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1. BEVEZETŐ 

Pannonhalma Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei, a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal 

valamint a Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság a TOP-5.1.2-15-GM1-2016-00003 azonosító számú és a „Pannonhalmi 

foglalkoztatási paktum” elnevezésű projekt keretében hozta létre a foglalkoztatási 

paktumot. Ezen partnerség megalakításával kívánnak hozzájárulni a város foglalkoztatottsági 

szintjének növeléséhez, a vállalkozások szakképzett munkaerő-hiányának csökkentéséhez, 

ezáltal elősegítve a térség gazdasági fejlődését. Ennek a projektnek a keretében készült, el ez 

a stratégia, amely az Irányító Csoport általi elfogadását követően társadalmi egyeztetés lesz 

bocsátva és amely nem szorítkozik csupán a projekt megvalósítására, hiszen annál szélesebb 

időtávra terveződik.  

A foglalkoztatási paktum egy hosszabb távú partnerség építését szolgálja, amelyben a 

partnerek a térségi gazdaságfejlesztési célokhoz szorosan kötődő, foglalkoztatást és 

munkanélküliség elleni küzdelmet fókuszba állító, a kormány illetve az illetékes 

kormányhivatal munkaügyi politikájával összhangban álló lokális is átfogó programjaival 

szinergiában álló Foglalkoztatási Stratégiát alkotnak, amelynek tevékenységei a Paktum 

területén valósulnak meg. A munkaerő-kereslet és kínálat összehangolásával, a vállalkozások 

munkaerő-igényére alapozott, célzott toborzás és kiválasztás eredményeképpen 

hatékonyabb foglalkoztatás-ösztönzés valósul meg, amelyeket az újonnan alkalmazott 

munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó átmeneti bér- és járuléktámogatási 

lehetőségek is támogatnak. Ettől a konzorciumi partnerek azt várják, hogy növekszik a 

munkavállalói mobilitás és a hátrányos helyzetű, álláskereső és inaktív emberek munkaerő-

piacra történő visszatérésének esélye. 

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 
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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 stratégia felépítése: 

 jövőkép és célok megfogalmazása, 

 programok, prioritások megfogalmazása, végrehajtandó projektekkel, 

 illeszkedés megállapítása a Győr-Moson-Sopron megye foglalkoztatási 

stratégiájához,  

 indikatív forrástérkép, 

 horizontális szempontok, 

 a végrehajtás intézményrendszere, 

 értékelés, ellenőrzés, monitoring rendszer kialakítása. 

A stratégiai gördülő tervezési módszertanának alapeleme a kiindulási helyzet alapos 

ismerete, a legfontosabb problémák megnevezése, és ennek alapján határozott jövőkép és 

az ehhez társítható célok kialakítása majd pedig az egyeztetések segítségével történő 

továbbfejlesztése. A Stratégia akkor lesz képes valós segítséget nyújtani, ha a város 

munkaerő-piaci problémái azonosítása maradéktalanul sikerül. A Foglalkoztatási Stratégia 

alapvetően a foglalkoztatási partnerség meghatározott céljait tartalmazza és dokumentálja a 

partnerség valamennyi lényeges szereplőjének részvételét a paktum stratégiájának 

kialakításában.  

A munkaerő-piac mostani állapotában, a strukturális munkanélküliség kapcsán (amikor is 

eltérő az állást keresők felkészültsége és a munkát kínáló cégek elvárása) és az egyre szűkülő 
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munkaerő-kínálat (amikor folyamatosan csökken a munkaügyi intézményrendszer 

látóterében lévő és magukat regisztráltató álláskeresők száma) mindenképpen szükséges 

kezelni azokat az ellentmondásokat, feszültségeket, amelyek nehezítik a cégek megfelelő 

munkaerő-ellátásának teljesíthetőségét. Ennek érdekébent a foglalkoztatási paktumban a fő 

cél ezen elvárások közelítése és a szükséges igényekre alapozott válaszok megadása. 
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2. HELYZETÉRTÉKELÉS 

 

A térség lakosságának iskolázottsága, munkakultúrája  

 

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 
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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. 

A foglalkoztatottság, mind a gazdasági aktivitás 

 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 
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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. 

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. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint Pannonhalmán 24 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 2016 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. 

 

A regisztrált álláskeresők  

Ahogy a Győr-Moson_Sopron Megyei Kormányhivatal és a Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályától kapott adatokból is látszik, Pannonhalma város esetében nem jelentős probléma 

sem a nyilvántartott, sem a 180 napon túl nyilvántartott, sem a pályakezdő álláskeresők 

száma, ráadásul ezek száma is folyamatosan csökken. 
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Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő) 

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 2016/Jan 2016/Dec Átlag 

PANNONHALMA 57 24 40 

0801 Győri Járási Hivatal 3359 2007 2747 

0802 Kapuvári Járási Hivatal 338 250 231 

0803 Mosonmagyaróvári Járási Hivatal 683 509 481 

0804 Soproni Járási Hivatal 714 519 520 

0805 Csornai Járási Hivatal 372 175 230 

08 Győr-Moson-Sopron megye 5466 3460 4209 

 

180 napon túli nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő) 

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 2016/Jan 2016/Dec Átlag 

PANNONHALMA 15 9 14 

0801 Győri Járási Hivatal 1082 609 860 

0802 Kapuvári Járási Hivatal 39 31 39 

0803 Mosonmagyaróvári Járási Hivatal 104 93 96 

0804 Soproni Járási Hivatal 107 94 97 

0805 Csornai Járási Hivatal 73 40 55 

08 Győr-Moson-Sopron megye 1405 867 1147 

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma (fő) 
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Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 2016/Jan 2016/Dec Átlag 

PANNONHALMA 3 2 3 

0801 Győri Járási Hivatal 235 147 211 

0802 Kapuvári Járási Hivatal 13 18 20 

0803 Mosonmagyaróvári Járási Hivatal 10 7 13 

0804 Soproni Járási Hivatal 19 11 19 

0805 Csornai Járási Hivatal 20 12 24 

08 Győr-Moson-Sopron megye 297 195 286 

A regisztrált állákeresők esetében megyei trendekhez hasonlóan legjelentősebb számban a 

maximum általános iskola, illetve szakmunkás végzettséggel bírok találhatóak.  

 

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 2016/Jan 2016/Dec Átlag 

kitöltetlen       

ált. iskolai végz. nélkül 1 1 1 

általános iskola 17 4 9 

szakiskola 1   1 

szakmunkásképző 19 8 13 

gimnázium 7 3 6 

szakközépiskola 8 4 6 

technikum 3 1 3 

egyetem   1 1 
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főiskola 1 2 2 

Összeg 57 24 40 

 

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 2016/Jan 2016/Dec Átlag 

fizikai 46 17 28 

szellemi 11 5 11 

vezetői   2 2 

Állománycsoport 57 24 40 

 

A helyi gazdasági szereplők munkaerő-igénye  

A város gazdasági szereplői számára a foglalkoztatási paktum előkészítése keretében 

igényfelmérő kérdőív került kitöltésre, az alábbi tartalommal: 

▪ cégnél foglalkoztatott állománycsoportok 

▪ cégnél tervezett fejlesztések a következő 3 évben 

▪ a tervezett fejlesztésekhez szükséges humánerőforrás rendelkezésre áll-e 

▪ amennyiben nem, milyen munkaerőigény / képzési igény merül fel 

▪ Vett-e igénybe foglalkoztatáshoz, fejlesztéshez támogatást az elmúlt években 

A kiküldött kérőívek esetében a válaszadási hajlandóság sajnos elég alacsony volt, ezért a 

partnerségépítés keretében az igények felmérése tovább folytatódik. Az eddig beérkezett 

válaszok kiértékelése alapján a cégek fejlesztéseinek egyik legfőbb akadálya, hogy a városban 

és vonzáskörzetében nem áll rendelkezésre megfelelő számú, képzett és motivált 

munkavállaló, és a jelenlegi állomány megtartása komoly nehézségeket okoz a külföldön, 

illetve Győrben elérhető magasabb fizetések miatt. 
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A paktum térségének legjelentősebb foglalkoztatói 

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, 2015.) 

Az ábra 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.  
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Települési kapcsolatok a munkavállalók viszonylatában. Forrás: TeIR  

 

Pannonhalma gazdasági vonzáskörzetét mutatja az  ábra.  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. 
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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. 

Pannonhalmán 2015-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 2015-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. 

 

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 
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termékként forgalmaznak különböző gyógyteákat, gyógynövényekből készült likőrt, melyek 

mindenképpen a térség fontos mezőgazdasági innovációjának tekinthetők. 

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 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. 

 

A szakképzés rendszerét alkotó szereplők  

Pannonhalma Városa nem rendelkezik szakképző intézményekkel, a térségi kapcsolatok és 

feladatmegosztás kapcsán ezeket a szolgáltatásokat a lakosság jellemzően Győrben veszi 

igénybe. A győri szakképzési rendszer meghatározó szereplője a Győri Műszaki Szakképzési 

Centrum, melyet a 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet, valamint a 146/2015. (VI. 12.) Korm. 

rendelet alapján a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított. 

A Szakképzési entrum ellátja az alapító okiratban meghatározott tagintézmények nevelési-

oktatási tevékenységének irányítását, szervezését, e mellett önálló gazdálkodási 

tevékenységet folytatva biztosítja a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzési szerkezet 

kialakítását, a tagintézmények zavartalan működésének feltételeit. Prioritásként kezeli a 

beiskolázás sikerességéhez szükséges pályaorientációs tevékenységet, valamint nagy 

hangsúlyt helyez a felnőttoktatásban és a felnőttképzésben való aktív szerepvállalásra.  

Kiemelkedően fontos feladatának tekinti a tanulók felkészítését a munka világában való 

tisztes helytállásra. Innovatív hozzáállásával a munkaerő-piaci kereslet változásához 

igazodóan, annak nyomon követésével szerzett tapasztalatokon alapuló képzési választékot 

alakít a műszaki területen, javaslatot nyújt az Országos Képzési Jegyzék módosításához a kor 

kihívásainak figyelembe vételével, a régió érdekeit szem előtt tartva.  

Tagintézmények szakközépiskolai, szakiskolai és speciális szakiskolai nevelés-oktatást 

folytatnak, Híd programban szerveznek oktatás-nevelést, aktívan bekapcsolódtak az esti 
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munkarend szerinti felnőttoktatásba, felnőttképzési tevékenységet is folytatnak, így 

egyesítik a szakképzés valamennyi szegmensét. Tagintézményeik Győr illetve 

Mosonmagyaróvár városban találhatók, főként megyei beiskolázási feladattal, ám 

vonzáskörzetük Győr-Moson-Sopron megyén túlra is kiterjed, sőt, a határon túlról is vannak 

tanulók cserediák, vendégtanuló jogi státuszban. Két intézményben is igénybe lehet venni 

kollégiumi ellátást. 

Az indítandó szakmai képzések palettájának összeállításakor kiemelkedő figyelmet fordít a 

régió munkaerő-piaci igényére, amelynek felmérését a térség kis-, közepes – és 

nagyvállalataival, valamint a GYMSKIK-val, illetve az MFKB-val való együttműködés tesz 

lehetővé. 

A Győri Műszaki Szakképzési Centrum tagiskoláinak épületei meglehetősen elöregedett, 

felújításra szoruló állapotban vannak. Több intézmény esetében a felújítások a közvetlen 

baleset és életveszély, valamint a további még jelentősebb anyagi károk elkerülését 

szolgálják/szolgálnák. a legfontosabb, és legsürgősebb tennivalók listáját a fenntartó 

kérésére Centrumunk összeállította. Ugyancsak felmérésre került az informatikai eszközpark, 

és a tanműhelyek fejlesztésének igénye is. Ezen a téren a legégetőbb fontosságú talán az 

elavult informatikai eszközök cseréje lenne, hiszen ezen eszközök gyakran katasztrofális 

állapota a közismereti és a szakmai képzés sikerességét is veszélyezteti. Kiemelt figyelmet 

igényelnek ebből a szempontból az informatika, és az elektronika ágazatban képző 

intézmények. 

Szakképzést nyújtó intézmények: 

• Győri Műszaki SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskolája 

és Szakiskolája  

o Szakközépiskolai (Szakgimnáziumi) képzések:  

▪ Rendészet  

▪ Sport (Sportedző)  

▪ Közlekedés (Szállítmányozási ügyintéző, Közúti közlekedésüzemvitel–

ellátó, Légi közlekedésüzemvitel–ellátó, Vasútforgalmi szolgálattevő)  

▪ Közlekedésgépész (Közlekedésautomatikai műszerész)  
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o Szakiskolai (Szakközépiskolai) képzés:  

▪ Motorkerékpár-szerelő 

• Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája  

o Szakiskolai (Szakközépiskolai) képzések:  

▪ Ács  

▪ Festő, mázoló, tapétázó (ösztöndíjas hiányszakma)  

▪ Kőműves és hidegburkoló (ösztöndíjas hiányszakma)  

▪ Szárazépítő  

▪ Asztalos  

▪ Kárpitos 

• Győri Műszaki SZC Hild József Építőipari Szakközépiskolája  

o Szakközépiskolai (Szakgimnáziumi) képzések:  

▪ Építőipar (Magasépítő technikus, Mélyépítő technikus)  

▪ Nyelvi előkészítő évfolyammal is (angol, német) 1+4+1 év 

 

• Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolája és 

Kollégiuma  

o Szakközépiskolai (Szakgimnáziumi) képzések:  

▪ Informatika (Szoftverfejlesztő, Informatikai rendszergazda, Gazdasági 

informatikus)  

▪ Informatika két tanítási nyelvű képzés (CAD-CAM informatikus, angol 

vagy német nyelv)  

▪ Gépészet (Gépgyártástechnológiai technikus) 

▪ Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma 

o Szakközépiskolai (Szakgimnáziumi) képzések: 
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▪ Gépészet (Gépgyártástechnológiai technikus, Mechatronikai technikus)  

▪ Közlekedésgépész (Autószerelő, Autóelektronikai műszerész)  

▪ Épületgépészet (Épületgépész technikus)  Szakiskolai 

(Szakközépiskolai) képzés:  

▪ Autógyártó  

▪ Járműipari fémalkatrész-gyártó (Ösztöndíjas hiányszakma)  

