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1. Bevezető  

1.1 A stratégia készítésének keretei 

A “Szolnoki Foglalkoztatási Paktum- Együttműködés Szolnok gazdaságának fejlesztéséért és a szolnoki 

munkahelyekért” c. projekt keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatallal közös konzorciumban készíti el helyi gazdaság- és foglalkoztatás-

fejlesztési stratégiáját. A stratégia a projekt keretében készül, a projekt forrásai biztosítják az 

induláshoz szükséges erőforrásokat az együttműködésekre alapozott fejlesztésekhez. Azonban a 

paktum egy hosszabb távú partnerség építését szolgálja, összhangban a pályázati kiírás egyik fő 

célkitűzésével (1. főtevékenység). Tekintettel erre a hosszabb távú partnerség-építő célra, a stratégia 

sem “szorul be” kizárólag a jelenlegi források és a pillanatnyilag adott keretek közé. A hosszabb 

időtávjában reális célkitűzéseket fogalmaz meg, amelyek kapcsán az első lépések megvalósítását a 

mostani pénzügyi keretek és források biztosíthatják. A pályázatban megjelenített 2. főtevékenység 

megvalósításához a pénzügyi kereteket egyrészt a jelenlegi foglalkoztatáspolitikai eszközök, másrészt 

az egyéb, különösen a piaci és civil partnerek bevonásával bevonható források jelenthetik.  

2017. március 17-én kerül aláírásra a „Szolnoki Foglalkoztatási Paktum- Együttműködés Szolnok 

gazdaságának fejlesztéséért és a szolnoki munkahelyekért” című (TOP-6.8.2-15-SL1-2016-00001 

azonosító számú) projekt keretében a Szolnoki Foglalkoztatási Paktumot megalapító együttműködési 

megállapodás azzal a céllal, hogy: 

● a paktum partnerségének szereplői összehangolják a térségi szereplők gazdasági és 

humánerőforrás fejlesztési elképzeléseit, céljait és megoldást keressenek a problémákra 

● megismerjék a térség foglalkoztatási nehézségeit, a munkanélküliség okait 

● foglalkoztatást elősegítő programokat valósítsanak meg. 

 

Az együttműködés az alábbi konzorciumi és kötelező tagokkal valósul meg (akikhez 25 további 

vállalkozás, érdekképviseleti, oktatási és egyéb humán szolgáltató, fejlesztő és civil szervezet 

csatlakozott paktum szervezeti tagként): 

● Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető) 

● Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatala (konzorciumi tag) 

● a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara (kötelező paktum szervezeti tag) 

● Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (kötelező paktum szervezeti tag) 

 

E partnerség együttműködésének irányát, főbb tartalmait írja le a stratégia. 

“A létrehozandó foglalkoztatási partnerség számára elkészített gazdasági és foglalkoztatási 

helyzetelemezésére alapulóan, abból logikusan következően kidolgozásra kerül egy közös (a térségi 

gazdaságfejlesztési célokhoz szorosan kötődő, a kormányhivatal munkaügyi politikájával 

összhangban álló lokális és átfogó programjaival szinergiában álló) foglalkoztatási stratégia. A 

helyzetelemzésre épülő stratégiai dokumentum, amely tartalmazza a területen elfogadott fő 

beavatkozási irányokat, foglalkoztatás-fejlesztési célokat, elérendő eredményeket, a közreműködő 

partnerek szerepét és hozzájárulások módját. A stratégiakészítés alapelve, hogy integrált 

megközelítést alkalmaz, amely egyrészt jelenti a foglalkoztatási és a gazdaságfejlesztési célok és 

programok egyidejű megjelenítését, másrészt a foglalkoztatáshoz kapcsolódó humán ágazatokkal 

(egészségügy, oktatás, képzés, szociális ellátás, közművelődés) való együttműködések vizsgálatát is. 
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A stratégia elkészítése az „alulról” való építkezési, kezdeményezési módszert követve történik.  

A stratégia elkészítése során az országos, megyei fejlesztési célokhoz is illeszkedni kell (a megyei 

foglalkoztatási stratégiával való illeszkedést biztosítani kell). A stratégia hozzájárul a helyi problémák 

megoldásához, de segíti az ágazati célok adaptálását is, amellyel azok hatékonysága is javul. 

Azok a kitörési lehetőségek, célok kerülnek beillesztésre, amelyek a város foglalkoztatási helyzetének 

jelentős javulásához járulhatnak hozzá.” 

1.2 A stratégia hatóköre és tartalma 

A stratégia tartalmazza azokat a kitörési pontokat, amelyeket a paktum résztvevői közös célnak 

tekintenek. A kidolgozásra kerülő gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási stratégia illeszkedik az 

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

keretében készült foglalkoztatási stratégiához. (Az illeszkedés vizsgálatáról készült összegzés az 

Illeszkedés Jász-Nagykun-Szolnok megye foglalkoztatási stratégiájához alfejezetben olvasható.)   

A stratégia a gazdaságfejlesztésre és a foglalkoztatás növelésére irányul és tartalmazza a 

helyzetelemzésen alapuló átfogó és specifikus célokat, prioritásokat, intézkedéseket, a fejlesztésekhez 

szükséges lehetséges források felmérését, indikatív forrástérképet, a monitoring és értékelés 

rendszerét, folyamatát, a horizontális (esélyegyenlőségi és fenntarthatósági) szempontok 

figyelembevételével. A stratégia-alkotás fontos lépéseként a jövőkép is meghatározásra kerül. A 

fejlesztési célok meghatározása érdekében felvázolja azt a jövőben elérni kívánt állapotot, ami a 

közösség értékrendjét tükrözi és számításba veszi a realitásokat. A jövőkép egy olyan vízió, amely az 

elképzelések szerint a megyei jogú város gazdaságára és munkaerőpiacára jellemző lesz 2025-re. A 

jövőkép célja, hogy lelkesítse a közösség tagjait, mindenki számára világossá tegye az erőfeszítések 

értelmét, és megakadályozza, hogy a fejlesztések vaktában, akár egymásnak ellentmondva 

valósuljanak meg.  

A stratégia felépítése: 

 jövőkép és célok megfogalmazása 

 programok, prioritások megfogalmazása, végrehajtandó projektekkel 

 indikatív forrástérkép 

 horizontális szempontok 

 a végrehajtás intézményrendszere 

 értékelés, ellenőrzés, monitoring rendszer kialakítása 

1.3 A stratégia készítésének motivációi 

A paktum együttműködés kezdeményezésének fő motivációja Szolnok város helyi gazdaságának és a 

munkaerő-piaci helyzetének javítása volt. Szolnok városa meghatározó szerepet tölt be Jász-Nagykun-

Szolnok megye gazdaságában. Társadalma képzettebb, aktívabb a megye többi településénél, a 

gazdasága erősen szolgáltató jellegű, amely a környékbeli, megyebéli településeket is eléri. A 

felkészült, relatíve magas arányban foglalkoztatott csoportok mellett élnek a városban olyan csoportok 

meglehetősen nagy számban, akiknek a felkészültsége, munkatapasztalata és munkába állíthatósága 

sokkal nehezebb. E kettősség feloldására a város a helyi gazdasági szereplőkkel való 

együttműködésekben, a fejlődésüket, prosperitásukat támogató beavatkozások megvalósítását látja 

lehetőségként, legyenek azok infrastrukturálisak, mint az ipari parkokat érintő fejlesztések, vagy 

szolgáltatás, támogatás jellegűek, mint a megfelelő képzési lehetőségek és foglalkoztatás támogatási 

eszközök alkalmazása.  
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A stratégia kidolgozását kereslet-vezérelt megközelítés mozgatta. A város helyi gazdaságának 

fejlődéséhez a kulcsszereplők a helyi vállalkozások, az ő döntéseik, fejlesztéseik teremtik meg a város 

gazdagságát és teremtenek munkalehetőségeket a helyben élőknek. Ezért nagyon fontos a paktum 

stratégiájának kialakításakor, hogy olyan szemlélettel készüljön, amely alkalmas arra, hogy a helyi 

gazdasági szereplők támogatásával változásokat generáljanak. Ezért a stratégia kidolgozásánál a 

kapcsolódó, a helyi társadalom, a vállalkozások nézőpontjából a potenciális munkavállalók számára 

fontos szolgáltatások tervezésénél is figyelmet kap az a szempont, hogy a helyi gazdaság fejlődését is 

elősegítse az adott beavatkozás. Mivel ennek megítélése időnként tágabb perspektívát igényel, ezek 

indoklása is kellően alátámasztott, amelyet a helyzetértékelés is megerősít.  

A kihívásokra válaszul összehangolt, együttműködő lépésekre van szükség a meghatározó kormányzati, 

önkormányzati, gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési, civil valamint gazdasági érdekképviseleti 

szereplők összefogásával. A foglalkoztatási paktum a helyi gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztésében 

érdekelt szervezetek partnerségi alapú együttműködése a paktumterület munkaerő-piaci helyzetének 

javítása érdekében, fókuszált figyelemmel a helyi gazdaság szereplőinek megerősítésére. 

1.4 Globális trendek hatása Szolnokra a munka és a gazdaság világában 

Jelenleg a munka világa egy folyamatos, egyre gyorsuló átalakuláson megy keresztül, amelynek hatásai 

nyilvánvalóan nem kerülik el Szolnok városát sem, sőt, a főváros közelsége gyorsítja e hatások 

megjelenését a város gazdaságában és társadalmában. A munka és a vállalkozások jelenlegi változását 

a világon egyre több helyen a negyedik ipari forradalomként emlegetik. Ennek a nagyon gyors 

változásnak az üteme érzékelhető, ha áttekintjük e négy fázist. Az első ipari forradalom a XVIII. 

században Angliából indult, a gőzgépek és mechanikus gépek térnyerésével. A második ipari 

forradalom a XIX. század második felében kezdődött, az új találmányokra épülve, az elektromosság, a 

robbanómotorok, majd a futószalagos gyártásmód megjelenésével. A harmadik ipari forradalom a múlt 

század második felében robbant, elektronizálás, automatizálás megjelenésével, a számítógépek 

térnyerésével. Alig telt el bő fél évszázad, és elérkezett a negyedik ipari forradalom kora: az okos 

eszközök, kiber-rendszerek megjelenésével.  

A negyedik ipari forradalom lényege az, hogy a fizikai gépek és tárgyak egy információs hálózatba 

kapcsolódnak, így pedig a reálgazdaság egyetlen globális, intelligens információs rendszerbe 

integrálódik. A jelenség aktivizálója az ún. „Internet of Things” rendszer, azaz a fejlett technológiák 

hálózata. Ennek a rendszernek a használata jelentős hatékonyságnövekedést, új lehetőségeket 

teremthet használói számára, ugyanakkor a leszakadás veszélyét is hordozza azokra nézve, akik 

kimaradnak belőle. Ezek a technológiák átszövik a mindennapok és a gazdaság valamennyi területét. 

Nem csak az ipari termelés, de a hétköznapi szolgáltatások és érintettek. Ez közvetlenül érinti Szolnok 

városának gazdaságát, amely erősen szolgáltató jellegű, ám az ipari tevékenységek súlya is 

meghatározó. Az ipari területeket, legyen szó autógyártásról vagy a repülőterek kiszolgálásáról, mára 

már elválaszthatatlanul és visszafordíthatatlanul átszőtte a “fejlett technológiák hálózata”. 

Pontosan látszik már, hogy a jövőt tekintve egyre több munkahely fog megszűnni, különösen a 

különböző gyártási, építési és összeszerelői területeken, amelyek egy része jelenleg Szolnok ipari 

potenciálját adja. Ezzel párhuzamosan teremtődnének új munkahelyek is, főként az üzleti, pénzügyi 

szektor, a menedzsment, mérnöki, informatikai és értékesítési területeken. Erre világít rá a World 

Economic Forum tanulmánya is (http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf), amely 

2020-ra közel 5 millió munkahely megszűnését prognosztizálja a világ 15 legnagyobb gazdaságában, de 

ezzel egyidejűleg 2,1 millió új munkahely jöhet létre a jövőben.   

 



 

6 

Ez egy komoly potenciált jelent Szolnok városa számára: a főváros közelsége, képzett lakossága, erős 

szolgáltatási szektora, a fiatalok jelenlegi elvándorlása, amely új, modern, perspektivikus területeken 

megjelenő vállalkozási és munkavállalási lehetőségeket jelenthet, mind a helyi gazdaság fejlődésére, 

mind a város megtartó erejének és fejlődésének záloga lehet. 

A létrejövő új munkahelyek más készségeket, képességeket igényelnek, ezért az oktatáspolitikának 

jelentős szerepe van abban, hogy a jövő versenyképes munkaerejét kiképezzék. Ilyen új lehetőségek 

például az ún. „shared service” centerek (megosztott szolgáltató központ: pl. irodai 

háttérszolgáltatások, call centerek, banki adatmodellezés, pénzügyi előrejelzések, értékesítés), 

amelyek fejlesztése lehetőséget kínálhat Szolnok szolgáltatói szektora számára is. Létrejöttük 

megfelelő digitális írástudással rendelkező, magasan képzett, nyelveket beszélő munkaerő 

rendelkezésre állását feltételezi, akiknek a vállalatok a megfelelő fizetést és juttatásokat, 

munkakörülményeket biztosítják. Szolnok városában jelen van e modern világ szinte minden eleme.  A 

repülőtér és a modern megoldások a mindennapok részei. Ez azonban még csak előszele a negyedik 

ipari forradalomnak, amire a városnak is időben fel kell készülnie, hiszen ezek a változások nem a jövőt 

érintik, hanem a jelent. Ha Szolnok meg kívánja tartani képzett fiataljait, egyidejűleg és egyforma 

erőfeszítéseket kell tennie, hogy a modern világban boldoguló cégeknek és munkavállalóiknak, 

valamint a sok szempontból lemaradásban lévő helyi embereknek is lehetőséget kínáljon a 

megélhetésre, a vállalkozásoknak pedig a rugalmas alkalmazkodásra és fejlődésre. 

 

2. Jövőkép, célok és célcsoportok 

2.1 Jövőkép 

„Együttműködő helyi társadalom és megerősödő gazdaság Szolnokon, a Tisza fővárosában” 

Szolnok a Tisza fővárosához méltóan őrzi értékeit és gazdagítja azokat. A helyi társadalom és gazdaság 

szereplőinek együttműködésével a város a helyben boldogulás, munkavállalás és vállalkozás 

lehetőségét biztosítja képzett, aktív, cselekvőképes polgárai számára. Mindeközben lehetőséget 

teremt azoknak is, akiknek a helyzete sérülékenyebb: a romák, a kevésbé tanult emberek, a 

sérültséggel vagy egészségügyi problémával küzdő, a családi segítség nélkül nehezebben boldoguló 

emberek is támogatást kapnak, hogy magukra büszke és gondoskodni képes tagjaivá váljanak a helyi 

társadalomnak. A gazdaság széles körű tevékenységeivel, jó minőségű szolgáltatásaival és modern 

iparával képes egyre nagyobb értéket teremteni. Ezt a megerősödő kis- és középvállalkozások 

hálózatával megtámogatott helyi nagyobb cégekre épülő, a jelen kor kihívásaihoz rugalmasan 

alkalmazkodó, fejlett technológiákat alkalmazó vállalkozások biztosítják alapvetően. A városban az 

önkormányzat, a piaci cégek, a közszféra intézményei és a civil társadalom szereplői együttműködő, 

egymás szempontjai tiszteletben tartó és mérlegelő partnerségben dolgoznak. A képző és fejlesztő 

szervezetek a helyi társadalom és helyi gazdaság igényeit szakszerű és korszerű módon elégítik ki. 

 

2.2 Átfogó célok 

A helyi gazdaság és társadalom szereplői gyümölcsöző együttműködéseiknek köszönhetően erőssé, 

rugalmassá és alkalmazkodó képessé váljanak. A képzett és aktív emberek helyben maradjanak, 

dolgozzanak, vállalkozzanak, és a nehezebben boldogulók számára is nyújtson lehetőségeket a város. 

