munkáltatóknak jól felkészült, 



naprakész szakmai tudással rendelkező munkaerőre van szükségük, érdekeltek termelő 

kapacitásuk bővítésében is. 

A projektben aktív szerepet játszik három konzorciumi partner – a konzorcium vezetője 

Pannonhalma Város Önkormányzata, mely mellett a következő, a foglalkoztatás kapcsán 

fontos szereppel bíró szereplők vesznek részt: 

• Győr-Moson-Sopron Kormányhivatal és a járási hivatala  

• Győr-Moson-Sopron megye Önkormányzata 

• Szent Márton Járóbeteg Központ 

Közvetett célcsoportok 

A TOP 5.1 program munkaerő-piaci tevékenységeibe Pannonhalmán a foglalkoztatási 

problémák által leginkább érintett csoportok vonhatók be: a munkát vállalni szándékozó  

hátrányos helyzetű álláskeresők, inaktívak, munkanélküliséggel veszélyeztetett 

munkavállalók, valamint e három hátrányos helyzetű csoportjai, különös tekintettel a 

következőkre: 

• az alacsony iskolai végzettségű és diplomás személyek, 

• 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők (gyakornoki 

programmal érintett kiemelt célcsoport), 

• 50 év felettiek, 

• GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő 

felnőttek, 

• foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 

• tartós munkanélküliek és munkanélküliséggel veszélyeztetettek, 

• fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességű személyek, 

• roma nemzetiséghez tartozó személyek.  

Érintettek  

A projektben az érintettek körébe tartoznak azon aktív gazdasági szervezetek, melyek a 

projekt akcióterületén működnek – mikro-, kis-, középvállalkozások –, ám a foglalkoztatási 

partnerséghez még nem csatlakoztak. Ide sorolhatóak a közvetlen célcsoport érdekeltségi 

körébe tartozó szervezetek, partnerek hálózata, valamint a közvetett célcsoport 



mikrokörnyezete – családtagok – is. Szintén az érintettek körébe sorolhatók a megye 

illetve a járás vonzáskörzetének területén élők – akik akár hasonló problémákkal 

küzdenek, mint a megcélzott csoport tagjai. Estükben, a jelen projektben jó gyakorlatai 

adaptálhatóvá válnak. 

A projekt hatásterülete 

A projekt hatásterülete a Győr-Moson-Sopron megye Önkormányzatával egyeztetve és a 

beavatkozási stratégiát összehangolva Pannonhalma városra terjed ki. 

A tervezett fejlesztés tevékenységeit részletesen a tanulmány 2.3. fejezete tartalmazza. 

2.3. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA  

2.3.1  Pannonhalma Önkormányzatának tevékenységei  

Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A konzorciumvezető Pannonhalma Város Önkormányzata által ellátott tevékenységek 

bemutatása 

 

Önállóan támogatható és kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek 

  

 

Önállóan nem támogatható, 

de kötelezően 

megvalósítandó 

tevékenységek 

 

A. Foglalkoztatási megállapodások 

(paktumok) programrész - 1. főtevékenység 
 

a) Foglalkoztatási paktum létrehozása, valamint 

foglalkoztatási helyzetelemzés elkészítése 

a) Gyermekellátási 

szolgáltatások területi 

helyzetének és humán erőforrás 

igényeinek bemutatása 

b) Részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv 

kidolgozása 

b) Kötelező nyilvánosság 

biztosítása 

c) Reális ütemtervű munkaprogram és 

projekttervek kidolgozása 

c) Marketing, kommunikációs 

szolgáltatások 



d) Munkaerő-piaci, vállalkozás-fejlesztési és 

munkaerő igényfelmérések 
 

e) Paktum iroda, irányító csoport, partnerségi 

fórum, menedzsment szervezet felállítása és 

működtetése, munkaterv, ügyrend és részletes 

költségvetés kidolgozása 

 

f) Együttműködési Megállapodás aláírása  

g) Paktum működési tapasztalatainak 

összegyűjtése és megosztása 

 

h) Teljes projekt folyamat részletes dokumentálása  

i) Minősítés megszerzése  

j) Figyelemfelkeltés  

k) Megvalósíthatósági tanulmány készítése az 

egységes útmutató alapján 

 

 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A.pályázati kiírásban foglalt főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) 

programrészéhez - 1. főtevékenység keretében 

a) Foglalkoztatási paktum megalapozása, létrehozása,  

Projektelőkészítés keretében elkészülő Megvalósíthatósági tanulmányban 

elkészítése. Minden foglalkoztatási együttműködés csak akkor lehet eredményes, ha a 

paktum partnerség magában foglalja a térségben érintett vállalkozások, szervezetek 

legfontosabb szereplői, minél szélesebb körét. A foglalkoztatási vagy partnerségi fórum 

létrehozása, megalapozása már a projekt előkészítési szakaszában megkezdődik. A 

releváns szereplők bevonásával megalakított partnerségi fórum a paktum legfontosabb 

szervezeti kerete lesz, amelynek működéséről az együttműködési megállapodás is. A 

partnerség közösen határozza meg a célokat és a célcsoportokat, emellett rendelkezik 

az együttműködés szervezeti kereteiről, a finanszírozás kérdéseiről, a találkozók 

gyakoriságáról, valamint a paktum Irányító Csoportjának összetételéről és feladatairól, 

hatásköréről. Az így megalakított paktum partnerségen keresztül olyan új 



munkakapcsolatok alakulhatnak ki a résztvevő szervezetek között, amelyeknek a helyi 

társadalom és a térség is haszonélvezője lesz egyéb területeken is.  

A paktum stratégia tervezett tevékenységei az előkészítő workshopok keretében került 

egyeztetésre a térség érintett szereplőivel a foglalkoztatási és képzési igényeik és 

elvárasaik feltárása mellett, majd pedig a stratégia előkészítéshez kapcsolódó 

rendezvényeken kerülnek ismertetésre a paktum partnerséggel kapcsolatos 

információk, a kommunikációs terv pedig segíti majd a szélesebb nyilvánosság  felé 

történő eljuttatást. A nyilvánosságot és a kommunikációt biztosító tevékenység további 

célja, hogy segítse elő a projekt átfogó és specifikus céljainak megvalósulását és 

biztosítsa, hogy a projekt előrehaladásáról, eredményeiről a projekt célcsoportja (mint 

a közvetett és mind a közvetlen), a tágabb környezet és a projekt finanszírozásában 

közreműködő szervezetek megfelelő tájékoztatásban részesüljenek. Továbbá a 

kommunikáció célja, hogy a célcsoportok minél több és pontosabb információval való 

ellátásával a program sikeresen és gördülékeny lebonyolítással valósuljon meg. 

A projekt keretében kidolgozásra kerülő stratégia elkészítése során hangsúlyos szerepet 

kap a többi TOP konstrukció keretében támogatott projektek eredményeképpen 

létrejövő óvoda és bölcsőde fejlesztések munkaerő-igényeinek feltérképezése és 

lehetőség szerinti kielégítése. Ennek támogatása érdekében részletesen bemutatásra 

kerül majd a térség gyermekellátási szolgáltatásainak helyzete, illetve humán erőforrás-

igénye. Ugyancsak bemutatásra kerülnek majd a Pannonhalmi szervezetek által 

benyújtott GINOP és EFOP foglalkoztatási programjainak összhangja, de ezek nagyrészt 

még elbírálás alatt vannak, ezért azok eljárásrendi, szervezeti, módszertani illeszkedése 

csak a pozitív támogatási döntést követően ismerhető meg, 

A paktumba a kötelező partnereken (megyei önkormányzat, kamara) kívül a Pannonhalma 

és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány került bevonásra, amely a Turisztikai Desztináció 

Menedzsmenten keresztül a helyi kereskedelmi és vendéglátó ipari szereplők 

kapcsolódását teremti meg, valamint a városban működő legjelentősebb (foglalkoztatotti 

létszám, árbevétel) cégeket kerestük meg. A paktumba ezen cégek közül szeretnénk minél 

többet bevonni, ebből a célból hívtunk össze vállalkozói fórumot, ahol részletesen 

bemutattuk a paktumban rejlő lehetőségeket. 

b) Részletes foglalkoztatási stratégia és akcióterv kidolgozása  

Elkészítésre kerül egy részletes foglalkoztatási helyzetelemzés, amely átfogó képet 

nyújt a város valamennyi releváns gazdasági ágazatára, munkaerő-piacának 

jellemzőire, a foglalkoztatás nehézségeire, a kritikus pontokra, a beavatkozási 

elképzelésekre és a szezonális munkaerő-keresletre is kitérő vizsgálatát, elemzését - 



ezeket konkrét indikátorokkal, kutatásokkal, elemzésekkel, szakértői véleményekkel 

alátámasztva. A helyzetelemzés által feltárt problémák figyelembevételével 

kezdődhetnek csak meg a megvalósítási fázisában az igényelt munkaerő felkutatása, 

képzése, munkába állítása érdekében tett tevékenységek. Ezt követően elkészül a  

városi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési célokhoz illeszkedő részletes 

foglalkoztatási stratégia és az akcióterv a partnerségi együttműködésben készül. A 

kidolgozásra kerülő gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási stratégiának illeszkedni kell 

az Európai Uniós, nemzeti szintű és a megyei szakpolitikai dokumentumokhoz, valamint 

a megyei paktum keretében készülő foglalkoztatási stratégiához. Ennek érdekében mind 

a helyzetelemzési, mind a stratégiaalkotási folyamatot a megyei önkormányzattal 

szoros együttműködésben kell végrehajtani. A stratégia a gazdaságfejlesztésre és a 

foglalkoztatás növelésére irányul és tartalmazza a helyzetelemzésen alapuló átfogó és 

specifikus célokat, prioritásokat, intézkedéseket; a fejlesztésekhez szükséges 

lehetséges források felmérését, indikatív forrástérképet; a monitoring és értékelési 

rendszerét, folyamatát a horizontális (esélyegyenlőségi és fenntarthatósági) 

szempontok figyelembevételével. 

A stratégia azokat a jövőbeni célokat tartalmazza, amelyeket a foglalkozatási paktum 

partnerség tagjai meghatároznak, ezek elérése érdekében összefognak, és amelyek 

megvalósítása a paktum menedzsment szervezet aktív közreműködésével zajlik majd. 

A stratégia-alkotás egyik fontos lépése a jövőkép megfogalmazása. A partnerség 

tagjainak egyet kell érteni abban, hogy mik azok az értékek, célok és fejlesztési irányok, 

amelyekre a jövőt építik. A fejlesztési célok meghatározása érdekében fel kell vázolni 

azt a jövőben elérni kívánt állapotot, mely a partnerek értékrendjét tükrözi és 

számításba veszi a realitásokat. A jövőkép egy olyan vízió, amely az elképzelések szerint 

a város munkaerő-piacára jellemző lesz 10 év múlva. A jövőkép közös 

meghatározásának célja, hogy motiválttá tegye a partnereket, világossá tegye 

számukra az erőfeszítések irányát és értelmét, megakadályozza, hogy a fejlesztések 

tervezés nélkül, akár egymásnak ellentmondva valósuljanak meg, ezzel biztosítva 

projekt és a partnerség hosszú távú fenntarthatóságát. A célok és a stratégiai 

programok megfogalmazásánál ügyelni kell a legfontosabb fejlesztési területek és 

prioritások ésszerű tervezésére, és elsősorban a partnerség és a célcsoportok, kiemelten 

a helyi/térségi vállalkozások számára legfontosabb területekre koncentrálni a 

végrehajtás során is.  

Az akcióterv intézkedései között megtalálhatók a végrehajtandó projektek is, és az 

elfogadott megállapodásra alapozva rendelkezik a stratégiára alapuló ütemtervvel, 

humánerőforrás-tervvel, valamint költségvetéssel is. Javasoltan 3 éves időtartamra 



kerül kidolgozásra, de folyamatosan szükséges a monitoring és az időközi értékelések 

elvégzése.  

c) Reális ütemtervű munkaprogram és projekttervek kidolgozása 

A munkaprogram a foglalkoztatási paktum stratégiájának, akciótervének 

megvalósítására kidolgozott részletes és ütemezett munkaterv, a projekttervek pedig a 

stratégia és az akcióterv megvalósításának, szakmai tartalmának pontos 

meghatározását, a végrehajtásban együttműködő partnerek, felelősségi viszonyok, 

határidők, és a finanszírozással összefüggő minden lényeges kérdés szabályozását 

tartalmazzák.  

A projekttervek a stratégiai célok elérése érdekében kerülnek kidolgozásra, ezekben 

meg kell határozni a projektet szakmai tartalma mellett a végrehajtásban együttműködő 

partnereket, felelősöket, határidőket, illetve a finanszírozás kérdéseit is. 

d) Munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések  

A paktum projekt célja a helyi igényekre alapozott, célzott képzés és foglalkoztatás 

révén a hátrányos helyzetű álláskereső személyek munkába állásának támogatása. 

Ennek érdekében folyamatos igényfelmérések során szükséges feltérképezni a 

foglalkoztatók szabad álláshelyeit, képzési- és munkaerő-igényeit, amelyek 

eredményeképpen aztán megvalósul a kereslet és a kínálat összehangolása. Ezzel 

párhuzamosan az igényfelmérés részeként be kell azonosítani a betöltendő munkakörök 

által igényelt kompetenciákat, végzettséget, elvárásokat, valamint a foglalkoztatók által 

kínált juttatási csomagot is.  

e) Paktum iroda, irányító csoport, partnerségi fórum felállítása és 

működtetése, munkaterv, ügyrend és részletes költségvetés kidolgozása 

A paktum létrehozásakor meg kell keresni és bevonni a térségi foglalkoztatásban 

érdekelt, érintett résztvevőket: a helyi és megyei önkormányzatot, a Kormányhivatalt, 

a Kereskedelmi és Iparkamarát, az NGM FHÁT-ot, a képző intézményeket, a civil 

szervezeteket, a foglalkoztató cégeket, vállalkozásokat, a non-profit és közigazgatási 

foglalkoztatókat. Fontos, hogy olyan partnerek alkossák a paktum partnerséget, akik 

képesek aktívan, szakmailag felkészülten hozzájárulni a paktum menedzsment 

munkájához, céljainak meghatározásában, és aki a partnerség hosszú távú 

fenntartásában, működtetésében is részt kíván, tud venni. A foglalkoztatási paktum a 

tagok által aláírt együttműködési megállapodással jön létre, melyben a tagok kifejezik 



elköteleződésüket és aktív részvételüket a projekt célkitűzéseit és megvalósítását 

illetően.  

Projektkezdést követően elkezdődik a paktum szervezeti rendszer felállítása, a 

működését szabályozó dokumentumok elkészítése, az SZMSZ, ügyrend, eljárásrendek 

és a transzparenciát biztosító kiválasztási módszertan kidolgozása. A foglalkoztatási 

paktum megvalósítása és fenntartása érdekében partnerségi fórum, irányító csoport 

(partnerséget reprezentáló testület), menedzsment szervezet és paktumiroda 

felállítása szükséges. Ezek működését határozza meg az ügyrend, a munkaterv és 

a költségvetés. 