▪ Járműfényező  

▪ Gépi forgácsoló (Ösztöndíjas hiányszakma)  

▪ Karosszérialakatos  

▪ Ipari gépész (Ösztöndíjas hiányszakma)  

▪ Szerszámkészítő  

▪ Hegesztő (Ösztöndíjas hiányszakma)  

▪ Épület és szerkezetlakatos  

▪ Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (Ösztöndíjas 

hiányszakma)  

▪ Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő  

▪ Műanyagfeldolgozó ( ÚJ) 

▪ Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskolája  

o Szakközépiskolai (Szakgimnáziumi) képzések:  

▪ Villamosipar és elektronika (Erősáramú elektrotechnikus, Automatikai 

technikus, Elektronikai technikus)  Szakiskolai (Szakközépiskolai) 

képzés (ÚJ):  

▪ Villanyszerelő (ösztöndíjas hiányszakma)  

▪ Győri Műszaki Szakképzési Centrum Speciális Szakiskolája  

o A 9. E ( előkészítő) évfolyam után választható rész-szakképesítések és 

szakképesítések :  
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▪ fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő,  

▪ lakástextil-készítő,  

▪ asztalosipari szerelő,  

▪ élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó,  

▪ konyhai kisegítő,  

▪ virágkötő,  

▪ kőműves és hidegburkoló,  

▪ festő, mázoló, tapétázó,  

▪ tisztítás-technológiai szakmunkás 

A humán közszolgáltatások elérése 

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. 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 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.  
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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 



[20] 

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 helyi esélyegyenlőségi program 

 

A 2013-ban elfogadott Pannonhalmi Esélyegyenlőségi Program és a 2015-ben elfogadott 

Járási Esélyegyenlőségi Program a mély szegénységben élők, a romák, a nők és az idősek 

vonatkozásában határoz meg munkaerőpiachoz kapcsolódó célokat az alábbiak szerint: 

 

A munkaerő érték program 

Indokoltság: A közmunkából kevés, vagy nincs lehetőség a kilépésre. A járásban az alacsony 

iskolai végzettséggel rendelkezők nehezen tudnak elhelyezkedni. A közmunkában dolgozók 

számára nincsenek választási lehetőségek. Nincsenek felnőttképzési lehetőségek. 

Cél: A járási munkaerőpiac alapos feltérképezése, a munkaerőhiányok, átképzési 

lehetőségek felkutatása. A járásban jelentkező piaci rések megtalálása, a szociális 

szövetkezetek megalakulásának támogatása. „Jó gyakorlatok” megismerése. A 

közmunkásokat foglalkoztatók konzultációja. A kvalifikált munkaerő megtartása koncepció 

kidolgozása. Gazdasági szereplők fóruma. 

 

Pálya előtt program 

Indokoltság: Sok esetben a tudás és az eredmények nem elegendőek ahhoz, hogy valaki 

sikeres legyen. 

Az életen át tartó tanuláshoz, a jó karrier felépítéséhez az is szükséges, hogy magunkat 

tudjuk menedzselni. Ezeket a készségeket az intézményi iskolarendszerben kevésbé tudja 
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elsajátítani a diák. A pályaválasztás döntése hosszú távra kihat, alapos megfontolást kíván, 

még egy felnőtt számára is nehézség, de jó önértékeléssel, jó döntést lehet hozni. 

A legnagyobb befolyással az van a döntés lehetséges alternatíváinak számára, hogy milyen 

információkkal rendelkezik az, aki a döntést meghozza. Ezekeket az információkat 

folyamatosan el kell juttatni a célcsoporthoz, mert az információk is folyamatosan változnak. 

Kudarcként élheti meg a fiatal, ha az adott képzettséggel a járásban nem tud 

munkalehetőséget találni. 

 

Cél: Motivációerősítő és önismereti programok, segítségnyújtás a pályaválasztás előtt álló 

fiataloknak. A fiatalok karrierútját támogató programok, amelyek csökkenthetik az iskolai 

lemorzsolódást. Tájékoztató információs napok szervezése. Pályaorientációs, önismereti 

tréningek tartása. Iskolák bemutatkozása helyben, meghívással. 

 

Családbarát munkáltatók 

Indokoltság: Az otthon évekig gyermeket nevelő anyák munkába visszatérését több tényező 

is akadályozza: a gyermekellátó rendszer hiányosságai, a bölcsődei férőhelyek hiánya, az 

atipikus munkavégzési formák, a részmunkaidő, a távmunka hiánya, az időközben elavult 

szaktudás és kompetenciák, valamint a társadalmi sztereotípiák, előítéletek. 

Több nehézséggel kell megbirkóznia annak az anyának, aki gyerekét/ vagy gyerekeit egyedül 

neveli. A szegénység kockázata ezekben a családokban sokkal magasabb. 

Lényegesen könnyíti a helyzetet, ha családbarát munkahelyen tud elhelyezkedni az anya, a 

családi kapcsolatok is kiegyensúlyozottabbak lehetnek ez által. 

 

Cél: A helyi civil szervezetek, a szakszervezetek, a munkaerő-piac meghatározó gazdasági 

szereplőinek közös konzultációja szükséges. 

A munkáltatók megismertetése a konzultációk során a kisgyermekes foglalkoztatás 

előnyeivel, és az atipikus foglalkoztatási formákkal. 

Megoldási lehetőségek feltárása, a munkáltatók javaslatainak összegyűjtése. 

Munkaerőhiány megoldására, atipikus foglalkoztatási lehetőségekkel. A járásban az atipikus 

foglalkoztatásba bevonhatók körének feltérképezése. A munkáltatók érzékenyítése. 

Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása. 
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SWOT elemzés 

SWOT analízis 

A SWOT elemzés a stratégiaalkotás folyamatának egyik lépése a helyzetértékeléshez 

használt legismertebb és legelterjedtebb eszköz. Az elemzés segítségével felmérhetjük a 

térség aktuális helyzetét, potenciális akadályozó tényezőit és lehetőségeit.  

A SWOT angol mozaikszó, amely 4 szó kezdőbetűiből áll össze.  

• Strengths – erősségek- belső tényezők, olyan pozitív dolgok, amik jól működnek, és 
van rá hatásunk, hogy még jobban működjenek. 

• Weaknesses – gyengeségek- belső tényezők, olyan dolgok, amik nem jól működnek, 
de van rá hatásunk hogy jobb legyen 

• Opportunities – lehetőségek- külső tényezők, olyan adottságok, amelyeket nem 
tudunk befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket. 

• Threats – veszélyek- külső tényezők, olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket 
nem tudunk befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, akár kockázatot is 
jelenthetnek. 

A SWOT elemzés során összegyűjtésre kerültek a járásra vonatkozó erőforrások, a külső 

környezet által kínált lehetőségek, illetve megfogalmazásra kerültek azok a hiányosságok, 

illetve kockázatok, amelyeket mindenképpen szükséges számba venni a stratégia 

tervezésekor. 

 

A következőkben a korábban áttekintett fejezetek alapján kategorizáljuk a rendelkezésünkre 

álló eredményeket, információkat. 

 Pannonhalma foglaslkozttaás szempontú SWOT analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Bár eddig is magas volt, az utóbbi években 

tovább javult az iskolázottsági szint.  

 Kialakult és stabilan működik az oktatási 

intézmény hálózat, széles 

kapcsolatrendszerrel. 

Pályázati tevékenység eredményesnek 

tekinthető 

A megyei foglalkoztatási paktum 

A demográfiai helyzet kedvezőtlen, nő az 

idősek és csökken a fiatalok aránya.  

A tartós álláskeresők kevésbé bevonhatók; 

Javuló, de a megyei értékektől elmaradó 

képzettségi jellemzők; 

A fiatalok elvándorlása 

A korlátozott tőkeerejű mikro vállalkozások 



[23] 

eredményei, tapasztalatai  

A turisztikai adottságok a városban 

különösen kedvezőek 

Van hagyománya a térségben az 

együttműködéseknek 

 

Az oktatás, képzés intézményi háttere 

megfelelő, a középfokú oktatásnak is 

jelentős hagyománya van 

Az előkészítési folyamatban megkérdezett 

vállalkozások beruházási kedve rövid távon 

pozitív 

 

A térség kiemelkedő természeti adottságai 

 

A Győr-Moson_Sopron Megyei 

Kormányhivatal és a Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály színvonalasan látja el 

a munkáját 

 

A város a határ menti helyzetéből adódó 

lehetőségeket jól hasznosítja nemzetközi 

kapcsolatokban 

 

dominanciája, elaprózódott 

vállalkozásszerkezet; 

A mezőgazdasági szereplők közötti hálózati 

együttműködés csekély mértéke; 

Az atipikus foglalkoztatási formák kevéssé 

elterjedtek 

Nagy az elvándorlás, erős a 

megyeszékhelyek (Győrí)  elszívó hatása 

Az atipikus foglalkoztatási formák kevéssé 

elterjedtek 

Alacsony a vállalkozássűrűségi mutató,  

A munkanélkülieken belül magas a 

képzetlenek aránya 

A szakképzett munkaerő elvándorlása, a 

térségi humán szolgáltatások és 

foglalkoztathatóságot javító szolgáltatások 

kapacitáshiánya 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

Az, infrastruktúrával ellátott területeken 

újabb Munkahely-teremtő beruházások 

valósulnak meg.  (pályázati forrás) 

A megye demográfiai helyzete tovább 

romlik., az elvándorlás folytatódik, a képzési 

kapacitás és a munkaerő‐piaci igények 

összehangoltsága alacsony, így a munkaerő 
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A városban működő cégek szabad 

kapacitással rendelkeznek, és fejlesztési 

elképzeléseikben a foglalkoztatási 

szolgáltatásfejlesztésre helyezik a hangsúlyt. 

Erősödő helyi gazdaság, a pályázati 

lehetőségek kibővültek 

Változó munkaerő-piaci igények lehetővé és 

szükségessé teszik a képzés megújítását 

(rugalmas és gyakorlat orientált képzési 

formák) 

Az autópálya közelségéből adódó gazdasági-

logisztikai fejlődés 

Az atipikus, rugalmas és részmunkaidős 

foglalkoztatás jelentőségének növekedése 

A humán szolgáltatások és 

foglalkoztathatóságot javító szolgáltatások 

kapacitásainak megerősítése 

A közfoglalkoztatottak visszavezetése a 

munkaerőpiacra 

kereslet és kínálat összetétele egyre jobban 

elválik egymástól,  

A jövőbeni pályázati források elnyeréséhez  

nem  elég  erős  a  szektorközi 

együttműködés. A munkába járást nehezítő 

közlekedési problémák tartósak maradnak  

A képzési kapacitás és a munkaerő‐piaci 

igények összehangoltsága alacsony, így a 

munkaerő kereslet és kínálat összetétele 

elválhat egymástól, Az esetlegesen tovább 

zsugorodó belső piac és a tőkehiány 

megfojtja a törékeny vállalkozói szférát 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Stakeholder elemzés 

A projektben érintett személyek és szervezetek elemzésének célja, hogy információt 

szerezzünk az érdekeltek elvárásairól és szükségleteiről, valamint kideríteni azt, hogy milyen 

hatással lehetnek a projektre. Ez alapján lehet megtervezni a különböző érdekcsoportok 

részvételének mértékét, kipuhatolni az érdek csoportok között várható esetleges 

konfliktusokat, valamint megtalálni a projekt szempontjából legbefolyásosabb potenciális 

érdekelteket. 
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Érintett szervezet, 

személy, csoport 

megnevezése 

Lehetséges 

szerepe  
Érdekei, elvárásai 

Lehetséges 

közreműködése a 

projektben 

 

A városon belüli 

intézmények és 

munkáltatók 

 

Paktum partner 

Finanszírozó, 

megvalósító 

szerep 

foglalkoztatás 

javulása 

lakossági 

elégedettség 

gazdasági fellendülés 

előkészítés, 

véleményalkotás, 

megvalósításban 

közreműködés, 

stratégia kialakítása, a 

partnerek közti 

koordináció, 

kommunikáció 

Megyei 

Kormányhivatal FFO 

és a győri járási 

foglalkoztatási osztály 

Projektpartner, 

finanszírozó 

foglalkoztatás 

javulása 

vállalkozások térségi 

munkaerőigényének 

biztosítása  

koordináló szerep., 

képzést és 

foglalkoztatást, 

finanszírozó 

támogatások 

Érdekképviseletek (pl. 

kamara) 

Paktum partner 

 

a helyben működő 

vállalkozások 

megerősödése 

információnyújtás., 

adatbázis nyújtása 

kommunikáció 

Képző intézmények 

(szakképző, 

felnőttképző) 

Paktum partner 

célirányos képzések 

indítása  

 a célcsoport 

létszámnövekedése 

képzés szervezése, 

összhang, képzési 

programok 

regisztrálása 

Egyéb hatóságok (pl. 

NGM, MÁK) 
Együttműködő 

információ  

tájékoztatás, 

szabályok betartása 

engedélyek kiadása, 

ellenőrzés 

Vállalkozások  

 
Célcsoport 

szakképzett speciális 

munkaerő,  

motivált, mobil 

munkaerő 

munkahelyek 

teremtése, megőrzése 

együttműködési igénye 

vállalkozói klub 

Térségfejlesztő 

szervezetek  
Projekt partner 

koncentrált térségi 

életminőség  
rendezvényszervezés, 

munkaerő-piaci 
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minőségjavítás, 

lakosság helyben 

tartása 

szolgáltatások 

Lakosság, különösen a 

hátrányos helyzetű 

munkavállalók 

Célcsoport 

új munkahelyek, 

munkakörülmények 

helyben lévő munka 

képzettség növelése 

igény megfogalmazás, 

képzési és álláskínálat 

bővítés, eredmények 

értékelése 

Civil szervezetek, 

kisebbségi 

önkormányzatok 

Paktum partner 
a célcsoportok 

helyzetének javítása 

Közreműködés, 

helyzetfeltárás, 

információközvetítés 

 

A stakeholder elemzésben szereplő érdekelt szervezetek feladata annak a megoldása, hogy a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjai minél nagyobb számban igénybe tudják majd 

venni a projekt keretében nyújtott szolgáltatásokat. A projekt célcsoportjainak a munkaerő-

piaci szolgáltatásokba történő bevonása, benntartása, majd a sikeres kimenet csak komplex 

szemléletmód alkalmazásával valósítható meg, melynek során a szakmai ismeretek mellett 

legalább annyira hangsúlyosak az un. soft skills-ekkel történő foglalkozás, ezek fejlesztése. A 

program megvalósítása során szintén hangsúlyosnak tartjuk a folyamatszemlélet 

alkalmazását is. Emiatt szükséges minél előbb közösen meghatározni az elérésüket és 

bevonásukat segítő módszertant. Erre azért van szükség, mert a foglalkoztatási paktumban 

nagyon fontos szakmai elem az adott csoportok azonosítása, elérhetősége és bevonásuk 

megvalósítása, továbbá a megkezdett, a program által felajánlott szolgáltatások sikeres 

lebonyolítása.    

