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BEVEZETÉS 

A foglalkoztatás az élhetőségnek, az életmód színvonalának, a helyi társadalom problémáinak 

kulcsfontosságú forrása, illetve azok megoldása. A foglalkoztatás szintje befolyásolja a lakosság 

jövedelmi viszonyait és a helyi közösség vagyoni helyzetét, valamint meghatározza a helyi 

gazdaság versenyképességét. A foglalkoztatási politika meghatározza a helyi társadalom fejlődési 

irányait és sebességét. A foglalkoztatás összefüggést teremt a gazdaság, az oktatás és a kulturális 

lehetőségek, valamint az alapszolgáltatások színvonala között. 

A foglalkoztatottság magas szintje esetén valószínűsíthető az emberek vagyonosodása, 

megtakarítási lehetőségeik nőnek, és a beruházói kedv is erősebbé válik. A beruházások 

fejlesztéseket jelentenek, amelyek a gazdaság stabil növekedését és a helyi társadalom individuális 

biztonságát teremtik meg. 

Ezek azok az alapelvek, amelyek meghatározzák a Veszprém megyei foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködés, mint átfogó foglalkoztatási paktum filozófiáját. 

A partnerség hisz abban, hogy határozott és racionálisan megtervezett foglalkoztatási stratégiával és 

arra épülő foglalkoztatási politikával javítható a Veszprém megyei munkaerőpiacon működő 

vállalkozások, munkaadók és munkavállalók helyzete. Veszprém megye jövője szempontjából tehát 

központi kérdésnek tartja a foglalkoztatást, mint amire különösen nagy figyelmet kell fordítani a 

közeli és távolabbi jövőben.  

A Veszprém megyei foglalkoztatási paktum projektben meghatározott területi beavatkozási szint 

megfelelő mértékben igazodik a megye munkaerő-piaci és gazdasági szempontból összetartozó 

részeihez is. Ezt egyrészt biztosítják a projekt előkészítő szakaszában végzett tevékenységek, mely 

során a megye teljes földrajzi lefedettségét szem előtt tartva került sor sokrétű, partnerek közötti és 

konzorciumi partnerek közötti egyeztetésekre, előzetes helyzetfelmérésekre és 

célmeghatározásokra. 

Az egyeztetéseken minden esetben szem előtt tartottuk, hogy minden szektor érdeke és véleménye a 

lehető legnagyobb mértékben teret kaphasson. Másrészről a járások helyi paktumainak (TOP-5.1.2-

15) kialakítása során is folyamatos összehangolási és egyeztetési tevékenységek zajlottak mind a 

gazdasági, mind pedig a társadalmi problémák, szűkebb értelemben vett helyi (járási) és a teljes 

képet mutató megyei viszonyainak megfejtését szolgáló megoldások tekintetében.  
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A korábbiakban már leírtak szerint a járások helyi paktumainak (TOP-5.1.2-15) kialakítása során 

megyei szintű egyeztetések is zajlottak az egyes programok gazdasági-, társadalmi- és 

foglalkoztatási területeit célzó fejlesztési elképzelések összehangolásának érdekében. 

Az előkészítési tevékenységek során körülhatárolhatóvá vált, hogy a Veszprém Megyei 

Foglalkoztatási Paktum kialakítása és a projekt lebonyolítása során a Felhívás szerinti 3.1.1 

Önállóan támogatható tevékenységek, valamint a 3.1.2 Önállóan támogatható és kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek vonatkozásában milyen célok és prioritások kapnak hangsúlyt. 

Az előzetesen lefolytatott gyakorlati helyzetfelmérések, egyeztetések, elemzések során megszerzett 

primer információk, valamint a megye szekunder gazdasági-, társadalmi-, foglalkoztatási adatai és 

statisztikái alapján kerültek később meghatározásra, egységesítésre és bemutatásra a projektünk 

alapját képző tényezőkként. 
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1. HELYZETÉRTÉKELÉS 

1.1. Földrajzi helyzetkép 

Veszprém megye Magyarország Közép-Dunántúli régiójában helyezkedik el. Területe 4463 km², az 

ország összterületének mintegy 4,5%-a. A megye népessége az utolsó ismert, 2015-ös adatok szerint 

347000 fő, amely az ország lakosságának mintegy 3,5%-a. Északról Győr-Moson-Sopron és 

Komárom-Esztergom, keletről Fejér megye, délről a Balaton és Somogy megye, nyugatról Vas és 

Zala megyék határolják. Veszprém megye az ország közepes nagyságú megyéihez tartozik.  