A sokféleséget Szolnok városa előnyére fordítsa, erősödjenek meg a kisebb és nagyobb vállalkozások. 
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2.3 Specifikus célok 

Erős, sokrétű és alkalmazkodóképes helyi gazdaság 

 kihasznált és bővülő ipari parkok  

 komplex és összehangolt eszközrendszert alkalmazó helyi vállalkozásfejlesztési és életpálya 

modellek megvalósítását támogató szolgáltatások 

 pezsgő, megerősödő és KKV-vá váló mikro vállalkozások 

 a szolgáltató szektor mellett sokrétű ipari vállalkozások 

 

Együttműködések hálózata az élő helyi gazdaság- és társadalomfejlesztésért 

 folyamatos kapcsolat, kommunikáció és együttműködés a piaci, önkormányzati, állami és civil 

szereplők között 

 paktum partnerség megvalósítása, gazdasági és munkaerő-piaci információáramlás életben 

tartása 

 foglalkoztatáspolitikai célokra rendelkezésre álló források felhasználásának összehangolása 

 helyi társadalom, helyi gazdaság és helyi képző szervezetek tripartit egyeztetésein és 

megállapodásain alapuló képzésfejlesztés a helyi gazdaság fejlődésének elősegítése érdekében 

 

Helyi társadalom tagjainak helyi munkavállalását elősegítő rendszer 

 meglévő tudások, képzettségek értékének megőrzését és használatát segítő fejlesztések, 

kölcsönös tolerancia növelése a különböző szereplők részéről 

 foglalkoztatás elősegítését szolgáló támogatások, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása 

 a munkába állást és munkavállalást, munkában maradást segítő szolgáltatások és támogatások 

 

2.4 Célcsoportok 

A projekt célcsoportjainak azokat a sajátos jellemzőikkel leírható, körülhatárolható szereplőket, 

emberek körét nevezzük, akik közvetlenül igénybe veszik a projekt szolgáltatásait, részesülnek 

juttatásaiból. E szereplők körét, alapvetően a hozzáférhető juttatások, támogatások, szolgáltatások 

igénybevevőit maga a pályázati kiírás meghatározta, illetve annak leírása alapján értelmezhetjük 

azokat. Tekintettel arra, hogy e projekt tevékenységei sokrétűek, a stratégia a projektnél hosszabb 

időtávra készül, meg kell különböztetnünk  

 a partnerségi, együttműködésen alapuló, a paktumot érintő, 

 valamint emellett, kapcsolódó résztevékenységként megjelenő munkaerő-piaci 

tevékenységeket, szolgáltatásokat.  
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A pályázati kiírás ugyanis két külön csoportba sorolva jeleníti meg a projekt megvalósítása során 

végezhető, támogatott tevékenységeket. A “Munkaerő-piaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, 

foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység)” kapcsolódóan kerül 

meghatározásra, hogy e tevékenységcsomagban a projekt során “meghatározott munkaerő-piaci 

tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű 

személyek és inaktívak vonhatóak be.” 

 

“A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek: 

− Alacsony iskolai végzettségűek 

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

− 50 év felettiek 

− GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő 

felnőttek 

− Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

− Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az 

álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható) 

− Megváltozott munkaképességű személyek 

− Roma nemzetiséghez tartozó személyek” 

Továbbá: 

− Közfoglalkoztatottak 

 

Szintén a pályázati kiírás tisztázza, hogy a “program célcsoportjába tartoznak az inaktív személyek, akik 

a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító 

munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ők 

jellemzően nem regisztrált álláskeresők, de az aktivitás erősítésével és támogatásokkal a program 

esetükben is hozzájárul a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. (pl. rehabilitációs járadékban, valamint a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesülő vagy gyermekgondozási 

segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban 

részesülő személyek esetén).” 

A projektben a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásán túl végzett tevékenységek köre széles. E 

tevékenységek, amelyek körét a pályázati kiírás 3.1.1 pontja részletezi, igen eltérő célcsoportokra 

irányulnak. A támogatható tevékenységek közül említhetjük például a következőket: 

információáramlás biztosítása partnerek között, véleménycsere ösztönzése, konferenciák, fórumok, 

vállalkozási tanácsadás stb. E felsorolások és példák a pályázati kiírásban az A. főtevékenységek között 

jelennek meg. 
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A munkaügyi szolgáltatások körét összegzőkön túl tehát az 1. főtevékenységhez (Foglalkoztatási 

megállapodások (paktumok) programrész főtevékenységhez) tartozó szakmai tartalmak 

meglehetősen sok egyéb, helyi társadalmi, gazdasági, képzési, oktatási szereplő, együttműködés stb. 

válhat a szolgáltatások igénybevevőjévé, illetve a paktum együttműködés kommunikációjának, 

partnerség építő munkájának megcélzottjává. E szereplők alapvetően a következő körből kerülnek ki, 

ők adják az 1. főtevékenység célcsoportjait: 

− a paktum partnerségbe bekapcsolódó partnerek, ezen belül 

o önkormányzatok 

o települési önkormányzati tulajdonú vállalkozások,  

o önkormányzati intézmények, 

o állami intézmények,  

o nonprofit szervezetek, 

o piaci cégek 

− továbbá olyan piaci szereplők, amelyek a projekt során kihelyezésre kerülő támogatások 

hatására kedvezőbb helyzetbe kerülnek, hiszen akár a bértámogatások, akár a leendő 

munkavállalóikat fejlesztő képzések, tanácsadások, de mindemellett a paktumpartnerség, 

hálózatos együttműködések és a javuló információáramlás miatt jobban tájékozottabbak, 

felkészültebbek lehetnek, könnyebben építenek ki új üzleti kapcsolatokat stb. 

A paktum stratégiája hosszabb időtávot ölel fel az indulását támogató projektnél, a javasolt 

fejlesztések által érintett célcsoportok köre a foglalkoztatási intézkedések által érintettekénél 

lényegesen tágabb, a kijelölt jövőkép érdekében indokolt tevékenységek érintett szereplőinek köre 

túlmutat a jelenlegi álláskeresőkön, a munkaadókon illetve az önkormányzatokon, valamint a képző 

intézményeken. 
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3. Prioritások és intézkedések 

3.1 Prioritások és intézkedések összefoglaló táblázata 

 
Erős, sokrétű és 

alkalmazkodóképes helyi 

gazdaság 

Együttműködések hálózata az élő 

helyi gazdaság- és 

társadalomfejlesztésért 

Helyi társadalom tagjainak 

helyi munkavállalását 

elősegítő rendszer 

 

1.1 intézkedés 

Paktum inkubátor 
szolgáltatások, komplex 

vállalkozásfejlesztés 

2.1 intézkedés  

Paktumpartnerség működtetése 

3.1 intézkedés 

Munkaerő-piaci szolgáltatások 
és támogatások biztosítása 

1.2 intézkedés 

Gazdasági diverzifikációs és 
gazdaságélénkítő fejlesztések  

2.2 intézkedés 

Helyi gazdasági döntéstámogató 
rendszer  

3.2 intézkedés 

Álláskeresők képzése, 
fejlesztése 

1.3 intézkedés 

Szolnoki életpálya modell 

2.3 intézkedés 

Tripartit egyeztetési rendszerre 
épülő szakképzés- és 

képzésfejlesztés  

3.3 intézkedés 

Sérülékeny társadalmi 
csoportok tagjainak képessé 

tétele a munkavállalásra  

 2.4 intézkedés 

Gazdaság- és társadalomfejlesztés 
hatékonyságának növelése 

szektorok közötti 
együttműködésekkel, civil 
szervezetek bevonásával 

3.4 intézkedés 

Munkába állást, munkavállalást 
és maradást segítő 

szolgáltatások 
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3.2 Prioritások és intézkedések kibontása 

1. Prioritás: Erős, sokrétű és alkalmazkodóképes helyi gazdaság 

 

A prioritás indoklása 

Szolnok gazdasága jelentős térségi vonzerővel bír, a többi megyei jogú városhoz hasonlóan. Ezek 

rangsorában a város csak az alsó középmezőnybe kerül, ám néhány sajátossága alapján igen sok a 

kiaknázatlan potenciál a helyi gazdaság fejlődése szempontjából.  

A város gazdaságának gerincét a szolgáltatások biztosítják, a tercier szektor aránya a többi megyei 

jogú városnál (és a megyei és országos) arányoknál is magasabb. A helyi vállalkozások legnagyobb 

csoportját a tudományos és műszaki, valamint kereskedelmi tevékenységet végzők alkotják. A 

szolgáltatási szektor dominanciájával egyidejűleg mind az elsődleges (tehát a természeti erőforrások 

kitermelésével foglalkozó, pl. mezőgazdaság, bányászat stb.) mind a szekunder (tehát feldolgozó, ipari) 

szektor aránya alacsonyabb. Mezőgazdasági profilú vállalkozások aránya csekély (ami más megyei jogú 

járásokhoz teszi hasonlóvá Szolnok gazdaságszerkezetét), a feldolgozóiparban a kohászat-

fémfeldolgozás (járműgyártás és kapcsolódó tevékenységek), fa-, papír- és nyomdaipar van döntően 

jelen.   

A helyi gazdaság termelékenységi szintje is igen alacsony. A jövedelmek, amelyeket a helyi gazdaság 

biztosítani tud, meghaladják a megyei, és a főváros figyelembe vétele nélkül némiképpen az országos 

átlagot is. Mértékük azonban így sem igazán jelentős, ami a képzett, mobil, aktív munkavállalók egy 

részét fővárosi ingázásra készteti.  

A város kedvező gazdaságföldrajzi, közlekedési adottságai, a főváros közelsége, amely a szélesebb 

agglomerációs körbe vonhatóvá teszi Szolnokot, vonzó lehetőségeket jelent. Mindez elsősorban az 

ipari tevékenységek és egyes szolgáltatások szempontjából számít releváns szempontnak. A 

robotizáció térnyerésével e területeken a nagyon alacsony kvalifikációt követelő betanított munkák 

elvégzőire, illetve a felkészült, digitális írástudás magasabb fokán álló szakemberekre van szükség.  

Több, a negyedik ipari forradalom által megnyíló lehetőség, a szolgáltatási szektorban rejlő 

mindezidáig kiaknázatlan lehetőség azonban a képzettebb, magabiztos problémamegoldó 

képességekkel, sokszínű tudással, digitális magabiztossággal bíró szakemberek számára kínál 

vállalkozási és munkalehetőséget.  

Ezek a lehetőségek különösen az erős és rugalmas cégek számára realizálhatóak. A város 

gazdaságszerkezete a vállalkozások mérete szempontjából azonban sérülékeny. Szolnokon a megyei 

és országos átlagoknál is nagyobb arányú (96%) a 10 fő alatti mikro vállalkozások aránya. A 

nagyvállalatoké szintén magasabb, ami a munkaerőt foglalkoztatni képes vállalati potenciál 

szempontjából kedvezőnek mondható, ám a város gazdaságának sérülékenységét fokozhatja, hiszen 

akár egyetlen cég távozása is komoly problémát jelentene. A helyi gazdaság stabilitását fokozni a kkv-

k, különösen a középvállalkozások megerősítésével lehetséges, amelyek aránya kifejezetten alacsony. 

Ennek támogatása is megjelent a város eddigi gazdaságfejlesztési fejlesztései során, hiszen az ipari park 

jelentős hányada is a rendelkezésükre áll. Az ipari park választható szolgáltatásai a napi működésben 

segítséget nyújtanak, fejlesztő szolgáltatások azonban nem jelennek meg.  
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A cégek fejlődése, különösen a kisebbek esetében, esetleges. Esetükben nehezen látnak rá a 

vállalkozók saját vakfoltjaikra, nem érzékelik, amennyiben vállalkozói, cégvezetői ismereteik 

korlátozottak, nem feltétlenül vannak tisztában azzal, milyen komoly versenyhátrányt jelent számukra, 

és milyen piacbővülési lehetőségektől esnek el, amennyiben nem élnek a korszerű eszközökkel, ami itt 

most nem számítógépeket és automatizált gépsorokat, hanem módszereket, tudásokat jelent, akár 

csak a kommunikáció, marketing, vagy a humánerőforrás-gazdálkodás területén. 

Nincsenek helyzetek, csatornák, ahol a figyelmüket felhívná bárki arra, mijük nincs. Hiszen nagyon 

hiányoznak azok a komplex vállalkozásfejlesztési programok, amelyek piacelemzésben való 

segítségnyújtást, termék- vagy szolgáltatásfejlesztés ösztönzését, ha szükséges, külső források 

bevonását támogatnák, az uniós pályázatok kivételével. Hiányoznak azok, amelyek szervezetfejlesztést 

kínálnának, modern vállalatszervezési, vezetési, piacszerzési, marketing stb. ismereteket 

közvetítenének. A városban elérhető egyedileg működő vállalkozásfejlesztési eszközök és 

szolgáltatások nincsenek komplex rendszerré szervezve, a paktumnak ez is lehet feladata. A városnak 

nincs kifejezetten gazdaságfejlesztési programja, de a fejlesztéseket összehangoltan próbálják 

megvalósítani (http://szolnokepul.hu/alap.php). A gazdaságfejlesztési program megléte esetében a 

vállalkozások, a szakemberek, vagy vállalkozni szándékozók, és a fiatalok is hatékonyabban tudnának 

a helyi fejlesztések fősodrához kapcsolódni. 

E prioritás arra is választ keres, hogy a helyi gazdaság vállalkozásai hogyan segíthetőek hozzá, hogy 

rugalmasabban, felkészültebben, nyitottabban tudjanak új piacokat, fejlődési irányokat találni, 

megerősödni, bevételeiket növelni, és hogyan biztosíthatják maguknak, hogy a megfelelő 

munkatársakat találják meg, illetve integráns és megbecsült szereplőivé váljanak Szolnok 

gazdaságának és társadalmának egyaránt, és akár a fővárosi munkahelyek vonzerejével is versenyezni 

legyenek képesek. Ehhez arra is szükség van, hogy a város is szerepet vállaljon ebben a feladatban, a 

helyi gazdaság támogatása érdekében olyan lépéseket is vállaljon, amelyek segíthetik egy “szolnoki 

életpálya modell” kialakítását, a tehetséges, tanult fiatalok helyben tartását illetve hazavonzását, 

ahogyan a Szolnok Hazavár Program is deklarálja ezt.  

Ehhez érdemes szem előtt tartani azt is, hogy az elmúlt években változás történt a munkaerőpiacon. 

Korábban a munkavállalók versenyeztek az állásokért, most már inkább a cégek versenyeznek a 

jelöltekért. A cégek márkává, a megajánlott pozíciók eladandó termékké váltak. Kiemelten fontossá 

vált, hogy a cégekről, mint munkáltatókról mit gondolnak (a szociális média térhódításával még inkább, 

hiszen a jó, de a rossz hír is gyorsan tud terjedni). A munkáltatói márka alapvetően minden olyan 

speciális értéket és ajánlatot magába foglal, amelyet a cég, mint munkaadó közvetít, ígér a meglévő - 

és jövőbeli munkavállalói felé.  A munkáltatói márkaépítésben a HR, marketing és kommunikációs 

területek együttműködésére van szükség, és alapvető a vezetés, cégtulajdonosok stratégiai 

támogatása. A munkáltatói márka (brand) hatékony kommunikációja segít a cégeknek kedvező képet 

kialakítani saját magukról, bevonzani, motiválni, elkötelezetté tenni és megtartani a számukra fontos 

munkavállalókat, amely erősíti a piaci pozíciókat is. Az a cég, amely tudatosan gondozza a munkáltatói 

márkáját a versenytársai előtt jár egy lépéssel.  A tehetséges, elkötelezett munkavállalókkal magasabb 

színvonalú termékeket/szolgáltatásokat lehet előállítani/nyújtani, amely elégedettebb ügyfeleket és 

jobb üzleti eredményeket hoz. Nem egyedi akciókkal, hanem tudatos, integrált munkáltatói stratégia 

építésével érdemes haladni, amely magában foglalja a munkavállalói életciklus programjának tudatos 

felépítését (toborzástól a kilépésig) valamint a munkáltatói érték ígéretek (EVP: employer value 

proposition) definiálását is. 

 

  

http://szolnokepul.hu/alap.php
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A kommunikációban a kisebb munkavállalói létszám miatt a kisvállalkozások esetében nem a 

nagyszabású toborzókampányokon van a hangsúly, hanem inkább a dolgozók elköteleződését, 

motiválását, fejlődését, megtartását célzó programokon és a pozitív vállalati értékek hiteles belső és 

külső kommunikációján. Mindezek sikeres működtetése a vevők bizalmát is építik, és ily módon a 

munkavállalói élmények mellett a vevői élményekre is hatással vannak. 