Több olyan foglalkoztatás-bővítő Uniós finanszírozású program kezdődött korábban (de 

ebben a fejlesztési ciklusban), illetve indul el hamarosan, amelyekben hasonló, vagy 

ugyanezen hátrányos helyzetű célcsoportok alkotják a kedvezményezetti kört. Ezáltal 

egyfajta sajátos helyzet (tulajdonképpen kvázi konkurencia) alakult ki az egyes programok és 

célcsoportjaikat illetően. A siker másik feltétele, a potenciális munkaadókkal való napi szintű 

kapcsolattartás. Megítélésünk szerint l a gazdásági szféra szereplőivel folyamatos és alapos 

kapcsolattartásra kell törekedni. A lehetséges ágazatokkal, az ezekben együttműködést 

mutató vállalkozásokkal szoros és folyamatos, a valós igényeikre reagáló szakmai segítséget 
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nélkülözhetetlen kialakítani és fenntartani. Ez biztosíthatja a folyamatos információáramlást 

és a gazdasági szereplők dinamikusan változó igényeinek a program által felkínált 

szolgáltatások nyújtását.    

A különböző hátrányos helyzetű társadalmi csoportok a tőkefajtákat illetően jelentős 

eltéréseket mutatnak. Míg az egyik oldalon a magasan iskolázott, munkaerő-piaci 

szempontból kiváló szakmával rendelkező, rendezett családi és anyagi körülmények között 

élő, jelentős szakmai és társadalmi kapcsolatokkal bíró GYES-n/GYED-en lévő csoportban 

találhatunk például ilyen személyt (aki gond nélkül képes visszalépni a munkaerő-piacra). A 

skála másik végén az aluliskolázott, vagy munkaerő-piaci szempontból értéktelen szakmai 

végzettséggel rendelkező, a tőkefajták ellátottsága tekintetében szegénynek mondható, 

beszűkült és munkaerő-piaci szempontból nem meghatározó kapcsolatokkal rendelkező, 

esetleg a roma etnikumhoz tartozó alcsoport is jelen van. A két szélső helyzet között 

természetesen számos átmenet azonosítható és ennek megfelelően kell megfogalmazni az 

egyes csoportokra irányuló fejlesztési stratégiát.   

Nélkülözhetetlen, hogy a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok tagjainak az elsődleges munkapiacra történő integrálását folyamatként kezeljük, 

és a folyamatjelleggel végezzük az egyes feladatszakaszokat. Azaz például amennyiben 

képzési szolgáltatás valósul meg, ne pusztán az új ismereteket adó képzési időszakra s 

tevékenységre koncentráljunk, de az ezt megelőző, valamint az ezt követő tevékenységekre 

is. A folyamat jelleg egyben megkívánja az egyes szakmai tevékenységek szoros és koherens 

kapcsolódását is.  

A hátrányos helyzetűekre irányuló, illetve esetünkben megvalósuló munkaerő-piaci 

szolgáltatások során a következő szakmai tevékenységekre – egyben egymást követő 

fázisokra - szükséges fokozott figyelmet fordítani.  

Elérés: A teljes szakmai folyamatot indító első lépés a meglévő intézményi, szervezeti 

statisztikákra, adatbázisokra, valamint olyan közösségekre épül, ahol, vagy amelyen keresztül 

a célcsoportok tagjai elérhetővé válnak. Ebben a feladatszakaszban definiálni kell az 

adatbázisok, illetve közösségek elérhetőségeit. Nélkülözhetetlen a kapcsolatfelvétel a 

közösségeket koordináló, illetve az adatbázisokat gondozó szakemberekkel. Szintén 
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szükséges a kapcsolattartók bevonása az elérhetőségi folyamatba. Az adatbázisok, 

statisztikák naprakészsége, frissessége szintén elvárás.    

Megszólítás: Az elérési adatok biztosítását követően célszerű egyszerre minél több 

kommunikációs csatornán (helyi sajtó, szórólap, köztéri plakát, helyi rádió, helyi tv, internet, 

közösségi portálok, lakossági fórumok, adott célcsoport közösségi összejövetelei, speciális 

hivatalok, intézmények stb.) megszólítani a célközönséget. Ugyanakkor figyelembe kell venni 

a célcsoport sajátosságait (pl. alacsonyan iskolázott, vagy idősebb potenciális munkavállalók 

esetében az IKT és a közösségi média korlátozott szerepét és lehetőségét). Fontos és 

nélkülözhetetlen a személyes találkozás és személyes tájékoztatás, amely már a következő 

szakmai elemhez visz át. A megszólítási fázisban az egyértelmű, világosan megfogalmazott 

információk biztosítása során az interaktivitást is biztosítani kell.   

Bevonás: A bevonás folyamata az alapos és minden lehetséges és számba vehető tényezőre 

kitekintő tájékoztatással kezdődik. Célszerűnek tűnik a személyes találkozók biztosítása, ezek 

kialakítása. Motiváció, pozitív, de reális jövőkép felvázolása, lehetőség szerint a potenciális 

munkaadó megismertetése, látogatása. A programban részvételi hajlandóságot mutató, ám 

bizonytalan személyeket igyekezni kell megerősíteni. Érzékeny pont a bevonás megtörténte 

és a konkrét szolgáltatás elindítása között eltelt idő. A bevonódás pillanatától szükséges 

biztosítani a folyamatos tanácsadást, mentorálást. A bevont személyben nem alakulhat ki a 

„magamra maradtam” érzése. A bevonás során az igényfelmérés elkészítése és elemzése 

kötelező elem, ez szükséges ahhoz, hogy a program által nyújtott szolgáltatások közül 

melyikbe tud/akar belépni a célcsoport tagja.       

Szolgáltatás nyújtása: Természetesen jelentősek a különbségek a programban vállalt s 

megvalósuló szolgáltatások (munkaerő-piaci szolgáltatás, képzés, bértámogatás) között. 

Hiszen míg az egyik kategóriában a résztvevő tulajdonképpen pozitív „elszenvedője” a 

támogatásnak (lásd: bértámogatás) miközben a valóságban nem kell mást tennie, „csak” a 

munkáját végezni, addig egy képzés meglehetősen intenzív szolgáltatásnak bizonyul a  

résztvevő részéről is, amely során számos olyan készséget kell felmutatnia, amely a 

bértámogatásban résztvevőre nem jellemző. Minőségi, célcsoportok sajátosságait és igényeit 

figyelembevevő szolgáltatásnyújtás vezet sikerre. Fontos, hogy a programban résztvevő 

személyek megfelelő motivációs állapotba kerüljenek. A meglévő motivációkat folyamatosan 
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fenntartani, erősíteni kell, ahol pedig gyenge az inspiráció, vagy motivációhiányos állapot 

tapasztalható, megfelelő megoldásokkal kell ezeken javítani. 

A szolgáltatás nyújtása akkor sikeres (ami a programban megfogalmazott elvárás is egyben), 

ha ennek megvalósulásával a szolgáltatást igénybevevő személy a munkaerő-piacra lép és 

ott is tud maradni. A szolgáltatás megvalósulását követi a – sokszor elhanyagolt - 

utánkövetés.   

Utánkövetés: A hátrányos helyzetűek sikeres integrációjának egyik legkritikusabb és 

legfontosabb szakmai fázisa, az utánkövetés. Az ezt megelőző és sikeresen megvalósuló 

szakmai fázisok veszítik el értelműket, amennyiben nem megfelelően valósul meg ez a 

szakmai elem. A munkaerő-piacra belépőt a kudarcok, a sikerélmények hiánya, a munkahelyi 

támogatás hiánya, diszkrimináció megjelenése, stb. mind az elbizonytalanodáshoz, a 

motiváció csökkenéséhez, a motiváció megszűnéséhez, a felépített kitartás és akaraterő 

eltűnéséhez vezethet. Amennyiben ez a negatív folyamat már korábban is jellemezte a 

munkaerő-piacra lépő személyt, úgy a frusztrációi, a megkeseredettsége tovább erősödhet. 

Ezek elkerülésére nélkülözhetetlen egy szakmailag releváns és jól felépített utánkövetési 

stratégiát kialakítani. Folyamatos kapcsolattartás a munkaadóval, folyamatos kapcsolattartás 

a munka világába frissen belépett munkavállalóval. Kezdetben célszerű heti rendszerességgel 

személyes találkozót szervezni a munkavállalóval (lehetőség szerint a munkahelyén). 

Amennyiben jelentős problémák nem merülnek fel, vagy a jelentkező problémák megoldást 

nyernek, úgy ezeket a találkozókat lassú ütemben ritkítani lehet. Ugyanakkor ezen folyamat 

közben fontos olyan ismeretek, kompetenciák megosztása, átadása a munkavállalónak, 

amelyeket alkalmazni tud akkor is, amikor az utánkövetés megszűnik és nem tud 

támaszkodni külső segítségre. Szükségesnek mutatkozik az utánkövetést hat hónapos 

időszakra tervezni. Amennyiben a beilleszkedés zökkenőmentes a támogatás és tanácsadás 

intenzitását lehet csökkenteni.  Az utánkövetést egy teljes körű értékeléssel kell zárni. 

Fontos megjegyezni azt, hogy a foglalkoztatási paktumban megfogalmazott szakmai 

tevékenységek, ezek kimenete nagyon jó eséllyel sikeresen valósulhat meg, tekintettel arra, 

hogy Magyarországon a munkanélküliség mértéke jelenleg alacsony és számos gazdasági 

szektorban jelentős, vagy mérsékelt munkaerőhiány mutatkozik. Éppen ezért a 
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szolgáltatásokban részesített célcsoportok tagjai kedvező körülmények között lép(het)nek az 

elsődleges munkapiac világába.  

A program célcsoportjaira irányuló elérési és bevonási javaslatokat és ezek sajátosságait 

figyelembe véve jellemezhetjük azokat az intézményeket, szervezeteket, módszereket és 

csatornákat, amelyek a projekt során alkalmazhatóak. 

 

Projektgazda önkormányzat: Célszerűnek tartjuk azt, hogy a projektgazda önkormányzat 

jelöljék ki azt a szervezeti egységet és felelős személyt (jellemzően paktumiroda és a 

menedzsment csoport stb.), amely, illetve aki a projekt három évében egyrészt folyamatosan 

kapcsolatot tart a konzorciumi tagokkal, a megyei paktumok irányítóival, a kamarával az 

NGM FHÁT-tal, a paktum együttműködés tagjaival, másfelől a kapcsolattartást a 

kedvezményezett célcsoportok irányába is kialakítja és fent tartja. Nélkülözhetetlen a helyi 

képviselők és a települési kulcsszereplők alapos tájékoztatása (pl. kibővített testületi ülés 

stb.), illetve ezzel párhuzamosan települési szinten kell lakossági fórumot, fórumokat 

(amennyiben nagyobb a település, településrészenként kerül ez megvalósításra) tartani. Az 

önkormányzat (statisztikáival) közreműködik az elérésben is. 

 

Kisebbségi önkormányzat: A hátrányos helyzetű csoportok közül a romák speciális módon 

tudnak részt venni a programban, hiszen „alanyi jogon” is bekapcsolódhatnak (roma 

célcsoport), de e mellett jelentős mértékben érintettek több csoportban is (alacsonyan 

iskolázott, pályakezdő, gyes, gyed, tartós munkanélküli csoportok. Ennél fogva a 

településeken a roma közösségeket irányító, koordináló önkormányzatukra (ahol ez nincs, 

egyesületükre) közreműködésére erőteljesen számít a program. 

 

Munkaügyi szervezet: A GYMS Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály illetve a 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály alkotják a program másik, nélkülözhetetlen szervezetét, 

hiszen bármelyik szolgáltatást is veszi igénybe valamely célcsoport tagja, kapcsolatba kerül a 

munkaügyi szervezettel, hiszen a célcsoport adminisztratív bevonása ezen keresztül történik, 

másrészt több célcsoport esetében is a munkaügyi szervezet támogatásokat is  biztosít. 
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Helyi média: A személyes találkozást biztosító fórumokon túl párhuzamosan szükséges a 

kommunikációs kampány indítása.  A kampány a lehető a különböző célcsoportok (első) 

elérése érdekében legszélesebb körben alkalmazza a kommunikációs csatornákat: megyei és 

helyi média, (újság, rádió, tv).          

 

Közösségi média, virtuális közösségek: A program célcsoportjaink többsége napi szinten 

használja a közösségi média eszközét. Létre kell hozni olyan csoportokat, amelyek a 

foglalkoztatási paktumhoz kapcsolódó aktuális információkat osztja meg. A megosztáson túl 

lehetőség nyílik az interaktivitásra is.        

 

Adatbázissal rendelkező szervezetek, intézmények: A megyei és helyi paktum irányítóinak 

folyamatos kapcsolatban kell lenniük az adatbázisgazdákkal és velük együtt kooperálva kell 

elérni a releváns célcsoportokat, szükség szerint.   

 

Formájában 

 

Személyes: Személyesen megtartott fórumok, személyes megkeresések, tájékoztatók, 

személyes interjúk, felmérések, tanácsadások, mentorálások.   

Nyomatott: megyei és helyi lapok, fizetett reklámhirdetések, szórólapok, plakátok, 

kiadványok.    

Elektronikus: online kiadványok, online hírlevél, elektronikus levél kampány, közösségi 

médiában csoportok létrehozása (ezen felületek folyamatos gondozása,  karbantartása).  