Az Irányító Csoport és a menedzsment felel a foglalkoztatási paktum szervezet 

operatív működtetéséért a paktum iroda keretében. A munkaprogramban rögzíteni kell 

a térség foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében megvalósítandó feladatokat, 

figyelembe véve a partnerség tagjainak, illetve a foglakoztatási fórum ajánlásait, 

javaslatait, az ott elhangzott véleményeket, értékeléseket. A projekttervek a stratégiai 

célok elérése érdekében kerülnek kidolgozásra, ezekben meg kell határozni a projektet 

szakmai tartalma mellett a végrehajtásban együttműködő partnereket, felelősöket, 

határidőket, illetve a finanszírozás kérdéseit is.  Az Irányító Csoport figyelemmel kíséri 

és értékeli a munkaprogram teljesülését, és évente legalább egy alkalommal 

tájékoztatja a foglakoztatási paktum partnerséget az előrehaladásról. A megvalósítást 

segítő monitoring mellet folyamatos értékelésre is szükség van, amelynek segítségével 

az elért eredményeket hasonlíthatják össze a kitűzött célokkal, elvárt eredményekkel. 

Az értékelés a stratégia sikerét és hatásait méri, tartalmazza a monitoring eredmények 

elemzését és értelmezését az eredmények azonosítása és a gyenge pontok 

meghatározása, a visszacsatolás, a stratégia továbbfejlesztése érdekében. 

A munkatervben az egyes tevékenységeket célszerűen kisebb munkacsomagokra, 

részfeladatokra kell bontani, és ezeken belül külön-külön meghatározni a részcélokat, 

tevékenységeket, azok résztvevőit és felelőseit, a végrehajtáshoz szükséges 

időtartamot és költséget, valamint a meghatározható indikátorokat. A hatékony 

együttműködés érdekében szükséges meghatározni a résztvevők közti kommunikációs, 

tájékoztatási csatornákat, azok gyakoriságát is (pl. projekttalálkozó, beszámolók, stb.). 

f) Együttműködési megállapodás aláírása  

A Felhívásnak megfelelően a támogatási szerződés hatályba lépését követő 6. hónap 

végéig kell aláírni az együttműködési megállapodást a paktum partnerségnek, ez a 

dokumentum a foglalkoztatási paktum alapító dokumentuma is egyben. A paktum 



partnerség létrehozása már a projekt előkészítési szakaszában elkezdődik, és a 

rendezvények során definiálni kell a csatlakozni kívánó szervezetek érdekeit, 

lehetőségeit, lehetséges szerepét, vállalásait, majd ezek figyelembevételével elkészíteni 

a paktumot megalapító a megállapodást. Az együttműködő felek mindegyike érdekelt 

az adott cél megvalósulásában, amelynek érdekében megállapodnak bizonyos 

szabályok betartásában, és ezeket írásban is rögzítenek az együttműködési 

megállapodásban. A konzorcium létrehozásakor ki kell jelölni annak vezetőjét, illetve 

eldönteni, hogy alakítanak-e önálló jogi személyt a konzorcium menedzsmentje 

számára vagy megbíznak egy tag szervezetet.  A megállapodásának tartalmazni kell a 

résztvevő partnereket, a céljaikat, hogy miben működnek együtt, alakítanak-e jogi 

személyt vagy külső partnert vonnak be a működtetésre, hogyan osztják meg a 

költségeket, illetve ki kell jelölniük a felelősöket. 

g) Paktum működési tapasztalatainak összegyűjtése, megosztása  

A projekt teljes hossza alatt dokumentálni kell a paktum menedzsmentnek a paktum 

működésével és rendezvényeivel kapcsolatos előrehaladást, tapasztalatokat, amelyeket 

aztán megoszt az országban megalakuló és működő paktumokkal. A paktum 

tapasztalatok összegyűjtését, megosztását a Kormányhivatallal együttműködve látja el 

a paktum menedzsment, és a megszerzett szakmai tapasztalatok megosztása, 

terjesztése a lehető legszélesebb körben történik. 

h) Projekt folyamat dokumentálása 

A projekt teljes folyamatát dokumentálni kell már az előkészítési szakasztól egészen a 

projekt zárásáig. A partnerségi bevonással végrehajtott projekt folyamat részletes 

dokumentációja tartalmazza a partneri egyeztetések emlékeztetőit, jelenléti íveit, 

illetve a rendezvényeken készült fotókat. 

i) Minősítés megszerzése 

A projekt lezárásának feltétele az elvárt sztenderdeknek megfelelő működés révén a 

minősítés megszerzése.  

j) Figyelemfelkeltés  

A projekt célja a foglalkoztatási partnerség kialakítása, megerősítése, fejlesztése, amely 

a partnerek lehető legszélesebb körét szándékozik bevonni, minél több szektort 

képviselve. A működőképes és hatékony partnerség alapja a bizalmi légkör és a 

párbeszéd kialakítása a szereplők között, és fontos, hogy a közös munka során 

http://ecopedia.hu/jogi-szemely


erősödjön az együttműködés kultúrája is. A széleskörű partnerség megteremtése és a 

projekt tudatosítása érdekében kötelezően ellátandó feladat a figyelemfelkeltés, nem 

csak az együttműködési hálózatban érintett partnerek, hanem a szélesebb 

nyilvánosság körében is. 

A projekt során a marketing kommunikációs tevékenységet az Önkormányzat, 

illetve a további két konzorciumi partner látja el a projekt partnerségi rendezvényein a 

paktum partnerség tagjai számára, valamint toborzó napok, illetve álláshirdetéseken 

keresztül tervezi bevonni a célcsoport tagokat a munkaerő-piaci programokba. 

k) Megvalósíthatósági tanulmány készítése az egységes útmutató alapján 

Az Irányító Hatóság által kiadott egységes útmutató alapján elkészített, a releváns 

gazdasági ágazatra kiterjedő foglalkoztatási helyzetelemzést tartalmazó tanulmány, 

amelynek része a közös helyzetfeltárás, problémaelemzés a térség munkaerő-piacának 

jellemzőiről, illetve a foglalkoztatás nehézségeiről, a kritikus pontokról és a beavatkozási 

elképzelésekről szóló elképzelések bemutatása is. A megvalósíthatósági tanulmányt az 

Önkormányzat megbízásából külső vállalkozó készíti el. A megvalósíthatósági 

tanulmány széleskörű gazdasági és társadalmi partnerséggel, az Önkormányzat és a 

helyi szereplők kötelező bevonásával készült el és kerül benyújtásra a támogatási 

kérelem mellékleteként.   

Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

a) Gyermekellátási szolgáltatások területi helyzetének és humán erőforrás igényeinek 

bemutatása 

A projekt során hangsúlyos szerepet kap a TOP konstrukció keretében támogatott 

projektek eredményeképpen létrejövő óvoda és bölcsőde fejlesztések munkaerő-

igényeinek feltérképezése és lehetőség szerinti kielégítése. Ennek támogatása 

érdekében a jelen Megvalósíthatósági Tanulmány helyzetelemzésében, valamint a majd 

készülő foglalkoztatási stratégiában és akciótervben részletesen bemutatásra kerül a 

térség gyermekellátási szolgáltatásainak helyzete, illetve humán erőforrás-igénye.  

b) Nyilvánosság biztosítása 

A projekt keretében a konzorciumvezető Önkormányzat látja el a kötelezően előírt 

nyilvánosság biztosítását, melynek költsége, amely a „Széchenyi 2020 

Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 

2020“ című melléklet elemei esetében a Felhívás „Kommunikációs csomagok 



egységárai” című mellékletében meghatározott egységárak alapján, egyszerűsített 

elszámolás keretében számolható el.  

c) Marketing és kommunikáció 

A projekt keretében ellátandó kötelező kommunikációs, nyilvánossági tevékenység 

célja, hogy a támogatási kérelmet és annak eredményeit minél többen, minél szélesebb 

körben megismerjék, hogy a kommunikációs eszközök segítségével a támogatást 

igénylő minél teljesebb tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók 

és a célcsoportok számára a megvalósult fejlesztésekről, és arról a tényről, hogy EU 

támogatásból valósult meg a támogatási kérelem.  A nyilvánosságot és a 

kommunikációt biztosító tevékenység további célja, hogy segítse elő a projekt átfogó és 

specifikus céljainak megvalósulását és biztosítsa, hogy a projekt előrehaladásáról, 

eredményeiről a projekt célcsoportja (mint a közvetett és mind a közvetlen), a tágabb 

környezet és a projekt finanszírozásában közreműködő szervezetek megfelelő 

tájékoztatásban részesüljenek. Továbbá a kommunikáció célja, hogy a célcsoportok 

minél több és pontosabb információval való ellátásával a program sikeresen és 

gördülékeny lebonyolítással valósuljon meg 

Egyéb tevékenységek: 

Közbeszerzés: Pannonhalma város Önkormányzata- közbeszerzési eljárás 

lebonyolításával kapcsolatos költségek külső tanácsadó megbízásával. 

 

2.3.2. A 2. konzorciumi tag Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

tevékenységei  

 

 

Önállóan támogatható tevékenységek 

 

B. Főtevékenység: Munkaerő-piaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, 

foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez - 2. főtevékenység 

a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek 

 



B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, 

foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez a 2. főtevékenység) 

kapcsolódóan: 

 

a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó, alábbi 

tevékenységek, melyek kizárólag a megyei kormányhivatalok megvalósításával, 

azok szakmai szabályozása szerinti mértékben és időtartamban támogathatóak: 

- foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása: 

1. képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt) 

2. a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása 

3. a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása 

4. a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó 

ápolásának/gondozásának támogatása 

A program keretében az álláskereső személyeknek, adott üres álláshely betöltését 

fókuszba állító, célzott képzése és/vagy foglalkoztatása valósulhat meg, azzal, hogy 

álláskeresők munkaerőpiaci képzése csak az adott térségben meglévő, vagy feltárt 

munkaerő igényekhez mérten támogatható. 

- elhelyezkedést segítő támogatások: 

1. bértámogatás nyújtása 

2. munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása 

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

4. mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit 

megkönnyítő, ideiglenes támogatás). 

A célcsoport min. 6, max. 12 hónapos, folyamatos, támogatott, vagy nem támogatott 

foglalkoztatása, vagy önfoglalkoztatás támogatása az NGM által kidolgozott módszertani 

útmutató alapján.  

A célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követő legalább a 

támogatott időszak felével megegyező ideig folyamatosan szükséges biztosítani a 

bértámogatást igénybe vevő munkáltatónál, majd a támogatást követő 6 hónap végén 

monitorozni. 



A foglalkoztatás ösztönzését szolgáló támogatások odaítélésénél előnyben kell részesíteni 

a TOP ERFA forrásból támogatott üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások, 

valamint a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztések humánerőforrás igényeit kiszolgáló 

kérelmeket. 

A program keretében a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján a 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezeti egységei bértámogatást azon álláskeresők 

elhelyezkedése érdekében nyújthatnak, akik 

- legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik vagy 

- 25 életévét nem töltötte be vagy 

- 50. életévét betöltötte vagy 

- a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként nyilván tartja vagy 

- saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy 

- 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg 

terhességigyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, 

vagy 

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

fizetettalkalmazásban. 

 

A bértámogatás kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezetében és 32-33. 

cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Azon programba vont hátrányos helyzetű 

vagy inaktív személyek foglalkoztatásának elősegítéséhez, akik a bértámogatás 

szempontjából nem hátrányos helyzetűek, de minimis jogcímen lehet a projekt keretében 

támogatást nyújtani (pl. FHT-sek, és az MT-ben definiált tartós munkanélküliséggel 

veszélyeztetett célcsoport). 

- munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások: 

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

támogatása 

2. a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása 

3. a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó 

ápolásának/gondozásának támogatása 



- önfoglalkoztatóvá válás támogatása (maximum 6 havi, a minimálbér összegével 

megegyező mértékű támogatás), 

- a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek 

megtérítése 

Tervezett foglalkoztatási területek: 

1) Gyakornoki program (25 év alatti fiatalok, 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 

bevonásával: középfokú szakképzettséggel és diplomával rendelkezőket 

megcélozva, mivel az Ifjúsági Garancia Program inkább a szakképzetlenekre 

koncentrál): átlagosan 7 hónapos támogatott foglalkoztatás, és igény esetén ezt 

megelőző vállalati igények szerinti képzési programok megvalósítása a 

foglalkoztató vállalkozásokkal közösen. 

 

2) Egyéb célcsoportok bevonásával KKV-s munkaerőigények kielégítése. 

 

3) GINOP/TOP fejlesztések munkaerőigényének kielégítése. 

 

A fenti feltételrendszer figyelembevételével a projektben a tervek szerint az alábbi 

támogatásokat nyújtja a Kormányhivatal (az NGM jelen konstrukcióra vonatkozó, jelenleg 

még nem elérhető végrehajtási útmutatójának birtokában a későbbiekben ezeket felül kell 

vizsgálni): 

Programban bevont egyén az, aki munkaerőpiaci szolgáltatásban és/vagy 

támogatásban részesül. Minden programba bevont résztvevővel Megállapodást kötünk, 

amely tartalmazza, hogy legalább egy szolgáltatási és/vagy támogatási elemben részesül 

a program időtartama alatt.  

A tervezett képzések meghatározása során szem előtt tartjuk, hogy a járás területén 

működő munkáltatók fejlesztési elképzeléseinek, tervezéseinek megfelelő 

munkaerőképzést biztosítsuk. A programban megvalósításra kerülő képzések munkaerő-

piaci szempontból releváns, elsősorban a végzettséget nyújtó, illetve konkrét 

munkaerőpiaci igényre irányuló betanító képzés. Közvetlen célként a helyi igényekhez 

mérten, a hiányszakmáknak megfelelő képzések indításával igazítjuk a képzettségi szintet 

a munkaerő-piaci igényekhez. 

A képzések tanfolyami díját, a szakmai alkalmassági vizsgálatot 100 %-ban finanszírozzuk, 

továbbá keresetpótló támogatást nyújtunk, valamint igény szerint megtérítjük a bejárás 

útiköltségét is. A támogatások nyújtása elsősorban az elsődleges munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedést szolgálja. A támogatások többsége esetén kötelező továbbfoglalkoztatás 



kerül feltételként előírásra. A programban támogatjuk a célcsoportok vállalkozóvá válási 

törekvéseit is. A programba bevontak elhelyezését-igény esetén- útiköltség megtérítésével 

támogatjuk. 

Az egyéni programelemek befejezését követő utánkövetés során teljesül a projekt azon 

hosszú távú célkitűzése, hogy visszacsatolást kapunk a megvalósítás munkaerő-piaci 

hatásairól és a program eredményességéről. Ezzel az utólagos felméréssel a következő 

hasonló jellegű projekt számára szerezhetünk hasznos tapasztalatokat. 