A prioritás céljai 

 A helyi gazdaság szereplőinek támogatása annak érdekében, hogy képesek legyenek 

megerősödni, növekedni és a legújabb kihívásoknak megfelelni 

 Befektetésre, vállalkozásra, együttműködésre ösztönző vállalkozási klíma létrejöttének 

elősegítése 

 A vállalkozások rugalmas alkalmazkodóképességét fokozni és megújuló képességüket 

elősegíteni képes, Szolnok városa helyi gazdaságfejlesztési erőfeszítéseihez illeszkedő 

vállalkozásfejlesztési szolgáltatások bővítése 

 Komplex vállalkozásfejlesztési program biztosítása, amely lehetővé teszi a piaci szereplőknek, 

hogy új megközelítésekre leljenek, hogy észrevegyék a mindezidáig kiaknázatlan 

lehetőségeiket, és hatékonyabban, eredményesebben, jövedelmezőbb módon 

működhessenek, és a város iskolázott, főként fiatal rétegét megtartani legyenek képesek 

 A helyi vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek, munkatársainak szemléletformálása, amely 

lehetővé teszik számukra saját vállalkozásaikat láthatóvá, hitelessé, mind a vásárlóik, mind 

jelenlegi és leendő munkatársaik számára vonzóvá tenni, és felelősen, ugyanakkor saját 

céljaikat is teljesítve, eredményesen működő vállalkozási tanácsadó hálózat kialakítása 

 Szolnoki Életpálya Modell megvalósítása a város tudástőkéjének és emberkincsének 

megtartása és gazdagítása érdekében 

 

Intézkedések: 

1.1. intézkedés – Paktum inkubátor szolgáltatások, komplex vállalkozásfejlesztés 

1.2. intézkedés - Gazdasági diverzifikációs és gazdaságélénkítő fejlesztések 

1.3. intézkedés - Szolnoki életpálya modell 
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1.1. intézkedés – Paktum inkubátor szolgáltatások, komplex vállalkozásfejlesztés 

Az intézkedés általános célja 

 A helyi gazdaság szereplőinek támogatása fejlesztési elképzeléseik megvalósításában 

 A meglévő kis- és középvállalkozások fejlesztése, új vállalkozások létrehozásának 

ösztönzése, középvállalkozásokká erősödés támogatása 

 Működő vállalkozások gazdasági eredményességének javulása. 

 Vállalkozói kultúra fejlesztése, vállalkozási szemlélet terjesztése, a vállalkozást támogató és 

bátorító helyi ökoszisztéma kialakítása. 

 Vállalkozásokat támogató szolgáltatások fejlesztése a paktum inkubátor-funkciójának 

keretében belül, hogy a jelenlegi helyi gazdaságszerkezet a stabilitás és a prosperitás felé 

mozduljon 

A város IVS-e is tartalmaz célokat, amelyek megvalósításához is hozzásegíthet jelen intézkedés: 

“ Kezdő vállalkozások támogatása képzéssel, tanácsadással, mentorálással, inkubáció (gazdasági, 

pénzügyi, jogi támogatás, felkészítés és tanácsadás biztosítása a kezdő vállalkozóknak, folyamatos 

mentorálás a vállalkozás megerősödéséig, inkubátorházak és technológiai inkubáció biztosítása az 

induló vállalkozóknak, kedvezményes telephely-bérlet és helyi adókedvezmények a vállalkozások 

első időszakában, meghatározott (1-2 év) időtartamra).” 

Az intézkedés rövid leírása, tartalma 

A TOP 6.8.2. pályázati felhívás „3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek” r) bekezdése lehetővé 

teszi a paktum inkubátor létrehozását, amely szolgáltatásfejlesztést jelent a vállalkozások számára 

foglalkoztatás ösztönző fejlesztéseik érdekében. A felhívás alapján ilyen tevékenység lehet pl. az 

önkormányzati fenntartású, esetleg üzleti parkban működő inkubátorházak humánkapacitásának 

biztosítása, illetve egyéb vállalkozást támogató tevékenységek kiegészítve a TOP ERFA 

vállalkozásfejlesztési támogatásait.  

A városban az országos átlaghoz képest magasabb a mikro vállalkozások, és alacsonyabb a kis- és 

középvállalkozások száma. Ahhoz, hogy a helyi kis- és középvállalkozások hosszú távú jövője 

megalapozottá váljon, szükség van a helyi vállalkozások fejlesztésére, vezetőik képzésére, illetve a 

helyi vállalkozói szektor megszilárdítására. A foglalkoztatási paktum újszerű szemlélettel, a 

partnerségből származó előnyök kihasználásával a vállalkozói igényekből kiinduló keresletvezérelt 

működésmódot céloz meg. Emiatt kulcskérdés a városban működő vállalkozások megnyerése, 

részükre olyan szolgáltatások nyújtása, amely elősegíti sikeres működésüket, és egyben záloga a 

sikeres paktum projektnek is. 

A kis- és középvállalatok a munkaerő piac meghatározó jelentőségű szereplői. Piaci lehetőségeik 

bővülése esetén új munkahelyeket tudnak létesíteni. A bővülés egyik lehetséges forrása, ha a 

nagyvállalatok beszállítóivá tudnak válni, beszállítói láncokra tudnak rácsatlakozni. Ehhez a legtöbb 

esetben innovációra van szükség. Technológiai innovációra, amivel a nagyvállalati kör által elvárt 

technikát, technológiát saját körülményeikre alkalmazni tudják, továbbá működési innovációra, 

amivel a cégükön belül megteremtik azokat az irányítási, vezetési feltételeket, amelyek keretében a 

technológiát integrálni tudják az irányítási rendszereikbe. 
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A KKV-k megerősítésének másik területe a hálózatosodás ösztönzése, illetve a nemzetközi 

kapcsolatok fejlesztése, ami a városmarketing egy részterületeként is értelmezhető. A nemzetközi 

kapcsolatok fejlesztésével a KKV-k határokon átnyúló együttműködéseket tudnak kialakítani, 

nemzetközi projektekben vehetnek részt, fejlesztéseikhez uniós forrásokat tudnak megszerezni, 

ezáltal egy dinamikusabb fejlődési pályára állás lehetősége nyílik előttük. 

Fentiek miatt is jelen intézkedés második fontos területe a vállalkozások közötti hálózatfejlesztés. 

Az együttműködésben rejlő előnyök jelenleg nem kihasználtak. A foglalkoztatási paktumokon belül 

kezdeményezni kell a bent lévő vállalkozások és más szervezetek tevékenységi körének, 

szolgáltatásainak, termékeinek megismertetését, ezáltal is elősegítve a szervezett kapcsolatok 

kialakítását. 

Cél egy olyan vállalkozásfejlesztési szolgáltatási rendszer megvalósítása, amely eléri a mikro- és 

kisvállalkozásokat, de megfelelő segítséget képes nyújtani nagyobb, akár erős helyi 

középvállalkozásoknak. A vállalkozásfejlesztési tanácsadás szolgáltatásait megalapozzák a Paktum 

által gyűjtött releváns információk, mind a helyi gazdaság hiányterületeire, piaci partnerek 

igényeire, mind az elérhető támogatásokra, fejlesztésekre vonatkozóan. E szükségletek pontosítása 

és priorizálása a paktum iroda munkatársainak feladata.  

A szolgáltatások sokrétűek, és illeszkednek a helyi vállalkozások állapotához, felkészültségéhez, és 

nem kizárólag kínálatvezéreltek, hanem új megközelítések, modern módszerek elterjesztésében is 

szerepet vállalnak.  

A szolgáltatási csomagnak része lehet a  

 piackutatás,  

 versenytárselemzés,  

 üzleti és finanszírozási terv készítése,  

 szervezetfejlesztés,  

 marketing-tanácsadás,  

 mikro hitelezés,  

 vállalkozói képzések,  

 önfoglalkoztatás támogatása, 

 pályázati- és munkaerő-piaci információnyújtás, 

 képzésfejlesztés, 

 a vállalkozói igények alapján a munkaerő toborzása, felkészítése, a hátrányos helyzetű 

célcsoport tagok foglalkoztatásához támogatás nyújtása, 

 együttműködéseket célzó rendezvények, találkozók, tréningek szervezése, 

 Szolnoki Paktum Akadémia működtetése, 

 tájékoztatás és információnyújtás atipikus és rugalmas foglalkoztatási formákról, 

 stb. 

Célcsoportok 

 A helyi gazdaság szereplői, különösen a mikro, kis- és középvállalkozások 

 Vállalkozást indítani szándékozó magánszemélyek 

 Vállalkozási tevékenység indítását tervező nonprofit szervezetek, amelyek társadalmi 

vállalkozás indításában gondolkodnak, és konkrét vállalkozási tanácsadásra van szükségük 
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Partnerek 

 Paktum Iroda 

 Ipari Park Kft. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

 Egyéb tanácsadó, fejlesztő szervezetek, cégek 

 Civil szervezetek, képzőintézmények 
 

Outputmutatók 

 A vállalkozások által jelzett fejlesztési és tanácsadási, képzési szükségleteik (eset) 

 A tanácsadási programokba bevont vállalkozások és magánszemélyek száma (db) 

 A vállalkozási képzési programokba bevont vállalkozások száma (db) 

 A tanácsadási programokban résztvevők árbevétel növekedése (Ft, %) 

 
 

1.2. intézkedés - Gazdasági diverzifikációs és gazdaságélénkítő fejlesztések 

 

Az intézkedés általános célja 

 A város jelenlegi szolgáltatási szektorra épülő helyi gazdaságának fejlesztése olyan módon, 

hogy a szolgáltatások körében a dinamikus, modern szolgáltatási szektor erősödjön, 

valamint nagyobb szerephez jusson a feldolgozóipar is 

 A város gazdasági vonzerejének növelése, amely a befektetések vonzását eredményezheti 

Az intézkedés rövid leírása, tartalma 

Szolnok városa az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a város vonzó 

befektetési terület legyen, vállalkozásbarát klíma alakuljon ki. ennek érdekében valósult meg az ipari 

park, és több, a vállalkozások helyzetét támogatni hivatott helyi döntés.  

A cégek befektetési döntéseinél a motivációk között az élen szerepel a politikai és gazdasági 

stabilitás, a jogrendszer transzparenciája és stabilitása, a megfelelő mennyiségben rendelkezésre 

álló munkaerő képzettsége és rugalmassága. Nagyon fontosnak számítanak a piacra jutási 

lehetőségek. A fenti tényezők ráadásul összefüggésükben érvényesülnek. Vagyis ott kell megfelelő 

mennyiségben, képzettségben és áron rendelkezésre állnia a munkaerőnek, ahol az infrastruktúra 

is fejlett, és a kiválasztott telephely logisztikai helyzete is megfelelő. A vállalkozások fejlődésének 

egyik legnagyobb gátja a megfelelő felkészültségű és motivált munkaerő hiánya. 

Jelenlegi paktum együttműködés e komplex szemléletmód gyakorlatilag minden elemére megfelelő 

válaszokat keres. A város adottságai mind logisztikai, mind a munkaerő elérhetősége szempontjából 

kedvezőek, a fejlesztések infrastruktúra rendelkezésre állását biztosítják. A paktum képzései a 

vállalkozások igényeire reflektáló módon terveződnek. A komplex vállalkozásfejlesztési csomag célja 

pedig a kisebb illetve információk vagy tudások híján lévő vállalkozások fejlesztését szolgálják.  

A fejlesztési szolgáltatások részét képezik a helyi szociális gazdaság szereplőit érintő fejlesztések is, 

amelyek arra irányulnak, hogy különösen a nehezen foglalkoztatható csoportok tagjait 

munkahelyekhez juttassák, kivezető utakat keressenek a közfoglalkoztatásból az abban dolgozók 

számára, és olyan helyi közösségi igényeket szolgáljanak ki, amelyek ilyen módon is eredményesen 

és hatékonyan elláthatók. 
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Kiemelten fontos a szociális vállalkozások és a for profit szféra, valamint a közszféra 

együttműködésének erősítése. Ez magában foglalja fenntartható társadalmi felelősségvállalási 

programok és üzleti együttműködések fejlesztését, de a szociális vállalkozásokat előnyben részesítő 

szociális közbeszerzési gyakorlati bevezetését is.  

További lépéseket szükséges tenni a vállalkozásbarát önkormányzati működés irányába, amelyek a 

paktum projekten belül is újabb előrelépést hozhatnak és a helyi vállalkozások komfort érzetének 

és bizalmi szintjének növekedését is eredményezhetik (pl. a vállalkozások igényeire reagáló 

gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés működő gyakorlatának megvalósítása a paktum szervezeten 

belül, a vállalkozások számára a telephely létesítési, letelepedési feltételek megteremtése pl. a 

Szolnoki Ipari Park tervezett bővítésével). 

Célcsoportok 

 Helyi cégek 

 Hátrányos helyzetű álláskeresők, munkavállalók 

 Társadalmi célú vállalkozásokat működtető magánszemélyek, cégek 

Partnerek 

 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Ipari Park Kft. 

 A paktum partnerségének tagjai 

 Helyi fejlesztő szervezetek 

 Kamara 

Outputmutatók 

 Feltárt szolgáltatási és/vagy termelési hiányterületek száma (db) 

 A szolgáltatási hiányterületeken elindított új vállalkozások száma (db) 

 Vállalkozások helyzetét javító helyi intézkedések száma (db) 

 Vállalkozások fogadását célzó iparterület növelés nagysága (ha) 
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1.3. intézkedés - Szolnoki életpálya modell 

 

Az intézkedés általános célja 

 Szolnok város emberkincsének megőrzése érdekében a fiatal tehetségek, képzett emberek 

megtartása, megbecsülése és számukra fontos támogatások biztosítása 

 A fiatalok városon kívüli (különösen fővárosi) munkavállalásának alternatíváit kínálni 

Szolnokon 

Az intézkedés rövid leírása, tartalma 

A tehetséges, képzett emberek, különös tekintettel a fiatal szakemberek, diplomások megtartása a 

városban összehangolt cselekvéseket igényel, amelyek egy komplex csomaggá állnak össze. Három 

fő pillére van az így létrejövő Szolnoki Életpálya Modellnek: 

 tanulási lehetőségek, tanulás- és tehetségtámogatás 

 munka- és vállalkozási lehetőségek  

 méltó és kielégítő lakhatási és életkörülmények 

 az igényeikhez igazodó közszolgáltatások, szolgáltatások biztosítása 

A meglévő városi erőfeszítésekre (Szolnok Város Középiskolai Ösztöndíja, Szolnok Hazavár program 

stb.) építő, azokat továbbfejlesztő eszköztár tekintettel van a következőkre: 

 Szolnok város emberkincse értékes, az iskolázott társadalmi csoportok megbecsülése és 

helyben boldogulásuk elősegítése a város egészének érdeke. 

 A nehéz helyzetből induló gyerekek, fiatalok és felnőttek tehetségének kibontakoztatásához 

a paktum partnerek közreműködésére is szükség van. 

 

Keretek, előkészítés és az erőfeszítések “láthatóvá tétele”: 

Kidolgozásra kerül a Szolnoki Életpálya Modell, amely illeszkedik jelen paktum illetve a mindenkori 

szolnoki gazdaságfejlesztési irányokhoz. Integrálja azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésre 

állnak a városban, illetve továbbfejleszti azokat olyan módon, hogy kellően vonzóak és az érintett 

tehetséges, iskolázott, innovatív és életképes vállalkozásokat indító, valamint a város gazdasága 

számára szükséges szakértelemmel, tudásokkal, esetleg tapasztalatokkal rendelkező (főként 

fiatalok) megtarthatóságát, hazavonzását elősegítse.  

A Szolnoki Életpálya Modell kidolgozása során a helyi szakképzési és felsőoktatási lehetőségek 

számbavétele és a jelen paktumban zajló képzésfejlesztésekkel való összhang megteremtése is 

annak érdekében, hogy minél több fiatal számára lehessen helyben megfelelő és vonzó tanulási 

alternatívákat kínálni, amelyek eredménye nagy eséllyel lehet a helyi munkavállalás vagy vállalkozás 

indítása. Szoros együttműködést kell kialakítani a paktum inkubátor szolgáltatásaival, és szükség 

esetén kifejezetten az érintettekre irányuló karrierfejlesztési szolgáltatáscsomagokat megvalósítani. 