Igényfelmérés: Az elérést követően a bevonási folyamat megkezdésekor igényfelmérést kell 

végezni. Az igényfelmérés lebonyolítását a program rövid, lényegi ismertetetésével kell 

kezdeni, majd egy standardizált, de célcsoportonként részben eltérő igényfelmérési űrlap 

kitöltése következik. Az igényfelmérő űrlapot hagyományos nyomatott, elektronikus 

(elektronikusan elküldhető levélként kezelve), valamint online verzióval is kitölthető módon 

szükséges elkészíteni. Az igényfelmérés kiértékelését követően indulhat el a szolgáltatásba 
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történő bevonás folyamata. Az igényfelmérő lap tartalmi részei: szocio-demográfia adatok; 

munkatapasztalatok részletezése; iskolák, tanulási tapasztalatok, motivációk részletezése; 

szakmaorientáció; (nyújtandó) szolgáltatás orientáció.    
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3. A JÖVŐKÉP, STRATÉGIAI CÉLOK 

3.1. Jövőkép 

Pannonhalma egy olyan fejlődő, a partnerségi együttműködésekre nyitott és az 

esélyegyenlőséget biztosító várossá válik, amely kihasználja az adottságaiban rejlő 

lehetőségeket. Foglalkoztatás-központú, a helyi jövedelemszerzést és az ingázást egyaránt 

támogató gazdaságpolitikát valósít meg. A paktum partnerség segítségével több és 

minőségileg jobb munkahely jön létre, a munkavállalók képességeikkel, tudásukkal, 

motiváltságukkal képesek lesznek megfelelni a munkaerőpiac igényeinek, kihívásainak, s 

ezzel hozzájárulnak a vállalkozások fejlődéséhez, továbbá az egyéni és közösségi életminőség 

javulásához. 

 Pannonhalma városában a meglévő gazdasági erősségekre és lehetőségekre alapozva a 

jövőben a munkahelyek száma bővül és minősége javul. A foglalkoztatási lehetőségek tovább 

erősödnek, de ezzel együtt jelentős foglalkoztatás bővülés valósul meg a városban is 

elsősorban a turisztika, a személyi szolgáltatások és a mezőgazdaság területein. A létrejövő 

új munkahelyek és a foglalkoztatást segítő szolgáltatások révén csökken az inaktívak száma, 

a foglalkoztatási szint megközelíti a régi EU tagállamok átlagát.  

 

A foglalkoztatási paktumok és ezek Győr-Moson-Sopron megyei szintű hálózata a helyi 

foglalkoztatás-fejlesztés meghatározó szereplőjévé válnak hatékonyan segítve a szektorokon 

átívelő együttműködéseket a vállalkozások, képzőintézmények, önkormányzatok és más 

érintett szervezetek között. A paktum érdemben segíti majd a helyi vállalkozások fejlődését, 

és tevékenységükkel hozzájárulnak a munkahelyek fenntartásához és újak létrehozásához. A 

régióban a munkavállalók biztonsága és egészsége fontos értékké válik, és a munkáltatók 

növekvő számban csatlakoznak a munkahelyi egészségfejlesztési programokhoz. A munkába 

járás feltételei a térségi alapon szervezett közlekedési révén javulnak, az egyéni és közösségi 

közlekedés összehangoltan működik, állami és munkáltatói támogatás is elérhető az ingázók 

számára.  
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A képzőintézmények és munkaadók között szorosabb kapcsolat alakul ki, tudatosabb és 

szervezettebb életpálya-tervezés, pályaorientáció, pályaválasztás valósul meg, és a gyakorlati 

szakképzésben a munkaadók vállalnak meghatározó szerepet. Ennek köszönhetően az 

iskolából kikerülő fiatalok helyt állnak a munkahelyeken és a képzőintézmények is 

gyakorlatiasabb tudással vértezik fel tanulóikat. A határmenti gazdasági együttműködések 

erősödnek, egységes munkaerőpiac alakul ki a szlovák határtérségben. 

3.2. A stratégia célrendszere 

 

 

 

 

 

A cél a város gazdasági növekedése a foglalkoztatási szint növelése az elsődleges 

munkaerőpiac fejlesztésével, hogy minél több ember tudjon hivatalos, adófizető állást 

találni. A munkaerő-piaci egyenlőtlenségek – többek között a régióban jellemző aránytalan 

munkahely koncentráció – csökkentése a foglalkoztathatóság javításával és a foglalkoztatási 

lehetőségek kihasználásával. A munkaerő-piaci szereplők együttműködésének erősítése a 

térségi partnerségek fejlesztésével. 

 

 

 

 

1.1. célok 

 

 

 

Pannonhalmán specifikus cél a városban a meglévő vállalkozási lehetőségek feltárásával és a 

meglévő vállalkozások fejlesztésével munkahelyek megőrzése és fenntartható új 

munkahelyek létrehozása, a munkavállalók képzettségi szintjének növelése elsősorban a 

helyi kis- és középvállalkozások körében  

SPECIFIKUS CÉLOK 

Munkahelymegtartás 

Új munkahelyek létrehozása 

Képzettségi szint növelése 

Munkaerő-piac bővítése 

Térségi együttműködés megvalósítása 

 

 

ÁLTALÁNOS CÉLOK 

Gazdasági növekedés 

Foglalkoztatási szint növelése 
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- A munkahelyek minőségének javítása, a munkaszervezetek hatékonyabbá tétele, 

rugalmasságuk fejlesztése, továbbá az emberi erőforrások elsődleges értékként való 

elfogadtatása 

- A városon belül a térségek többségében jellemző munkavállalási célú ingázás feltételeinek 

javítása, a munkavállalást elősegítő szociális háttérszolgáltatások fejlesztése  

- Az oktatás és képzés átalakuló régiós gazdaság igényeihez való sikeres illesztése a 

foglalkoztatási partnerségek erejében rejlő lehetőségek kihasználásával 

- Az első vagy újbóli munkába állást elősegítő munkatapasztalat-szerzési módszerek, 

struktúrák fejlesztése, a lehetőségek bővítése 

- A foglalkoztatási paktumok tartalomközpontú fejlesztése, térségi munkaerő-piaci 

menedzsment funkciók ellátása, új együttműködések létrehozása és szakmai támogatása 

 

Mindezek segítségével megtörténhet a helyi munkaerő-piac bővítése valamint ehhez 

kapcsolódóan a kialakuló partnerségnek köszönhetően térségi együttműködés 

megvalósítása, újabb fejlesztések indulása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikus célok elérését a stratégia 3 prioritás köré szerveződve kívánja megvalósítani: 

A stratégia prioritásai (programjai) rövid- és középtávon valósítják meg a jövőképből 

levezethető hosszú távon érvényesülő stratégiai célokat. 

OPERATÍV CÉLOK 

Széleskörű partnerség kialakítása, tevékenységek összehangolása, középtávú 

foglalkoztatási stratégia kidolgozása 

A célcsoport munkaerő-piaci integrációjának és foglalkoztatásának elősegítése 

A munkáltatók információ-ellátása 

A célcsoport felkészítése, kompetencia fejlesztés 

Képzések előkészítése és megvalósítása 

Paktum iroda működtetése 

Munkaerő kereslet és kínálat összehangolása 
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Az egyes prioritások megfogalmazása az alábbi egységes szerkezetet követik: 

- Indoklás: Az adott terület helyzetértékelése, a prioritás szükségességének leírása. 

- Általános célok: A prioritást megvalósító általános célok megfogalmazása. 

- Intézkedések: A prioritást megvalósító operatív programok leírása az alábbi 

szerkezetben: 

- Az intézkedés célja 

- Az intézkedés rövid leírása, tartalma 

- Célcsoportok 

- Partnerek 

- Outputmutatók 

- Lehetséges projektek 

A stratégia prioritásai 

 

1. prioritás A város gazdasági szereplőinek megerősítése 

2. prioritás A munkaerő-piaci aktivitás ösztönzése a munkavállalók alkalmazkodó 

képességének fejlesztésével 

3. prioritás A helyi szereplők együttműködésének elősegítése 

 

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 TOP Paktum projekt által létrejövő foglalkoztatási együttműködés, partnerség 

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

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. 
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3.3.  Célcsoportok 

A tervezett fejlesztések célcsoportjainak meghatározása a TOP támogatási konstrukcióban 

foglaltak és Pannonhalma város vonatkozásában eddig elkészült munkaerő-piacielemzések, 

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 
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• 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 személyek, 

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

programmal érintett kiemelt célcsoport) 

• az 50 év felettiek, 

• a Gyedről, Gyesről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül 

nevelő felnőttek, 

• a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 

• a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,  

• a megváltozott munkaképességű személyek, 

• a roma nemzetiséghez tartozó személyek és 

• inaktívak 

• közfoglalkoztatottak 

2016. november 17.-én a TOP szakmai módosítása miatt, kiegészítésre került a 

foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma output 

indikátor adatlapja. Az adatlap bővült a közfoglalkoztatottakkal, mint új célcsoporttal. E 

meghatározás szerint: „Közfoglalkoztatott: az személy, akinek a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CVI. törvény alapján keletkezett, közfoglalkoztatásra irányuló speciális munkaviszonya áll 

fent.” 
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További 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. 
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4. PRIORITÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK 

 

4.1. Prioritások és intézkedések összefoglaló táblázata 

1. prioritás 

A város gazdasági 

szereplőinek 

megerősítése 

 

2. prioritás 
A munkaerő-piaci aktivitás 

ösztönzése a munkavállalók 
alkalmazkodó képességének 

fejlesztésével 

3. prioritás 
A helyi szereplők 

együttműködésének 
elősegítése 

1.1 Foglalkoztatás-bővítő 

programok támogatása 

2.1 A munkavállalók 
képzettségi szintjének 

növelése, kompetenciáik 
fejlesztése 

3.1 Aktív partnerségi 
kapcsolatok kialakítása és 

működtetése 

1.2  A helyi vállalkozások 
segítése különös tekintettel 

a turizmusra 

2.2 Munkaerő-piaci 
szolgáltatások nyújtása 

3.2 Helyi termék- és 
szolgáltatásfejlesztés 

elősegítése 

 

4.2. Prioritások és intézkedések 

 

1. Prioritás: A város gazdasági szereplőinek megerősítése 

 
A prioritás indoklása: 

A foglakoztatás bővítéséhez alapvető fontosságú a város erőforrásaira épülő, a tudásalapú 

gazdaság fejődéséhez elengedhetetlen beruházások facilitálása a tőkevonzó képesség 

fokozását segítő programok alkalmazásával. A vállalkozások számára kiemelten fontos a 

képzett munkaerő rendelkezésre állásának biztosítása, különösen az agrár- és élelmiszeripari 

vállalkozások esetén, továbbá a turisztikai szolgáltató szektor tekintetében. 

 

A prioritás általános céljai: 

Cél a vállalkozások foglalkoztatási és jövedelemtermelő képességének növelése, mivel a kis- 

és középvállalkozások jelenleg is jelentős szerepet vállalnak városban rendelkezésre álló 
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munkaerő hasznosításában, de ezen a téren még további hasznosítatlan erőforrások várnak 

kihasználásra. Az intézkedések keretében biztosítható, hogy a működő vállalkozások 

fejlesztéseikhez segítséget kaphatnak, emellett pedig új vállalkozások letelepedésére, 

indítására nyílik lehetőség. Aktív munkaerő-piaci eszközök alkalmazásának támogatásával 

közvetlen lehetőség van a foglalkoztatás-bővítő programok megvalósítására. 

 

Intézkedések: 

 

1.1 Foglalkoztatás-bővítő programok támogatása 

1.2  A helyi vállalkozások segítése különös tekintettel a turizmusra 

1.1. intézkedés – Foglalkoztatás-bővítő programok támogatása 

Az intézkedés célja 

A helyi gazdaság-fejlesztésében kiemelt figyelmet indokolt fordítani a kisvállalkozásokra, 

tájékoztatásukra, mert gazdasági teljesítőképességük és a kapcsolódó foglalkoztatási 

kapacitások megjelenésével együtt kulcsszerepet játszanak a helyi munkalehetőségek 

megteremtésében. Emellett viszont a helyi foglalkoztatók munkaerő-igényét nehezen 

lehet kielégíteni helyben, a cégek számára láthatóvá vált, hogy szükséges részükről többet 

tenni annak érdekében, hogy álláshelyeiket betölthessék. A munkáltatók nyitottak új 

munkavállalói csoportok alkalmazása iránt, hajlandóak beruházni, új módszereket próbálni 

és együttműködésekbe bekapcsolódni. Emiatt fontos a helyi kis- és középvállalkozásokat 

pozícionáló döntések meghozatala a lehetőségekhez mérten, illetve minden olyan helyi, 

települési, térségi döntés, fejlesztés, amely bevonásukkal, támogatásukkal történik, és 

amely hozzájárul gazdasági megerősödésükhöz.  

 

Az intézkedés rövid leírása, tartalma 

• Munkaadói foglalkoztatási és képzési igény felmérés 

• Munkáltatói bér- és járuléktámogatás igénybevétele 

• Képzési támogatások elérhetővé tétel 

• Beruházási tanácsadói szolgáltatás  

• Munkaerő-utánpótlási szolgáltató rendszer kialakításának elősegítése 
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Célcsoportok 

 a városban működő kis- és középvállalkozások valamint egyéb foglalkoztatók 

 a városban vállalkozást indítani kívánók 

 az érdeklődő befektetők illetve betelepülő munkaadók 

 

 

Partnerek 

- Megyei Kormányhivatal 

- Megyei Önkormányzat 

- Kamarák 

- Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

- Pénzintézetek 

- Egyéb vállalkozásfejlesztési szervezetek 

- Önkormányzat 

- Járóbeteg ellátó központ 

 

Outputmutatók 

• megvalósuló programok száma (db) 

• a programba bevontak száma (fő) 

• a munkaerő-piacra sikeresen beléptetettek száma (fő) 

 

Lehetséges projektek 

A foglalkoztatási támogatások disszeminációja, rendszeres tájékoztatók szervezés 

A munkatapasztalat szerzés támogatása 

Munkáltatói nyílt napok (szervezett formában, előzetes felmérés alapján) 

Térségi vállalkozások szerepvállalásának ösztönzése 

 

1.2. intézkedés – A helyi vállalkozások segítése különös tekintettel a turizmusra 

Az intézkedés célja 

Pannonhalma és térsége munkaerőpiacát erőteljes munkaerőhiány jellemzi, elsősorban a 
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szakképzettséggel rendelkező munkaerő hiányzik a térségből.  