A projekt keretében létrehozott humánerőforrás fejlesztéssel kapcsolatos legfőbb hosszú 

távú indikátor eredményei az egyéni programelemek elvégzése után, a 6. hónapban 

kiküldött kérdőívek elemzése során definiálódnak majd (Illetve elsőként a munkaügyi 

adatbázisban történő szűrés, adatelemzés valósul meg) Ezekből az adatokból 

következtethetünk a program befejezését követően annak további fenntarthatóságára. 

2.3.3. A 3. konzorciumi tag a Pannonhalmi Szent Márton Járóbeteg Központ 

tevékenységei  

Önállóan támogatható tevékenységek 

 

B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, 

foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) kapcsolódóan: 

b) A célcsoportot érintő egyéb munkaerőpiaci tevékenységek, melyeket a megyei 

kormányhivatalon kívüli, egyéb szervezetek is elláthatnak: 

 

 

B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, 

foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) 

kapcsolódóan 

A célcsoportot érintő egyéb munkaerőpiaci tevékenységek, melyeket a megyei 

kormányhivatalon kívüli, egyéb szervezetek is elláthatnak: 

A Pannonhalmi Szent Márton Járóbeteg Központ biztosítja a projekt keretében a 

munkaerőpiaci szolgáltatásokat a projekt célcsoportja részére. Ennek keretében elvégzi a 

toborzási és kiválasztási feladatokat, kompetencia-fejlesztést és mentorálást nyújt a 

bevont tagoknak, illetve egyéni fejlesztési tervet dolgoz ki számukra. A foglalkoztatókkal 



együttműködve történik meg a munkavállalók kiválasztása, az elvárt kompetenciák 

fejlesztése, és az utókövetés is. 

 

A Szent Márton Járóbeteg Központ a következő tevékenységeket látja el a főtevékenység 

keretében:  

 

Toborzás, kiválasztás és kapcsolatfelvétel:  

 

A szolgáltatás iránt érdeklődő ügyfelek, valamint hozzátartozóik korrekt és részletes 

tájékoztatása a szolgáltatás által nyújtott lehetőségekről, valamint az együttműködés 

során velük szemben támasztott elvárásokról. Az együttműködő partnerekkel hosszú 

évekre visszanyúló, és bejáratott kapcsolatuk van. Az intézményeknél egy kijelölt személy 

végzi a kapcsolattartást, de szükség szerint további munkatársak is részt vesznek az 

együttműködésben. Az együttműködő partnereik tájékoztatják és delegálják a náluk 

nyilvántartott célcsoporttagokat.  

A célcsoport megszólítása több csatornán keresztül történik:  

• helyi média  

• toborzási rendezvényeken 

• nyomtatott sajtóban történő megjelenések formájában 

• szóróanyagok kihelyezéséve a célcsoport által látogatott eseményeken 

• a munkaügyi központ munkatársainak tájékoztatása és az ügyfél térben elhelyezett 

szórólapok révén 

• a civil szervezetek, önkormányzat munkatársainak tájékoztatása révén 

 

A célcsoportba tartozó jelentkezők felmérése, kiválasztása kompetencia felmérésen 

alapul, az önkéntesség, aktivitás elvének érvényesítése mentén, amely lehetővé teszi az 

egyén helyzetének és motiváltságának megismerését (pl. szociális helyzet, anyagi helyzet, 

igények, értékek).  

 

Komplex felmérés: a mentorral történő interjú után, gyógypedagógus és pszichológus 

segíti feltárni az ügyfél erősségeit és gyengeségeit. A különböző szakemberek véleményei 

alapján körvonalazódnak azok a munkaterületek, ahol ügyfelünk sikeres lehet. 

 

A projektbe bevonásra kerülő ügyfelek számára mentori szolgáltatást biztosít az 

utógondozási szakasz lezárásáig. Célja, hogy az ügyfelek egyénre szabott támogatást 

kapjanak a szolgáltatásokon keresztül az egyéni életvezetésükben, a képzéshez és 

munkavállaláshoz kapcsolódóan is. 



 

Egyéni tanácsadás keretén belül kerül kidolgozásra az egyéni tervben nyújtható 

szolgáltatás. A pályaorientációs csoportfoglalkozás a pályaválasztás gondolatának 

tudatosítását, a pályamunka elfogadását segítő program. A tréning célja, hogy a 

résztvevők felismerjék a szakma-, és munkaválasztás fontosságát, megismerjék 

képességeik minőségét és érdeklődési irányaikat. A tréning segít a tanulás, mint 

tevékenység elfogadásában és a pályaismeret bővítésében. A foglalkozás végén egyéni 

terv kialakítására kerül sor, amely a képzési folyamat vállalását, és képzési irány 

megnevezését eredményezi.  

 

Mindezeken túl az alábbi fejlesztő rendezvényeken és tanácsadáson vesznek részt a bevont 

álláskeresők:   

• Az Informáló tanácsadások során a tanácskérők az életpályájuk egy-egy 

meghatározott szakaszának döntéséhez információt kérnek. Jellemzően a tanácskérő 

információit aktualizálni kell, például a szakképzés átalakulásáról, a moduláris képzés 

nyújtotta új lehetőségekről. 

• Döntés előkészítő tanácsadáson azok a tanácskérők vesznek részt, akik az aktuális 

életútjukból és állapotukból szükségszerűen kilépni kényszerülnek, döntéshozatal előtt 

állnak. 

• Pályaorientációs tanácsadás, motivációt erősítő tréning, 

személyiségfejlesztés által a sikeres munkaerőpiaci integráció érdekében 

elengedhetetlen szocializációs hiányosságokat sikeresen lehet pótolni, foglalkoztatók 

által elvárt kulcsképességeket fejleszteni. 

• Pályakorrekciós tanácsadást akkor szükséges alkalmazni, ha a tanácskérőnek van 

formalizált szakmai végzettsége, de nem tud azonosulni az eredeti döntésével, nem 

kívánja, nem tudja az adott a pályát művelni, illetve ha ennek gyakorlására nincs 

lehetősége, mert a munka-erőpiaci helyzet változásával elavultnak számít végzettsége. 

• Pszichológiai támogatás keretében a bevont álláskeresők pszichológus támogatását 

is igénybe vehetik a programban, ahol személyes elakadásaik megoldásában 

kaphatnak segítséget. 

 

Munkavállaláshoz kapcsolódóan a következő fejlesztő tevékenységeket alkalmazzák a 

projekt során: 

• Felkészítés a munkavállalásra, mentorálás: a munkavállaláshoz szükséges iratok 

rendezése, önéletrajz megírása szociális munkás segítségével.  

• Kulcsképesség felismerésének fejlesztése (engedélyeztetett) képzés: a 

munkáltatók által preferált képességek tisztázása, az egyén képességeinek való 



feltárása, tisztázása, fejlesztése harmincórás csoportfoglalkozás keretein belül (pl. 

konfliktuskezelési technika, kooperáció, kommunikáció, önállóság, stb.) 

• Információs technológiák felfrissítése: számítástechnikai ismeretek bővítése, 

internethasználat, stb.  

 

A képzésekhez kapcsolódóan az alábbi, egyéb tevékenységek valósulnak még meg a 

projekt során: 

• Tanulási technikák egyéni és csoportos foglalkozás keretében, amelynek célja, hogy 

a résztvevők elsajátítsák a tanulási technikákat, és a gyakorlatban is alkalmazni tudják. 

Képzést és egyéb kisegítő képzést vállalók számára segítséget ad az ismertelsajátítás 

különböző módszerinek tudatosításával. 

• Mentorálás: a célcsoport képzésben tartása érdekében a mentorok segítik a 

résztvevőket a felmerülő problémák kezelésében, nehézségeik leküzdésében, valamint 

kapcsolatot tartanak a képző intézménnyel és más szakemberekkel is. 

• Utókövetés: az elhelyezkedéstől számított 6 hónapig az ügyfelekkel történő 

kapcsolattartás mellett a munkáltatókkal is megvalósul a folyamatos és kölcsönös 

tájékoztatás. 

 

A szolgáltatási folyamat 

A pannonhalmi Szent Márton Járóbeteg Központ a szolgáltatás nyújtásával közre tud 

működni a Somogy megyei Kormányhivatal azon továbbadott feladataiban, amelyek a 

célcsoport toborzása, a projektbe bevont személyek kiválasztása; álláskeresők 

humánfejlesztése a képzéseken és a foglalkoztatásban való sikeres részvétel érdekében 

tervezett a projektben. A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja szakmai, 

módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a foglalkoztatási helyzet javításához, a 

gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási 

feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új 

munkahelyek teremtéséhez. 

A foglalkoztatási paktum keretében a helyi munkaerő-piaci igényekhez igazodó tanácsadási 

és tréning tevékenység szervezése és finanszírozása, a foglalkoztatási paktum keretében 

működő szakmai egyeztetések és a vállalati igények felmérése során felmerülő igények és 

szükségletek alapján célszerű további, az igényekre reagáló tréningek és tanácsadások 

bevezetése. 



A munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásához a folyamatleírásokat és a 

formanyomtatványokat a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Főosztálya fogja biztosítani. 

 

2.3.4. A 4. konzorciumi tag a pannonhalmi Győr-Moson-Sopron megyei 

Önkormányzat tevékenységei  

Önállóan támogatható tevékenységek 

 

A. Főtevékenységhez kapcsolódóan Önállóan nem támogatható, de kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek 

 

 

A. Főtevékenységhez kapcsolódóan Önállóan nem támogatható, de kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek  

c) Projektmenedzsment  

A projekt során a projektmenedzsment feladatokat a Győr-Moson-Sopron megyei 

Önkormányzat látja el a projekt teljes hossza alatt. Ennek megfelelően biztosítja a program 

tevékenységeinek folyamatos nyomon követését a megvalósítás során, azok 

monitoringját, az eltérések, módosítások koordinálását, koordinálja a szakmai 

egyeztetéseket a támogatást igénylő és a Közreműködő Szervezet között. Figyelemmel 

kíséri a projekt céljainak megvalósulását és gondoskodik a támogatás szabályos, 

Támogatási Szerződésnek megfelelő felhasználásáról. Előkészíti és benyújtja a szerződés-

módosítási kérelmeket, a Projekt Előrehaladási Jelentéseket, pénzügyi jelentéseket és a 

Záró Projekt Előrehaladási Jelentéseket.  

 

A projekt egyéb, minden konzorciumi tagot érintő tevékenységei 

 

 

 



2.4. KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK, MONITORING MUTATÓK  

 

Kapcsol

ó-dó cél 

Monitoring 

mutató 

megnevezése 

Mérté

k 

egysé

g 

Kiindulá

si érték 
Célérték Céldátum 

Az adatforrás 

megnevezése 

Kimenet  

Hátrányo

s 

helyzetű 

emberek 

munkaer

ő-piaci 

integrálás

a 

A 

foglalkoztatási 

paktumok 

keretében 

munkaerő-piaci 

programokban 

résztvevők 

száma 

fő 0 65 

2018.10.

31. 

. 

Munkaerő-piaci 

szolgáltatás 

igénybevételét 

igazoló hiteles 

dokumentum, hiteles 

dokumentumok 

alapján készített 

kimutatás, 

adatbázis. 

Az output indikátor értékét a Kormány 1562/2015. (VIII.12.) Kormány határozata alapján 

állítottuk be. Az indikátor alatt a foglalkoztatási paktum fejlesztését célzó projekt keretében 

megvalósult, az álláskeresők munkába állását segítő munkaerő-piaci programokban résztvevők 

számát értjük. A munkaerő-piaci program alatt értendő:  

- képzési és foglalkoztatást elősegítő támogatás és szolgáltatás;  

- bértámogatás – és/vagy járuléktámogatás; keresetpótló támogatás;  

- egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások: pályaorientációs tanács-adás, motivációs tréning, 

egyéb tanácsadás, szolgáltatás. 

Eredmény  

Hátrányo

s 

helyzetű 

álláskere-

sők 

munkába 

állása 

A 

foglalkoztatási 

paktumok 

keretében 

álláshoz jutók 

száma 

fő 0 13 
2018.10.

31. 

Foglalkoztatási 

megállapodás 

dokumentációja 

Munkaszerződés, 

önfoglalkoztatást 

igazoló okmány 

A foglalkoztatási paktum (megállapodás) helyi szinten, a térség foglalkoztatási viszonyainak 

javítása, foglalkoztatás bővítése érdekében létrejött, többszereplős, az adott térség 

gazdasági-társadalmi szereplőinek formalizált együttműködése. A foglalkoztatási 

megállapodás átfogó célja az életszínvonal javítása a foglalkoztatási szint emelésén keresztül. 



Az indikátor a foglalkoztatási paktumok (megállapodások) keretében, vagy annak hatására 

elhelyezkedett munkavállalók számát méri.  
 

 

Foglalkoz

-tatási 

szint 

növelése 

A 

foglalkoztatási 

paktumok 

keretében 

álláshoz jutók 

közül a 

támogatás után 

hat hónappal 

állással 

rendelkezők 

száma 

fő 0  8 
2019.04.

30. 

Foglalkoztatási 

megállapodás 

dokumentációja 

Munkaszerződés, 

önfoglalkoztatást 

igazoló okmány. 

A foglalkoztatási paktum (megállapodás) helyi szinten, a térség foglalkoztatási viszonyainak 

javítása, foglalkoztatás bővítése érdekében létrejött, többszereplős, az adott térség 

gazdasági-társadalmi szereplőinek formalizált együttműködése. A foglalkoztatási 

megállapodás átfogó célja az életszínvonal javítása a foglalkoztatási szint emelésén keresztül. 

Az indikátor az foglalkoztatási paktumok (megállapodások) keretében, vagy annak hatására 

elhelyezkedett és a támogatás után 6 hónappal állással rendelkező munkavállalók számát 

méri.  
 

 

A projekt ütemezésének bemutatása a mérföldkövekkel összhangban 

MÉRFÖLDKŐ/TEVÉKENYSÉGEK HATÁRIDŐ EREDMÉNY LEÍRÁSA 

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE 2016.08.31. 
Projekt tervezéséhez, előkészítéséhez 

kapcsolatos feladatok elvégzése. 

PROJEKT MEGKEZDÉSE 2017.02.01. Projekt hivatalos megkezdése 

1. Mérföldkő 2017.03.31. 

Paktumszervezet felállításának megkezdése 

és működtetése, helyzetfeltárás, 

partnerkeresés, stratégiaalkotás, Munkaerő-

piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő 

igényfelmérések  

2. Mérföldkő 2017.06.30. 

A paktumok fenntartható működésére is 

garanciákat nyújtó, paktumot alapító 

együttműködési megállapodás aláírása és 

stratégia megalkotása és elfogadása, 

Paktum iroda, irányító csoport, partnerségi 

fórum felállítása és működtetése 



3. Mérföldkő 2017.08.31. 

Toborzás, kiválasztás 

Képzések megkezdése 

Eredményességmérési keretre vonatkozó 

indikátor részteljesülésének bemutatása. 

 

4. Mérföldkő 

 

2017.10.31. 