A vállalkozási környezet biztosítása során mind a város ipari parkjában, mind egyéb módon 

rendelkezésre álló eszközökkel segíteni szükséges a képzett fiatalok vállalkozásindításait, illetve 

lehetőség szerint növekedni képes start-up-ok vonzását is. Hogy az erőfeszítések és 

kezdeményezések láthatóvá váljanak, az online térben zajló, a közösségi média interaktivitási 

lehetőségeit kínáló kampányt szükséges megvalósítani. 
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Konkrét fejlesztések és az Életpálya Modell eszköztárának elemei: 

1. Tanulási lehetőségek biztosítása, tanulás- és tehetségtámogatás: 

 Ösztöndíjak helyi rendszerének áttekintése és kiterjesztése, a városi hiányszakmák körére 

valamint a támogatni kívánt gazdasági irányokat érintő területekre egyaránt 

 Újszerű tanulástámogató megoldások bevezetése, mint például a hosszú távú tanulói 

szerződések, munkatapasztalat-szerzések nyitott módjai, mint például a szak- és 

diplomamunkák készítésének támogatása helyi cégeknél, szervezeteknél, valamint a 

konkrét szakismereteken túlmutató, jelenleg a képzésekből erősen hiányzó, de a 

munkáltatók által preferált tapasztalatok megszerzésének (mint például 

projektmenedzsment, pályázatírás stb.) biztosítása és hasonló, a helyi lehetőségekhez 

illeszkedő megoldások kidolgozásával 

 Díjak, kitüntetések adományozása Szolnok Város Megbecsült Diákja, Ifjú Kutatója és 

hasonló címek adományozásával középiskolai és felsőoktatási tanulmányokat nem csak 

helyben folytató, de helyi szülöttek megbecsülése érdekében 

 

2. Munka- és vállalkozási lehetőségek biztosítása: 

 Karrier tanácsadás, fejlesztés, karrierfejlesztési szolgáltatások 

 Vállalkozási tanácsadás (a paktum inkubátor szolgáltatásainak és komplex 

vállalkozásfejlesztési szolgáltatásainak teljes spektruma az érintett fiatalok rendelkezésére 

áll) 

 Előnyben részesítés ipari park igénybevételénél 

 

3. Méltó és kielégítő lakhatási és életkörülmények nyújtása: 

 Szolnok Hazavár Program kiterjesztése 

 Szociális bérlakások bővítése a pályakezdő fiatalok városba vonzása, illetve tartása 

érdekében 

 

4. Igényeikhez igazodó közszolgáltatások, szolgáltatások biztosítása: 

 Korszerű (speciális igényeket is kielégítő) gyermekintézmények létrehozása, fejlesztése vagy 

a már meglévőek fejlesztése 

 Kulturális, sport, egyéb szabadidős tevékenységeket biztosító szolgáltatások bővítése 

(javaslat) 

 Családbarát intézkedések 

Célcsoportok 

Közvetlen: 

 Közép- és felsőfokú intézményekben tanuló, valamint végzős diákok, hallgatók 

 Pályakezdő fiatalok 

 

Közvetett: 

 Középfokú és felsőfokú oktatási intézmények 

 Helyi vállalkozások, cégek, szervezetek 
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Partnerek 

 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 Paktum Szervezet tagjai 

 Kereskedelmi és Iparkamara 

 szolnoki lakóhelyű hallgatókat oktató felsőoktatási intézmények 

 szolnoki középfokú oktatási intézmények 

 szolnoki felsőfokú oktatási intézmények 

 Szolnok Hazavár Program munkatársai 

 Paktum iroda és munkaerő-piaci szolgáltató iroda munkatársai 

 Paktum partnerségbe bekapcsolódó cégek, vállalkozások, piaci és nonprofit szervezetek 

Outputmutatók 

 az együttműködő szervezetek száma (db) 

 ösztöndíjat kapott fiatalok száma (fő) 

 ösztöndíjra kifizetett összeg nagysága, évente (Ft) 

 lakáshoz jutott fiatalok száma (fő, férfi/nő bontásban) 

 szakmai gyakorlati helyet biztosító vagy gyakornoki programot működtető cégek, 

szervezetek száma (db)  

 gyakornoki helyek száma (db) 

 gyakorlatban hasznosítható diplomamunkák száma (db) 

 fiatalok által megvalósított projektek (diplomamunkához kutatás, gyakorlat stb.) száma (db) 

 helyben tanult, helyben elhelyezkedett szakemberek száma (fő, férfi/nő bontásban) 

 szolnoki lakóhelyű, de máshol tanult, és helyben elhelyezkedett szakemberek száma (fő, 

férfi/nő bontásban) 

 a támogatottak közül vállalkozást indítók létszáma (fő, férfi/nő bontásban) 
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2. prioritás: Együttműködések hálózata az élő helyi gazdaság- és társadalomfejlesztésért 

 

A prioritás indoklása 

Szolnok városa komoly erőfeszítéseket tesz a helyi társadalom számára fontos fejlesztések 

megvalósítása érdekében. Kiemelt figyelmet fordít a város mind a helyi cégek, vállalkozások 

szempontjaira, azok kielégítésére, mind a helyi lakosság életkörülményeinek javítására. Ezek azonban 

időnként egymással nehezen illeszthető szempontok. A partnerségi alapú gazdaság- és 

társadalomfejlesztés sokszereplős, széles köröket megmozgató, és amennyiben valódi együttműködés, 

egyenjogú partneri viszony alakul ki a szereplők között, és a problémák terítékre tudnak kerülni, a 

konstruktivitás légkörének kialakításával valamennyi érintett elvárása is nagyobb eséllyel teljesül. 

Érdekelt egy ilyen helyi gazdaságfejlesztési folyamatban mind:  

 a város vezetése, amely a paktum együttműködéseknek köszönhetően a helyi társadalmi 

elvárásoknak tud jobban megfelelni, 

 a kormányhivatal, amely szakpolitikai céljainak megvalósításához és eléréséhez partnerekre 

számíthat és építhet,  

 a cégek, a helyben élők, vállalkozók és ezekben dolgozók oldaláról, 

 a cégek, amelyek támogatásokat is felhasználhatnak a partnerségi folyamatok által elérhető 

együttműködések, információk és másokkal együtt realizálódó bővülési elképzeléseik 

megvalósításához,  

 a városban élő emberek, akik jobb munkahelyet találnak vagy vállalkozást tudnak indítani 

helyben,  

 és a képző, fejlesztő, partnerségi szervezetek, amelyek saját tevékenységeik végzéséhez 

közvetlen visszajelzéseket, “megrendeléseket” és együttműködő társakat kapnak. 

 

Figyelembe kell venni, hogy a jelenlegi helyi gazdasági fejlesztések korlátai is többrétűek. Nincsenek 

vagy hiányosak a helyi adatgyűjtések, kevés információ van például a nem foglalkoztatott emberek 

kompetenciáiról, de nem teljes körű a piaci cégek munkaerő igényeinek ismerete sem. Szükséges 

konkrét, cégekre lebontott, az elvárt képzettségeket és kompetenciákat tisztázó adatgyűjtés a helyi 

cégek körében. A paktum előkészítése során felmért 560 fős állásigény esetében is el kell ezt végezni 

a projekt során. 

Számolni kell azzal is, hogy nem elégséges csupán a cégek pillanatnyi igényeire reagálni, hiszen a 

jelenleg működőképes gazdasági szerkezet konzerválását eredményezheti, ha csak ezt szolgálja ki a 

munkaügyi intézményrendszer és a szakképzés. A munkaügyi rendszer működése során szükséges 

bizonyos stratégiai szemléletmód, amely képes előre jelezni folyamatokat. Az ágazati és szakterületi 

stratégiai tervezés ezt teszi. A közszféra és a piaci cégek érdekei nem feltétlenül esnek mindig egybe. 

Ezekben az esetekben a kormányzati szereplőknek kell irányokat szabniuk a közfinanszírozott 

ügyekben, ám elengedhetetlenül fontos a város vezetésének szerepe abban, hogy egyeztetési teret 

kínáljon a különböző szereplők számára, hiszen a piaci cégek napi munkaerőigénye időnként saját 

távlati igényeikkel sem esik egybe, lásd például az elektromos autókra átálló járműgyártás, vagy a 

dinamikusan változó infokommunikációs cégek tevékenységeit. 
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Tény, hogy a szakmai gyakorlatok eredményessége a képzőhely felkészültségétől és motiváltságától 

függ, pl. egy nagyobb vállalat a duális képzés keretében gyakorlatilag „kiképzi” magának jövőbeni 

munkavállalóit. Ennek előnye a biztos álláslehetőség, hátránya lehet azonban a túlzott specializáció, 

ami korlátozhatja a más szervezetnél történő későbbi munkavállalást.  

Egy friss felmérés szerint egy magyar álláskereső – munkahelye elvesztése után – akár 1,5 évig is 

várhat, míg megfelelő munkahelyen tud elhelyezkedni, tehát különösen fontos, hogy a munkaerő-piaci 

keresletnek megfelelő és ugyanakkor az álláskereső személy adottságaira és készségeire építhető 

felkészültséget szerezzenek a munkát keresők. Szolnok esetében ez egy hangsúlyosan jelen lévő 

probléma. Ez kiemelten érinti az alacsony iskolázottságú, illetve nem kellően keresett szakértelemmel 

és végzettséggel rendelkező, valamint a hátrányos helyzetű rétegeket. Jelentős a hátrányos helyzetű 

fiatalok megjelenése a pályakezdő munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint az Ifjúsági 

garanciaprogramba bevonható személyek körében, ami a képzési, szakképzési rendszer problémáira is 

részben visszavezethető.  

Különös színezetet kap a helyi gazdaság fejlődése szempontjából szükséges munkaerő helyi 

biztosításának kérdése, ha számba vesszük azt a kettősséget, ami Szolnok városának társadalmi 

összetétele jelez. Egyszerre van jelen a környezeténél magasabban iskolázott, aktív, jó munkaerő-piaci 

lehetőségekkel bíró réteg, akiket nagy tömegben vonz a főváros közelsége, vagy még távolabbi 

munkalehetőségek, valamint az alacsony iskolázottságú, jószerivel generációk óta a munkaerőpiacról 

kiszorult, az utóbbi években közfoglalkoztatásba vont, de továbblépni nehezen tudó, valamint a 

munkáltatók által kevésbé szívesen alkalmazott roma emberek széles csoportja is. Nagyon különböző 

problémák, eltérő beavatkozási szükségletek, sokféle és különböző együttműködői kört igényel a 

válaszok megtalálása. Ennek a sok-sok szempontnak az áttekintése, a lehetséges és szükséges lépések 

minél több erőforrást, együttműködést megmozgató dinamika szükséges hozzá. Hogy a város vonzó 

lakóhely maradjon a tehetséges fiatalok számára ugyanúgy, mint a munkát nehezen találó, valaha 

megbecsült, ma esetleg nehezebben alkalmazkodó korosabb rétegeknek éppúgy, mint a jelenleg még 

sokkal inkább csak segítségre szoruló rétegeknek ahhoz, hogy talpra álljanak.  

Az együttműködések, egyeztetések akkor tudnak eredményeket hozni, ha világosak a kereteik, 

megfelelően alátámasztott és előkészített módon működnek, a döntések végrehajtásához is 

rendelkezésre állnak a szükséges szervezeti erőforrások. Ezeket a kereteket teremti meg a paktum. 

Ennek a rendszerét, az önkormányzat és a cégek együttműködésének kereteit, a munkáltatók és 

leendő munkavállalóikat képző intézmények szempontjait összehangoló képzési fejlesztések 

lehetőségeit, valamint a paktum által a helyi gazdaság szereplőinek támogatására szánt, helyi 

gazdasági döntések felelős meghozatalát segítő információs rendszer kialakítását célozza ez a prioritás.  

Mint már e leírás is jelzi: ez egy bonyolult, soktényezős rendszer. Megvalósítása igényli olyan szereplők 

bevonását is, akiknek érdekeltségei nem sértik egyetlen piaci szereplőét sem, akik képesek 

együttműködni valamennyi érintett partnerrel, akik számára éppen e helyzetek megoldásában való 

hatékony bekapcsolódás a küldetése. Ez indokolja civil partnerek bevonását is a paktum 

együttműködésbe. A paktumot alapító szervezetek között több civil szereplő is található, a helyi 

elismertsége okán a foglalkoztatási helyzet javítása terén eddig tett erőfeszítése alapján az Impulzus 

Egyesület az, amelyet eddigi eredményei és helyi elismertsége erre a szerepre alkalmassá teszi.  
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A prioritás céljai 

 A helyi foglalkoztatáspolitikai és gazdaságfejlesztési célok megvalósulásának segítése a helyi 

gazdaság és társadalom szereplőinek konszenzusával, együttműködésében 

 A hatékony megvalósítás érdekében szükséges szervezeti keretek és együttműködési 

csatornák kiépítése 

 Az eredményes munka szempontjából szükséges szereplők körének mozgósítása, beleértve 

civil szervezet bevonását a paktum megvalósítás folyamatába 

 Kölcsönös információáramlás és kommunikáció megteremtése a megalapozott döntések és a 

fejlesztések elősegítésére 

 A helyi gazdaság fejlődését szolgáló, a minél szélesebb rétegek munkavállalását lehetővé tevő, 

rugalmas és korszerű képzéseket biztosítani képes együttműködések és képzési, oktatási 

rendszer kialakulását és működését támogató partnerségek biztosítása  

 

A prioritás intézkedései 

2.1. intézkedés - Paktumpartnerség működtetése 

2.2. intézkedés – Helyi gazdasági döntéstámogató rendszer 

2.3. intézkedés – Tripartit egyeztetési rendszerre épülő szakképzés- és képzésfejlesztés 

2.4. intézkedés – Gazdaság- és társadalomfejlesztés hatékonyságának növelése szektorok 

közötti együttműködésekkel, civil szervezetek bevonásával 
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2.1. intézkedés - Paktumpartnerség működtetése 

 

Az intézkedés általános célja 

A paktum szervezet kialakítása, együttműködési és kommunikációs csatornáinak elindítása. A 

paktum szakmai kompetenciájának és szervezeti stabilitásának növelése a fenntarthatóság, 

valamint a foglalkoztatási stratégia sikeres megvalósítása érdekében. A paktum szervezeti 

hátterének erősítésével, a munkaköri szerepek és felelősségek meghatározásával és 

tudatosításával, valamint a paktum iroda munkatársainak folyamatos továbbképzésével olyan 

összehangolt, támogató rendszer kiépítése a cél, amely hozzájárul a helyi foglalkoztatási problémák 

megoldásához, a partnerség kiépítéséhez és hosszú távú fenntartásához.  

Az intézkedés rövid leírása, tartalma 

A szolnoki paktum szervezete nyitott minden olyan helyi szervezet számára, amely meghatározó 

szerepet játszik a kormányzati, önkormányzati, képzési, foglalkoztatási, vállalkozás-fejlesztési 

szektorokban, és érdemben hozzá tud járulni a paktum projekt megvalósításához. A paktum 

szervezet nem jogi személy, hanem egy együttműködési megállapodással létrejövő partneri 

közösség, a csatlakozás a tagság számára nem jelent előnyt a bértámogatások igénybevétele esetén. 

A projekt során a végrehajtás és ellenőrzés felelős szervezetei az Irányító Csoport és a 

Foglalkoztatási Paktum Iroda. Az Irányító Csoport az elfogadott ügyrendjéhez és munkatervéhez 

igazodva tevékenykedik. Kiemelt feladatai a készülő dokumentumok véleményezése, jóváhagyása, 

a stratégia, akcióterv és munkaprogram megvalósulásának koordinációja, valamint a monitoring és 

az értékelés. 

A Foglalkoztatási Paktum Iroda a városi önkormányzati hivatal szervezeti keretein belül működik. 