Ennek csökkentése érdekében a határ közelsége és a magasabb határon túli bérszínvonal 

miatt érezhető munkaerő elszívás hatásának csökkentése is kiemelt cél. 

 

Néhány évvel ezelőtt csak a jármű és gépipar területei számítottak hiányszakmának, ma 

már a szolgáltatóipar is ide tartozik, kiemelten a vendéglátás, szakács, a fodrász, az 

építőipari, a villamos ipari, és az informatikai szakmák. Ezen szakmák képviselői jellemzően 

egyéni vállalkozóként vagy mikrovállalkozás formájában működnek, 1-1 fő alkalmazott 

foglalkoztatása mellett. Gyakran nem rendelkeznek a vállalkozásvezetéshez szükséges 

kompetenciákkal, ismeretekkel, így ezeknek a vállalkozásoknak a fejlődése korlátozott.  

 

A fiatalok bátorsága hiányzik a vállalkozás indításához, ezért őket ösztönözni, fejleszteni 

szükséges. Ugyancsak figyelmet kell fordítani azokra a csoportokra, akik tanulmányi 

eredményeik alapján nem vesznek részt szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzésekben. 

Részükre biztosítani szükséges, hogy becsatlakozhassanak – az OKJ-s képzésen kívüli 

rendszerben – a hiányszakmák elsajátításába. 

 

Az intézkedés rövid leírása, tartalma 

a) Sikeres vállalkozók nevelése  Kezdő vállalkozók tájékoztatása  Kommunikációs és 

nyelvi képzések lebonyolítása  Hiányszakmák választásának ösztönzése az általános 

iskolát végzett fiatalok hiányszakmák elsajátításába való bekapcsolásával  

Önfoglalkoztatóvá válás támogatása  

 

b) Gyakorlati orientáció  A cél, hogy a 7. évfolyamos tanulók lehetőséget kapjanak a 

szakmák gyakorlati megismerésére, így segítve pályaválasztásukat. A gyakorlati 

látogatásokat szakemberek előadása egészíti ki, melyek célja, hogy a fiatalok első kézből 

kapjanak információt a pályaválasztáshoz. 

Célcsoportok 

 a városban működő kis- és középvállalkozások valamint egyéb foglalkoztatók 
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 a városban vállalkozást indítani kívánók 

 az érdeklődő befektetők illetve betelepülő munkaadók 

 pályaválasztás előtt állók 

 

Partnerek 

 

- Pannonhalmi KKV-k 

- Megyei Kormányhivatal 

- Kamarák 

- Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

- Győri Szakképzési Centrumok 

- Pénzintézetek 

- Egyéb vállalkozásfejlesztési szervezetek 

- Önkormányzat 

- Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény 

 

Outputmutatók 

 

• megvalósuló programok száma (db) 

• a programba bevontak száma (fő) 

• a munkaerő-piacra sikeresen beléptetettek száma (fő) 
 

Lehetséges projektek 

▪ Turisztikai klaszter létrehozása Pannonhalmán 

▪ Szakmák napja a Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási 

Intézményben 

▪ a KKV-k működéséhez illeszkedő vállalati ösztönző rendszerek elindítása (pilot 

jelleggel)  

▪ KKV-k menedzsment fejlesztéséhez szükséges tevékenységek megvalósítása 

(szervezetfejlesztési képzés/tanácsadás; HR tervezési képzés/tanácsadás; 
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minőségbiztosítási képzés/tanácsadás; stratégiatervezési képzés/tanácsadás). 

 

 

2. Prioritás: A munkaerő-piaci aktivitás ösztönzése a munkavállalók alkalmazkodó 
képességének fejlesztésével 

 
A prioritás indoklása: 

 

A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő tudás és készségek fejlesztése révén biztosítható a 

foglalkoztathatóság és a termelékenység, ehhez szükségesek viszont egyrészt a 

szakmapolitikai és finanszírozási lehetőségek kihasználása, másrészt pedig az integrált 

munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, elérhetővé tétele az álláskeresők részére. A 

munkaerő-piaci aktivitás ösztönzése akkor biztosítható, ha a munkavállalók alkalmazkodni 

tudnak a cégek elvárásaihoz, azaz megfelelő minőségű munkaerő kínálat elérhető a 

munkaerőpiacon. Ehhez célszerű igazítani a város oktatási, szociális és egyéb, az emberi 

erőforrás fejlesztését segítő szolgáltatásait, valamint az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és 

támogató szervezeteinek tevékenységét is. Az egyének „versenyképességének” fejlesztése 

elsősorban a helyi társadalom munkaképes korú részének szakképzettségét, illetve 

rugalmasságát kell, hogy biztosítsa, illetve a felnőttképzés, az élethosszig való tanulás 

fejlesztése szükséges. 

 

A prioritás általános céljai: 

 

Cél a városban működő vállalkozások versenyképességük növelése által a helyi életminőség 

növelése, ennek érdekében a vállalkozások olyan munkaerőt akarnak foglalkoztatni, amivel 

el tudják érni céljaikat. További cél a munkavállalók alkalmazkodó képesség növelése a 

kompetenciáik fejlesztésével, melyben szerepet kell kapnia a munkaerő-piaci kereslet-

kínálatot figyelő, a hiányszakmákra reflektáló, megfelelő képzési irányok kialakításának. 

 
Intézkedések: 

2.1. intézkedés – A munkavállalók képzettségi szintjének növelése, kompetenciáik 

fejlesztése 
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2.2. intézkedés – Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása 

 

2.1. intézkedés – A munkavállalók képzettségi szintjének növelése, kompetenciáik fejlesztése 

 

Az intézkedés célja 

A munkaerő-hiány miatt jelentkező problémák enyhítésében a munkáltatókra is teher 

hárul abban a tekintetben, hogy versenyképességük fenntartása érdekében a számukra 

értékes munkaerőt megtartsák, fejlesszék. A város jövőjének kulcsa, hogy a jelenlegi 

munkavállalói kört bővítse, ennek érdekében pedig a fiatalokat is megtartsa, ezáltal egy 

kvalifikáltabb réteg jelenik meg a helyi munkaerőpiacon, a többiek részére pedig 

kompetencia fejlesztő, reintegrációs (alapismereteket pótló) képzések dolgozhatók ki.  

Az egész életen át tartó tanulást népszerűsíteni kell a foglalkoztatottak és a nem 

foglalkoztatottak körében, megadva az esélyt az álláskeresőknek a munkába állásra, a 

munkavállalóknak pedig a továbbképzésre, illetve a szakmai előrelépésre. A 

munkaerőpiacon a legérzékenyebb és a leginkább segítségre szoruló csoport a 

pályakezdők, a munkatapasztalattal még nem rendelkezők csoportja, így szükséges a 

pályaorientációra, karrierkövetésre, illetve a vállalatokkal való kapcsolat kiépítésére képes 

rendszer létrehozása, működtetése. A munkaerő kínálatot csökkenti az elvándorlás. 

Probléma, hogy ha a munkabérek színvonala alacsony, ez ösztönzi a képzett munkaerő 

elvándorlását, dezorientálja a munkaerőt és a munkaerő-forrást a szükség pályaválasztási 

és pályaorientációs döntésekben, akadályozza a belső piacra termelő szolgáltatók 

fejlődését. 

 

Az intézkedés rövid leírása, tartalma 

- A munkavállalás stabilitása érdekében a szükséges kompetenciák fejlesztése a 

sikeres elhelyezkedéshez és a megfelelő életminőség biztosításához  

- Az álláskeresők számára testre szabott, foglalkoztathatóságát és 

alkalmazkodóképességét javító szolgáltatások biztosításával elősegíteni a 

munkáltatók és álláskeresők tartós egymásra találását 

- A munkáltatók számára a munkavégzés feltételeinek segítése a munkavállalók 
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foglalkoztatása érdekében  

 

- Célcsoportok 

 

 a városban működő kis- és középvállalkozások valamint egyéb foglalkoztatók 

 a regisztrált álláskeresők 

 a támogatott képzéseken résztvevők 

 pályaválasztás előtt állók, frissen végzett pályakezdők 

 

 

Partnerek 

- Pannonhalmi KKV-k és egyéb munkaadók 

- Pannonhalmi Apátság 

- Megyei Kormányhivatal 

- Kamarák 

- Győri Szakképzési Centrumok 

- Önkormányzat és intézményei 

- Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény 

 

Outputmutatók 

• megvalósuló képzések, tréningek száma (db) 

• a képzéseken résztvevők száma (fő) 

• a képzéseket sikeresen elvégzettek résztvevők száma (fő) 

• a munkaerő-piacra sikeresen beléptetettek száma (fő) 

 

Lehetséges projektek 

 Az igényelt  támogatott képzések biztosítása 

 Segítő hálózat felállítása és működtetése a paktumirodához kapcsolódóan 

 A potenciális munkavállalók bevonása és számukra személyre szóló képzésii csomag 

elérésének biztosítása 
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 Kompetencia alapú kiválasztás módszertanának kidolgozása 

 A Kormányhivatal és a konzorciumi tagként képzési együttműködés 

kezdeményezése 

 

 

2.2. intézkedés – Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása 

Az intézkedés célja 

A szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű aktív korú nem foglalkoztatott személyek 

munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkavállalásuk és munkahely megtartásuk 

elősegítése. A szolgáltatás célja, hogy az ügyfél képessé váljon arra, hogy az egyéni 

tervében meghatározott lépéseket megtegye, hozzájusson a munkaerő-piaci 

reintegrációhoz leginkább szükséges, megfelelő képzéshez, szolgáltatáshoz és 

támogatáshoz és ezek realizálásában együttműködő és motivált legyen, munkaerő-piaci, 

szociális és mentális helyzetének megoldása és az elhelyezkedés akadályainak elhárulása 

érdekében megtalálja a megfelelő szolgáltatásokat, információkat, felvegye és tartsa a 

kapcsolatot az állami vagy más szervekkel, aktívvá váljon az álláskeresésben, képessé 

váljon az önálló munkába állásra, megtalálja a számára megfelelő munkahelyet, a 

megfelelő munkahely megtalálása illetve megtartása érdekében kialakítsa és fenntartsa a 

támogató kapcsolatrendszerét, munkahelyén beilleszkedjen, képes legyen a munkaadó 

elvárásainak megfelelni. 

Az intézkedés rövid leírása, tartalma 

Személyes segítő szolgáltatás. Segítségnyújtás az egyéni terv megvalósításában: az 

elhelyezkedés akadályainak elhárításától, szolgáltatások / képzések / támogatások 

igénybevételétől és az ezzel kapcsolatos együttműködési kötelezettség teljesítésétől, a 

munkahelykeresésen keresztül, az elhelyezkedést követő beilleszkedésig, a munkahely 

megtartásáig, a szakmai előrelépés perspektíváinak felvázolásáig (ahol ez is szükséglet). 

A segített személy végigkísérése a munkaerő-piaci integráció teljes folyamatán: 

információkkal való ellátása, motiválása, támogatása az egyéni megvalósításához 

szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában. 

A szolgáltatás a következő fő elemeket tartalmazhatja: 
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Helyzetfeltárás : Kapcsolatfelvétel, adatrögzítés: az ügyfél személy és ügyfél azonosító 

adatainak rögzítése, Az ügyfél élethelyzetének megismerése, továbbá az ügyfél egyéni 

tervének vagy programjának megismerése. A mentorálás induló szakaszának 

megállapítása. 

Egyéni terv megvalósítása: A mentorálás az ügyfelet egyéni tervének teljesítésében segíti. 

Az egyéni terv megvalósításának szakaszai a tervben meghatározottak figyelembe 

vételével lehetnek: a pályaterv kialakítása, a szolgáltatásokban való részvétel, a képzésben 

való részvétel, az álláskeresés és elhelyezkedés, a munkahelyi beilleszkedés és a 

munkahely megtartása. 

A mentori szolgáltatás nem foglalja magában szükségszerűen az összes szakaszt, csak 

azokat, amelyekre az ügyfélnek a munkaerő-piaci reintegrációhoz szüksége van. 

Utánkövetés: A szolgáltatás lezárása utáni 180. napon az ügyfél munkaerő-piaci 

helyzetének regisztrálása 

 

Célcsoportok 

- az aktív korú, nem foglalkoztatott emberek 

 

Partnerek 

- Megyei Kormányhivatal 

- Kamarák 

- Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

- Győri Szakképzési Centrumok 

- Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás 

 

Outputmutatók 

 

• megvalósuló programok száma (db) 

• a programba bevontak száma (fő) 

• a munkaerő-piacra sikeresen beléptetettek száma (fő) 
 



[51] 

Lehetséges projektek 

▪ Önsegítő csoportok létrehozása 

▪ Szociális szövetkezet alapítása 

▪ Településkarbantartó cég létrehozása 

 

 

3. Prioritás: A helyi szereplők együttműködésének elősegítése 

 
A prioritás indoklása: 
 
A foglalkoztatási paktum keretében létrejövő együttműködés, partnerség, jól működő 

szervezeti és személyes vezetést igényel, a partnerséget vezető szervezetnek ügyelni kell 

arra, hogy elsődleges feladata a megfelelő környezet és feltételek megteremtése a 

partnerség hatékony működéséhez, valamint a helyi hálózati partnerek aktivizálása, 

bevonása és az információáramlás biztosítása. A paktum menedzsmentnek elkötelezettséget 

kell mutatnia a partnerség irányába, és a közösségi érdekeket a szervezeti érdekek felé 

emelni. A paktum menedzsmentnek és a fejlesztésben résztvevő partnereknek megfelelő 

pénzügyi stabilitással és a szükséges infrastrukturális és humán feltételekkel is rendelkezniük 

kell. Az együttműködés módját, technikáit a menedzsment szervezet vezetésével ki kell 

dolgozni, de mindezek előtt meg kell ismerni a tagok tevékenységét, céljait, és segíteni kell 

nekik, hogy hatékonyan tudjanak részt venni a partnerségi munkában és közreműködni a 

paktum céljainak megvalósításában.  