Foglalkoztatás megkezdése. 

Munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása. 

Eredményességmérési keretre vonatkozó 

indikátor részteljesülésének bemutatása. 

5. Mérföldkő 2018.04.30. 

Képzések és foglalkoztatási elemek 50%-os 

teljesülése, belső monitoring, felkészülés a 

minősítési eljárásra. 

6. Mérföldkő /befejezés 2018.10.31. 

Projekt fizikai befejezése, paktum minősítési 

eljárás befejezése, Paktum működési 

tapasztalatainak összegyűjtése, megosztása 

 

7. FENNTARTÁSI IDŐSZAKRA 

ESŐ INDIKÁTOR VÁLLALÁS 
2019.04.30. 

A foglalkoztatási paktumok keretében 

álláshoz jutók közül a támogatás után hat 

hónappal állással rendelkezők száma: 8 fő 



3. A KÉRELEM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI  

3.1. A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA  

3.1.1. A támogatást igénylőbemutatása  

Pannonhalma a térség településhálózatában kiemelt szereppel bír lakosságszámát és 

funkció-ellátó szerepét egyaránt vizsgálva. Győr közelsége alapjaiban határozza meg a 

város mozgásterét és lehetőségeinek spektrumát, azonban a környező aprófalvas 

településhálózatba ékelődve olyan járásközponti szerepet tölt be, amely hosszú távon is 

alapját képezheti a gazdasági és társadalmi fellendülésnek, egyben valóban működő és 

prosperáló városi jövőképet biztosítva Pannonhalmának.  

 

A városba bevándorlók száma tartósan meghaladja az elvándorlók számát, melynek 

folyománya, hogy Pannonhalma népessége a 2000-es évek eleje óta némi ciklikussággal, 

de 4000 fő környékén stagnál. Ez a stagnálás, valamint egy lehetséges jövőbeni növekedés 

szembemegy az országos trendekkel, ezáltal egy virágzó és vonzó város jövőképének 

elsőszámú célja lehet. Az öregedési index folyamatos emelkedési azonban jelentős kihívás 

elé állítja a jövőben a város vezetőit és a fejlesztési programok keretében ezen kifejezetten 

sérülékeny csoportok marginalizálódásának megakadályozása fontos célként kell, hogy 

megjelenjen. 

3.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek, konzorciumi tagok bemutatása 

A konzorcium vezetője Pannonhalma Város Önkormányzata, mely mellett a következő, a 

foglalkoztatás kapcsán fontos szereppel bíró szereplők vesznek részt: 

• Győr-Moson-Sopron Kormányhivatal és a járási hivatala – kötelező konzorciumi tag 

• Győr-Moson-Sopron megye Önkormányzata – a projekt sikeres megvalósításához 

szükséges projekt menedzsment tapasztalat kerül a 272-es kormányrendelet 

előírásainak megfelelően bevonásra 

• Szent Márton Járóbeteg Központ – a munkaerőpiaci szolgáltatásokat fogja ellátni a 

projektben, mivel a járóbeteg központ az egészségügyi profilját bővíteni kívánja a 

következő tevékenységekkel:  

• munkaerő piacra való visszajutáshoz szükséges egészségfejlesztési 

feladatok ellátása a járásban,  

• munkaalkalmassági vizsgálatok,  

• Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő 

tevékenységek.  

• Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése.  



• Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe 

érkező, létrehozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos 

minőségi biztosítása érdekében.  

• Az önálló életvitelre képessé tevő programok.  

• Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás.  

A járóbeteg központ jelenleg is rendelkezik a fenti feladatok ellátáshoz szükséges, 

és a 30/2000 GM rendelet előírásainak megfelelő humánerőforrással, azonban a 

program sikeresebb lebonyolítása érdekében részmunkaidőben pszichológus 

foglalkoztatását is tervezi a célcsoport munkára való képeségének fejlesztése 

érdekében. 

3.1.3. A támogatást igénylő és partnereinek a támogatási kérelemhez kapcsolódó 

tapasztalatának bemutatása  

Pannonhalma Város Önkormányzata nem rendelkezik foglalkoztatási projektek terén 

tapasztalattal, ezért egy szakértő került kiválasztásra, hogy a Paktum iroda vezetését, 

működését, valamint a magas minőségű szakmai munkát biztosítsa. Az önkormányzat 

korábban számos Európai Uniós nagyberuházást valósított meg. 

A Kormányhivatal, mint kötelező konzorciumi partner megfelelő szakembergárdával és 

tapasztalattal rendelkezik, hogy a térségi foglalkoztatási együttműködések minden szintjén 

biztosítsa a magas szintű megvalósítást. 

A Szent Márton Járóbeteg Központ vezetői, illetve alkalmazottai a helyi lakosság esetében 

magas bizalmi indexel rendelkeznek, és a munkaerőpiachoz kapcsolódó képzettségüket és 

szaktudásukat tudják a projekt szolgálatába bocsátani. 

A menedzsmentet ellátó megyei önkormányzat esetében tapasztalt projektmenedzserek 

és pénzügyesek biztosítják a zökkenőmentes lebonyolítást. 

Korábban a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Hivatal vezető szerepe mellett zajlott 

a szlovákiai partnerekkel közös projekt, amely a határon átnyúló foglalkoztatási 

partnerségek lehetőségeit kereste, térségi szereplők részvételével. Ezek az 

együttműködések máig hatóan fontosak, és mint a helyzetleírásból világosan látszik, a 

szlovákiai helyzet ismerete és együttműködések elengedhetetlenek a mosonmagyaróvári 

környék társadalmának és gazdaságának stabil működését elősegítő fejlesztések 

megvalósíthatósága érdekében. 

Az elmúlt két évben nagyon komoly lépések történtek mind a társadalmi, mind a gazdasági 

terület vonatkozásában. Megye szerte az ÁROP programból finanszírozva készültek el azok 



a tervek, amelynek eredményeként egy valódi cselekvési szándékokat generáló járási 

esélyegyenlőségi programterv született. Ennek egyik kulcseleme a foglalkoztatási paktum 

kezdeményezése, amely fontos piaci és társadalmi szereplőket aktivál, és amelynél konkrét 

célkitűzések között szerepelt a város és környékén élő, foglalkoztatási nehézségekkel 

küzdő csoportok foglalkoztatási integrációjának kezdeményezése, különösen a 

kisgyermeket nevelők, a gyerekes családok, a megváltozott munkaképességű és egyéb 

problémákkal küzdő (alacsony iskolázottságú, mentális és egészségi állapotuk miatt 

munkát nehezen találó, stb.) emberek vonatkozásában. 

A megyei Önkormányzat által koordináltan előkészített Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program keretében az újonnan létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási 

együttműködések, partnerségek (paktumok) lehetőséget kapnak olyan képzési és 

foglalkoztatási programok megvalósítására, amelyek közvetlen és célzott segítséget 

nyújthatnak a hátrányos helyzetű álláskeresők vagy inaktívak munkaerő-piacra történő 

visszajuttatásához, illetve munkába állásához az elsődleges munkaerő-piacon. A 

foglalkoztatási paktumok helyi szinten képesek hatékony és eredményes lépéseket tenni 

az adott térség gazdaságának fellendítése és foglalkoztatási szintjének növelése 

érdekében. A foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési tevékenység alapja a partnerség 

kialakítása, fejlesztése és összefogása, amely révén a paktum partnerség tagjai közös 

érdek mentén lehetőségeik kiaknázásával képesek fejlesztési céljaikat hatékonyan 

megvalósítani. A partnerség a helyi intézmények és szervezetek legszélesebb körének - a 

megyében lévő vállalkozások, képzők, megyei önkormányzatok, civil szervezetek, 

kamarák, egyéb, releváns szervezetek - bevonásával működik. 

Pannonhalma Város Önkormányzata támogatási kérelemhez kapcsolódó 

tapasztalatainak bemutatása 

Projekt címe 

Területi együttműködés a Pannonhalmi járás 

önkormányzatainál a társadalmi felzárkózás érdekében 

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0072 

Projekt indokoltsága 

(megoldandó 

problémák és/vagy 

kihasználni kívánt 

lehetőségek) 

Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének javítása 

Projekt célja(i) Járási esélyteremtő Programterv elkészítése 



Megvalósítás 

kezdete-vége (év) 
2015.04.01.-2015.11.30. 

Támogatás összege 16 332 800Ft 

Önerő összege 0 Ft 

Célcsoportok Hátrányos helyzetű csoportok 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal támogatási kérelemhez 

kapcsolódó tapasztalatainak bemutatása 

 

Projekt címe 

TÁMOP 1.1.2 – „A hátrányos helyzetűek 

foglalkoztatásának javítása (Decentralizált programok 

a konvergencia-régiókban) 

Projekt indokoltsága 

(megoldandó problémák 

és/vagy kihasználni 

kívánt lehetőségek) 

Hazánkban a munkaerő-piaci helyzet egyik jellemzője – a 

fokozatosan javuló mutatók mellett – az alacsony 

foglalkoztatás és az alacsony munkaerő-piaci részvétel. A 

probléma megoldásához a projekt  

a hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak 

foglalkoztathatóságának javításával, a nyílt munkaerő-piacra 

való be-, illetve visszasegítésével kívánt hozzájárulni. 

Projekt céljai 

A projekt célja, hogy a célcsoportjába tartozó személyeket az 

elsődleges munkaerő-piacra segítse, komplex, személyre 

szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez 

igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal, koncentrálva 

azokra a problémákra és problémacsoportokra, amelyek a 

hagyományos eszközökkel és módszerekkel nehezebben 

kezelhetők. 

Megvalósítás kezdete-

vége (év) 
2011.05.01. - 2015.10.31. 

Támogatás összege 2 565 818 048 Ft 

Önerő összege 0 Ft 



Projektben ellátott 

feladatok 

- munkaerő-piaci képzés támogatása 

- elhelyezkedést segítő támogatások 

- vállalkozóvá válás támogatása 

- munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása 

- mobilitási támogatások (pl.: lakhatási támogatás) 

- a célcsoport közvetlen támogatásához kapcsolódó 

megvalósítói tevékenységek 

Megvalósítás 

mérföldkövei 

(legfontosabb 

tevékenységek) 

I. mérföldkő: programba vonás,  2011.05.01 – 2015.07.31. 

II. mérföldkő: megvalósítás,  2011.05.01 – 2015.10.31. 

Célcsoportok 

• az alacsony iskolai végzettségűek 

• a 25 év alatti és pályakezdő fiatalok 

• az 50 év felettiek 

• a GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről, és ápolási díjról 

visszatérők 

• a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

• a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek 

Eredmények, hatások 

A 2011. májusban indult program 2015. november végén teljes 

eredményességgel fejeződött be.  

A bevontak teljesülésének aránya meghaladta a 100%-ot, 

szám szerint: 3954 fő. A programot sikeresen befejezők 

aránya a célértékhez viszonyítva 106,2 %, 3340 fő. Közülük a 

180. napon is foglalkoztatott 2091 fő, ami 182,8%-os 

eredmény. 

 

Projekt címe 
Job Complex - Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 

Projekt indokoltsága 

(megoldandó problémák 

Szlovák-magyar határtérség munkaerő-mobilitásának 

elősegítése. 



és/vagy kihasználni 

kívánt lehetőségek) 

Projekt céljai 

- határ menti munkaügyi és piaci partnerek között közvetlen 

együttműködés elősegítése 

- információ javítása 

- szakmai képesítések átláthatóságának és elérhetőségének 

elősegítése 

- mobilitás akadályainak megszüntetése 

- külföldön történő munkavállalás, tanulás megkönnyítése 

Megvalósítás kezdete-

vége (év) 
2011.09.01.- 2012.08.31. 

Támogatás összege 9 676 460 Ft 

Önerő összege 0 Ft 

Projektben ellátott 

feladatok 

Tanácsadó és közvetítő hálózat létrehozása, tanácsadás és 

információnyújtás a határ menti munkavállalás feltételeiről. 

Megvalósítás 

mérföldkövei 

(legfontosabb 

tevékenységek) 

JobPoint irodák működtetése, felkészítő képzések tartása.  

Célcsoportok Határ menti ingázók 

Eredmények, hatások 

Munkaerő profilok összehasonlítása a határ mentén. 150 

szakmakép kidolgozása. Az információs portál és  tanácsadó 

irodák létrehozása. 

 

 

Projekt címe 
TÁMOP 1.1.1 - Megváltozott munkaképességű emberek 

rehabilitációjának és foglalkoztatásának elősegítése 

Projekt indokoltsága 

(megoldandó problémák 

2008. január 1-től új rokkantsági ellátórendszer lépett életbe, 

ami fontos szerepet töltött be a korai nyugdíjba vonulás 



és/vagy kihasználni 

kívánt lehetőségek) 

csökkentésében. A részleges munkaképesség-csökkenést 

elszenvedett, megváltozott munkaképességű személyek 

ellátását egy olyan átmeneti járadék váltotta fel, amely 

megfelelő rehabilitációval kiegészítve segítette és ösztönözte a 

munkaerőpiacra való visszatérést. Az elhelyezkedés 

segítéséhez a TÁMOP 1.1.1 program biztosította azt a 

fedezetet, amely felkészítette az ügyfelet a munkavállalásra és 

ösztönzést adott a munkáltatónak ahhoz, hogy rehabilitációs 

járadékban részesülő személyt alkalmazzon. 

Projekt céljai 

Az egészségkárosodással élő, megváltozott munkaképességű 

személyek foglalkoztathatóságának javítása rehabilitációs 

szolgáltatásokkal, képzésekkel, támogatásokkal.  Munkáltatók 

ösztönzése megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatására. 

Megvalósítás kezdete-

vége (év) 
2008.03.01.-2013.02.28. 

Támogatás összege 258 196 527 Ft 

Önerő összege 0 Ft 

Projektben ellátott 

feladatok 

- munkaerő-piaci képzések támogatása 

- vállalkozóvá válás támogatása 

- munkáltatóknak nyújtható bér- és bérköltség támogatások 

- munkába járási költségek támogatása 

- munkaerő-piaci és rehabilitációs szolgáltatások nyújtása 

Megvalósítás 

mérföldkövei 

(legfontosabb 

tevékenységek) 

I. mérföldkő: programba vonás, 2008.03.01 – 2011.03.31. 

II. mérföldkő: megvalósítás, 2008.03.01 – 2013.02.28. 

Célcsoportok 

• rehabilitációs járadékban részesülő személyek 

• álláskeresők, akinek egészségkárosodása 40-49 % 

mértékű  

• álláskeresők, akiknek egészségkárosodása 50-79 % 

mértékű, és foglalkoztatása jelenlegi, károsodás előtti 



vagy végzettségének megfelelő más munkakörben 

rehabilitáció nélkül nem lehetséges 

Eredmények, hatások 

Az 5 éves program, minden indikátorát tekintve, 

eredményesen teljesült. A programba vontak száma, a 

programot sikeresen befejezők és a sikeres befejezés után a 

180. napon munkában állók száma is meghaladta az előzetesen 

kitűzött tervszámokat.  