Sikeres működéséhez elengedhetetlen az iroda munkatársainak folyamatos továbbképzése, 

készségfejlesztése. A Foglalkoztatási Paktum iroda 2 fő főállású munkatárssal látja el feladatait, 

munkáját 1 fő szakmai vezető irányítja. A paktum iroda kiemelt feladatai a következők: 

− A feladatok, módszerek meghatározása és a megvalósítás módjának közös kijelölése - a 
feltárt problémákra reagálva konkrét cselekvési terv kidolgozása (amelyet a helyi 
döntéshozók legitimálnak), annak folyamatos aktualizálása, megvalósítása 

− A város egészét érintő gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési forráskoordináció 
− A nagyvállalatokkal és a KKV-kel való folyamatos együttműködés fenntartása, a munkaadók 

gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon követése, az információk begyűjtése és 
átadása, információs bázis naprakészen tartása 

− Munkáltatói tájékoztató csatornák, internetes felületek információkkal való ellátása 
− Foglalkoztatás-fejlesztési projektötletek generálása, kidolgozása, kezdeményezése 
− Egyeztető, információs fórumok, találkozók a város érintett foglalkoztatói, döntéshozói, 

egyéb szereplőinek bevonásával 
− Információgyűjtés és szolgáltatás a gazdasági és foglalkoztatási helyzetről, 

pályaválasztásról, pályaorientációról, képzésekről stb. 
− Egyeztető, információs találkozók és a lehetőségek valamint képzési igények 

összehangolása a városi cégek és a kormányhivatal, illetve a helyi képző, szakképző 
szervezetek között 

− Szolnok gazdasága számára kiemelten fontos szakmák népszerűsítése a Kereskedelmi és 
Iparkamarával és a Szakképzési Centrumokkal együttműködve 

− Közösségi média eszközök használata a minél szélesebb körű információs elérések 
biztosítása érdekében 

− Partnerségi fórumok, rendezvények szervezése, lebonyolítása 
− Rendszeres paktumtalálkozók megvalósítása 
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− A tartósan munka nélkül lévő emberek foglalkoztathatóságának javítása érdekében 
integrált szolgáltatásnyújtás szervezeti és tartalmi kereteinek kialakításában való 
közreműködés 

− Az egyéni szükségletekre, igényekre reagáló rugalmas szolgáltatói háttér kezdeményezése, 
létrehozása azokban az esetekben, amikor intézményi háttér hiányzik 

− Partnerségi kapcsolatok kialakítása és a járásban működő szociális és egészségügyi 
intézményekkel, továbbá civil szervezetekkel 

Célcsoportok 

− Foglalkoztatási Paktum Iroda munkatársai 
− A paktum megvalósításában szolgáltatást nyújtó munkatársak 
− Partner szervezetek munkatársai 
− Irányító Csoport tagok 

Partnerek 

− Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
− Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal 
− Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezet 
− Paktum Szervezet tagjai 

Outputmutatók 

− Együttműködési, egyeztető találkozók száma (db) 
− Elkészült módosított SZMSZ-ek száma (db) 
− A működésre fordított anyagi források nagysága (Ft) 
− A foglalkoztatási paktumba bevont új együttműködő  partnerek  száma (ebből: 

vállalkozások) (db) 
− Személyes információnyújtásban részesülők száma (ebből: munkavállaló, vállalkozó) (fő) 
− A paktum szervezeti tagok által kidolgozott partnerségi projektek száma (db) 
− Megfogalmazott szakmapolitikai javaslatok száma (db) 
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2.2. intézkedés – Helyi gazdasági döntéstámogató rendszer 

 

Az intézkedés általános célja 

− Összehangolt partnerségi szolgáltatás és információnyújtás a helyi szereplők számára, 
− Partnerségi kapcsolatok erősítése, 
− Információáramlás elősegítése az érintettek között. 

Az intézkedés rövid leírása, tartalma 

A paktum területén, a monitoring tevékenység keretében a foglalkoztatással és a gazdasággal 

kapcsolatos helyi adatok, adatgyűjtő és a feldolgozó szervezetek feltérképezése és összegyűjtése 

jelentősen hozzájárul az itt működő közintézmények és foglalkoztatási célú civil szervezetek 

döntéshozatali folyamatainak támogatásához. A paktum kiemelt feladata ezen tevékenység 

koordinációja és az adatfeldolgozás közös módszertanának kidolgozása. A városi és szükség esetén 

járási, valamint megyei szintű munkaerő-piaci adatok gyűjtése, elemzése helyzetbe hozza a 

vállalkozókat, képző intézményeket, önkormányzatot, foglalkoztatási szervezeteket, továbbá a 

paktumszervezet számára is kulcsfontosságú információt nyújt a projekt sikeres megvalósításához. 

Az összegyűjtött információk terjesztése minél szélesebb körben kell, hogy megtörténjen az ezeket 

kamatoztató szervezetek körében. A város foglalkoztatáspolitikai és gazdaságfejlesztési területen 

érintett szereplői, képzői az aktuális kibocsátáshoz és igényekhez igazodó fejlesztéseket, képzéseket 

tudnak indítani, amelyek hozzájárulhatnak a magasabb foglalkoztatottsági ráta eléréséhez, továbbá 

a tevékenység kellően megalapozhatja a helyi befektetés-ösztönzési tevékenység sikerét is, hiszen 

olyan átfogó, hiteles információ-csomagot tartalmaz, amely segítséget nyújt a potenciális 

befektetők számára befektetési döntéseik meghozásában. Mindezeken túl a monitoring 

tevékenység eredményeként fogalmazhatók meg szakmapolitikai javaslatok is. 

A monitoring tevékenység során alkalmazhatók a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet rövidtávú 

munkaerő-piaci prognózisai is, amelyek elsősorban országos adatokat dolgoznak fel, kitekintve 

azokra az országokra, melyek a világgazdaság fő mozgatói.  

A kormányhivatal negyedéves prognózisai tartalmazzák a nyilvántartott álláskeresők számát, 

valamint felmérést készítenek a megyei vállalkozások elkövetkezendő 3 hónapra és 1 évre várható, 

becsült létszámgazdálkodásáról. Ez segítséget nyújt a vállalkozások várható munkaerő-igényét 

tekintve. 

A paktumtérségre vonatkozóan a gazdasági és piaci viszonyokat elsősorban a város, a járás, a megye, 

és nagyobb léptékben tekintve Magyarországhoz kell viszonyítani, hiszen az itt zajló folyamatok 

alakítják a térség gazdasági, társadalmi viszonyait. A paktum keretében szükséges elkészíteni a város 

(és az indokolt mértékben a városkörnyék) munkaerő-piaci és gazdasági tendenciáinak vizsgálatát, 

amelyek pontos képet adnak a foglalkoztatottság, valamint a beruházások állapotáról. 

A paktum szervezet által készített féléves előrejelzések, gyorsjelentések készítése segítséget nyújt 
a megyében működő vállalkozók, az önkormányzat valamint a kormányhivatal számára a 
rendelkezésre álló gazdasági és munkaerő-piaci információk áttekintéséhez, segít az aktuális 
munkaerő-piaci igényekre reagáló képzések elindításában. Ezen túlmenően hozzájárul a 
vállalkozások fejlődési irányainak kijelölését, amelyek meghatározzák a vállalkozás jövőjét, 
áttekintést nyújt számukra, hogy mibe érdemes befektetni, valamint, hogy a térségben milyen 
jellegű munkaerő áll rendelkezésre. Ezáltal felgyorsul és áttekinthetővé válik az információk átadása 
a megyei szereplők között. 

A paktum keretében negyedéves gyorsjelentések készítésével összehangolt és átlátható információs 
rendszer fog rendelkezésre állni a térség munkaerő-piaci helyzetéről a Kormányhivatal, az esetleges 
befektetők és a már működő vállalkozások számára is. A dokumentum előrejelzéseket, 
prognózisokat is megfogalmaz a várható foglalkoztatási és gazdasági mutatókról. 
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A gyorsjelentésben elérhetőségtől függően városi, járási, illetve megyei adatok fognak szerepelni, 
hiszen Szolnok vonzáskörzete a járáson túl, megyeszerte is érzékelhető. 
 
A gyorsjelentések adatainak elsődleges forrása a Központi Statisztika Hivatal “Fókuszban a megyék” 
kiadványa, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai. Utóbbi szervezet adataiból a 
nyilvántartott álláskeresők, a folyamatosan, 365 napnál tovább nyilvántartott álláskeresők számát, 
a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők számát és a munkavállaló korú népesség 
számát ismerhetjük meg, míg a KSH adataiból: 
 

− Gazdasági aktivitás – negyedéves összehasonlításban: 

o Munkanélküliségi ráta 

o Foglalkoztatási ráta 

o Aktivitási arány 

− Keresetek – fél éves összehasonlításban: 

o Fizikai foglalkoztatásúak 

o Szellemi foglalkoztatásúak 

− Nyilvántartott álláskeresők száma – negyedéves összehasonlításban: 

o Számuk 

o A mutató változása az előző év azonos időpontjához képest 

 

A társadalmi munkaerő-piaci adatokon túl a megye gazdasági adatai is szerepelnek a 

gyorsjelentésben, ismertetésük segítségével pontosabb képet kapun a megye aktuális gazdasági 

teljesítőképességeiről, ezekhez szintén KSH adatok nyújtanak információt: 

− A regisztrált vállalkozások számának változása gazdasági áganként 

o Összes vállalkozás 

o Társas vállalkozás 

o Önálló vállalkozó 

− A beruházások értéke és változása nemzetgazdasági áganként 

o Értéke 

o Változása az előző év azonos időszakához képest 

− A feldolgozóipari ágazatok főbb mutatói 

o Termelés változása 

o Alkalmazásban állók számának változása 

o Termelékenység változása 

− Az építőipari termelés értéke és változása 

o Értéke 

o Változás az előző év azonos időszakához képest 

 

A gyorsjelentések készítése során folyamatos visszajelzéseket szükséges kérni a jelentések 

használóitól, és szükség szerint igényeikhez illeszkedő új adatokkal egészíteni ki azokat. 
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Célcsoportok 

− A Szolnokon székhellyel és telephellyel rendelkező és működő vállalkozások, foglalkoztatási 
célú civilek, érdekképviseletek, kamarák, képző intézmények, valamint a paktum iroda 

− A foglalkoztatási partnerségben résztvevő szervezetek 
− Potenciális befektetők 

 

Partnerek 

− Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
− A Paktum Szervezet valamennyi tagja 
− A munkaerő-piaci adatokat gyűjtő és feldolgozó szervezetek 
− A városban, illetve a megyében működő gazdaság-fejlesztési szervezetek, képző 

intézmények, non-profit foglalkoztatók 
− Foglalkoztatási paktum iroda 

Outputmutatók 

− Létrejövő féléves gyorsjelentési kiadvány (db) 
− Szakmapolitikai javaslatokat megfogalmazó kiadvány (db) 
− Paktum hírlevelek száma (db) 

 
 

2.3. intézkedés – Tripartit egyeztetési rendszerre épülő szakképzés- és képzésfejlesztés 

 

Az intézkedés általános célja 

 a helyi vállalkozások munkaerő-szükségletére reagálni képes, igényalapú szak- és 

felnőttképzés kialakulásának támogatása és elősegítése 

 egyedi, esetleges pontszerű beavatkozások kezdeményezései helyett egy átlátható és 

megfelelő keretet biztosító egyeztetési platform kialakítása a képzésfejlesztés 

megaalapozására 

 élő gazdasági kapcsolatokra alapuló, modern és rugalmas helyi képzési struktúra kialakítása 

Az intézkedés rövid leírása, tartalma 

Egyeztetési rendszer kiépítése 

Mint a paktum szervezeti kereteinek és működésmódjának ismertetésénél jeleztük a paktum 

partnerséget működtető paktum iroda feladati között szerepel a következő: 

− Egyeztető, információs találkozók és a lehetőségek valamint képzési igények 

összehangolása a városi cégek és a kormányhivatal, valamint a helyi képző, szakképző 

szervezetek között 

Az egyeztetések és a helyi cégek képzési igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a helyi képző intézmények minél gyorsabban és rugalmasabban 

reagálva azokra, hozzájárulhassanak a cégek megfelelő működéséhez, munkaerőigényeik 

kielégítéséhez, valamint a helyi jelenlegi és jövőbeli munkavállalók felkészültségének javulásához. 

Az egyeztetések háromoldalúságára azért van szükség, mert lehetnek a helyi cégeknek olyan képzési 

igényeik, amelyek kissé eltérnek a város hosszabb távú fejlesztési elképzeléseitől, és ilyen módon 

biztosítható az, hogy valóban a város helyi gazdaságának és társadalmának fejlődéséhez hozzájáruló 

megállapodások és döntések születhessenek a képzési lehetőségeket érintően. 
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Képzési igényfelmérés, képzésfejlesztés 

A pályázati felhívás is ösztönzi a vállalati igényeknek megfelelő, nem OKJ-s, betanító jellegű képzések 

megvalósítását. Ezen képzések kidolgozását, megvalósítását is a vállalkozókkal, leendő 

foglalkoztatókkal szoros partnerségben kell végezni. Szükséges, hogy azonos ágazaton belül 

tevékenykedő cégek közösen vegyenek részt a képzésfejlesztésben, hogy kialakulhassanak olyan 

képzési programok, amelyek tartalmazzák a cégek számára szükséges szakmai alapismereteket 

bizonyos munkakörök betöltéséhez. A kellő létszámú képzési csoportok létrejötte miatt is szükséges 

a cégek és paktum közötti koordináció is. A Szakképzési Centrumok és a helyi felnőttképző 

szervezetek bevonásával szükséges a képzési folyamatokat megtervezni és megvalósítani. A 

felnőttképző szervezetek a célcsoport tagok előzetes tudásfelmérésében és toborzásában is értékes 

munkát tudnának végezni a projektben. A képzések célja, hogy a leendő foglalkoztatóknál azonnal 

alkalmazható tudást szerezzenek a résztvevők. Lehetőleg a foglalkoztatók vegyenek részt a 

gyakorlati képzésekben, hogy minél inkább az ő igényekre épülő, speciális ismereteket oktató un. 

munkakör betöltésére jogosító, gyakorlat orientált szakmai képzések valósuljanak meg. Ezt segítik 

elő a duális képzések, amelyek körének bővítése Szolnokon elengedhetetlenül szükséges. 

Törekedni kell a vállalatok képzési igényeinek kielégítésére, és olyan képzések előkészítésére és 

megvalósítására, amelyek elvégzését követően az álláskeresők munkába állhatnak a projekt 

keretében. (Erre voltak már biztató példák Szolnok városában, hegesztő képzések indításával, ami 

közvetlenül és azonnal elégítette ki vállalkozások munkaerő igényét.)  

Vállalati igényfelmérést követően, cégek igényeire szabott egyedi felnőttképzési programok (B vagy 

D típusú) fejlesztése, engedélyeztetése valósuljon meg. A folyamat során a cégek bevonását 

biztosító DACUM módszert használata indokolt lehet. A DACUM (Development A CUrriculuM) 

módszert eredetileg az USA-ban és Kanadában fejlesztették ki a munkaügyi programok 

irányításához. Európába 1969-be jutott el. A Holland Főiskola alkalmazta. Magyarországon 1989-

ben a Világbanki Program megvalósítása során, kanadai szakértők segítségével terjedt el.  A csoport 

által, a brainstorming és a konszenzus technikák alkalmazásával, olyan táblázat készítése, mely 

strukturáltan összefoglalja a fejleszteni kívánt területeket és a fejlesztés tervezett tevékenységeit. A 

megjelölt területekhez feladatokat kapcsol, azokat prioritásuk szerint rendezi. Az engedélyeztetést 

követően gondoskodni kell, hogy a képzések felkerüljenek a Kormányhivatal képzési listájára, mert 

csak ebben az esetben lehet támogatott képzést indítani. A képzések megvalósításában az érintett 

vállalkozások gyakorlati képzésbe való bevonása a cél. 

Célcsoportok 

− Képzőintézmények 
− Szakképzési Centrumok 
− Helyi vállalkozások 

Partnerek 

− Paktum iroda 
− Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal 
− Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Outputmutatók 

− Programba bevont vállalkozások száma (db) 
− Megvalósult vállalati képzések száma (db) 
− Megvalósult, újonnan fejlesztett, nem OKJ-s képzések száma (db) 
− Duális képzésbe bekapcsolódott vállalkozások száma (db) 
− Létrejött tanulószerződések száma (db) 
− Létrejött képzési szerződések száma (db) 
− Vállalkozási ismeretek terjesztését célzó iskolai programok száma (db) 
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2.4. intézkedés – Gazdaság- és társadalomfejlesztés hatékonyságának növelése szektorok közötti 

együttműködésekkel, civil szervezetek bevonásával 

 

Az intézkedés általános célja 

 A paktum partnerség hosszabb távú fennmaradásának elősegítése 

 Tényleges együttműködések megvalósítása különböző szektorokhoz tartozó szereplők 

között, amely a helyi gazdaság fejlesztése iránti elköteleződést és valódi cselekvéseket 

képes elindítani   

Az intézkedés rövid leírása, tartalma 

A paktum partnerségének fő partnerei sokrétű tevékenységeket folytatnak, és napi egyéb 

tevékenységeik között szerepel a paktum működtetése. A megvalósító partnerek (Szolnok Város 

Önkormányzata, a kormányhivatal, a kamara és minden csatlakozó partner) elkötelezettek a paktum 

sikere iránt, ezért fontosnak tartják, hogy a megvalósítás olyan módon történjen meg,  

 hogy lehetőség szerint valódi és élő együttműködések jöjjenek létre 

 hogy kellő figyelem és támogatás legyen érezhető a helyi gazdaság szereplői részéről annak 

kapcsán, hogy a város figyel a piaci szereplők elképzeléseire, igényeire, és partneri 

együttműködés keretében a lehető legtöbb támogatást megadja számukra annak 

érdekében, hogy fejlesztéseiket mind infrastrukturális, mind humán területeken 

megvalósíthassák 

 amely lehetővé teszi a kormányhivatal számára a paktum forrásainak minél hatékonyabb 

felhasználását, a vállalkozói igényeknek megfelelő, és a helyi foglalkoztatási nehézségeket 

oldó, a regisztrált álláskeresőket minél gyorsabban és minél eredményesebben munkába 

helyezhessék 

 hogy a paktum partnerség valódi eredményeket tudjon felmutatni. 