1. ábra: Veszprém megye járásainak székhelyei és a hozzá tartozó települések
1
 

 

 

 

Területe három nagy tájegységre, a Kisalföld déli részére, a Bakony hegységre és a Balaton-

                                                 
1
 Forrás: https://www.teir.hu/ 
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felvidékre bontható. Veszprém megye székhelye a megyének is nevet adó Veszprém Megyei Jogú 

Város. A megye közigazgatásilag 10 önálló járásra oszlik. A megyében összesen 217 település 

található, ezek közül 1 megyei jogú városi és 14 városi státuszú település van. 

A nemzetgazdasági ágak közül az ipar, azon belül is a feldolgozóiparhoz a legjelentősebb a 

megyében, ezen belül a járműipar, a fémalapanyagok, fémfeldolgozási termékek gyártása, a vegyi 

anyagok, termékek gyártása, az élelmiszeripari termékek gyártása, a gumi-, műanyag és nemfém 

ásványi (üveg, porcelán, kerámia, beton) termékek gyártása, valamint a villamos berendezések 

gyártása a legjelentősebb. Az élelmiszeriparon kívül az összes említett ágazat erőteljesen 

exportorientáltnak tekinthető. 

Az utóbbi években jelentős beruházással megvalósuló feldolgozóipari gyáregység-bővítések 

történtek a megyében. Az építőipar mindhárom ágazata (épületépítés, speciális szaképítés, egyéb 

építmény építés) enyhe növekedést mutat. 

Veszprém megye földterülete változatos mezőgazdasági szempontból is. Az országos átlagnál 

alacsonyabb a szántó aránya, ugyanakkor a Bakony és a Balaton-felvidék nagy kiterjedésű erdeinek 

köszönhetően az erdőké magas. A szántók az északnyugati tájakon, a Kisalföld déli nyúlványa és a 

Marcal-medence területén húzódnak, ahol nagyrészt búzát, kukoricát és olajos magvú növényeket 

termesztenek. 

A Veszprém megyei gyepterület ugyancsak átlagosnál magasabb aránya és a minőségi 

tömegtakarmány-bázis együtt kiváló feltételeket biztosít a juhtenyésztés számára, az ország tíz 

legjelentősebb juhtartó gazdasága közül 4 itt található. A megyében több évszázados hagyományai 

vannak a szőlészetnek, borászatnak, amit a megyében található 4 történelmi borvidék is bizonyít. 

Veszprém megye a magyarországi turisztikai régiók közül a Közép-Dunántúli- és a Balatoni régióba 

tartozik, fő turisztikai vonzerejét a Balaton partja, a gyógyvizek, a Balaton-felvidék népművészeti 

és természeti értékei, a Bakony erdőségei, a nagy történelmi múlttal rendelkező városok és falvak, 

és a híres arborétumok jelentik. 

1.1.1. Földrajzi terület/beavatkozási szint meghatárolása 

A Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés a megye területére terjed ki, 

kivéve Veszprém Megyei Jogú Város és a Veszprémi járás közigazgatási területét. A megyei jogú 

várossal lezajlott egyeztetések során megtörtént a TOP-5.1.1 és a TOP-6.8.2 projektek közötti 

egyértelmű földrajzi lehatárolás. 
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Az érintett Veszprém Megyei Jogú Város és a hozzá tartozó járás saját közigazgatási területén belül 

valósítja meg fejlesztését olyan formán, hogy kizárólag az ott állandó lakhellyel vagy tartózkodási 

engedéllyel rendelkező magánszemélyekből kerülhetnek ki a tervezett foglalkoztatás-

gazdaságfejlesztés együttműködési projekttevékenységek célcsoportjai. 