 
A prioritás általános céljai: 
 
Cél új partnerségi együttműködési kapcsolatokat létrehozni, a meglévőket működtetni a 

kölcsönös bizalmat felépíteni, az információáramlást biztosítani. A partnerségi 

együttműködésben kitűzött célok akkor valósulhatnak meg eredményesen, ha az egyes 

akcióterületeket a paktum tagok kiegészülve további hálózati partnerekkel gondozzák azok 

megvalósítását .Az intézkedések közül az lesz sikeres, amelynél az egyes témagazdák 

gondoskodnak arról, hogy a leírt elképzelések valóra váljanak. Ennek érdekében a paktum 

szervezetrendszerén belül szükséges tematikus csoportok, egyeztetések működtetése. Ezek 

a munkacsoportok kézben tartják az adott terület fejlesztéseit, kidolgozzák a projekteket, és 
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közreműködnek a megvalósításban. Tagjaik projektgazdaként, partnerként, vagy 

szakértőként vesznek részt a fejlesztésekben. 

 

 
Intézkedések: 

3.1. intézkedés – Aktív partnerségi kapcsolatok kialakítása és működtetése 

3.2. intézkedés – Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés elősegítése 

 

3.1. intézkedés – Aktív partnerségi kapcsolatok kialakítása és működtetése 

Az intézkedés célja 

Az aláírt foglalkoztatási együttműködési megállapodások a térség munkaerő-piaci 

szereplőinek együttműködési kereteit határozzák meg, tartalmazzák azokat a 

foglalkoztatási célokat, amelyek hivatottak a térségek eltérő foglalkoztatási gondjait 

mérsékelni, a foglalkoztatást növelni, valamint azokat a célcsoportokat is, akik helyzetén 

elsősorban javítani akarnak. A tervezett intézkedés valamint az elért eredmények  

időközönként járásii szintű foglalkoztatási fórumokon kerülnek megvitatásra, melyen 

minden térségi szereplő érdemben részt vehet, akár társult a foglalkoztatási 

megállapodáshoz, akár nem. A rendszeresen megtartott fórumok a problémák 

megvitatásainak színterei. Ezt a nyitott, és alkotó együttműködést kell fenntartani, 

bővíteni, hogy a térségek, és ezeken keresztül az egész megye foglalkoztatási helyzete 

javuljon, gazdasága eredményes legyen. 

A partnerséget koordináló szervezetnek ügyelni kell arra, hogy elsődleges feladata a 

megfelelő környezet és feltételek megteremtése a partnerség hatékony működéséhez, 

valamint a helyi partnerek aktivizálása, bevonása és az információáramlás biztosítása. A 

vezető partnernek elkötelezettséget kell mutatnia a partnerség irányába, és a közösségi 

érdekeket a szervezeti érdekek felé emelni. A vezető partnernek és a fejlesztésben 

résztvevő partnereknek megfelelő pénzügyi stabilitással és a szükséges infrastrukturális és 

humán feltételekkel is rendelkezniük kell, valamint folyamatosan keresni kell a partnerség 

további bővítésének lehetőségeit. 

A járási együttműködés szerepe abban is jelentős, hogy a kezdeményezések a helyi 

adottságokra épülnek, a térségi társadalmat, valamint további együttműködéseket 

élénkítő tevékenységeket ösztönöznek, ezáltal pedig a szolgáltatások hatékonysága 
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növekedhet. A járási együttműködés funkcionálhat egyfajta fórumként vagy platformként 

is, melyre az információ- és tudásátadás elsőszámú térségi csatornájaként is tekinthetünk. 

Kiemelkedően fontos a már meglévő és sikeres kezdeményezések folytatása, járási szintre 

emelése, mind emellett teret kell adni az új, helyi kezdeményezéseknek is a helyi 

szereplők aktív szerepvállalásával. 

 

Az intézkedés rövid leírása, tartalma 

A célok elérése és az eredmények fenntarthatósága elérése érdekében fontos az 

együttműködés kiterjesztése a járási releváns szervezetekre, a partnerség kiépítésére, és a 

tagok elhivatott, aktív részvételére. A járási munkaerő-piaci helyzet és a vállalkozói 

igények minél mélyebb megismerése érdekében folyamatos kapcsolattartás, információ 

áramlás és kommunikáció biztosítása szükséges a partnerség tagjai között.  

Ezt a nyitott, és alkotó együttműködést kell fenntartani, bővíteni, hogy a térségek, és 

ezeken keresztül az egész megye foglalkoztatási helyzete javuljon, gazdasága eredményes 

legyen. 

 

Ennek érdekében szükséges: 

• Hatékony, naprakész információáramlás biztosítása a partnerségi szereplők között 

• Városi munkaerő-piaci kereslet-kínálati felmérések elvégzése és az eredmények 

közvetítése az érdekeltek felé. 

• A munkáltatók irányába különösen fontos a paktum kezdeményezés várható 

eredményeinek világos kommunikációja, motivációjuk megteremtése. 

• Javuljon a térségi szereplők közötti együttműködési készség a foglalkoztatási 

programok érdekében, 

• Erősödjön meg a rendelkezésre álló feltételrendszer, 

• Legyen lehetőség a partnerségi folyamat generálására, rendezvényekre és 

képzésekre, 

• Bővüljön az együttműködő szervezetek köre. 
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Célcsoportok 

• A foglalkoztatási paktum partnerség tagjai 

• Az Irányító Csoport tagjai 

• A paktum tevékenységében részt vevő partnerszervezetek 

• A paktum menedzsmentje 

• Döntéshozók 

• A jövőbeni paktum tagok 

• Helyi lakosság 

• Civil szervezetek 

• Helyi bejegyzésű és helyi érdekeltségű vállalkozások és munkaadók 

• Önkormányzatok 

• Járási hivatal 

• Közintézmények, közszolgáltatók 

 

Partnerek 

 A járás munkáltatói 

 A járáson belüli önkormányzatok 

 A képző intézmények 

 A járásban tevékenykedő civil szervezetek 

 Vállalkozások és érdekképviseleteik 

 A megyei szinten együttműködő partnerszervezetek 

 

Outputmutatók 

 

• Együttműködési, egyeztető találkozók száma (db) 

• A foglalkoztatási paktumba bevont új tagok száma (db) 

• Személyes információnyújtásban részesülők száma  (fő) 
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• A paktum szervezeti tagok által kidolgozott partnerségi projektek száma (db) 

• Paktum térségi szintű munkaerő-piaci és képzési igényfelmérés elkészítése  

• Bevált jó gyakorlat kiterjesztése a paktum térségében 

• Paktum működésével kapcsolatos elfogadott dokumentumok száma (db) 

• Intézkedések, akciótervek generálása (db) 

• Új, fenntartható partnerségi kapcsolatok kialakulása (db) 

• A paktum tevékenységében részt vevő vállalkozások száma (db) 

• A helyi foglalkoztatási projektek számának növekedése 

 

Lehetséges projektek 

• Foglalkoztatási workshopok, fórumok szervezése 

• Munkaügyi szervezetekkel történő együttműködés 

• Paktum honlaphoz kapcsolódó hírlevél rendszer 

• Megyei és országos paktum együttműködésekben való aktív részvétel  

• Partnerségi találkozók szervezése a foglalkoztatás területén tevékenykedő 

szervezetek, a paktum szereplői számára. 

• Humánerőforrás fejlesztés és kapacitásfejlesztés a menedzsment érdekében. 

• Projektgeneráló tevékenység és a megvalósítási feltételek biztosítása. 

 

 

3.2. intézkedés – Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés elősegítése 

Az intézkedés célja 

A helyi termék piac szereplőinek horizontális és vertikális együttműködése keretében a 

rövid ellátási láncok és a helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és 

fejlesztése, valamint a mezőgazdasági termelők piacra juttatása által a jövedelmük 

növelése, amely megvalósítható a promóciós tevékenységek előmozdítása, és a közös 

projekttervre alapozott értékesítési formák kialakítása, fejlesztése segítségével. A tartós és 

strukturált termelői együttműködések feladata, hogy több éves, közös projekttervre 

alapozott, egyéni és közös értékesítési formákat megteremtő, az alkalmi piaci 

megjelenést, eseti promóciós akciókat meghaladó, közvetlen értékesítést szolgáló 

együttműködéseket, saját üzleti modelleket alakítson ki, ezzel munkahelyeket hozva létre 

a magas hozzáadott értéket előállító mezőgazdasági termelőknél, valamint elősegíteni az 

önfoglalkoztatóvá válást. 
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Az intézkedés rövid leírása, tartalma 

A mezőgazdasági területekkel rendelkező helyeken a helyi termékek, helyi élelmiszerek 

előállításának ösztönzése is foglalkoztatási potenciált jelent. Ez Pannonhalmán is helyi 

foglalkoztatás-fejlesztési és jövedelemszerzési lehetőséget nyújtana és a kevésbé 

iskolázott rétegnek is munkalehetőséget biztosíthatna. 

A vidéki jövedelemszerzés és foglalkoztatás-bővítés szempontjából az elmúlt időszakban 

kedvezően alakultak a jogszabályok, amelyeket ki kellene használni a térségi szereplőknek. 

A feldolgozott kistermelői termékek (sajt, lekvár, kolbász stb.) értékesíthetőek az előállítás 

szerinti megyében és Budapesten, vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva az 

ország területén legfeljebb 40 km távolságon belül a végső fogyasztó részére, valamint 

boltokba és vendéglátó egységekbe, így a közétkeztetésbe is. A helyi közétkezdék 

korábban a közbeszerzési törvény rendelkezései miatt nem tudtak közvetlenül vásárolni a 

helyi termelőktől. A törvény módosítása lehetővé teszi, hogy közbeszerzési kényszer és a 

lánckereskedelem kiiktatásával összekapcsolják egymással a helyi élelmiszer-előállítás, -

feldolgozás és -értékesítés rendszereit, valamint a helyi intézmények (bölcsődék, óvodák, 

iskolák, hivatalok, helyi egészségügyi intézmények) közétkeztetési rendszereit. A 

nyershúst, zöldséget, gyümölcsöt, mézet, tojást, tejet, tejtermékeket, gabonaféléket 

kivették a törvény hatálya alól, így ezeket közvetlenül is beszerezhetőek a termelőktől. 

 

Célcsoportok 

 

Magas hozzáadott értéket előállító mezőgazdasági termelők Pannonhalmi őstermelők 

 

Partnerek 

 

• Megyei Kormányhivatal 

• Kamarák 
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• Pannonhalma és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány 

• Pannónia Kincse Leader Egyesület 

 

Outputmutatók 

• megvalósuló programok száma (db) 

• a programba bevontak száma (fő) 

• a munkaerő-piacra sikeresen beléptetettek száma (fő) 

 

Lehetséges projektek 

 

▪ Rövid Élelmiszerellátási Lánc megszervezése (közös promóció és értékesítés) 

▪ Pannonhalma Védjegy létrehozása 

▪ Őstermelői kisokos készítése 

 

 



 

  

5. ILLESZKEDÉS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TOP,  VALAMINT AZ EFOP/GINOP 

ÉS A NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSI PROGRAMOKHOZ  

6. INDIKATÍV FORRÁSTÉRKÉP 

Forrás megnevezése 

Felhívás 

keretösszege 

(Mrd Ft) 

TOP források 

TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 2,341 

TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése 0,334 

TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés 0,669 

TOP-1.4.1-176 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével 

1,802 

TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása 0,13 

 

TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 2,201 

TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja 0,677 

TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 

komplex programok 
0,252 

EFOP lehetség források 

EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása 10 

EFOP-1.1.2-16 Nő az esély – képzés és foglalkoztatás 4,05 

EFOP-1.1.3-16 Nő az esély – foglalkoztatás 3,15 

EFOP-1.2.2-16 Ifjúsági programok támogatása 1 

EFOP-1.2.3-15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve 5 
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EFOP-1.2.8-16 Nők a családban és a munkahelyen 3 

EFOP-1.3.1-16 Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás 3 

EFOP-1.3.2-16 Roma mentorhálózat fejlesztése 2 

EFOP-1.3.3-16 Fogvatartottak reintegrációja 3,5 

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben 100 

EFOP-1.6.1-16 Felzárkózási együttműködések támogatása 2,2 

GINOP lehetséges  források 

GINOP-1.2.3-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő 
beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében 

37,5 

GINOP-1.2.4-16 Ipari parkok fejlesztése 6 

GINOP-1.3.3-16 Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és 
beszállítói integrátorok támogatása 

20 

GINOP-2.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 
hiteltermékkel kiegészítve 

30 

GINOP-2.1.2-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 
kombinált hiteltermék keretében 

55 

GINOP-3.1.2-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- 
és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások 
piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása 

4,5 

GINOP-3.3.1-16 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, 
szolgáltatási portfóliójuk bővítése 

5 

GINOP-5.1.3-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 6 

GINOP-5.1.4-16 Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása 6 

GINOP-5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci 
szolgáltatásainak támogatása 

6 

GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási 
költségeinek támogatása 

2,9 

GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására 15 
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GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – Támogató szolgáltatások 1,2 

GINOP-5.3.2-16 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia 
régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek 
bevezetése a munkáltatóknál 

5 

GINOP-5.3.4-16 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése 2 

GINOP-5.3.6-16 Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás 3 

GINOP-5.3.8-16 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása 4 

GINOP-6.1.3-16 Idegen nyelvi készségek fejlesztése 15 

GINOP-6.1.4-16 Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a 
konvergencia régiókban 

2,5 

GINOP-6.1.5-16 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok 
munkavállalói számára 

10 

GINOP-6.1.6-16 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és 
középvállalatok munkavállalói számára 

20 

GINOP-6.2.2 A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának 
csökkentése 

1,31 

GINOP-6.2.3-16 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése 12,5 

GINOP-6.2.4-16 A 21. századi szakképzés és felnőttképzés 
minőségének, valamint tartalmának fejlesztése 

5,08 

GINOP-8.8.1-16 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel 15 

Határon átnyúló együttműködési programok 

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program  

1.1 Beavatkozás: Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása  

1.2 Beavatkozás: K+F és innováció együttműködések támogatása  

1.5 Beavatkozás: Partnerségi, program- és projekt menedzsment 
kapacitások fejlesztése 

 

Duna Transznacionális Program 2014 – 2020 207 millió EUR 

      6c: A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése 

      11: Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fejlesztése 
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Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 245 millió EUR 

3d Befektetési prioritás: A kkv-k abban való segítése, hogy növekedni tudjanak a 

regionális, nemzeti és nemzetközi piacokon, és hogy az innovációs folyamatokban részt 

tudjanak venni 6c: A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése 

7b Befektetési prioritás: A regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú 

  csomópontok TEN-T infrastruktúrához – többek között a multimodális csomópontokhoz 

– történő kapcsolásával 11. Befektetési prioritás: Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának 

fejlesztése 
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7. A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE 

Foglalkoztatási Paktum Szervezet felállítása során a Felhívás szakmai mellékleteként kiadott 

Megvalósíthatósági Tanulmányban szereplő minimum sztenderdeknek megfelelően járt el, 

melynek értelmében a helyi paktumok esetében az alábbi szervezeteket javasolt bevonni a 

paktum szervezetbe, javasolt minimum 15 tagszervezetet: 

 Pannonhalma Város Önkormányzata és a megyei Önkormányzat, 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 Képzőintézmények, 

 Vállalkozások, egyéb munkáltatók,   

 Azon egyéb szervezetek, melyek az adott térség fejlesztésének céljának 

elérésért dolgoznak (pl. vidékfejlesztési HACS, önkormányzati társulások, 

munkaerő-piaci szolgáltatók, HVK, helyi ipartestület, Járóbeteg Központ), 

 Civil szervezetek, 

 Egyházak, 

 Kisebbségi önkormányzatok, 

 Szociális szövetkezetek. 