Indikátor                                             TervEredmény 

A programba bevont személyek száma       596 fő 676 fő 

A programot sikeresen befejezők száma      477 fő 480 fő 

A program befejezése után a 180. napon foglalkoztatott   157 

fő  228 fő 

 

3.2. A MEGVALÓSÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE  

Mivel a projektet közszféra kedvezményezettek valósítják meg, és az 5 éves fenntartásért 

is ők a felelősek, így a jelenlegi jogi és szervezeti környezetben biztosított, hogy a pályázati 

felhívásban előírt fenntartási kötelezettség teljesül. 

A jogi, szervezeti környezet kormányzati változtatása esetén a jogszabály alkotójának a 

felelőssége, hogy a fenntartási kötelezettség teljesülése nem sérüljön.  

A konzorcium vezetője Pannonhalma Város Önkormányzata, mely mellett a következő, a 

foglalkoztatás kapcsán fontos szereppel bíró szereplők vesznek részt: 

• Győr-Moson-Sopron Kormányhivatal és a járási hivatala  

• Győr-Moson-Sopron megye Önkormányzata 

• Szent Márton Járóbeteg Központ 

A helyi foglalkoztatási partnerség formailag az együttműködési megállapodás aláírásával 

jön létre. A foglalkoztatási partnerség tagjai pénzügyi, szakmai és egyéb (pl. tárgyi) 

erőforrásokat biztosítanak a program megvalósításához, és közösen megállapodnak arról, 

hogy az egyes partnerek hogyan, milyen módon járulnak hozzá a közös célok eléréséhez. 

A projekt során a széles körű helyi együttműködés megszervezése azzal a céllal történik, 

hogy minél pontosabban azonosításra kerüljenek a térség foglalkoztatási szempontból 

eredő problémái, illetve a rendelkezésre álló helyi erőforrás bevonása a közös 

foglalkoztatási stratégia, jövőkép kialakítása és megvalósítása érdekében. 



A projekt és a partnerségi együttműködés sikere és fenntarthatósága szempontjából is 

kulcskérdés a projekt ideje alatt a szakmai megvalósítók, az önkormányzat, a megyei 

kormányhivatal munkaügyi szervezeti egysége és az egyéb partnerek (kamarák, 

munkaadói szervezetek, civil szervezetek, képzőintézmények) közötti intenzív 

munkakapcsolat. A paktum körültekintő előkészítése folyamata a projekt megvalósításán 

dolgozó szervezetek képviselői közötti hatékony együttműködő-képesség kiépítését 

szolgálja. A fenntarthatóságot támogatja a gazdaság-, és foglalkoztatás-fejlesztési 

együttműködés létrehozásán, megerősítésén dolgozó partnerség kohéziójának kialakulása, 

alapelvek, együttműködési módszerek előre történő tisztázása. 

 



4. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE  

4.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA  

4.1.1. A megvalósulás helyszíne  

Pannonhalma Város Önkormányzatának Hivatala – 9090 Pannonhalma, Dózsa György út 

10.- Paktum iroda helyszíne 

Szent Márton Járóbeteg Központ - 9090 Pannonhalma, Árpád u. 2/a – Munkaerőpiaci 

szolgáltatások helyszíne 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal – 9021 Győr, Árpád u. 32. -  Munkaerőpiaci 

szolgáltatások helyszíne 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal – 9021 Győr, Városház tér 3. – back 

office feladatok 

 

4.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok 

meghatározása  

Előkészítési szakasz tevékenységei: 

• Előzetes projekt koncepció kialakítása: a projekt céljainak, tevékenységeinek, 

területi hatályának meghatározása a konzorciumi tagokkal közösen 

• Projekt költségvetési tervezés: a projekt tervezett tevékenységeihez tartozó 

költségek meghatározása, csoportosítása, rögzítése 

• Igényfelmérés: a városi munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő-

igényének, képzési igények egyeztetése a Kormányhivatallal 

• Megvalósíthatósági Tanulmány: a támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó, 

részletes, a projektet megalapozó dokumentum elkészítése 

• Konzorciumi partnerség építés: a partnerek között kötendő konzorciumi 

együttműködésének előkészítése, egyeztetések lefolytatása 

• Paktum partnerség építés: a paktum partnerségbe bevonandó helyi, releváns 

szervezetek összegyűjtése 

• Támogatási kérelem összeállítása és benyújtása 

Mérföldkő 

sorszáma 

Mérföldkő 

elérésének 

tervezett 

dátuma 

Megvalósítani tervezett 

eredmény leírása 

 

Felelős 

1 2017.03.31. Paktumszervezet felállításának 

megkezdése és működtetése, 

Pannonhalma 

Város ÖK 



helyzetfeltárás, partnerkeresés, 

stratégiaalkotás, Munkaerő-

piaci, vállalkozásfejlesztési és 

munkaerő igényfelmérések 

elkészítése. 

2 2017.06.30. A paktumok fenntartható 

működésére is garanciákat 

nyújtó, paktumot alapító 

együttműködési megállapodás 

aláírása és stratégia 

megalkotása és 

elfogadása, Paktum iroda, 

irányító csoport, partnerségi 

fórum felállítása és 

működtetése, továbbá a 

támogatói döntésben szereplő 

feltételek teljesítése. 

Pannonhalma 

Város ÖK ; 

paktum tagjai 

3 2017.08.31. Toborzás, kiválasztás Képzések 

megkezdése 

Eredményességmérési keretre 

vonatkozó indikátor 

részteljesülésének bemutatása. 

Szent Márton 

Járóbeteg 

Központ 

4 2017.10.31. Foglalkoztatás megkezdése. 

Munkaerőpiaci szolgáltatások 

nyújtása. 

Eredményességmérési keretre 

vonatkozó indikátor 

részteljesülésének 

bemutatása. 

Kormányhivatal 

5 2018.04.30. Képzések és foglalkoztatási 

elemek 50%-os teljesülése, 

belső monitoring, felkészülés a 

minősítési eljárásra. 

Kormányhivatal 

6 2018.10.31. Projekt fizikai befejezése, 

paktum minősítési eljárás 

befejezése, Paktum működési 

tapasztalatainak összegyűjtése, 

megosztása 

Kormányhivatal 

 

Az előkészítés részletesen az MT 2.3.1 Pannonhalma Önkormányzatának tevékenységei 

pontban kerül bemutatásra. 

 

4.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése  

a., Társadalmi és gazdasági hatások, esélyegyenlőség 

Területi Operatív Programban támogatásra kerülő nagy része a helyi munkaerő-piac és a 

humán tőke fejlesztésén keresztül kíván gazdasági növekedést generálni. A TOP 5.1.2 



projektben a paktumban meghatározó partnerek konzorciumi bevonásával a térségben élő 

hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak humán fejlesztése és foglalkoztatása valósul 

meg, ezáltal a projektbe bevonásra kerülő célcsoport tagok értékteremtő munkát tudnak 

végezni. A paktum partneri együttműködés célja, hogy a köz és magánszféra szereplői 

között szervezett intenzív párbeszéd révén ösztönözze a foglalkoztatást az adott 

térségben, ezáltal pedig feltárja és ösztönözze a lehetséges foglalkoztatási lehetőségeket, 

új munkahelyeket, beazonosítsa azok követelmény rendszerét, valamint elősegítse 

képzéssel, tanácsadással a munkavállalók elhelyezkedését. A fejlesztési projektbe bevont 

vállalkozások ki tudják elégíteni fejlesztéseik szakember igényüket, így minőségi 

munkakörülményeket biztosítanak az alkalmazottak számára és példát nyújtanak más 

térségi foglalkoztatók számára is. A projektben közreműködő vállalkozások gazdasági 

fejlődésének az egyik alapfeltétele javulhat a megfelelő felkészültségű munkaerő 

rendelkezésre bocsátásával és foglalkoztatásával, hiszen a humánerőforrás hiányával 

küzdenek évek óta.  

A hatások kiváltása érdekében partnerségi együttműködéssel készül egy 

gazdaságfejlesztési- és szolgáltatási stratégia az ahhoz kapcsolódó 3 éves Akciótervvel és 

közös projekttervekkel, az önfoglalkoztató kezdő vállalkozások segítése illetve 

megerősítése érdekében tanácsadási, és képzési program kerül kialakításra, valamint 

további, képzési, tanácsadási programok indulnak a változó munkaerő-piaci 

körülményekhez való alkalmazkodás érdekében álláskeresők és inaktívak számára. A 

beavatkozások kiegészíthetők további a foglalkoztatást ösztönző pénzügyi 

támogatásokkal, illetve a további TOP és GINOP projektek munkaerő igényének 

kiszolgálásával vagy indokolt esetben egy térség, vagy település foglalkoztatásában 

meghatározó, de strukturális, menedzsment problémákkal küszködő vállalkozások 

szervezeti modernizációjának ösztönzésével. 

A pannonhalmi térség gazdasági és foglalkoztatási adottságaira reagáló foglalkoztatási 

program egyértelműen hozzájárul új munkahelyek teremtéséhez, aminek a hatása több 

szinten is megmutatkozik: 

• megnövekedik az érintett munkaadók hatékonysága és kapacitása, ezáltal 

képessé válnak a teljesítmény-növelésre, amelyet alacsonyabb költségszinten 

tudnak végrehajtani, ami növeli profitabilitásukat. Az így keletkezett 

többletbevételt fejlesztésre tudják fordítani, mindezek által pedig javul a 

likviditásuk és erősödik a piaci versenyképességük; 

• helyi/térségi munkahelyteremtés eredményeképpen bővül a foglalkoztatás és 

csökken a munkanélküliség, ami növeli az elégedettséget mind a lakosság, mind 

a vállalkozások körében; 

• a települési önkormányzatok esetében emelkedhetnek a helyi iparűzési adóból 



származó bevételek; 

• a célzott támogatásokkal megerősödhetnek a térségi húzóágazatok. 

 

A foglalkoztatás ösztönzését szolgáló támogatások odaítélésénél előnyben kell részesíteni 

a TOP/ERFA forrásból támogatott üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások, 

valamint a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztések humánerőforrás igényeit kiszolgáló 

kérelmeket. Mindez járulékos pozitív hatást generál a munkaerőpiacon, hiszen egyfelől 

javítja az üzleti infrastruktúra kihasználását, a vállalkozások betelepülését, másfelől a 

kisgyermekes szülők munkaerő-piaci reintegrációját is könnyebbé teszi. 

 

Közvetett és közvetlen hatások: 

 

1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac: A projekt megvalósításának köszönhetően az elnyert 

támogatás segítségével a célcsoportból:   

- 65 fő vesz részt a foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban, 

- 13 fő jut a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz, 

- 8fő rendelkezik állással a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a 

támogatás után hat hónappal.  

 

2. Munkakörülmények: A képzésnek, tanácsadásoknak és mentorálásnak köszönhetően 

felkészült munkavállalókat kerülhetnek alkalmazásra a célterület vállalkozásai által, akik 

képesek lesznek a számukra biztosított korszerű munkakörnyezetben is ellátni a tőlük várt 

feladatokat. 

 

3. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme: A paktum projekt 

megvalósítása során szoros együttműködést alakít ki a konzorcium a fiatal hátrányos 

helyzetű munkaerő-piaci csoportok és az azok foglalkoztatását elősegítő társadalmi 

szervezetekkel. A program megvalósítása során szakmai véleményük beépítésre kerül. A 

programban résztvevők között lesznek hátrányos helyzetű álláskereső fiatalok is, akiknek 

sikerei példaként multiplikátorként működnek az adott csoport gazdasági helyzetére nézve. 

4. Esélyegyenlőség: A projektben a tervezéskor az esélyegyenlőségi célkitűzések szem 

előtt tartásával, a partnerség létrehozatalában és működtetésében az esélyegyenlőségi 

vállalások teljesítésével a projekt hozzájárul az esélyegyenlőség javulásához. A projekt a 

támogatott képzési és foglalkoztatási komponensek esetében is figyelembe veszi ezeket a 

szempontokat és nem kirekesztő egy társadalmi csoporttal szemben sem. A B. 

főtevékenység indítása előtti előkészítési szakaszban meghatározzuk, hogy a 

képzés ideje alatt a célcsoport milyen mértékben igényli a képzések ideje alatt 

gyerekfelügyeletet, vagy más hozzátartozó ápolását/gondozását. Jelenleg ez a 



költség nem szerepel a költségvetés tervezetekben, de az előkészítés során 

pontosított igények alapján a TSZ kötést követően átcsoportosítással szeretnénk 

kezelni ezt. 

 

5. Területi kiegyenlítődés: A pannonhalmi paktum hatásterületén működő vállalkozások 

széles körében lesznek elérhető képzések és támogatott foglalkoztatás, ezek elérhetővé 

válnak az aprófalvas területek lakók számára is, a kialakított korszerű IT rendszernek 

köszönhetően pedig csökken az utazások száma a projekten belül.  

 

6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme: A programba bevont 

családosok napi beosztása figyelembevételre kerül a képzések időpontjának kitűzésekor, 

hogy ne jelentsen problémát a gyereknevelés mellett a programban való részvétel.  

Az esélyegyenlőségi vállalások teljesítése:  

Az esélyegyenlőségi vállalások teljesítése a Főpályázó felelőssége, ennek keretében 

Pannonhalma város vállalja, hogy a projekt megvalósítása során és a projekt fenntartási 

időszakában alkalmazni fog 1 fő esélyegyenlőségi munkatársat, valamint a projekt 

nyilvános rendezvényein, kommunikációjában és viselkedésében az esélytudatosságot 

fejezi ki, nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő 

előítéleteket. A Város Önkormányzata 2015. őszén készítette el a helyi esélyegyenlőségi 

programját, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 

évi CXXV. törvény 31 §. (6) bekezdésének megfelelő Helyi Esélyegyenlőségi Programját és 

az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervét, melynek céljait a projekt tervezésekor is 

figyelembe veszi 

b., Fenntartható gazdasági működés és környezeti fenntarthatóság 

Fontos szempont, hogy tervezett TOP 5.1.2 projekt középpontjában ugyan a sikeres 

munkaerő-piaci elhelyezkedés elősegítése és a vállalkozások munkaerő igényének 

kielégítése áll a paktum partnerség tevékenységével, de nem szabad figyelmen kívül 

hagyni a környezeti szempontokat, a táji adottságokat és a hagyományok messzemenő 

figyelembe vételét sem. Remélhetőleg a konzorciumi partnerként bevont szervetek 

jelenléte a projektben bizalmat kelt a térség lakóiban, foglalkoztatóiban, egyben 

lehetőséget biztosít arra, hogy olyan szereplők is részt vegyenek a megvalósításban, akik 

képesek a térség társadalmi, gazdasági, környezeti megújulásához hozzájárulni. 