Veszprém megye területén összesen négy helyi foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködési 

területet jelöltek ki: 

 Pápai járás közigazgatási területén megvalósuló foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködés 

 Várpalotai járás közigazgatási területén megvalósuló foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködés 

 Sümeg és Devecser járások közigazgatási területén megvalósuló foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködés 

 Balatonfüred és Balatonalmádi járások közigazgatási területén megvalósuló foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködés 

2. ábra: Foglalkoztatási együttműködések Veszprém megye területén (tervezet) 

 

2
 

                                                 
2
 Forrás: http://www.jaras.info.hu/jarasok-terkepe/jarasok-veszprem-megyeben alapján saját szerkesztés 
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A Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztés együttműködés (továbbiakban megyei 

paktum) megvalósításának érdekében vizsgált hatóterület nagysága 3833 km², a megye területének 

(4463 km²) mintegy 86%-a. 

A megyei paktum közvetlen megvalósításának hatóterülete ennél lényegesen kisebb, tekintettel a 

fentebb közölt területi lehatárolásban foglaltakra.  

A megvalósításban érintett járások (megyei paktum megvalósítási terület) az Ajkai, a Tapolcai és a 

Zirci járások. Ezek összterülete 1192 km², a megye területének mintegy 27%-a. A paktum közvetlen 

megvalósítási területén 59 település található, amelyekből 4 település városi jogállású, ez a 

települések mindössze mintegy 7%-a. 

A megyei paktum teljes hatóterületének népessége a 2016. év végén 265000 fő volt, ami a megye 

népességének mintegy 76%-a. A megyei paktum közvetlen megvalósítási területének népessége a 

2016. év végén 91000 fő volt, ami a megye népességének mintegy 26%-a. 

A megyei paktum megvalósítási területén található 4 város népessége a 2016. év végén 54000 fő 

volt, ami a megye népességének 15,6%-a. A megyei paktum megvalósítási területén található 55 

község népessége a 2016. év végén 37000 fő volt, ami a megye népességének 10,6%-a. 

A társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések száma a 

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint 45.
3
 

1.2. A támogatási kérelem gazdasági, társadalmi, foglakoztatási és 

környezeti hátterének bemutatása 

1.2.1. Gazdasági-foglalkoztatási-társadalmi helyzetkép 

Veszprém megye demográfiai helyzetének bemutatása 

Az általános helyzet felvázolásánál a KSH utolsó átfogó, 2011-es népszámlálási adatait használtuk. 

Ezek alapján elmondható, hogy Veszprém megye népessége a megyei összesített adatokat 

elemezve, a népszámlálási adatok alapján, az országos tendenciákkal megegyezően folyamatosan 

csökken.  

A csökkenés mértéke a rendszerváltást követő időszakot figyelembe véve, az azóta megtartott kettő 

népszámlálás között eltelt időben, lassan növekvő intenzitású volt. Az előző népszámlálások értékét 

bázisul véve 2,6, illetve 3,7 százalékponttal csökkent a lakosság száma.  

                                                 
3
 https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1500105.kor 
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A népességszám alakulása járási szinten eltérő, ennek hátterében a különbözőjárások eltérő 

adottságai és az ebből következő fejlettségi jellemzői, összességében a népességmegtartó 

képességet befolyásoló tényezők állnak. Az adatokból kiolvasható, hogy a Balatonalmádi-, és a 

Balatonfüredi járás területén a legutóbbi népszámlálás alkalmával már jelentős népességnövekedés 

volt tapasztalható. Ezekben a járásokban a korábbi időszakban is stagnált a népesség, még a többi 

járás területén – bár kisebb intenzitással – de már zajlott a népességfogyás. 

A népmozgási adatok minden járásban természetes fogyást mutatnak, azaz a halálozások száma 

meghaladja az élve születések számát. A természetes fogyás tekintetében kiemelkedik a Devecseri 

járás, ahol a fogyás értéke 8 ezrelék, amely duplája a megyei értéknek. A Sümegi ás a Pápai 

járásban 6 ezrelék feletti a természetes fogyás értéke. Legalacsonyabb a Veszprémi járás területén 

ahol mindösszesen fél ezrelék a természetes fogyás. a többi járás értéke a megyei átlagot közelíti.  