 

A Felhívásnak megfelelően a Foglalkoztatási Paktum Szervezet kötelezően bevonandó tagjai 

az alábbi szervezetek: 

 Pannonhalma Város Önkormányzata (konzorciumvezető) 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (konzorciumi tag) 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 

 Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság (konzorciumi tag) 

 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében a Győr-Moson-

Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 

A Pannonhalma Város Önkormányzata a Partnerségi Fórum tagságába további helyi 

szervezeteket von be, akik a paktum projekt céljainak eléréséhez információkkal, 
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tapasztalatokkal, és kapacitásokkal rendelkeznek (vállalkozások és gazdaság-fejlesztési 

szereplők, civil és non-profit szervezetek, szakképző intézmények). A Partnerségi Fórum 

tagjainak tájékoztatása és bevonása folyamatos, a csatlakozás nyitott minden érdeklődő 

szervezet számára. 

 

A Paktum tagszervezetei: 

Szervezet neve 

Pannonhalma Város Önkormányzata 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás 

Pannónia Kincse Leader Egyesület 

Pannonhalma és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány 

IMI-COOP Kft. 

LOLAND POWER Kft. 

Kovács Kegyelet 2007 Bt. 

A.M. Borház Bt 

COOP Szolnok Zrt 

Loland Elektro Kft 

Wasco Trade kft 

Aureum Malum Kft. 



[6] 

Viri Team Kft 

 

 

8. A MONITORING, AZ ÉRTÉKELÉS ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE 

A projektek döntő többségénél kiemelt fontosságú és összetett feladat a megfogalmazott 

céloknak és a vállalt indikátoroknak megfelelő teljesítések, hatások és minőség elérése, a 

rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználása, a vállalt határidők pontos betartása, 

és ezek összhangjának megteremtése. 

 

A projektek minőségbiztosításának feladata a projekt tevékenységeinek folyamatos nyomon 

követése, a projekt megvalósítása során jelentkező problémák feltárása és megoldásuk 

keresése, a kockázati tényezők azonosítása, és javaslatok kidolgozása a kezelésükre, a 

projekt dokumentumok megfelelőségének, továbbá a projektcélok elérésének biztosítása. 

A monitoring a projekt irányításának eszköze, nem csak egy ellenőrzésre szolgáló eszköz. A 

projekt monitoring célja a projekt előrehaladásának folyamatos mérése, hogy a lehetséges 

problémák még időben felismerésre kerüljenek, ami által lehetővé válnak a helyreigazító 

intézkedések megtétele. 

A monitoring tevékenység célja a projekt megvalósításához kapcsolódó adatok 

összegyűjtése, mely adatok elemzése, értékelése segíti a paktum szervezetet a projekt 

előrehaladásának mérésében. A sikeres monitoring kulcsa a kommunikáció a projekt 

munkatársai és résztvevői között. 

A projekt monitoringjáért felelőknek többféle eszköz áll rendelkezésére ahhoz, hogy 

folyamatosan nyomon tudják követni a projekt előrehaladását: 

 Projekt jelentések készítése: a projektközi jelentéseknek és a zárójelentéseknek, 

melyeket a projektnek a kifizetési kérelmeihez kell elkészíteni. Javasolt (de nem 

kötelező) ezen túlmenően havi szinten rövid, összefoglaló jellegű jelentés készítése is, 

amelyet jól lehet hasznosítani akkor, ha valamilyen célirányos, megelőző jellegű 

beavatkozás válik szükségessé. 
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 Monitoring adatbázis létrehozása: az adatbázisban rögzített információk alapján 

bármikor pontos képet kapunk arról, milyen teljesítési szinten vannak a projekt 

tevékenységei 

A foglalkoztatási stratégiák, paktumok monitoringjának és értékelésének módszertana 

Magyarországon a korábbi időszakokban kidolgozatlan volt. A foglalkoztatási partnerségek 

által kidolgozott stratégiák végrehajtását nyomon kell követni, és időközönként a partnerségi 

szereplők számára visszajelzést adni, és ha szükséges, módosításokat eszközölni, amely révén 

a partnerségek: 

- képesek a kiinduló pont rögzítésére, hogy később lehetőség legyen az 

összehasonlításra, 

- problémákat tudnak azonosítani és megoldásokat keresni, 

- be tudják mutatni az akciótervek, stratégiák végrehajtásának eredményeit, 

- azonosítani tudják a jó példákat, és másokkal is megosztani, 

- új problémákra és lehetőségekre tudnak rávilágítani, amelyek révén további 

kutatásokat kell végrehajtani. 

A monitoring folyamatos adatgyűjtésen alapszik, amely alapján a menedzsment vizsgálhatja 

a tevékenység előrehaladását a kitűzött célok viszonylatában. A monitoring segít a 

végrehajtás nyomon követésében, az elért eredmények áttekintésében, a partnerek és a 

finanszírozók tájékoztatásában, a problématerületek feltárásában. Ez a tevékenység felöleli a 

teljesítményindikátorok eredményeinek mérését is. A folyamatos adatgyűjtés mellett 

célszerű negyedévente előrehaladási jelentést is készíteni, amelyet egyébként a támogatási 

programok nagy része is megkövetel. A jól működő monitoring alapja a megfelelő 

indikátorok választása. A mérhető teljesítmény-indikátorok kiválasztásával a partnerség be 

tudja mutatni az elért eredményeket, mérni tudja a célok elérésének sikerességét, és segít a 

sikerkritériumok meghatározásában is.   

 Az indikátoroknak nemcsak a tevékenységek közvetlen eredményeit kell tudniuk mérni 

(például: létrehozott állások száma, kiképzett személyek száma), de a helyi foglalkoztatásban 

elért távolabbi hatásokat is mérniük kell. Az indikátoroknak relevánsnak és objektívnek kell 

lenniük. Ideális esetben a partnerségek tagjainak egyet kell érteniük az indikátorokban. A 

monitoring rendszereknek hatékonyan és hatásosan gyűjteniük kell a lényeges 
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információkat. Kerüljük el azt a hibát, hogy mindegyik projektre azonos monitoring rendszert 

használunk, mivel nagy különbségek lehetnek eltérő célcsoportok esetében. Azonban meg 

kell határozni azokat az indikátorokat, amelyeket minden projekt esetében mérünk és a 

monitoring rendszerben rögzítünk. Minőségi és mennyiségi mutatókat is meg kell határozni.  

A Pannonhalma területén működő Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek, 

eredményeinek nyomon követését, monitoringját az Együttműködési Megállapodásban 

leírtak alapján a Paktummenedzsment szervezet végzi, ám folyamatban van egy módosítási 

javaslat, amely alapján ez a feladatot egy megbízott szakértő fogja elvégezni. A szakértő 

feladata az önkormányzat foglalkoztatási paktum előkészítési és működtetési folyamatainak 

támogatása, az önkormányzat ez irányú munkájának szakmai segítése, igény esetén szakmai 

képviselete a paktumhoz kapcsolódó rendezvényeken.  

Közreműködik a kötelezően bevonandó partnerekkel történő kapcsolattartásban, a 

térségi/megyei összehangolásban, illetve a projekt kibocsátásaként teljesítendő paktum 

sztenderdek időarányos teljesítésének vizsgálata és eltérések észlelése esetén 

iránymutatásokat fogalmaz meg. Részt vesz a megvalósítási tevékenység monitoringjában, 

szükség esetén intézkedési javaslatokat készít a paktum menedzsmentszervezet, illetve a 

konzorciumi partnerek számára. 

A paktum projekt előrehaladását jellemző monitoring mutatóinak vizsgálata a Menedzsment 

szervezet feladata, míg az adatok gyűjtése a projektgazdák, projekt partnerek bevonásával 

történik meg. A megvalósítás során összegyűjtött adatok értékelése a meghatározott 

mennyiségi és minőségi indikátorok tükrében történik.  

A mennyiségi indikátorok segítségével mérhetők a tényszerű adatok, segítségükkel 

rögzíthetők a kiindulási adatok, illetve az eredmények, számszerűsíthető formában teszik 

mérhetővé az előrehaladást. A minőségi indikátorok szubjektív eszközök (pl. egyéni 

vélemények, tapasztalatok, stb.) révén járulnak hozzá az értékeléshez. 

 

A mennyiségi indikátorok (számok és statisztikák) specifikusak és mérhetőek. Nagyon 

hasznosak arra, hogy bemutassuk a kiinduló helyzetet, a tényeket és kimeneti 

eredményeket, például a ráfordított pénzügyi forrásokat vagy a képzésben részesülők 

számát. Önmagukban azonban nem alkalmasak a teljes kép bemutatására. A más 
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térségekkel való összehasonlítás miatt érdemes sztenderd, mások által és statisztikai 

rendszerek keretében is gyűjtött indikátorokat használni.  

 

A minőségi indikátorok (vélemények, attitűdök stb.) a személyek és szervezetek gyakorlati 

tapasztalataira irányulnak. Fontosak lehetnek a készségek mérésében (pl. kommunikációs, 

interperszonális készségek), amelyek túlmutatnak a mennyiségi indikátorokon. Különösen 

fontosak lehetnek hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó projektek esetében, mivel 

képesek a munkához vezető úton tett személyes előrelépések mérésére.  

Fontos, hogy a monitoring rendszer ne legyen túl komplikált, és ne legyen költséges az 

adatok gyűjtése.  Csak a lényeges információkat gyűjtsük, és teszteljük a rendszert használat 

előtt. Egy jól működő rendszer monitorozza az inputokat (erőforrások, idő, pénz 

költségvetés), és az outputokat, amelyek képesek a stratégia vagy akcióterv céljai elérésének 

mérésére. Az információk projekt-szinten ismeretesek, és utána összegezhetők az akcióterv 

és a stratégia szintjén. Két fő alapelvet javasolt megfontolni, amikor egy új monitoring 

folyamat kerül bevezetésre:  

1. A partnereket be kell vonni a feladatba: 

• Egyet kell érteniük a fő indikátorokban, melyek bemutatják a tetteik fontosságát és 

hatékonyságát, valamint a kapcsolat hosszú távú hatását.  

• Részt kell venniük a monitoring rendszer kidolgozásában, amely különböző 

módszereket foglal magában (pl. statisztikai adatok gyűjtése).  

• Meg kell határozniuk a monitoring folyamatokat, és segíteniük kell az adatgyűjtő 

eszközök fejlesztésében.  

• A partner bevonás ezen szintje jobb adatgyűjtést és ellenőrzést eredményez.  

2. A monitoring folyamatot a partnerség elején kell bevezetni 

Annak érdekében, hogy teljesen elfogadjuk a partnerség irányát és eredményeit, fontos a 

kezdeti alaphelyzet megállapítása, majd az alapvető adatok összeállítása rendszeresen és 

folyamatosan. Egy költségvetés felállítása a monitoringra szintén a kezdetektől szükséges. 

Különösen a monitoring folyamatra nélkülözhetetlen egy felhasználóbarát folyamat 

felállítása, olyan módon megszerkesztve, amely megkönnyíti a partnerek munkáját.  
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A monitoring elkülönítése a partnerség saját fejlesztésétől segíti a belső folyamatok 

rendezését olyan döntő kérdések alapján, mint „Mit tervezünk bevezetni?”, „Milyen 

emberi és gazdasági erőforrással?”, „Mi az a hátrány és a haszon (sok esetben pl. munka, 

pénz, ötletek, stb.).  Ezek a körülmények nem biztosítják az elvégzett munka pontos 

értékelését, de megbecsülik a hatások értékelését és a partnerség hosszú távú hatását a 

régióban.  A folyamat nagyobb bizalmat eredményez a partnerek között és nagyobb 

hitelességet a partnerség számára.  

A projekt eredményeinek mérése érdekében az alábbi kötelező monitoring mutatók kerültek 

meghatározásra a pályázat benyújtása során: 

Monitoring mutató 
megnevezése 

Mérték- 
egység 

Kiindulási  
érték 

Célérték 
(kumulált) 

Céldátum 

A foglalkoztatási 
paktumok keretében 
munkaerő-piaci 
programokban résztvevők 
száma 

fő 0 65 
2018.10.31. 

 

Igazolás módja: a munkaerő-piaci szolgáltatás igénybevételét igazoló hiteles dokumentum, 
hiteles dokumentumok alapján készített kimutatás, adatbázis. 

 

A foglalkoztatási 
paktumok keretében 
álláshoz jutók száma 

fő 0 13 
2018.10.31. 