Pannonhalma Város Önkormányzata konzorciumi partnereként bevonásra kerülő Győr-

Moson-Sopron megyei Kormányhivatal, mint kötelezően bevonandó partner vesz részt a 

projektben, feladata a célcsoportot érintő támogatások valamint egyéb szakmai 

szolgáltatások biztosítása. A harmadik partnerként bevont Szent Márton Járóbeteg Központ 



a térségi munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításában vesz részt, bevonásuk szolgáltatási 

tapasztalatuk és kapcsolatrendszerük miatt fontos. A negyedik partner a Győr-Moson-

Sopron megyei Önkormányzat a projekt menedzsment feladatokat fogja ellátni, egy helyen 

és ezáltal hatékonyan kezelve több helyi paktum menedzsmentjét 

Közvetett és közvetlen hatások: 

- Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás: Egy ilyen jellegű és méretű projekt 

dokumentálása nagy mennyiségű papírfelhasználással jár. A projekt újrahasznosított papír 

használatának előnybe részesítésével és az adminisztráció nagy részének IT rendszerben 

történő végzésével kívánja csökkenteni a hulladékképződést és a hulladék-hasznosítást. 

Közvetlenül a programban résztvevők környezeti tudatosságának javításával csökkenthető 

a hulladéktermelés a városban. 

- Környezeti kockázatok megjelenése: A projekt előkészítése során hangsúlyt kapott a 

környezeti kockázatok felmérése, és bekövetkezésük minimalizálásához a partnerek a 

Főpályázótól szakmai segítséget vehetnek igénybe a Polgármesteri Hivatal szakembereitől.  

- Mobilitás, energia-felhasználás: A projekten belül a képzések kihelyezettek, és a képzési 

helyszínek kiválasztásakor, valamint a projektiroda és a paktumiroda kialakításakor és 

felszerelésekor figyelembe vételre kerül az energia-felhasználás csökkentés lehetséges 

módjai.  

A környezeti fenntarthatósági vállalások teljesítése: 

A környezeti fenntarthatósági vállalások teljesítése a Főpályázó felelőssége, ennek 

keretében Pannonhalma város Önkormányzata vállalja, hogy környezeti szempontokat 

alkalmaz eszközök, irodaszerek, szolgáltatások beszerzésénél, valamint környezetvédelmi, 

vagy fenntarthatósági megbízottat jelöl ki a projekt megvalósítása és a fenntartási időszak 

során. A projekt rendezvényei helyszíneinek kiválasztásakor is környezetbarát 

tömegközlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesülnek. 

 

4.1.4. Pénzügyi terv  

Módszertan és pénzügyi elemzés 

A projekt nem jövedelemtermelő, alapvetően közhasznú tevékenység, a projekt gazdáknak 

a projekt megvalósítása és fenntartása során bevétele nem keletkezik. Éppen ezért a 

pénzügyi terv vizsgálatának időhorizontját a projekt megvalósításának időtartamára 

határoztuk meg, 2 pénzügyi évet érintően.  



Jelen pályázatban a támogatás mértéke a Pályázati Felhívás 5.3. pontja alapján 100%-os. 

Mivel a támogatás 100%-os így önerőt a projekt nem igényel.  

A konzorciumi partnerek közül a Szent Márton Járóbetegközpont Nonprofit Kft. végez 

vállalkozási tevékenységet, Pannonhalma Város Önkormányzata, és a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal nem végez vállalkozási tevékenységet és a projekttevékenység 

jellege nem vállalkozási.   

A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye a projekt 

Kedvezményezettje és szakmai együttműködő partnerei.  

A projektben nem támogatható (vagy támogatható, de nem jelen projekt részének 

tekintett) tevékenységek nem valósulnak meg, és nem támogatható költségek sem 

szerepelnek benne. 

Az amortizáció kezelésének módja: a projektben amortizáció elszámolására nem kerül sor. 

Az Áfa a fő kedvezményezett és a partnerek számára nem visszaigényelhető, így 

valamennyi költség bruttó módon, ÁFÁ-val növelt értékkel szerepel a kimutatásokban. 

A beruházási költségekhez kapcsolódó jelentős mértékű árváltozásra a tanulmány 

készítésének idejekor nem számítunk.  

Költségvetés 

I. szint 
Költségkategória 

II. szint Költségtípus 
Pannonhalma 

Város 
GYMS KH 

Járóbeteg 
központ 

GYMS MK 

Projektelőkészítés költségei 
       6 000 000      

                               
-      

                               
-      

                               
-      

  

Előzetes tanulmányok, 
helyzetelemzés költsége 
(MT) 

    5 000 000      
                               
-      

                               
-      

                               
-      

  
Közbeszerzés költsége 

    1 000 000      
                               
-      

                               
-      

                               
-      

Beruházáshoz kapcsolódó költségek 
                               
-      

                 
623 027      

                               
-      

                               
-      

  

Eszközbeszerzés 
költségei (KH: íróasztal, 
görgős konténer, 
iratszekrény, forgószék, 
laptop, 1 db 
mobiltelefon, az 
önkormányzat részére  
iroda bútorzat és egyéb 
eszközök)   

                 
463 027      

                               
-      

                               
-      

  
Immateriális javak 
beszerzésének költsége   

                 
160 000      

                               
-      

                               
-      



Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
szolgáltatások költségei      7 954 000      

                               
-      

                               
-      

                               
-      

  
Képzéshez kapcsolódó 
költségek 

                               
-      

                               
-      

                               
-      

                               
-      

  

Egyéb szakértői 
szolgáltatás (kötelező 
elemek, melyeket nem 
a paktum iroda 
munkatársai látnak el:   
foglalkoztatási stratégia 
és projekttervek ,  
paktum munkaprogram 
és akcióterv ,  PAktum 
SZMSZ és ügyrend, 
eljárásrendek ,  
rendezvényelőkészítés 

     7 454 000      
                               
-      

                               
-      

                               
-      

  

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások költségei 
(honlap is)       400 000      

                               
-      

                               
-      

                               
-      

  

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 
biztosításának költsége      100 000      

                               
-      

                               
-      

                               
-      

  

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó bérleti díj 
(catering, terembérlet 
is) 

                               
-      

                               
-      

                               
-      

                               
-      

  
Egyéb költségek 

                               
-      

                               
-      

                               
-      

                               
-      

Szakmai megvalósításban közreműködő 
munkatársak költségei       2 300 000       10 590 000      10 032 973      

                               
-      

  

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás (1. 
főtevékenység 
bérköltsége, nem a 
KH),  
Lehetséges 
tevékenységek: 1) 
paktum iroda 
működtetése 1 fővel, 2) 
működési tapasztalatok 
összegyűjtése, 
megosztása 3) 
partnerségi projekt 
folyamat do       2 300 000      

                               
-      

                               
-      

                               
-      

  

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás (2.a 
főtevékenység: 
képzéssel, 
foglalkoztatással 
összefüggő szakmai 
tevékenységek 
bérköltsége, csak a 
KH),  
Lehetséges 
tevékenységek: a 
célcsoportokkal és a 
foglalkoztatókkal 
kapcsolatos admin   10 000 000      

                               
-      

                               
-      



  

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás (2.b 
főtevékenység: 
munkaerőpiaci 
szolgáltatásokkal 
kapcsolatos szakmai 
tevékenységek 
bérköltsége, 
megosztva is lehet 
KH és más között)   

                               
-      10 032 973        

  

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó útiköltség, 
kiküldetési költség   

                 
590 000          

Célcsoport támogatásának költségei 
                               
-      60 000 000      

                               
-      

                               
-      

  

Célcsoport személyi 

jellegű ráfordításai 

                               

-      50 000 000      

                               

-      

                               

-      

  
Célcsoport lakhatási- és 
útiköltsége 

                               
-      

                               
-      

                               
-      

                               
-      

  
Célcsoport képzési 
költségei 

                               
-      10 000 000      

                               
-      

                               
-      

  

Célcsoport által igénybe 
vett munkaerő-piaci 
szolgáltatások költségei 
amennyiben a 
kormányhivatal 
beszerezteti a 2. 
főtevékenység b) 
tevékenységeit.  
Lehetséges 
tevékenységek külső 
szolgáltató 
bevonásával: 
Önkormányzat: 
munkaerőpiaci 
szolgáltatások igényb 

                               
-      

                               
-      

                               
-      

                               
-      

Projektmenedzsment költség 
                               
-      

                               
-      

                               
-        2 500 000      

  

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 
ráfordítása   

                               
-      

                               
-       2 500 000      

  

Projektmenedzsmenthez 
kapcsolódó útiköltség, 
kiküldetési költség 

                               
-      

                               
-      

                               
-      

                               
-      

  

Projektmenedzsmenthez 
igénybevett szakértői 
szolgáltatás díja 

                               
-      

                               
-      

                               
-      

                               
-      

  

Egyéb 
projektmenedzsment 
költség 

                               
-        

                               
-      

                               
-      

Általános (rezsi) költség 
                               
-      

                               
-      

                               
-      

                               
-      

  
Egyéb általános (rezsi) 
költség 

                               
-      

                               
-          

      16 254 000       71 213 027      10 032 973          2 500 000      

 

Cash flow 

Az egyes konzorciumi tagok által igényelhető támogatási előleg összegét az alábbi táblázat 

mutatja be: 



 Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg Igényelt előleg 

1. 

Pannonhalma 

Város 

Önkormányzata 

16 254 000      16 254 000      16 254 000      

2. 

Győr-Moson-

Sopron Megyei 

Kormányhivatal 

71 213 027      71 213 027      71 213 027      

3. 

Szent Márton 

Járóbeteg 

Központ 

Nonprofit 

Közhasznú 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság  

10 032 973      10 032 973      5 016 486 

4. 

Győr-Moson-

Sopron Megyei 

Önkormányzati 

Hivatal  

2 500 000      2 500 000      2 500 000      

 

A járóbeteg központ kivételével minden tag a teljes támogatási összeget megkaphatja 

előlegként, így itt likviditási problémák nem merülhetnek fel, míg a járóbeteg központ 

esetében a támogatási összeg 50%-a kerül előlegként lehívásra, amelyből a második 

mérföldkőtől tervezett tevékenysége biztonsággal megvalósítható, mivel a 3-6 

mérföldkövekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek keretében az ebből az előlegből 

finanszírozott bérköltségeket folyamatosan be tudjuk nyújtani elszámolásra. 

Méretgazdaságosság 

A paktum területi hatálya Pannonhalma Város közigazgatási területére terjed ki. 

Méretgazdaságossági szempontból kedvezőbb lett volna egy járási paktum megvalósítása, 

de ebben az esetben a megyei paktummal területi átfedésbe kerültünk. A Pannonhalma 

foglalkoztatási paktum a legalacsonyabb összköltségű ilyen pályázat GyMS megyében.  

 

 

 

 



4.1.5. Kockázatelemzés  

a. Pénzügyi kockázatok elemzése 

 

Kockázat 

megnevezése 

Erőssége (kis - 

közepes - nagy) 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

(alacsony – 

közepes - nagy) 

Kezelés módja 

A projekt 

finanszírozásában 

tervezett kifizetések 

megérkezésének 

elhúzódása 

Közepes Alacsony 

A támogatási szerződés megkötése 

után lehívható lesz a támogatási 

előleg, amely gyors igénylésével 

csökkenthető a likviditási probléma 

kockázata, továbbá a kifizetési 

igénylések benyújtása olyan 

ütemterv szerint készült el, amely 

révén biztosítható a konzorcium 

tagjainak a projekt előrehaladása. A 

kockázat minősítése során a 

vonatkozó jogszabályban a 

kifizetésekre szóló rögzített 

határidőket vettük alapul, valamint 

a pénzáramlás tervezésekor is ezt 

vettük figyelembe. 

A projektben 

tervezett 

tevékenységeinek 

esetleges időbeni 

elhúzódása esetén 

nem teljesül a 

pénzügyi ütemterv 

Közepes Alacsony 

A projekt megvalósítása során 

folyamatos monitoringot 

biztosítunk, a projekt pénzügyi és 

szakmai tervezéskor 

tartalékidőszakokat építettünk be 

az egyes folyamatokba, a 

monitoringnak köszönhetően pedig 

időben korrigálásra kerülhetnek az 

eltérések. 

A TOP támogatások 

időben való 

elszámolása és a 

támogató általi 

kiegyenlítése 

Nagy Alacsony 

A partnerek felkészítése az 

elszámolásokra, folyamatos 

monitoring alkalmazása. Tartalék 

összegek felszabadítása igény 

esetén, vagy a projekt átütemezése 



A konzorciumi 

tagoknál jelentkező 

csúszások a felmerülő 

kiadások 

finanszírozásánál. 

Közepes Alacsony 

A projektszervezet folyamatos 

kapcsolatban lesz a tagok 

menedzsmentjével, rendszeres 

találkozókon és folyamatos 

jelentések adásával teszik közzé a 

tevékenységek és a költségek rájuk 

vonatkozó részét, így az esetleges 

módosításokra időben és 

hatékonyan kerül sor (esetlegesen a 

beépített tartalékidőszakokban). 

A fenntartási költség 

rendelkezésre állása 
Közepes Alacsony 

A projekt megvalósításához olyan 

partnerség került kialakításra, 

amelyben a résztvevő szervezetek 

kompetensek a projekt 

eredményeinek fenntartásában és 

forrásaikat eszközeiket tudják is 

hasznosítani ennek érdekében.  

 

A pénzügyi kockázatok elemzésének (érzékenységvizsgálat) célja annak meghatározása, 

hogyan módosítja a projekt megvalósíthatóságát az egyes költség paramétereinek, illetve 

az ezekre ható főbb tényezőknek a tervezettől való eltérése. A vizsgálat célja a kritikus 

változók és paraméterek kiválasztása. A projekt pénzügyi és gazdasági megtérülése több 

olyan tényezőre (inputok, hatótényezők) épül, melyek változása jelentősen befolyásolhatja 

az elvégzett számítások eredményét, de mivel a projekt közcélú, nem jövedelemtermelő, 

a pénzügyi mutatók számítása nem végezhető el. 

  



b. Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 

 

Kockázat megnevezése 
Erőssége (kis - 

közepes - nagy) 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

(kis – közepes - 

nagy) 

Kezelés módja 

Jogi szempontok: - Közepes Alacsony A megyei és a többi helyi paktum 

partnerség bevonása az 

együttműködésbe, a hatályos 

működési és döntéshozatali 

szabályok figyelembe vétele. 

A jogszabályi környezet 

változása 
Közepes  Nagy  

A programban résztvevő 

foglalkoztatókat, a Kormányhivatal 

működését, továbbá a 

munkakeresők elhelyezkedését, 

végül a projekt megvalósításának 

intézményi és eljárási szabályozási 

környezetét érinthetik elsősorban 

jogszabályi változások, melyek 

hatással lesznek a projekt 

eredményeire: 

- a munkáltatókat érintő 

kedvezőtlen változásokat oly 

módon próbáljuk kezelni, hogy 

az esetlegesen a projektből 

kilépők helyére új 

munkáltatókat keresünk; 

- a Kormányhivatal jogkörét 

érintő módosítások negatív 

hatásai várhatóan központi 

kormányzati szinten lesznek 

kezelve tekintettel arra, hogy a 

országos szinten több 

különböző foglalkoztatást 

élénkítő projektbe kerülte 

bevonásra; 



- az eljárásrendi szabályok 

módosítását megfelelően 

rugalmas menedzsment 

szervezettel kezelni tudjuk; 

- az álláskeresők státuszában és 

az alkalmazásuk feltételeiben 

történő változásokra a 

Kormányhivatalok megfelelő 

szakértelemmel fognak 

reagálni, segítve a projekt 

előrehaladását; 

- a Járás hivatalok térségi 

jelenléte és a velük való 

együttműködés minősége 

jelentősen befolyásolhatja a 

megvalósítás időbeliségét. 