A viszonylag magas halálozási arányszám magyarázata a megye nagyobb részében a 

településszerkezet aprófalvas sajátossága, és ezzel összefüggésben kedvezőtlen korszerkezete. Az 

1000 fő alatti települések halálozási mutatói a legrosszabbak. A megyében 156 100 fő alatti 

település van és ezekben él a teljes lakosság egyötöde. Éppen a kistelepülések azok, amelyek 

korstruktúrájában a legmagasabb az idős lakosság részaránya, ami a magas mortalitási értékek 

legfőbb okozója. A rosszabb halálozási mutatókkal bíró térségek egyrészt a megye Ny-i megyehatár 

közeli sávjában, másrészt a Balaton nyugati medencéje és a Tapolcai-medence, Káli-medence 

térségében jellemzők. A megye migrációs népmozgásának mutatóit összesítve, minimális 

elvándorlás tapasztalható megyei szinten, alig 0,6 ezrelék mértékben. 

A Veszprém megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó helyzetfeltárás rávilágít arra, hogy a 

legnagyobb mértékű népességcsere a szomszédos Győr-Moson-Sopron, Vas, Fejér megyékkel, 

valamint Budapesttel mutatható ki. Ezekben a viszonylatokban alapvetően a népesség 

kicserélődéséről beszélhetünk, mivel kétirányú vándorlást regisztrálnak évről évre. Veszprém 

megyében a migráció célterületei a délkeleti, Veszprémhez és a Balatonhoz közelebb fekvő 

térségben rajzolódnak ki. A megye pozitív vándorlási egyenleggel rendelkező térségei közt is 

kiemelkedik a Veszprém és a Balaton között elhelyezkedő településcsoport.  

Veszprém térségének számottevő vándorlási nyeresége származik a megyén belüli költözésekből is. 

A megye kedvezőtlen adottságú kistelepüléseiből igyekeznek a munkalehetőséget biztosító 

foglalkoztatási centrumok közelében letelepedni. E szempontból a városok mellett az 

idegenforgalomban kitüntetett települések fokozott szerepe mellett is Veszprémet vagy környékét 
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választják sokan új lakóhelyül.  

A lakóhely változtatásra leginkább a munkavállalás szempontjából motivált, képzett fiatal lakosok 

szánják el magukat, ezért a kedvezőtlen adottságú térségekből a kedvezőbb adottságú térségekbe 

történő népvándorlás kontraszelektív. A vándorlási pozitívummal érintett járásokban növekszik a 

fiatal, képzett lakosok aránya, míg a kistelepüléseken nagyobb arányban maradnak az idősek és a 

konvertálható képzettséggel mérsékelten rendelkező lakosok. 

Veszprém megye lakosságának kor szerinti megoszlása kedvezőtlen képet mutat. A megye 

lakossága erősen elöregedő. Magas az időskorú, 60 éven felüli lakosság részaránya. A 14 éven aluli 

lakosok jelentősen kisebb arányban alkotják a megye népességét. A születési arány a rendszerváltás 

óta folyamatosan romlik, ebből a adódik a gyermekkorúak alacsony száma. a csökkenő gyerekszám 

folyamatosan hozzájárul az időskorú lakosság részarányának növekedéséhez.  

A legfrissebb népszámlálási adatok szerint fiatal (0-14 éves) korosztály aránya 13,6 %, ami elmarad 

az országos átlagtól, és az idős (60 év feletti) lakosság 22,4 %-os aránya is rosszabb az országos 

átlagnál.  

A megyében a lakosság születéskor várható élettartama magasabb az országos átlagnál, ami - a 

születések csökkenő száma mellett - erősíti a lakosság elöregedésének tendenciáját. 

A Veszprém megyei képzettségi szint bemutatása 

Veszprém megye lakosságának képzettségi szintje jelentősen megnőtt az utóbbi időszakban, 

emelkedett a középfokú- és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők népességen belüli aránya. A 15 

éves és idősebb népesség 27 százalékának legfeljebb általános iskolai, 26 százalékának szakmai 

oklevéllel egybekötött középfokú, 28 százalékának érettségi bizonyítvány, 14 százalékának pedig 

felsőfokú volt a legmagasabb végzettsége. Mindössze 4,4 % azok aránya, akik az általános iskolát 

sem végezték el.  