Ennek megvalósítására sokféle megoldás lehetséges. A paktum alapítói fontos lehetőségként 

tekintenek civil partnerekkel való együttműködésre, hiszen 

 Szolnok városában erős a civil szféra jelenléte 

 több tapasztalt, a foglalkoztatási helyzetek javításában évtizedes múlttal rendelkező 

szervezet működik 

 a helyi szakemberek elkötelezettek e problémák megoldása iránt 

 tisztában vannak azzal, hogy a civil szervezetek képesek és alkalmasak arra, hogy feladatuk 

ellátásához képesek olyan erőforrásokat is megmozgatni, ami adott esetben nem áll 

rendelkezésére sem a közszféra intézményeinek, sem a piaci cégek nem tudják azokat 

mozgósítani hitelesen. 

Ezért kerül sor egyes paktum feladatok civil szervezetekhez telepítésére, és olyan tevékenységek 

kezdeményezésére, amelyek megerősítik az együttműködésbe vetett helyi társadalmi bizalmat, és 

képesek a közvélemény formálására is. 
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Mivel a paktum partnerség egyik fontos feladata a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása, sőt, ezen 

túlmutató módon egy interaktív kommunikációs folyamat kialakítása a paktum sokszereplős 

közegével, olyan feladatok ellátására is alkalmas a civil szervezet, amely megalapozza a projekt 

várható eredményeit. Ilyenek például a munkáltatók és a közvélemény érzékenyítése a sérülékeny 

társadalmi csoportok iránt, ami csökkentve a velük kapcsolatos előítéleteket, javíthatja 

foglalkoztatási esélyeiket, hiszen kevesebb elutasítás éri őket állásba jelentkezések alkalmával. Ez 

egyaránt vonatkozik a fogyatékossággal élők, a kismamák, a romák, vagy az idősebb, sőt a 

tapasztalatokkal még nem rendelkező pályakezdők foglalkoztatására egyaránt. 

Célcsoportok 

 A paktum partnerség tagjai 

 A helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések lehetséges célcsoportjai 

 A foglalkoztatási támogatások lehetséges célcsoportjai 

 Helyi nyilvánosság szélesebb köre 

Partnerek 

 Paktum Iroda 

 Helyi munkaadók és vállalkozások 

 Civil szervezetek  
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Outputmutatók 

 Szektorok közötti együttműködéssel megvalósult, a helyi munkaerőigények kielégítését 

elősegítő programok száma (db) 
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3. Prioritás: Helyi társadalom tagjainak helyi munkavállalását elősegítő rendszer 

 

A prioritás indoklása 

Szolnok városa sajátos, kettős arculattal bír a foglalkoztatási helyzete szempontjából. 

Egyrészről nagyon kedvező a helyi népesség iskolázottsága, képzett, a munkaerőpiacon aktív a helyi 

társadalom nagyobb hányada. A helyi képzési, oktatási potenciál jelentős, felsőoktatási intézményei is 

felkészült szakembereket képeznek. Másrészről a város lakosságának 10%-át kitevő roma népesség 

zömében alacsony iskolázott felnőtt rétege nehezen foglalkoztatható, sokan nem tudnak munkát 

vállalni, képzettségük, munkatapasztalatuk hiányosságai vagy valamilyen egészségkárosodottság, 

szenvedélybetegség vagy más problémák miatt. A helyzet kettősségét jól illusztrálja, hogy a 

foglalkoztatási problémák mellett több mint ezer képzett ember naponta ingázik a fővárosba, ahol a 

helyinél perspektivikusabb vagy egyszerűen csak megfelelő és jobban fizetettebb állást találnak. 

Eközben sokszor azokat, akik nem tudnak az elsődleges munkaerőpiacon munkát vállalni, nagyon 

sokszor bonyolult és nehezen kezelhető helyzetük akadályozza ebben. A legevidensebb probléma a 

szakképzettség hiánya, vagy éppen már nem vagy Szolnokon nem keresett, nem piacképes tudás 

jelentős gondot okoz. Azok, akiknek ez nehezíti elhelyezkedését, azok számára különösen a cégek 

konkrét igényeire indított, duális jellegű szakképzési megoldásokkal illetve helyi, vállalti, betanítói 

elemekkel kiegészített képzés vagy átképzés valódi megoldást jelenthet. 

Azonban nem csak a szakképzetlen vagy piacképtelen szaktudással bírók maradnak tartósan állás és 

munkalehetőségek nélkül, illetve ragadnak a közfoglalkoztatásban, hanem azok is, akiknek hiányoznak 

azok a kompetenciáik, készségeik, amelyek segítségével el tudnak igazodni a modern világban. Akik 

számára ez a világ átláthatatlan, akik nem igazán értik azt sem, mi az oka saját sikertelenségüknek, 

nehézségeiknek. Akik emiatt gyakran pszichés problémákkal, szenvedélybetegséggel is küzdenek. Akik 

nem bírnak olyan készségekkel és biztonságérzettel, amelyek segítségükre lennének abban, hogy 

továbblépjenek. Akik emellett legtöbbször a ma már akár a futószalagok melletti operátori munkánál 

is elvárt digitális alapkészségek birtokában sincsenek. Utóbbi kapcsán komoly hiányosságok 

tapasztalhatóak az álláskeresők körében.  

A helyi vállalkozások egy részének szüksége van képzett szakemberekre. Jelentős az igény képzett 

szakmunkások iránt, de a helyi, komolyabb hozzáadott értéket termelni képes vállalkozások körében 

(akiknek a városba vonzása és tartása Szolnok helyi gazdaságának dinamizálása és termelékenységének 

javítása szempontjából elengedhetetlenül szükséges) jelen van az igény magasabban képzett, közép és 

felsőfokú végzettséggel bíró, speciális szakértelemmel és optimális esetben nyelvtudással is 

rendelkező szakemberek iránt. Ennek kapcsán nem szabad elfelejteni, hogy Szolnok városában a 

regisztrált álláskeresők között az országos arányokhoz képest magasabban képzett emberek is jelen 

vannak. A képzettség, szakképzettség ugyan egy elengedhetetlenül szükséges feltétel a 

munkavállaláshoz, ám nem feltétlenül elégséges. Ennél többre van szükség, hogy bárkit megfelelő 

munkavállalónak tartsanak a munkáltatók. Ez természetesen munkakörönként, pozíciónként eltér, de 

jelenleg a munkaügyi rendszernek nincsenek érdemi információi a náluk regisztrált álláskeresők 

kompetenciáiról, csupán formális végzettségeikről, és nem pontosan láthatóak a leendő munkáltatók 

ilyen irányú elvárásai sem. A képzési kínálat, amelyet a rendszer támogat, nem csupán abból a 

szempontból érdemel átgondolást, hogy milyen szakmai képzettségeket biztosít, mely gazdasági ágak 

számára készít fel potenciális munkavállalókat.  
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Hanem abból a szempontból is, hogy az elhelyezkedni nem tudó emberek számára a legnagyobb 

akadályokat jelentő hiányosságokat fejleszteni képes szolgáltatások, tréningek, fejlesztő programok 

nincsenek, vagy kevesek. E hiányosságok például az önálló döntéshozó képesség, problémamegoldó 

képességek, önálló felelősségvállalás, digitális írástudás gyengeségei, monotónia tűrés alacsony 

mértéke, együttműködési és kommunikációs készségek, konfliktuskezelési módok szűkös repertoárja 

stb. Ez azért is probléma, mert a munkáltatók is nehezen fogalmazzák meg valódi, még nehezebben a 

jövőre irányuló elvárásaikat leendő munkatársaik kapcsán. A jó munkaerő, a megbízható munkavállaló 

stb. pedig éppen azt jelenti, hogy a fenti hiányosságokkal nem bíró embereket keresnek. Ezekre a 

munkáltatói igényekre is szükséges reagálni, és ez a potenciális munkavállalók széles körét érinti, mert 

a hazai, kevésbé kompetenciaalapú közoktatás eredményeként még a magasabb iskolai végzettséggel 

bírók körében is komoly hiányosság lehet fenti készségekből, ami akadályozza őket végzettségüknek 

megfelelő munkahelyekre való bejutásban és bent maradásban. A kevésbé képzett emberek esetében 

pedig akár magukat is korlátozzák, hiszen nem bíznak abban, hogy komolyabb elvárásokat 

megfogalmazó állásokban teljesíteni tudnának. Fentiek miatt a képzések, átképzések mellett 

készségeket fejlesztő, alapkompetenciákat erősítő tréningek, fejlesztések is szükségesek.  

Ahhoz azonban, hogy a jelenleg akár éppen kapacitáshiánnyal küzdő, de nem kellően tőkeerős 

vállalkozások alkalmazni is tudják a jelenlegi álláskeresőket, és lehetőség szerint helyi munkaerővel 

töltsék fel hiányzó munkaköreiket, szükség lehet olyan támogatásokra, amelyek a munkáltatás 

költségeit enyhítik, illetve a munkavállalók számára biztosítanak olyan juttatásokat, amelyek munkába 

állásukat, járásukat megkönnyítik. A munkavállalók alkalmazását elősegíteni hivatott foglalkoztatási 

támogatások, szolgáltatások biztosítása ösztönzi a munkáltatókat új munkatársak foglalkoztatására. 

A fentiek minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósítása érdekében jelentős erőfeszítéseket 

szükséges tenni annak érdekében, hogy azok, akik készek és alkalmassá tehetőek munkavállalásra, 

elérhetőek legyenek és bevonásuk megtörténjen a programba, regisztrációjuk után, és 

kiközvetíthetővé váljanak a helyi cégek felé. 

A prioritás általános céljai 

 A paktumban rendelkezésre álló munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások alkalmazása a 
városban fennálló munkaerőigények kielégítésére az álláskeresők foglalkoztatásának 
támogatásával 

 A jelenleg nem álláskereső, de aktív korú és munkavállalási szándékokkal bíró emberek 
felkutatása, elérése és bevonása az együttműködésekbe, regisztrációba, elhelyezkedésük 
elősegítése érdekében 

 Képző és fejlesztő szolgáltatások nyújtása álláskeresők számára, amely növeli foglalkoztatásuk 
esélyét 

 

A prioritás intézkedései 

3.1. intézkedés – Munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások biztosítása 

3.2. intézkedés – Álláskeresők képzése, fejlesztése 

3.3. intézkedés - Sérülékeny társadalmi csoportok tagjainak képessé tétele a munkavállalásra 
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3.1. intézkedés – Munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások biztosítása 

 

Az intézkedés általános célja 

 A hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedését célzó anyagi jellegű ösztönzők, 
támogatások biztosítása a foglalkoztatók számára 

 A foglalkoztatók és a munkavállalók tartós egymásra találásának elősegítése, hatékony és 
személyes közvetítési tevékenység által 

Az intézkedés rövid leírása, tartalma 

A projektterv módosítás alatt álló változata szerint a Kormányhivatal a szolgáltatásokat arra 

alkalmas, hasonló szolgáltatások nyújtásában releváns és meggyőző tapasztalatokkal rendelkező 

civil szervezet bevonásával végzi. A kereslet-vezérelt projekt nagy kihívás elé állítja a projekt 

konzorciumát, hiszen a számában nem túl bő, illetve nehezen foglalkoztatható embereket nagy 

arányban magában foglaló célcsoportból, párhuzamos programok mellett kell megtalálni a 

vállalkozások igényeinek megfelelő munkaerőt. Emiatt nagy hangsúlyt kell helyeznie a 

regisztrációban nem szereplők felkutatására, amely új módszerek alkalmazását, és rendszeres 

terepi munkát igényel. 

  

A projektben folyamatosan kell végezni a munkaerő-tartalék felmérését, akik közül kikerülhetnek 

a projektbe bevont személyek. Valamennyi, a projektbe bevonható célcsoportra vonatkozóan ki kell 

mutatni a célcsoport nagyságát (fő) és amennyiben rendelkezésre állnak adatok, egyéb részleteket 

is (pl. életkor, nem, iskolai végzettség). 

  

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek: 

 Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 0-2 szakképzés 

nélkül) 

 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 

 50 év felettiek 

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

felnőttek 

 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

 Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a megvalósíthatósági tanulmányban 

szükséges definiálni) 

 Megváltozott munkaképességű személyek 

 Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

 A fentieken túl: közfoglalkoztatottak és inaktívak 

  

A hosszú távú, stratégiai szemléletű toborzási stratégia egyik kulcselemévé tehető a potenciális 

munkavállalókról szóló adatbázis, amely annyiban tér el a munkaügyi intézményrendszer 

adatbázisától, hogy valódi, naprakész jelölteket tartalmaz, az érdeklődők elvárásai és preferenciái 

pedig a munkaügyi adatbázishoz képest sokkal részletesebben lesznek benne rögzítve. Online, felhő 

alapú megoldásokkal mind a munkáltatók számára válik valós időben hozzáférhetővé, mind a 

paktum egyik fontos fenntarthatósági pillére lehet (a személyes adatok védelmének betartása 

mellett).  

 

A munkaerő toborzásának több funkcióit is szolgálnia kell: 

 Releváns és elégséges Információt kell eljuttatniuk potenciális munkavállalókhoz, hogy 

vannak nyitott állások. 



 

35 

 Szükséges lehet olyan információkat is eljuttatni, ami vonzóvá teszi a munkalehetőségeket 

 

 Mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az elmúlt években csökkentek az álláskeresőket 

illető ellátások, támogatások, így gyakorlatilag folyamatosan nő azok száma, akik bár nem 

kapnak ellátást, nem dolgoznak közfoglalkoztatottként, nem láthatóak a Kormányhivatal 

számára, de nem rendelkeznek állással, ám vélhetően keresnek munkalehetőségeket. 

Ennek a csoportnak az elérése a hivatalos csatornákon keresztül erősen kérdéses, 

célzásában, módszereiben speciális megoldásokat igényelhet. 

 

Támogatások: 

 foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása 

 elhelyezkedést segítő támogatások (bértámogatás, bérköltség támogatás, 

munkatapasztalat-szerzési támogatás) 

 munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások (utazás, 

hozzátartozó ápolása, gondozása, gyerekfelügyelet) 

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

mértékű támogatás), 

 a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek megtérítése 

 

Szolgáltatások: 

 Kompetencia alapú kiválasztás és egyéni fejlesztési terv (ennek előfeltétele a 

munkakörökkel kapcsolatos pontos munkaadói igények feltérképezése) 

 Tanulási technikák egyéni és csoportos foglalkozás keretében 

 Mentorálás 

 Utánkövetés 

 Kulcsképességek fejlesztése 

 Információnyújtás 

 Pályaorientációs, pályakorrekciós és álláskeresési tanácsadás 

 Pszichológiai támogatás 

 Munkajogi tanácsadás 

 Foglalkoztathatóság javítását szolgáló tréningek 

 Képzések, átképzések, betanító képzések 

 stb. 

A konzorciumnak a projektben minimum 868 főt kell munkaerő-piaci szolgáltatásban részesíteni 

2020.06.30-ig. 

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 521 főt kell, hogy elérje, közülük a 

támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 269 főt el kell, hogy érje. 

Célcsoportok 

Álláskeresők és egyéb munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű lakossági csoportok tagjai, 
mint 

● elavult szakmával rendelkező emberek 
● pályakezdők  
● inaktívak 
● stb. 

 
A támogatások igénybevevői a projekt által meghatározott célcsoportok tagjai. 
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Partnerek 

− Paktum Iroda 
− Helyi munkaadók és vállalkozások 
− Civil szervezetek  
− Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Outputmutatók 

− Tanácsadásokon, egyéb eseményeken, rendezvényeken résztvevő, munkatapasztalattal 
nem rendelkező emberek száma (fő). 

− Munkaerő-piaci szolgáltatásban részesültek száma (fő) 
− Elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedők száma (fő) 
− A paktum támogatása révén elhelyezkedettek száma (fő) 
− A támogatás lejárta után 6 hónappal is állásban lévők száma (fő) 

 

 

3.2. intézkedés – Álláskeresők képzése, fejlesztése 

 

Az intézkedés általános célja 

− Az álláskeresők tudásában, szakképzettségében, kompetenciáiban mutatkozó azon 
hiányosságok pótlása, amelyek akadályozzák foglalkoztatásukat 

Az intézkedés rövid leírása, tartalma 

A munkaadók számára gyakran a legnehezebbek kezelhető problémát az jelenti, hogy a 

meghirdetett állásokra jelentkezők nem rendelkeznek a megfelelő szakképzettséggel, vagy tudásuk 

elavult, nem ismerik a legfrissebb módszereket, eszközöket, így képzésük vagy betanításuk nélkül, 

közvetlenül munkába állásuk után nem alkalmasak az elvárt munkavégzésre.  