 

Igazolás módja: a foglalkoztatási megállapodás dokumentációja, pl. munkaszerződés, 
önfoglalkoztatást igazoló. 

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

fő 0 8 
2018.10.31 

 

Igazolás módja: a foglalkoztatási megállapodás dokumentációja, pl. munkaszerződés, 
önfoglalkoztatást igazoló okmány. 
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Az egyes intézkedésekhez kapcsolódó konkrét indikátorok az Akciótervben, a fejlesztés 

bemutatásánál kerülnek bemutatásra. Az intézkedések megvalósítását az Irányító csoport 

évente felülvizsgálja a monitoring rendszer által összegyűjtött és értékelt információk 

alapján, és szükség esetén rendelkezik a szükséges változtatásokról. 

Az értékelés során a stratégiai célok, eredmények megvalósulásának mérésére használt 

indikátorok elemzése történik meg. Az indikátorok tükrében ellenőrizhető és értékelhető a 

Foglalkoztatási Paktum Szervezet tevékenysége, hatékonysága és eredményessége is. A 

paktum szervezeten belüli, azaz belső szakemberek által, valamint a paktum szervezeten 

kívüli, azaz külső szakemberek bevonásával történik meg a számszerűsített eredmények és a 

stratégiában kitűzött célok összehasonlítása.  

Az értékelés a stratégia egészének áttekintése, célja a tevékenység hatásának vizsgálata a 

megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában (relevancia, eredményesség 

és hatékonyság). Az értékelés segítségével az elért eredményeket hasonlíthatjuk össze a 

kitűzött célokkal, elvárt eredményekkel. Az értékelés a stratégia sikerét és hatásait méri. Az 

értékelés tartalmazza a monitoring eredmények elemzését és értelmezését az eredmények 

azonosítása és a gyenge pontok meghatározása érdekében. Az értékelés során az egyes 

sikertelen akciók okait is fel kell tárni a stratégia továbbfejlesztése érdekében. Fontos, hogy a 

szereplők tanuljanak a saját hibáikból.  

Belső és külső értékelést különböztethetünk meg. A belső értékelést elvégezheti a 

partnerségen belül megfelelő tapasztalattal rendelkező szakember. Számára biztosítani 

szükséges az időt és az erőforrásokat a feladat végrehajtásához. Ismernie kell a biztosítandó 

adatokat, valamint tapasztalatokkal kell rendelkeznie kutatási módszerek, valamint az adatok 

elemzése és bemutatása területein. A külső értékelők általában széleskörű tapasztalatokkal 

rendelkeznek, és magas színvonalú szolgáltatásokat tudnak nyújtani. Függetlenségük és 

objektivitásuk biztosítja az értékelés megbízhatóságát, amely különösen fontos, ha az 

értékelés eredményeit a stratégia végrehajtását finanszírozók számára mutatjuk be.  

Az értékelés módja attól függően változhat, hogy mi a célja, mire szeretnénk használni, 

kiknek készül, illetve a stratégia által kitűzött célok is befolyásolják. A stratégia mellett a 

foglalkoztatási partnerségek tevékenységét is értékelni kell a fenti szempontok szerint 

meghatározott időközönként. A formális együttműködések is járnak bizonyos hasznokkal (pl. 

információcsere), azonban egy foglalkoztatási paktum esetében sikerességről és eredményes 
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működésről csak akkor beszélhetünk, ha konkrét eredmények, kimutatható hasznok 

születnek az együttműködés során. A számszerűsítetten kimutatható, mérhető haszonnak 

nagy szerepe van a paktumok társadalmi elismertetésében, hiszen a politikai támogatottság 

sokkal könnyebben biztosítható, ha a helyi partnerség az összefogás szándéka mellett 

konkrét, kézzel fogható eredményeket is tud produkálni.  

A monitoringhoz és értékelésekhez szükséges információk összegyűjtését a paktum 

menedzsmentszervezete végzi. A paktum Irányító Csoportja és a Foglalkoztatási partnerség 

elé kerülő elemzéseket független szakértőknek javasolt elvégezni.  

A foglalkoztatási stratégia megvalósításának, illetve az egyes prioritások és intézkedések 

hatásainak mérését a prioritásoknál meghatározott hatásindikátorok segítségével lehet 

megtenni.  

 

Ennek megfelelően a legalább kétévente (illetve az akciótervek ütemezéséhez illeszkedően) 

végzett értékelésének a következő tevékenységekre kell kiterjedni: 

• Foglalkoztatási és kapcsolódó területek (oktatás, gazdaság, szociális ellátás stb.) 

statisztikai adatok elemzése, hazai összehasonlító vizsgálatok elvégzése. 

• Az egyes akciókban, projektekben résztvevő szereplők kérdőívvel és interjúkkal 

történő megkérdezése. 

Az ellenőrzés eredményeképpen tárhatók fel a sikerek és a problémák, a kevésbé hatékony 

tevékenységek, folyamatok, valamint ezek okai, amelyekre a paktum szervezetnek reagálni 

kell a célok hatékony elérése érdekében. Az értékelés során számszerűsített eredmények, 

előrehaladás mind a paktum szervezet, mind pedig a széles nyilvánosság számára is hordoz 

visszacsatolást a paktum eredményeit illetően, illetve hozzájárul a helyi partnerség által elért 

eredmények terjesztéséhez, társadalmi elismeréséhez is.  

A belső ellenőrzést a Projektmenedzsment, a külső ellenőrzést a Magyar Államkincstár látja 

el közreműködő szervezetkén, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Irányító 

hatóság.  

Az ellenőrzés kiterjed a költségekre, a kockázatokra, a minőségre, a kommunikációra, az 

időre, a változásokra, a beszerzésekre, valamint az emberi erőforrások területére. 
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A megvalósítási folyamat belső ellenőrzését a projektmenedzsment szervezet, a 

projektmenedzser és a pénzügyi vezető látja el. A belső ellenőrzés keretében folyamatosan 

nyomon követik a projekttevékenységek szakmai és pénzügyi megvalósítását, az eltérések, 

módosítások koordinálását, figyelemmel kísérik a projekt célok megvalósulását és 

gondoskodnak a támogatás szabályos, Támogatási Szerződésnek megfelelő felhasználásáról. 

A külső ellenőrzési tevékenységet a Közreműködő szervezet, a Magyar Államkincstár, illetve 

az Irányító hatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el, melynek keretében nyomon 

követi, értékeli és felügyeli a projektek megvalósítását, melynek alapján elvégzi a 

támogatások kifizetését. Lebonyolítja a szakmai és pénzügyi ellenőrzéseket, észrevételeket 

tesz a megvalósítás szabályszerű megvalósítása érdekében, feltárja és szükség esetén jelenti 

az esetleges szabálytalanságokat (ennek kapcsán szabálytalanságkezelési rendszert alakít ki 

és működtet). Mindemellett folyamatosan rögzíti az adatokat az egységes monitoring 

informatikai rendszerben, valamint biztosítja az adatbázis naprakészségét és 

megbízhatóságát. 

A Támogatási kérelemben és a Megvalósíthatósági Tanulmányban részletesen 

meghatározott projekt célja, hogy a városra kiterjedően létrejövő és, vagy már működő 

foglalkoztatási együttműködések, partnerségek – paktumok – hozzájussanak azon 

forrásokhoz, melyek segítségével – a kialakított stratégiájuk mentén – képzési és 

foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják, hozzájárulva munkaerő-piacuk bővítéséhez, 

célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének 

erősítéséhez. 
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9. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 

A Foglalkoztatási Stratégia megvalósítása során a gyakorlatban szükséges érvényesíteni az 

esélyegyenlőség, valamint a fenntartható fejlődés horizontális elveit.  A Stratégia 

megvalósítása során tekintettel kell lenni a munkaerőpiac hátrányos helyzetű szereplőinek 

speciális igényeire, korlátozott lehetőségeire, különösen a Gyesről, Gyedről, ápolási díjról 

visszatérők, a nők, a pályakezdők, a megváltozott munkaképességűek, az idős, a roma 

nemzetiséghez tartozó munkavállalók, valamint a közfoglalkoztatottak esetében. Fontos 

szempont, hogy a kvalifikált és az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára is 

lehetőséget biztosító munkahelyek létrehozása valósuljon meg a támogatott fejlesztések 

által, ezáltal közvetlenül növekedjen a térség foglalkoztatottsági szintje, és javuljon a 

foglalkoztatás szerkezete. A munkahelyteremtéseknél kiemelt szempontként kell 

megjelennie a hosszú távú stratégiai tervezési szemléletnek.  

A foglalkoztatási stratégia kidolgozása, és az abban meghatározott intézkedések 

megvalósítása során is kiemelt figyelmet szükséges fordítani az esélyegyenlőségi célkitűzések 

érvényesülésére. A paktum partnerség felállításával és működtetésével, a partnerségbe 

bekapcsolódó szereplőktől elvárt etikus viselkedéssel, a horizontális vállalások teljesítésével 

a projekt hozzájárul az esélyegyenlőség javulásához Pannonhalmán, annak gazdasági 

életében.  

A Stratégiával összefüggő fejlesztéseknek minél hatékonyabban kell hasznosítani a térség 

belső erőforrásait, és képessé kell tenni a folyamatos gazdasági és technológiai megújulásra. 

A helyi – elsősorban mikro, kis és közepes – vállalkozások hosszú távú együttműködéseinek 

elősegítésével, korszerű szolgáltatások és tanácsadási rendszer kialakításával biztosítható a 

térségben lévő humán tőke aktivizálásához és gazdagításához. Az infokommunikációs 

technológiák (IKT) alkalmazása, információhoz való hozzáférés javítása emiatt kulcskérdés. A 

társadalmi-gazdasági élet szereplői számára a fejlett infokommunikációs technológiákhoz 

való hozzáférés és az ebben rejlő lehetőség kiaknázása (felhasználói készség, 

tartalomszolgáltatás) alapvető igényként jelentkezik. Ennek megfelelően egyenlő és 

diszkriminációtól mentes hozzáférést kell biztosítani valamennyi érintettnek a Stratégia 

keretében megvalósuló tevékenységekhez és a keletkező információkhoz. elsősorban az 

Internet és a web2-es felületek segítségével. 
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A környezettudatos fejlesztések támogatása, a fenntartható fejlődés következetes 

érvényesítése közép- és hosszútávon komoly előnyt biztosíthat a városnak és térségének 

életminőségi és gazdasági szempontokból egyaránt, valamint erősítheti a város innovatív 

szerepét régiós és országos összevetésben. Amennyiben lehetséges a Stratégia végrehajtása 

során törekedni kell a környezeti szempont érvényesítésére, és ezzel összefüggésben a 

gazdasági versenyképesség növelése érdekében az anyag-, és energiatakarékos, a természeti 

erőforrásokkal környezettudatosan gazdálkodó eljárások és technológiák, közöttük a 

megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzésére, illetve ezek foglalkoztatási 

potenciáljának kihasználására. 

 

A Foglalkoztatási Stratégia keretében megvalósuló fejlesztések során szem előtt kell tartani: 

• a helyi munkalehetőségek, illetve a helyi lakhatási támogatások bővítését, hogy 

kevesebb utazásra legyen szükség, amellyel csökken a közlekedés okozta környezeti 

terhelés, 

• a közösségi közlekedés fejlesztését, az ingázásra kényszerülő munkavállalók munkába 

jutási feltételeinek javítását, 

• a megfelelő minőségű és árú, helyben előállítható javakat, termékeket, 

szolgáltatásokat lehetőleg helyi termelőktől, szolgáltatóktól vegyék igénybe, mivel 

ezáltal a helyi gazdaságot, a helyi munkahelyeket támogatják, valamint  

• a munkahelyteremtő beruházásoknál ösztönözni kell az energiatakarékos 

technológiák és a megújuló energiák használatát.   

 

A paktum partnerség az alábbi esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági 

szempontokat figyelembe tervezi megvalósítani a projektet: 

Esélyegyenlőség biztosítása a projekt megvalósítása során 

A paktum projekt rendezvényeit akadálymentesített épületben kell megtartani az 

egyenlő hozzáférés érdekében. 
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A megvalósítás során az egyes tevékenységek, rendezvények lefolytatásakor törekedni 

kell a nemek egyenlő hozzáférésének biztosítására.  

A romák társadalmi integrációjának elősegítése tekintetében a stratégia kiemelt 

figyelmet fordít a társadalmi, gazdasági szegregáció és előítéletek felszámolására, a 

pozitív diszkriminációra és a kulturális identitás megőrzésére, az egyenlő hozzáférés 

biztosítására a komplexitás és az integráció elve mentén. 

A kommunikációs akadálymentesítés érdekében a kommunikációs eszközöket 

közérthető módon és minél szélesebb körök számára elérhetően biztosítja. 

Környezeti fenntarthatóság biztosítása a projekt megvalósítása során 

 a projekt célja támogatni a cégeket a jelenlegi gyakorlataikon túlmutató segítő 

formák kezdeményezzenek munkavállalóik számára, például a munkába járást 

biztosító buszjáratok mellett munkahelyi bölcsődék, szükség esetén bérlakások 

kialakításával, közös használatú személygépkocsik biztosításával, stb. 

 Telekocsi rendszer, megosztáson alapuló személygépkocsi használat, 

tömegközlekedés, vagy környezetbarát közlekedési módok (pl. kerékpáros 

közlekedési használata) népszerűsítése. 

 Helyi termékek és szolgáltatások igénybe vétele a rendezvények szervezésekor. 

A rendezvények lebonyolítása, valamint a projekt dokumentálása során törekedni kell a 

keletkező hulladék mennyiségének mérséklésére: 

 szelektív hulladékgyűjtés alkalmazása, a szelektív hulladékok gyűjtési 

módozatának hangsúlyozása, 

 dokumentáció készítése során a papírhasználat minimálisra csökkentése, újra 

papír használata, kétoldalas nyomtatás, stb. 

Energiafelhasználás csökkentése a rendezvények helyszínén: 

 energiatakarékos izzók használata, energiatudatos gondolkodásmód 

népszerűsítése, 

 elektromos, illetve informatikai eszközök használatakor törekedni kell az energia 

hatékony használatra. 
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10. MELLÉKLET – Aláírt Együttműködési Megállapodás 

 

 

 