Intézményi 

szempontok: - 

Kis Közepes A munkaügyi szervezetnél a 

járások szintjén történik az 

ügyintézés, egy városi paktum 

esetében ehhez hozzá kell igazítani 

a közvetítési rendszert 

Társadalmi 

szempontok: 

Foglalkoztatói 

előítéletek miatt a 

hátrányosabb helyzetű, 

nehezebben 

aktivizálható 

élcsoportok kimaradnak 

a projektből 

Közepes Közepes A foglalkoztatók számára nyújtott 

szolgáltatásoknál és a 

munkavállalók bevonásánál a 

konzorcium biztosítja az egyenlő 

bánásmód elvét. A toborzás során 

partnerszervezetek segítségével 

minden lehetséges célcsoporthoz 

eljuttatjuk a projekttel kapcsolatos 

információkat, illetve elsősorban a 

hátrányos helyzettel érintett 

csoportok tagjait fogjuk toborozni 

(a projekt szakmai elvárásainak 

megfelelően), mégpedig 

személyre vagy mikrocsoportra 

szabott programmal. Mivel a 

projekt keretében végbemenő 

tevékenység sorozat végső soron a 



célcsoportok (hátrányos helyzetű 

álláskeresők) érdekeit 

(szükségleteit) szolgálja, így 

negatív fogadtatásától (társadalmi 

ellenállás) nem kell tartani. 

Szakmai szempontok: A 

projektbe bevont 

munkavállalók közül túl 

sokan morzsolódnak le, 

amely megnehezíti a 

vállalt indikátorok 

teljesülését. 

Nagy Alacsony Több lépcsős kiválasztási folyamat 

alkalmazása, tartalék emberek 

biztosítása lemorzsolódás esetére, 

a konzorciumi tagok folyamatosan 

figyelemmel kísérik a 

megvalósítást. 

Pénzügyi-gazdasági 

fenntarthatósági 

szempontok: A 

továbbfoglalkoztatáshoz 

szükséges anyagi 

források nem állnak 

rendelkezésre. 

Nagy Alacsony A foglalkoztatók rendelkezésére áll 

a továbbfoglalkoztatáshoz 

szükséges anyagi fedezet, erről 

jogi nyilatkozatot is kell tenniük. A 

fenntartási időszakban már 

bevételt is termelnek a 

foglalkoztatottak, amelyet a 

továbbfoglalkoztatásra lehet 

fordítani. 

Az abszorpciós 

képesség alacsony 

voltából adódó 

kockázatok: likviditási 

problémák párhuzamos 

projektek finanszírozási 

igénye miatt 

Kis Alacsony Az önkormányzat és a konzorciumi 

partner szervezetek 

párhuzamosan futó projektjei 

esetében is rendelkezésre állnak 

likviditási tervek, amelyek 

biztosítják a zavartalan 

megvalósítást. 

 

A kockázati tényezők mérsékelése: a fenti táblázatból látható, hogy az azonosított 

kockázatok túlnyomó része az alacsony és a közepes kategóriába sorolható. Az egyes 

kockázatok kezelésének módszere függ egyrészt a kockázat kategóriájától (alacsony, 

közepes, magas, kritikus), valamint annak jellegétől. A kockázatok kezelése során 

kiemelkedő jelentősége van a projektmenedzsment tevékenységének. Az azonosított 

kockázatok jelentős része a felkészült és gyakorlott projektmenedzsment csapat 

(projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi munkatárs, stb.) alkalmazásával 

eredményesen kezelhető, minimalizálható. Kiemelt feladatnak tekintjük a 

kockázatmenedzsment hosszú távú fenntartását, megfelelően elkülönítve a pénzügyi 



jellegű, valamint a megvalósítás és fenntartás vonatkozásában feltárt kockázatok 

kezelését. 

4.1.6. Fenntartás  

Pannonhalmán a foglalkoztatási partnerség előkészítésével paktum iroda felállítását 

követően megkezdőnek a paktum szakmai tevékenységek és a célcsoportok bevonása, 

támogatása érdekében végzett munka. Az Önkormányzat a paktummal kapcsolatos 

feladatai mellett számos egyéb feladatot is ellát, azonban tevékenységeit össze tudja 

hangolni. A paktum menedzsment szerepet ellátó Önkormányzat a paktum sikeres 

működésének érdekében külön szakmai vezetőt és 1 paktum munkatársat alkalmaznak, 

akik a szakmai feladatok ellátásáért, a paktum működtetéséért felelnek. A projekt 

befejezését követően a projektgazda további partnerségi programok megvalósítását 

tervezi a projektben elindított szolgáltatások igénybevételével, további foglalkoztatók 

bevonásával. A projekt fenntartásához szükséges emberi erőforrások rendelkezésre állnak 

a fenntartási időszakban is a projektgazdánál és a partnereknél is. A Járóbeteg Központnál 

rendelkezésre álló munkaerő-piaci szolgáltatási kapacitás a projekt időszakán túl is 

rendelkezésre áll hasonló programok és piaci igények kielégítésére is. A kölcsönös 

együttműködések révén a pályázó szervezet személyi feltételei kiegészülnek a projekt 

partnerek humán kapacitásaival. Az önkormányzati-kormányzati-civil konzorciumi 

partnerség mintaértékű együttműködést hozhat létre a vállalati szektor igényeinek 

kiszolgálásában. A bevont vállalkozások a felkészített munkaerő segítségével is 

folyamatosan fejlesztenek, stabilabbá válnak piaci pozícióik, és helyi adófizetési 

képességük is. 

Pannonhalma város a paktum együttműködés keretében programszerű és integrált, a 

város területére kiterjedően gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködést 

valósít meg fenntartható módon. Ennek keretében a célcsoport képzése, foglalkoztatása 

valósul meg programszerűen. A városi foglalkoztatási együttműködése a paktum földrajzi 

területének egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel fog működin a fenntartási 

időszakban is. Mivel a foglalkoztatásban és a térségben releváns szereplők bevonásával 

kerül létrehozásra a partnerség így egy körültekintő gazdaság - és foglalkoztatás-

fejlesztési helyzetelemzés készülhet, amelyre tud majd építeni a gazdaság - és 

foglalkoztatás-fejlesztési stratégia és az annak megvalósítását segítőkoordináció is. A 

fenntarthatóságot az is elősegíti, hogy az együttműködő szervezetek összehangolják a 

paktum földrajzi területén elérhető gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, aktív kapcsolatot 

tartanak a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel, 

támogatják a szociális gazdaság fejlődését, kidolgoznak és megvalósítanak, képzési- és 

foglalkoztatási, önfoglalkoztatási programokat. Összekapcsolják a város és a térség 

fejlesztési programjait, és fejlesztési forrás koordinációt valósítanak meg.  



5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 

5.1. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA  

A Pannonhalma Önkormányzat általa vezetett konzorcium részéről a TOP 5.1.2 

konstrukcióba benyújtásra kerülő támogatási kérelem keretében megvalósuló 

kommunikációs tevékenység célja, hogy a támogatási kérelmet és annak eredményeit 

minél többen megismerjék, hogy a kommunikációs eszközök segítségével a támogatást 

igénylő minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a 

döntéshozók és a célcsoportok számára a megvalósult fejlesztésekről, és arról a tényről, 

hogy EU támogatásból valósult meg a támogatási kérelem. A nyilvánosságot és a 

kommunikációs biztosító tevékenység további célja, hogy segítse elő a projekt átfogó és 

specifikus céljainak megvalósulását és biztosítsa, hogy a projekt előrehaladásáról, 

eredményeiről a projekt célcsoportja (mint a közvetett és mind a közvetlen), a tágabb 

környezet és a projekt finanszírozásában közreműködő szervezetek megfelelő 

tájékoztatásban részesüljenek.  

Az Önkormányzat mint projektgazda a fejlesztés során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy 

a célcsoportot tájékoztassa arról, hogy a fejlesztés Európai Uniós forrásból valósul meg. A 

tájékoztatás a központi nyilvánossági útmutatónak megfelelően szövegesen és a logó 

elhelyezésével történik minden lehetséges nyomtatott és elektronikus kommunikációs 

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

kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez 

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

A projekt megvalósítás időszakában nagy hangsúlyt kap a helyi társadalom tájékoztatása. 

A tájékoztatási tevékenység célja ebben az időszakban a projekt megvalósítás által 

bekövetkező kedvező változások tudatosítása a célcsoportban, illetve a projekt pozitív 

fogadtatásának elősegítése.  

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról/zárásáról: A sajtótájékoztatót követően a 

regionális média, különösen a régióban megjelenő ingyenes terjesztésű heti vagy havilapok 

elektronikus médiumok részére sajtóközlemény és képanyag kerül kibocsátásra, szükség 

esetén pedig sajtó-hirdetés feladására, sajtótájékoztató szervezésre is sor kerülhet. 

Tájékoztatás a kedvezményezett honlapján: A projekt megvalósulása során a főpályázó a 

projekt teljes megvalósítási szakaszában szolgáltat információkat: közzé teszi az elkészült 

sajtótájékoztatókat. 

Egyéb tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása:  

• emlékeztető tábla elhelyezése a projekt helyszínén 



• sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése  

• Információs anyagok, kiadványok készítése pl. fotódokumentáció készítése, 

esettanulmányok készítése. 

• az elektronikus pályázói felületen a térképi információk feltöltése a projekthez 

kapcsolódó tartalommal 

• Elektronikus hírlevelek kiküldése paktum tagoknak 

• Személyes, folyamatos kapcsolattartás és együttműködés. 

A tervezet fejlesztés jellegéhez illeszkedően a paktum partnerség összejövetelein, 

rendezvényein ugyancsak élni kell a tájékoztatás lehetőségeivel, ennek lehetséges formái 

a konferenciákon, fórumokon előadások tartása, illetve prospektus, honlap, hírlevél 

készítése és széles körben történő elérhetővé tétele. 

5.2. A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE, 

KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA  

A Pannonhalmi foglalkoztatási paktum érintettjei esetében a kommunikációs tevékenység 

során szükséges a belső és külső kommunikációs tevékenység és ennek megfelelően a 

belső és külső kommunikációs célcsoportok körének szegmentált lehatárolása és önálló 

kezelése. A célcsoportok között lehet átfedés, illetve a belső és külső kommunikáció során 

alkalmazott eszközök is. A belső kommunikáció célcsoportját a projektmenedzsment 

szervezethez tartozók, illetve a projektben aktívan közreműködők jelentik. 

A projekttel szoros kapcsolatban állók: az előkészítésben és kivitelezésben aktívan 

közreműködő szervezetek, akik ismerik a projekt hátterét és céljait. A támogatás 

megítélésében, a forrásfelhasználásban, illetve a projekt eredményeinek megvalósításában 

intézményi feladatköréből adódóan jelentős szerepet játszik a Közreműködő Szervezet. A 

projektről elsősorban kötelező beszámolók alapján szükséges az ő tájékoztatásuk. 

A projekttel közvetett kapcsolatban állók: az előkészítésben, megvalósításban 

közreműködő szervezetek azon tagjai, akik közvetlenül nem vesznek részt a projektben, 

de a szervezeti és működési háttérben betöltött szerepük alapján stabil környezetet 

biztosítanak a projektmegvalósítás sikeréhez (adminisztratív munkatársak, a város 

akossága, stb.) 

A belső célcsoportok kommunikációs igénye elsősorban a projekttel kapcsolatos 

tájékoztatásra, az előrehaladás helyzetére terjed ki. Az érintettség miatt a megfelelő és 

naprakész információkkal ellátott belső célcsoport kiváló közvetítője a projekt céljainak és 



értékeinek. Hatékony kommunikációs formák: időszakos megbeszélések beszámolói, belső 

tájékoztató kiadványok, belső hírlevelek, előrehaladási jelentések.  

A külső kommunikációs célcsoport megegyezik a projekt közvetlen célcsoportjával: a 

foglalkoztatási paktum tagjaival és a munkaerő-piacot befolyásolni tudó egyéb 

együttműködő partnerekkel. 

5.3. KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA  

A Pannonhalmi foglalkoztatási paktum célcsoportok tájékoztatására alkalmazott 

kommunikációs módszereket a központilag kiadott tájékoztatási kötelezettségek tárgyú 

útmutatóban foglaltak szerit kell megvalósítani.  A konzorciumi partnerek a honlapon 

naprakész és rendszeres tájékoztatást tudnak nyújtani a projekt eseményeiről és 

eredményeiről az arculati elemek betartásával. A kommunikációs tevékenységet támogató 

külső szolgáltató részére szóló megbízás tartalmazhatja a honlap oldalainak grafikai tervét, 

teljes körű elkészítését, a dinamikus tartalomfrissítést a projekt teljes időtartama alatt. Az 

alábbi tartalmi elemeket szükséges megjeleníteni a honlapon a projekthez kapcsolódóan: 

- a kedvezményezett neve 

- a projekt címe 

- a szerződött támogatás összege 

- a támogatás mértéke (%-ban) 

- a projekt tartalmának bemutatása 

- a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges 

- befejezés) 

- projekt azonosító száma 

Az alábbi kötelező arculati elemek, feltüntetése szükséges a fő honlapon színes verzióban 

(és az esetleges aloldalon is): ún. infoblokk: 

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

- Széchenyi 2020 logó 

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

- Magyar kormány logó 

- A támogató alapra vonatkozó utalás  



Az ún. infó blokknak mindig kiemelt helyen kell szerepelnie a honlapon, azaz a láthatósági 

területen kell lennie, megnyitáskor, görgetést nem igénylő pozícióban. A tervezett paktum 

projekt során a célcsoportok igényeit figyelembe véve az egyik leghatásosabb 

kommunikációs eszköz vélhetően a személyes, folyamatos kapcsolattartás és 

együttműködés keretében végezhető közvetlen ügyfélszolgálati pontokon végzett munka, 

a személyes kapcsolattartás, egyéni tanácsadás lehet, mivel az infokommunikációs 

technológiákhoz való hozzáférés a hátrányos helyzetűek körében nehézkes. Ezen a téren 

is fontos a szemléletváltás ösztönzése például a fokozott médiajelenlét, a fenntarthatósági 

értékek fokozott megjelenítésének lehetőse, a továbbképzések és tudásfejlesztések által. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a projekt megvalósítása során a valódi partnerség alapfeltételét 

jelentő kétirányú információáramlást, azaz a tényleges kommunikációra. A projekt sikeres 

megvalósítása és a fenntartási időszakban történő továbbműködtetése érdekében szükség 

van egy intenzív és elektronikus úton is támogatott társadalmi szemléletformáló 

promócióra a vállalkozások és az érintett lakossági bevonása érdekében. 