A helyi önkormányzat, vállalkozások és képző intézmények egyeztetéseinek eredményeként 

kialakult képzési lista és a munkaügyi támogatások felhasználásával megvalósításra kerülő betanító 

képzések jelentik jelen intézkedés tartalmát. 

− átképzések, amelyek a munkáltatók igényeire reagálnak, lehetőség szerint duális formában 
valósulnak meg, és amelyek módszereiben, megközelítésében erősen építenek a 
felnőttképzés modern eredményeire, eszközeire, annak érdekében, hogy az azt elvégzők 
minél inkább képesek legyenek mobilizálni saját tudásaikat, tapasztalataikat, és ennek 
hatására, megerősödött önbizalmuknak köszönhetően minél könnyebben képesek 
legyenek elsajátítani és hatékonyan alkalmazni új tudásokat és ismereteket a 
munkahelyeken.  

 
Törekedni kell a leendő foglalkoztatók bevonására építeni a képzési programok tervezésében és 

lehetőség szerint a gyakorlati képzésben is. 
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Célcsoportok 

− Alacsony iskolai végzettségűek 

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

− 50 év felettiek 

− GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő 

felnőttek 

− Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

− Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az 

álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható) 

− Megváltozott munkaképességű személyek 

− Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

Továbbá: 

− Közfoglalkoztatottak és inaktívak 

Partnerek 

− Paktum Iroda 
− Helyi munkaadók és vállalkozások 
− Helyi képző szervezetek 
− Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Outputmutatók 

− Létrejött képzési szerződések száma (db) 
− Képzésbe bevontak száma (fő) 
− A képzésen szerzett végzettséggel elhelyezkedettek száma (fő) 

 

3.3. intézkedés - Sérülékeny társadalmi csoportok tagjainak képessé tétele a munkavállalásra 

 

Az intézkedés általános célja 

 A munkavállalók foglalkoztathatóságát és alkalmazkodóképességét javító szolgáltatások 

biztosítása személyre szabott szolgáltatásokkal 

Az intézkedés rövid leírása, tartalma 

A célcsoportba tartozó jelentkezők felmérése, kiválasztása kompetencia felmérésen alapul. Miért 

fontosak a kompetenciák? Az, hogy egy dolgozó mennyire eredményesen végzi a munkáját, 

nagymértékben függ a kompetenciáitól, vagyis az olyan jellemzőitől, amelyek szükségesek ahhoz, 

hogy teljesítményelvárásoknak meg tudjon felelni. Ilyen kompetencia például a kommunikáció, az 

együttműködés, stressz-tolerancia, munkaszervezés. Hiába szerzett valaki ismereteket egy 

szakterületen, ha a képességei elégtelenek ahhoz, hogy sikeresen alkalmazza a tudását a 

munkavégzése során. (Például lehet, hogy az állásra jelentkező a tanulmányai folyamán elsajátított 

kommunikációs ismereteket, de alkalmazni azokat a megfelelő készségek hiányában mégsem tudja.) 

Hogyan határozható meg, milyen kompetenciák szükségesek az eredményes munkavégzéshez? A 

szükséges kompetenciák feltárása munkakör-elemzés segítségével történik. A kiválasztás 

szempontjainak meghatározása a munkáltatóval közösen, az ő igényeinek figyelembevételével 

történik.  

A diagnózis készítés középpontjában a képességek szintje, a kommunikáció minősége és a 

tanuláshoz és munkavállaláshoz kapcsolódó motivációk állnak.  
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Különösen tekintettel kell lenni a kompetenciák fejlesztésének lehetőségére, a szociális 

kompetenciákra és az infokommunikációs technológiára. A fejlesztés során csoportos és egyéni 

formában történik meg a kompetencia-fejlesztés: a munkáltatók által meghatározott kompetenciák 

köréből az elvárt szintekre történő fejlesztés. 

A projektbe bevonásra kerülő ügyfelek számára a Kormányhivatal, a szolgáltatások nyújtásába 

bevont civil szervezeten keresztül mentori szolgáltatást biztosít az első kapcsolatfelvételtől az 

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

szolgáltatásokon keresztül az egyéni életvezetésükben, a képzéshez és munkavállaláshoz 

kapcsolódóan is. 

A bevont munkavállalók részére, velük közösen egyéni fejlesztési terv készül, amely egyéni 

tanácsadás keretén belül kerül kidolgozásra, és csapatmunka segíti a tanácsadót a szükséges 

szolgáltatáscsomag összeállításában.  

Ezek lehetnek többek között a fent ismertetett szolgáltatások is: 

 pályaorientációs csoportfoglalkozások 

 kulcsképességek fejlesztése 

 tanulási technikák egyéni és csoportos foglalkozás keretében 

Sok esetben fenti fejlesztések, tréningek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy az érintettek 

egyáltalán bevonhatóak legyenek szakképzésbe, betanító jellegű vagy átképző programokba. 

Célcsoportok 

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

felnőttek 
− Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 
− Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az 

álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható) 
− Megváltozott munkaképességű személyek 
− Roma nemzetiséghez tartozó személyek” 

 
Továbbá: 

 Közfoglalkoztatottak 

 valamint egyéb munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű lakossági csoportok tagjai, 
mint 

 elavult szakmával rendelkező emberek 

 inaktívak 
 stb. 
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Partnerek 

− Paktum Iroda 
− Helyi munkaadók és vállalkozások 
− Civil szervezetek  
− Helyi fejlesztő szervezetek, valamint családsegítő szolgálat 
− Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Outputmutatók 

− Fejlesztésekben, rendezvényeken résztvevő emberek száma (fő). 
− A szolgáltatások és fejlesztések eredményeként képzésekbe vonhatók száma (fő) 
− Létrejött képzési szerződések száma (db) 
− Közülük elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedők száma (fő) 
− A támogatás lejárta után 6 hónappal is állásban lévők száma (fő) 
− Át-, illetve továbbképzésben részt vevő munkavállalók száma (fő) 

 

3.4. intézkedés - Munkába állást, munkavállalást és maradást segítő szolgáltatások 

 

Az intézkedés általános célja 

A munkavállalók támogatása abban, hogy munkába álljanak és képesek is legyenek megtartani az 

állásukat 

Az intézkedés rövid leírása, tartalma 

A munkavállalásra való alkalmasság részben tudások, szakértelem, részben készségek, 

kompetenciák függvénye. De sok esetben azok az emberek, akik alkalmasak és motiváltak is 

munkavégzésre, sőt a helyi munkáltatók igényeinek teljesen megfelelően felkészültek és 

tapasztaltak is lehetnek, mégsem tudnak munkát vállalni, mert olyan életkörülményeik, 

élethelyzetük lehet, ami ebben gátolja őket. 

Lehetnek olyan kismamák, szülők, akik rövidebb-hosszabb időt családjuk, gyerekeik ellátásával 

töltöttek, és olyan munkahelyet keresnek, ami kellően rugalmas, adott esetben nem jelent napi 8 

órás kötöttséget, vagy olyan munkarend és olyan lehetőség érhető el, amely mellett a gyerekek 

felügyelete is megoldható.   

Lehetnek sokan a helyi cigányság tagjai közül, akik keresik a lehetőségeket, de előítéletek, saját 

nehézségeik, iskolai végzettségeik korlátozottsága gátolja őket a megfelelő munkahely 

megtalálásában vagy az arra való felkészülésben. 

Lehetnek szülők, akiknek felnőtt gyereke sérült, beteg, folyamatos ellátásra szorul, de segítség 

hiányában a szülők sem tudnak munkába állni. 

Lehetnek olyan fiatalok, akik azért vállalnak el egy fővárosi vagy külföldi állást, mert lakhatási 

körülményeik Szolnokon nem megfelelőek és az általuk elérhető jövedelem nem teszi lehetővé 

önálló lakhatás biztosítását. 

A városban rendelkezésre áll egy szolgáltatói intézményrendszer a kisgyermekek, fogyatékossággal 

élők ellátására, ám ezek kapacitása szűkös. A jelenleg rendelkezésre álló pályázati lehetőségek 

módot adnak vállalati bölcsődék indítására, ami akár nagyvállalkozásokkal való városi 

együttműködésben, szolnoki kezdeményezésre, megvalósulhat, akár a város koordinációs 

szerepével több kisebb cég együttműködésével is választ kínálhat ezeknek a problémáknak az 

enyhítésére.  
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A beavatkozás olyan mértékben indokolt, hogy a legfrissebb, 2017. márciusi munkáltatói és 

munkavállalói igényfelmérés szerint a jelenleg GYES-en vagy GYED-en lévő kismamák 90%-a 

igényként és munkavállalásukat korlátozó akadályként jelölte meg  a bölcsődei és óvodai férőhelyek 

hiányát.  

A városnak példamutató Szolnok Hazavár programja komoly üzenet a fiatalok számára. Ugyanakkor 

pénzügyi keretei több mint szűkösek. A paktum partnerség együttműködésére építve, a cégek 

szakember igényeinek figyelembevételével érdemes újragondolni és kiterjeszteni a programot, hogy 

minél több szakember maradjon, illetve térjen vissza Szolnok városába. 

Célcsoportok 

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

felnőttek 
− Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 
− Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az 

álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható) 
− Megváltozott munkaképességű személyek 
− Roma nemzetiséghez tartozó személyek” 

 
Továbbá: 

 Közfoglalkoztatottak 

 valamint egyéb munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű lakossági csoportok tagjai, 
mint 

 elavult szakmával rendelkező emberek 

 inaktívak 
 stb. 

Partnerek 

− Paktum Iroda 
− Helyi munkaadók és vállalkozások, illetve az általuk biztosított szolgáltatások nyújtó 

szervezetek  
− Civil szervezetek  
− Helyi fejlesztő szervezetek, valamint családsegítő szolgálat, helyi kisgyermek ellátó és 

fogyatékossággal élőket segítő szervezetek 
− stb. 

Outputmutatók 

− Munkába állást segítő és munkahely megtartását támogató szolgáltatások iránti igényt jelző 
potenciális vagy jelenlegi munkavállalók száma (fő) 

− Igényelt szolgáltatási kapacitások (létszám) 
− A támogató szolgáltatások eredményeként munkát vállalni tudó emberek száma (fő, 

férfi/nő bontásban) 
− A támogató szolgáltatások eredményeként a munkahelye elvesztése által veszélyeztetett 

emberek közül állásban maradni tudók létszáma (fő, férfi/nő bontásban) 
− A Szolnok Hazavár Program keretén belül a lakhatási támogatásoknak köszönhetően 

Szolnokon állást talált szakemberek száma (fő, férfi/nő bontásban) 
− Létrejött vállalati bölcsődék száma (db) 
− Létrejött vállalati bölcsődei férőhelyek száma (fő) 



 

41 

4. Illeszkedés Jász-Nagykun-Szolnok megye foglalkoztatási stratégiájához 

  

Jász-Nagykun-Szolnok megyei stratégia 

Foglalkoztathatóság növelése Foglalkoztatás bővítés – vállalkozásfejlesztés 
Foglalkoztatási Partnerség építése és 

fejlesztése 

Képzési, 
szakképzési 

szint 
fejlesztése 

Munkerő-piaci 
szolgáltatások 

fejlesztése 

Munkába állást segítő 
háttérszolgáltatások 

fejlesztése  

Befektetés 
ösztönzés 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 

humánerőforrás 
biztosítása 

Önfoglalkoztatóvá 
válás ösztönzése 

Megyei és helyi 
paktumok 

tevékenységének 
összehangolása 

Paktumszolgáltatások 
kialakítása, fejlesztése 

Sz
o
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gl
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zt
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i 
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 Paktum inkubátor szolgáltatások, 
komplex vállalkozásfejlesztés                 

Gazdasági diverzifikációs és 
gazdaságélénkítő fejlesztések                  

Szolnoki életpálya modell                 
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 Paktumpartnerség működtetése                 

Helyi gazdasági döntéstámogató 
rendszer                  

Tripartit egyeztetési rendszerre épülő 
szakképzés- és képzésfejlesztés                 

Gazdaság- és társadalomfejlesztés 
hatékonyságának növelése szektorok 
közötti együttműködésekkel, civil 
szervezetek bevonásával                
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e
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Munkaerőpiaci szolgáltatások és 
támogatások biztosítása                 

Álláskeresők képzése, fejlesztése                 

Sérülékeny társadalmi csoportok 
tagjainak képessé tétele a 
munkavállalásra                  

Munkába állást, munkavállalást és 
maradást segítő szolgáltatások                 

   Erős kapcsolat az intézkedések között        
   Közepes kapcsolat az intézkedések között       
    Gyenge / nincs kapcsolat az intézkedések között       
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5. Indikatív forrástérkép 

Forrás megnevezése 
Felhívás 

keretösszege 
(Mrd Ft) 

Kapcsolódó TOP konstrukciók  
(csak Szolnokra Megye Jogú Városra vonatkozó keretösszegekkel) 

TOP-6.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 0,13 

TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése 

1,034 

Kapcsolódó EFOP konstrukciók 

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 

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 
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Kapcsolódó GINOP konstrukciók 

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-5.1.1-15 - Út a munkaerőpiacra 214 

GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia 174 

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 

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 
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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 

  



 

45 

6. A megvalósítás intézményrendszere 

 

A főpályázó, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal elhivatottak a Szolnok Megyei Jogú Város foglalkoztatási helyzetének javítását illetően, 
és célul tűzték ki az álláskeresők elhelyezkedésének és fejlesztésének elősegítését, valamint a helyi 
vállalkozások munkaerő-hiányának mérséklését. Ennek érdekében gazdaság- és foglalkoztatás-
fejlesztési együttműködést kezdeményeztek Szolnok Megyei Jogú Város területén a „Szolnoki 
Foglalkoztatási Paktum – Együttműködés Szolnok Gazdaságának fejlesztéséért és a Szolnoki 
Munkahelyekért” című, TOP-6.8.2-15-SL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében. 2017. 
március 17-én kerül sor az Együttműködési Megállapodás aláírására, mellyen a partnerek kifejezik 
együttműködési szándékukat a projekt célok megvalósítása érdekében.  
 
A Szolnoki Foglalkoztatási Paktumhoz az alábbi szervezetek csatlakoztak az Együttműködési 
Megállapodás aláírásával: 
 

Sorszám Szervezet neve 

1. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 

4. Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

5. Béres Gyógyszergyár Zrt. 

6. BI-KA Logisztika Kft. 

7. Bognár és Társa Kft. 

8. COOP Szolnok Zrt. 

9. Eagle Ottawa Hungary Kft. 

10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány 

11. Mátyus Kft. 

12. MÁV-Start Zrt. 

13. McHale Hungária Kft.  

14. NHSZ Zounok Zrt. 

15. Pikoló Vendéglátó Kft. 

16. Stadler Szolnok Kft. 

17. Szolnok és Vidéke Ipartestület 

18. Vasfa Szolnoki Kazángyártó Kft. 

19. VOSZ Helyi Szervezete 

20. Ipari Park Kft. 

21. Pallasz Athéné Egyetem 

22. Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum 

23. Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum 

24. Impulzus Egyesület 

25. Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezet  

26. Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítvány 

27. „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. 

28. Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

29. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ 
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A Foglalkoztatási Paktum Szervezet felállítása, a megfelelő partnerség összeállítása a paktum projekt 
sikerességének alapja. A bevont szervezetek alkotják Foglalkoztatási Paktum Szervezet, akik aktívan 
közreműködnek a paktum projekt céljainak megvalósításában, és a közösen kidolgozott foglalkoztatási 
stratégiájuk mentén együttműködnek az általuk választott akciókban, projektekben a projekt időszaka 
alatt. Céljuk, hogy elősegítsék a város munkaerő-piaci helyzetének javulását.  
 
A Foglalkoztatási Paktum Szervezet nem jogi személy, hanem egy együttműködési megállapodással 
létrejövő partneri közösség, amely nyitott minden olyan helyi szervezet számára, amely meghatározó 
szerepet játszik a kormányzati, önkormányzati, képzési, szolgáltatási, vállalkozás-fejlesztési 
szektorokban, és érdemben hozzá tud járulni a paktum projekt megvalósításához. A Foglalkoztatási 
Paktum Szervezetbe a tagok nem a bértámogatás igénybevételi lehetősége miatt csatlakoztak, 
tagságuk nem jelent megkülönböztetést a bértámogatások igénybevétel szempontjából, az 
együttműködés szakmai alapokon jön létre.  
 