A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása keretében a „Széchenyi 2020 

Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 

2020“” dokumentumban előírt kommunikációs csomagok egyes tevékenységei az „Egyéb 

fejlesztés”-eket tartalmazó projektek esetében az alábbi elemeket kell, hogy tartalmazzák: 

- Kommunikációs terv készítése, 

- Új weboldal, 

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról, 

- Sajtómegjelenések összegyűjtése, 

- C tábla,elhelyezése 

- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, 

- Több mint 50 fő részvételével megtartott sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó 

rendezvény szervezése, 

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról, 

- Sajtómegjelenések összegyűjtése, 

- TERKEPTER feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal, 

A beruházás helyszínén emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése 

Egyéb kommunikációs feladatok megvalósítása: 



- Nyomtatott sajtó megjelenések 

o A megjelenések célja a projekt ismertetése, a figyelemfelhívás, illetve az 

eredmények hatékony kommunikációja. Megjelenés tervezett pl. napilapokban, 

havilapokban. 

- Helyi Tv és rádió megjelenések (reklámszpot, PR riport) 

o A megjelenések célja a projekt ismertetése, a figyelemfelhívás, illetve az 

eredmények hatékony kommunikációja. 

- Információs/tájékoztató anyagok készítése 

o Projekttel kapcsolatos információs/tájékoztató anyagok készítése. 

- Záró rendezvény tartása 

o Olyan rendezvény kerül megszervezésre, melynek során a projektben közreműködő 

partnerek, a releváns célcsoport és sajtó képviselő is részt vesznek, így bemutatásra kerül 

az elkészült projekt, illetve a legfontosabb eredmények. 

A kommunikációs eszközök és csatornák úgy kerültek meghatározásra, hogy azok a 

célokhoz illeszkedve a közvetlen célcsoporthoz a lehető legnagyobb eredménnyel 

elérjenek.  

Paktum iroda kerül felállításra, így az ügyfélszolgálat működtetése során személyes 

információnyújtás, tanácsadás valósulhat meg. 

A tervezet fejlesztés jellegéhez illeszkedően a paktum partnerség összejövetelein, 

rendezvényein ugyancsak kiemelt fontosságú a tájékoztatás, melynek lehetséges formái 

fórumokon előadások tartása, információs/tájékoztató anyagok, honlap, hírlevél készítése 

és széles körben történő elérhetővé tétele. 

5.4. KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV  

Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplő

k 

Projekt 

indításkor 

Sajtó-közlemény 

kiküldése a 

projekt 

indításáról és a 

sajtómegjelenése

k összegyűjtése 

Folyamatos 

információ-

biztosítás a 

projektről 

Közetlen és 

közvetett 

célcsoport 

Nyomtatot

t sajtó 

Konzorciu

mi 

partnerség

, valamint 

a paktum 

tagok 



Projekt 

indításkor 

A beruházás 

helyszínén „az 

előírt típusú tábla 

elkészítése és 

elhelyezése 

Folyamatos 

információ-

biztosítás a 

projektről 

Közetlen és 

közvetett 

célcsoport 

Emléktábl

a 

Konzorciu

mi 

partnerség

, valamint 

a paktum 

tagok 

Projekt 

kezdéstől 

folyamatos

an 

A projekthez 

kapcsolódó 

tájékoztatás 

folyamatos 

működtetése,  

Folyamatos 

információ-

biztosítás a 

projektről 

Közetlen és 

közvetett 

célcsoport 

Internetes 

felületek 

és 

közösségi 

média 

oldalak 

kialakítása 

Konzorciu

mi 

partnerség

, valamint 

a paktum 

tagok 

2017. 

folyamatos

an 

A paktum 

rendezvényeken 

előadások 

tartása, fotó-

dokumentáció 

készítése 

Folyamatos 

információ-

biztosítás a 

projektről 

Közetlen és 

közvetett 

célcsoport 

Meghívók, 

emlékezte

tők, 

kiadványo

k 

Konzorciu

mi 

partnerség

, valamint 

a paktum 

tagok 

2017. 

májusától 

havonta 

Elektronikus 

hírlevelek 

kiküldése paktum 

tagoknak 

Folyamatos 

információ-

biztosítás a 

projektről 

Közetlen és 

közvetett 

célcsoport 

Elektronik

us levél 

Konzorciu

mi 

partnerség

, valamint 

a paktum 

tagok 

A projekt 

megkezdés

étől 

Személyes, 

folyamatos 

kapcsolattartás 

és 

együttműködés 

Folyamatos 

információ-

biztosítás a 

projektről 

Közetlen és 

közvetett 

célcsoport 

Személyes 

megbeszél

ések 

Konzorciu

mi 

partnerség

, valamint 

a paktum 

tagok 

A projekt 

zárásakor 

Sajtóközlemény 

kiküldése a 

projekt zárásáról 

és a 

sajtómegjelenése

k összegyűjtése 

Folyamatos 

információ-

biztosítás a 

projektről 

Közetlen és 

közvetett 

célcsoport 

Nyomtatot

t sajtó 

Konzorciu

mi 

partnerség

, valamint 

a paktum 

tagok 



A projekt 

zárásakor 

A kötelező 

feltöltése a 

projekthez 

kapcsolódó 

tartalommal 

Folyamatos 

információ-

biztosítás a 

projektről 

Közetlen és 

közvetett 

célcsoport 

Információ

k, fotók 

feltöltése 

az 

elektronik

us 

pályázati 

felületre 

Konzorciu

mi 

partnerség

, valamint 

a paktum 

tagok 

A projekt 

zárásakor 

A beruházás 

helyszínén az 

előírt típusú tábla 

elkészítése és 

elhelyezése 

Folyamatos 

információ-

biztosítás a 

projektről 

Közetlen és 

közvetett 

célcsoport 

Emléktábl

a 

Konzorciu

mi 

partnerség

, valamint 

a paktum 

tagok 



6. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK VÉGREHAJTÁSA 

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN 

Az egyenlő bánásmód követelménye hazai jogi szabályozásának alapjait Magyarország 

Alaptörvénye (Alaptörvény) fogalmazza meg, amikor kimondja, hogy Magyarország az 

alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, 

fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 

származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja, 

a nők és a férfiak egyenjogúak. (Alaptörvény XV. cikk (2), (3) bekezdése) Ugyancsak az 

Alaptörvény jelöli ki az esélyegyenlőség előmozdítása hazai jogi szabályozásának fő irányát 

is a következők szerint: Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás 

megvalósulását külön intézkedésekkel segíti, külön intézkedésekkel védi a családokat, a 

gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. (Alaptörvény XV. cikk (4), (5) 

bekezdése) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a személyiségi 

jogok általános védelmének szabályozása keretében kimondja, hogy az emberi méltóságot 

és az abból fakadó személyiségi jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani, azok a 

törvény védelme alatt állnak. (Ptk. 2:42. § (2) bekezdés) A nevesített személyiségi jogok 

körében pedig megfogalmazza, hogy a személyiségi jogok megsértését jelenti a személy 

hátrányos megkülönböztetése. (Ptk. 2:43. § c) pont) Az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) az 

Alaptörvényben és a Ptk-ban megadott alapokra helyezkedve, ugyanakkor Magyarország 

nemzetközi kötelezettségeire is tekintettel részletes szabályokat tartalmaz az egyenlő 

bánásmód követelményére vonatkozóan. 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvény fontos eleme az 

esélyteremtés feladatának komplex szemléletű kezelése és a helyi, települési szintű 

esélyegyenlőségi programok készítésének kötelezettsége. A helyi esélyegyenlőségi 

programok lokális szintű, minden célcsoportra – mélyszegénységben élők, romák, 

gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők – vonatkozó részletes helyzetelemzést 

tartalmaznak. Az önkormányzat a felmerülő nehézségekre a helyi civil szervezetekkel, 

egyesületekkel és alapítványokkal együttműködve célcsoportonként különböző intézkedési 

terveket dolgozott ki, amelyeket öt éven belül, kétévenkénti felülvizsgálat mellett 

valósítanak meg. 2015-ban Pannonhalma Város Önkormányzata is elkészítette az 

Esélyegyenlőségi Programot, melyben meghatározta az esélyegyenlőség érdekében 

szükséges feladatokat. 

A település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja:  

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,  



- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,   

- a diszkriminációmentességet,   

- szegregációmentességet,  

- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. 

Az Önkormányzat alapvető célja az együtt jelentkező területi és társadalmi hátrányok 

következményeinek, a szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi 

terjedésének mérséklése, továbbá a mélyszegénységben élők integrációjának 

előmozdítása azzal az eszközrendszerrel, amelyet a szociális és közösségi munka, a 

lakosság aktív részvételén alapuló tervezés együtt nyújthat. Az Önkormányzat elvégezte a 

telepek, szegregátumok vonatkozásában szükséges vizsgálatokat, így elmondható, hogy 

nincs szegregátum a településen és környékén. Kiemelten fontosnak tartja a nők és férfiak 

esélyegyenlőségének érvényesítését, a családbarát munkahelyek kialakítását, a munka és 

a magánélet összeegyeztetését. Munkáltatóként eleget tesz az egyenlő munkáért, egyenlő 

bér követelményének.   

Az Önkormányzat erőn felül próbál segíteni, támogat minden olyan civil szervezetet, 

alapítványt, amelyek hátránykompenzáló szolgáltatásokat nyújtanak, vagy kívánnak 

bevezetni. Tisztában van azzal, hogy a fogyatékos személynek joga van a számára 

akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre, így az 

Önkormányzat a jövőben is ki fogja használni az adódó pályázati lehetőségeket. A fizikai 

akadálymentesítés mellett a városban folyamatban van a kommunikációs 

akadálymentesítés is, úgymint a település webes felületének, honlapjának 

akadálymentesítése, fordítása. Pannonhalma városa kialakította az esélyegyenlőség 

megvalósítását szolgáló intézkedési tervet. Az intézkedési terv célja olyan beavatkozások 

tervezése, amelyek a helyzetértékelésben felvetett problémákra megoldást nyújtanak. 

Ennek érdekében a város a jövőbeni fejlesztések során egyértelműen fókuszál a tartós 

munkanélküliek és pályakezdő álláskeresők munkába állási esélyeinek javítására, a nők 

gyes utáni munkába állására, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak 

csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik javítására, az időskorúak segítésére, valamint a 

fogyatékkal élők számára a szolgáltatások és intézmények akadálymentesítésére. 

A 272/2014. Korm. rendelettel összhangban a foglalkoztatási paktum projektnek meg kell 

felelnie az esélyegyenlőségi jogszabályi követelményeknek. A projekt esélyegyenlőségnek 

való megfelelése akkor biztosítható, ha a projekttevékenység minden fázisa megfelel az 



esélyegyenlőség céljainak. Az esélyegyenlőség szempontja nem járulékos elem, a projekt 

szerves részét kell képeznie. 

Az esélyteremtés biztosítása érdekében fokozott odafigyelést igényelnek a célcsoportok, 

elsősorban a programba bevonható hátrányos helyzetűek: alacsony iskolai végzettségűek, 

25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 50 év felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő 

felnőttek, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű 

személyek, roma származásúak.  

A projekt egyik fő fejlesztési célja olyan szolgáltatás kialakítása, amihez való hozzáférés 

az esélyegyenlőségi célcsoportok tagjainak számára nehezebb, mint az átlagos 

végfelhasználó számára, ezért a projektgazda/konzorcium már a tervezés során figyel 

arra, hogy aktívan segítse a létrejövő eredmény elérhetőségét. A célcsoportok elérése, 

felkutatása, tájékoztatása a program előkészítésének egyik hangsúlyos eleme. A 

konzorciumban résztvevő Szent Márton Járóbeteg központ látja el mindazokat a 

célcsoportokkal kapcsolatos szolgáltatásokat, melyek a program eredményességében 

meghatározó jelentőségű. A projekt előkészítő szakasza (a projektrésztvevők felkutatása, 

ráhangolásuk, motiválásuk az előttük álló feladatokra, pályaorientációjuk, felzárkóztatásuk 

stb.), valamint a foglalkoztatást kísérő pszichoszociális támogatás mind azt szolgálják, 

hogy a lehető legkisebb legyen a projektből való lemorzsolódás, és a lehető legtöbben 

tegyenek sikeres vizsgát.  A mentorálás célja az egyéni fejlesztés, mely személyes 

interakciókon keresztül valósul meg. A mentori szolgáltatás csökkenti a képzésből való 

lemorzsolódás veszélyét, és javítja a képzésben való eredményes részvétel feltételeit. A 

mentorok egyik fontos feladata az, hogy azoknak a problémáknak a feltárásában és 

megoldásában tevékenykedjenek, amelyek a célcsoportok foglalkoztathatóságát 

akadályozzák. 

A program megvalósítása során arra kell törekedni, hogy a célcsoportok tagjai: 

- Minél nagyobb számban kapjanak információt a projekt tevékenységeiről, 

szolgáltatásairól,  

- Minél nagyobb számban részesüljenek a szolgáltatásaiból és tevékenységéből. 

A képzések megvalósítása során nem válogathatunk a tanfolyamra jelentkezők között 

nemük, származásuk vagy egészségi állapot szerint. A képzésen nők, roma emberek és 

fogyatékos személyek ugyanúgy jogosultak részt venni, mint bárki más. Különböző 

eszközökkel ösztönözzük, lehetővé tesszük, hogy a képzéseken olyan emberek is részt 

vehessenek, akik e külön segítség nélkül ezt nem tudnák megoldani, a képzés helyszínére 

történő utazás költségeinek megtérítése, fogyatékos személyek számára is jól 



megközelíthető képzési helyszín kiválasztása, stb. A képzési programokban való részvétel 

további fontos előfeltétele a résztvevők megfelelő és elegendő anyagi támogatása. A család 

eltartása, a lakás fenntartása, a havi fix költségek fedezése megfelelő jövedelmet igényel. 

Az esélyteremtés biztosítása érdekében a program megvalósítása során megkülönböztetett 

figyelemmel leszünk a fogyatékossággal élő személyeknek az épített környezethez, 

információhoz és kommunikációhoz, a fejlesztésekkel érintett szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésének megteremtésére, a fogyatékossággal élő és megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatási esélyeinek biztosítására. A partnerség 

kialakítása során ugyancsak maximálisan figyelembe vesszük az esélyegyenlőségi 

követelményeket. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, 

kommunikációjában és viselkedésében a konzorcium esélytudatosságot fejez ki: nem 

közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Az 

esélytudatosság terjedésének és a sztereotípiák leküzdésének egyik leghatékonyabb 

eszköze a példamutatás. Az erre alaposan felkészült döntéshozók nyilvános felszólalásaik, 

viselkedésük révén a leghitelesebb megjelenítői az esélyegyenlőségnek 

  

 

 

 

 