A paktum tagok kiválasztási módszertana 
 
A paktum tagságra vonatkozóan a TOP 6.8.2. pályázati felhívás szakmai mellékleteként megjelent 
Megvalósíthatósági Tanulmány minta tesz ajánlást, amely szerint a Foglalkoztatási Paktum Szervezet 
tagjait javasoltan az alábbi szervezetek kell, hogy alkossák a helyi paktumok esetében, legalább 15 
tagszervezet bevonásával: 

− Szolnok Megyei jogú Város Önkormányzata; 
− Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat; 
− Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya; 
− Szolnok Megyei Jogú Város középfokú- és felsőfokú oktatást végző képzőintézményei, 

felnőttképző intézményei; 
− Vállalkozások, egyéb munkáltatók a város terültéről; 
− a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara; 
− a városban jelenlévő gazdaság-fejlesztési szervezetek; 
− munkaerő-piaci célú civil szervezetek; 
− egyházak 
− kisebbségi önkormányzatok;  
− szociális szövetkezetek. 

 
 
A Foglalkoztatási Paktum Szervezet felállítása során Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
alábbiakban részletezett módszertant alkalmazta: 
 

1) A Foglalkoztatási Paktum Szervezet kötelezően bevonandó tagjai az alábbi szervezetek: 

 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető) 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (konzorciumi tag) 

 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (pályázati felhívás által előírt kötelező 
együttműködő partner) képviseletében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 
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2) A Foglalkoztatási Paktum Szervezetbe olyan helyi szervezeteket vont be, akik a paktum 
projekt céljainak eléréséhez releváns tapasztalatokkal, kapacitásokkal, információkkal 
rendelkeznek, mint például  

− Vállalkozások, gazdaságfejlesztési szereplők,  
− Civilek, non-profitok  
− Képző szervezetek, szakképző intézmények  
− Felsőoktatási intézmények.     

 

A Foglalkoztatási Paktum Szervezet felállítása, a paktum szervezeti tagok felkeresése és bevonása már 

projekt előkészítési szakaszában megkezdődött, és a csatlakozás lehetősége továbbra is nyitott az 

érdeklődő szervezetek számára.  

A Foglalkoztatási Paktum Szervezet felépítése 
 

A Foglalkoztatási Paktum Szervezetet a Foglalkoztatási Partnerség, az Irányító Csoport, a Paktum Iroda, 
valamint a Projektmenedzsment alkotja, akik koordinálják a feladatokat és felelősek a stratégiában 
megfogalmazott célok eléréséért.  

A Foglalkoztatási Partnerség a paktumhoz csatlakozott helyi szereplők bevonásával működik, de ülései 
nyitottak minden, a foglalkoztatás-politika iránt érdeklődő személy és szervezet számára is. A 
Partnerség a stratégia elkészítése és megvalósítása érdekében tájékoztatja az érintetteket a város 
munkaerő-piaci helyzetéről, elemzi a felmerülő problémák okait és erről információt szolgáltat. Ezeket 
figyelembe véve munkaerő-piaci projekt javaslatokat fogalmaz meg, javaslatokat ad, biztosítja a 
megvalósításban szereplők közötti információáramlást és vélemények cseréjét, valamint segíti a helyi 
szereplők közötti kezdeményezések összehangolását. 

A Paktum Irányító Csoport felelős a stratégiában megfogalmazott célok végrehajtásáért, az 
ügyrendnek megfelelően nyomon követi és értékeli az előrehaladást. A Partnerséggel együttműködve 
a stratégiai célok megvalósítása érdekében akciótervet dolgoz ki, amelyben meghatározásra kerülnek 
a konkrét intézkedések, valamint azok ütemtervei, humánerőforrás-igényei és költségvetései, valamint 
a folyamatos monitoring és az időközi értékelések módszere. 

Az akcióterv megvalósításának koordinálását a Paktum Iroda látja el. Mindemellett nyomon követi a 
stratégia teljes megvalósítási folyamatát, koordinálja a stratégia megvalósításában részt vevő 
szervezetek munkáját, és projekt-információval ellátja a megvalósításban közreműködő szereplőket. 
Az akciótervet a foglalkoztatási paktum Irányító Csoportja fogadja el, de a Paktum Irodának biztosítania 
kell az Irányító Csoport folyamatos tájékoztatását és bevonását az akcióterv készítésének teljes 
folyamatában. 

A projektfejlesztési folyamat végén elkészülnek a kidolgozott projekttervek, amelyek az akcióterv 
céljainak elérését szolgáló projektek ütemezésének, költségvetésének, feladatainak, felelőseinek 
részletes előkészítése. A projektek kiválasztásában közreműködik a Foglalkoztatási Partnerség, az 
egyes projektek élére projektgazdát és partnereket neveznek ki közösen, akik az adott projekt 
megvalósítását koordinálják és végrehajtják.  
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7. Értékelés, ellenőrzés és monitoring rendszer  

 
A minőségbiztosítás célja a projekt tevékenységeinek és eredményeinek folyamatos nyomon követése, 
a megvalósítás során jelentkező problémák még időben történő felismerése, a kockázati tényezők 
azonosítása, megoldási javaslatok megfogalmazása, a projekt dokumentumok megfelelőségének, 
továbbá a projektcélok elérésének biztosítása.  

A projekt megvalósítása során megfogalmazott célok és a vállalt indikátorok megfelelő teljesítése, 
valamint a minőség biztosítása érdekében alapvető fontosságú a rendelkezésre álló erőforrások 
optimális kihasználása, a vállalt határidők pontos betartása, és ezek összhangjának megteremtése, 
amely folyamatos monitoring tevékenységgel biztosítható. 

A monitoring tevékenység során megtörténik a projekt megvalósításához kapcsolódó adatok 
összegyűjtése, ezek elemzése, értékelése pedig segíti a paktum szervezetet a projekt előrehaladásának 
mérésében. A sikeres monitoring kulcsa a folyamatos és hatékony kommunikáció a projekt 
munkatársai és résztvevői között. 

A Szolnoki Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek, eredményeinek nyomon követését, 
monitoringját az Együttműködési Megállapodásban leírtak alapján a Paktum Iroda végzi. A 
tevékenység ellátása során aktívan közreműködik a partnerekkel történő kapcsolattartásban, a projekt 
tevékenységek térségi/megyei összehangolásában, illetve a projekt célok teljesítésének vizsgálata 
eredményeképpen javaslatokat, iránymutatásokat fogalmaz meg. Elvégzi a megvalósítási tevékenység 
monitoringját, szükség esetén intézkedési javaslatokat készít a Foglalkoztatási Paktum Szervezet 
számára. 

A projekt monitoring tevékenységéért a Paktum Iroda felel, ellátásához többféle eszköz áll 
rendelkezésére annak érdekében, 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. 

− Monitoring adatbázis létrehozása: az adatbázisban rögzített információk alapján bármikor 
pontos képet kapunk arról, milyen teljesítési szinten vannak a projekt tevékenységei 

A paktum projekt előrehaladását jellemző monitoring mutatóinak vizsgálata a Paktum Iroda feladata, 
míg az adatok gyűjtése a projektgazdák, projekt partnerek bevonásával történik meg.  

A projekt eredményeinek mérhetőségét a monitoring tevékenység során alkalmazott mennyiségi és 
minőségi indikátorok teszik lehetővé, melyek az összegyűjtött adatok értékeléséből és elemzéséből 
jönnek létre.  

A tényszerű kiindulási adatok és eredmények a mennyiségi indikátorok alkalmazásával mérhetők, 
rögzíthetők, melyek számszerűsíthető formában teszik mérhetővé és láthatóvá az előrehaladást.  

Az eredmények mérésének szubjektív eszközei a minőségi indikátorok, amelyek az egyéni vélemények, 
tapasztalatok, stb. összegzése révén járulnak hozzá az értékeléshez. 

A projekt mérése érdekében monitoring adatbázis létrehozása javasolt, amely a minőségi és 
mennyiségi indikátorok összegzésével komplexen képes kimutatni a projekt előrehaladását, 
eredményeit.   
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Az alábbi indikátorok mérése és rögzítése javasolt a projekt eredményeinek mérése érdekében: 

Indikátor megnevezése Mértékegység 

Partnerség felállításához, működtetéséhez kapcsolódó indikátorok 
A foglalkoztatási paktumba bevont tagok száma (ebből: vállalkozások, képzők, stb.) db 

Megrendezett partnerségi találkozók száma db 

A partnerségi találkozókon megjelentek száma fő 

A partnerségi találkozókon meghatározott akciók száma db 

Kiküldött hírlevelek száma db 

Személyes információnyújtásban részesülők száma (pl. álláskereső, vállalkozó) db 

Projekt megvalósításához kapcsolódó indikátorok 
A paktum tagok által generált partnerségi projektek száma db 

A paktum tagok által megvalósított projektek száma  

A projektekben résztvevő paktum tagok száma (projektgazdaként, partnerként, 

kedvezményezettként) 
db 

Munkahelymegtartás, munkahelyteremtés 
Munkaadói igényekre szervezett képzési, munkaerő-fejlesztési programok száma  db 
A képzések, munkaerő- felkészítési programok révén elhelyezkedtek száma fő 
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma fő 
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat 

hónappal állással rendelkezők száma 
fő 

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők 

száma 
fő 

 

A projekt során az alábbi monitoring mutatók kerültek meghatározásra: 

Monitoring mutató 

megnevezése 

Mérték 

egység 

Kiindulási 

érték 

Célérték 

(kumulált) 

Céldátum Az adatforrás megnevezése 

A foglalkoztatási paktumok 

keretében munkaerő-piaci 

programokban résztvevők 

száma 

fő 0 174 

868 
2018.10.31 
2020.06.30. 

Munkaerő-piaci szolgáltatás 

igénybevételét igazoló hiteles 

dokumentum, hiteles 

dokumentumok alapján 

készített kimutatás, adatbázis. 

A foglalkoztatási paktumok 

keretében álláshoz jutók 

száma 

fő 0 104 
521 

2018.10.31. 
2020.06.30. 

Foglalkoztatási megállapodás 

dokumentációja 

(munkaszerződés, 

önfoglalkoztatást igazoló 

okmány) 

A foglalkoztatási paktumok 

keretében álláshoz jutók 

közül a támogatás után hat 

hónappal állással 

rendelkezők száma 

fő 0 54 

269 

2018.10.31 
2020.06.30. 

Foglalkoztatási megállapodás 

dokumentációja 

(munkaszerződés, 

önfoglalkoztatást igazoló 

okmány) 
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A stratégiai célok, eredmények megvalósulása a fenti indikátorok mérésével, elemzésével mérhető. 
Mindezek 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 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.  

Az ellenőrzési folyamat eredményeképpen tárhatók fel a sikerek, illetve a problémák is, a kevésbé 
hatékony tevékenységek, folyamatok, valamint ezek okai, amelyekre a paktum szervezetnek reagálni 
kell a célok hatékony elérése érdekében. A belső ellenőrzést a Projektmenedzsment, a külső 
ellenőrzést a Magyar Államkincstár látja el közreműködős szervezetkén, illetve a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, mint Irányító hatóság.  
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8. Horizontális szempontok 

 
Társadalmi szempontok horizontális érvényesítése és esélyegyenlőségi szemlélet megjelenése a 
stratégiában  
 
A stratégia kidolgozása során, valamint a tervezett megvalósításra vonatkozó elvárások 
megfogalmazása is az esélyegyenlőségi célkitűzések szem előtt tartásával történt. A partnerség 
létrehozatalában és működtetésében, az intézkedések megvalósítása során és a partnerségbe 
bekapcsolódó szereplőktől elvárt etikus viselkedéssel, az esélyegyenlőségi vállalások teljesítésével a 
projekt hozzájárul az esélyegyenlőség javulásához Szolnok városában és gazdasági életében.  

 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt előkészítéskor vállalta, hogy a projekt 
megvalósítása során a projekt nyilvános rendezvényein, kommunikációjában és viselkedésében az 
esélytudatosságot fejezi ki, nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő 
előítéleteket. A paktumhoz kapcsolódóan megvalósuló projektek a támogatott képzési és 
foglalkoztatási komponensek esetében is figyelembe veszi ezeket a szempontokat és nem kirekesztő 
egyetlen sérülékeny társadalmi csoporttal szemben sem. A rendezvények, képzések szervezésekor 
tekintettel van a mozgássérült személyek, fogyatékkal élő személyek számára hozzáférhetőség 
biztosítására, akadálymentes helyszínek választásával. A kommunikációs akadálymentesítés 
érdekében a kommunikációs eszközöket közérthető módon és minél szélesebb körök számára 
elérhetően biztosítja.  
 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. február 25-i közgyűlésén fogadta el és hagyta jóvá 
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31 §. (6) 
bekezdésének megfelelő Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát, és az ahhoz kapcsolódó 
intézkedési tervét. A Helyi Esélyegyenlőségi Programban vizsgált, helyben különösen érintettnek 
tekintett esélyegyenlőségi célcsoportokra irányuló fejlesztési javaslatok kiemelt figyelmet fordítanak a 
helyi roma kisebbség helyzetére és az őket érintő humán fejlesztésekre, foglalkoztatási lehetőségek 
bővítésére. Emellett a város céljai között szerepel a kisgyermekes családok, nők munkába állását segítő 
és lehetővé tevő kisgyermek ellátások fejlesztése, valamint az 50 év feletti munkavállalókat érintő 
támogatások. Jelenlegi stratégia is figyelembe vette ezeket az esélyegyenlőségi célkitűzéseket, ezekkel 
összhangban kerültek megfogalmazásra a fejlesztési intézkedések. Ezáltal mind konkrét beavatkozások 
és fejlesztések szintjén, a célcsoportokra irányuló kiemelt figyelem megvalósul, mind az intézkedések 
kidolgozása során az esélyegyenlőségi szempontok horizontális érvényesítésére is sor kerül, mint az 
egyenlő bánásmód elvének érvényesítése és az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő kiemelt 
figyelem valamennyi, nem kifejezetten rájuk irányuló beavatkozások megvalósítása során egyaránt.  
 
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.   

 
Fenntartható gazdasági működés és környezeti fenntarthatóság  
 
Jelen projekt nem tartalmaz olyan beruházási elemeket, mely vonatkozásában releváns lenne a 
környezeti hatások részletes elemzése. A horizontális elvárásoknak való megfelelés érdekében a 
paktum együttműködésében kezdeményezett, illetve megvalósuló fejlesztések során a paktum 
megvalósítói kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy beruházásaik, fejlesztések tekintettel legyenek 
Szolnok Megyei Jogú Város és környékének természeti erőforrásaira, és ne terheljék azokat a 
szükségesnél nagyobb mértékben. 
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A munkahelyteremtő beruházásoknál ösztönözni kell az energiatakarékos technológiák és a megújuló 

energiaforrások használatát. A megújuló energiaforrások munkahely-teremtési lehetőségeinek 

kihasználását a gyártó, szolgáltató szektorban is vizsgálni szükséges. 

Jelen paktum megvalósítása és a paktum hatókörébe tartozó projektek során végzett 
tevékenységeknek (Paktum Iroda működtetése, tanácsadás, munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések, 
közösségi programok) is vannak, illetve lehetnek a környezetet terhelő hatásai. Ezen hatások 
csökkentése érdekében minimálisan elvárt az újrahasznosított papír használata, kétoldalas, illetve a 
lehető legminimálisabbra szorított nyomtatás stb. 
  
Utazás esetén az előnyben részesített közlekedési mód a tömegközlekedés, autóhasználat esetén a 
teljes kihasználtságra való törekvés. A rendezvények, képzések szervezésekor törekedni kell arra, hogy 
helyben jól megközelíthetőek, centrális elhelyezkedésűek legyenek, és amennyiben ezek megjelenése 
releváns, helyben előállított termékek és szolgáltatások használatára kerüljön sor. Ehhez kapcsolódóan 
a helyi hagyományok tiszteletben tartása is a horizontális szempontok érvényesítésének elemeként 
jelenik meg.  
 
A társadalmi és környezeti fenntarthatósági vállalások teljesítése, számonkérése a partnereken a 
konzorciumot vezető felelőssége, ennek keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vállalja, hogy fentieket érvényesíti mind a beszerzéseknél, mind a partnerek paktumbéli tevékenységei 
során kezdeményezi ezek tiszteletben tartását.  
 

 