2011 októberében a 18 évesek és idősebbek 44 százaléka, közel 128 ezer fő jelölte meg iskolai 

végzettségének a középiskolai érettségi bizonyítványt. Az érettségizett nők 47 százalékot, a férfiak 

41 százalékot képviseltek a megfelelő nemű és korú népességben.  

Veszprém megyében 80 ezren (közülük 51 ezren férfiak) rendelkeztek érettségit nem, de szakmai 

oklevelet adó középfokú iskolai végzettséggel. 2011-ben a 25 évesek és idősebbek 16 %-a 

rendelkezett diplomával. Az iskolázottság terén a megyeszékhely mutatói a legkedvezőbbek. 
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Veszprémben a 18 éves és idősebb népesség közel kétharmada, a többi városban átlagosan a 46 %-

a, míg a községekben csupán egy- harmada érettségizett.  

Szintén jelentős a különbség a felsőfokú végzettségűeknél: a megyeszékhelyen a 25 éves és 

idősebbek 28 százaléka diplomás, a városokban 16 százalék, a községekben pedig közel egytizednyi 

a felsőfokú végzettséget szerzettek aránya. Hazai kitekintésben az érettségivel rendelkezők aránya 

5,2, a felsőfokú végzettségűeké 3,5 százalékponttal maradt el az országos átlagtól. 

Gyermekellátási körülmények 

A bölcsődei gondozás-nevelés és az óvodai nevelés középpontjában a bölcsődés és óvodáskorú 

gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése áll, szem előtt tartva az egészséges életmód 

alakítását, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítását, valamint az anyanyelvi és értelmi 

fejlesztés és nevelés megvalósítását.  

Fontos tényezője a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak és azok következményeinek 

csökkentése, a sajátos nevelési igényű gyermekek rehabilitációjának segítése a gondozás és nevelés 

folyamán. A bölcsődei és óvodai nevelésnek minden esetben a családi neveléssel összhangban 

szükséges megvalósulnia.  

A bölcsődei és óvodai nevelés részletes feladatait a vonatkozó országos alapprogramok határozzák 

meg, melynek részletes ismertetése nem célja jelen dokumentumnak. 

A nevelési feladatok megvalósítása az utóbbi években egyre nehezebbé válik a gondozónők és az 

óvodapedagógusok számára, tekintettel arra a körülményre, hogy a bölcsődék és óvodák iránti 

fokozódó igény miatt a csoportokba mind több, és több gyermeket igyekeznek elhelyezni és ez 

helyenként komoly férőhelyhiány kialakítását eredményezi, ami nagy mértékben gátolja az amúgy 

motivált, munkába állni szándékozó nők és/vagy férfiak elhelyezkedési lehetőségét. 

Szerencsés egybeesés a projekt megvalósítási idejével, hogy 2017. február hónapban új felhívás 

jelent meg a bölcsődei és óvodai férőhelyek fejlesztésére vonatkozóan, országos szinten 15,22 

milliárd forint keretösszeggel. 

A felhívás pontos megnevezése: "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével", kódszáma TOP-1.4.1-16.. 

A pályázatra önkormányzatok, költségvetési szervek, közalapítványok és az önkormányzat 
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tulajdonában lévő vállalkozások nyújthatnak be kérelmeket a kevésbé fejlett régiók megyéjének 

településein. A támogatásból óvodák és bölcsődék hozzáférésének és szolgáltatásainak javítása 

valósítható meg. 

A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai 

elhelyezését támogatja. A felhívás az intézményes fejlesztéseken túlmenően (például bölcsőde, mini 

bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb 

működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási forma – családi bölcsőde – fejlesztését is 

annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az 

adott térségben, illetve településen. 

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az intézmények fenntartói/fenntartói jogok 

gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást 

igénylők körébe tartoznak: 

 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31); 

 Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327); 

 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373); 

 Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55); 

 Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 

szervezetek 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569); 

 Közalapítvány (GFO 561); 

 Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599); 

 Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11) 

A pályázat keretein belül infrastrukturális fejlesztések és eszközbeszerzés valósítható meg. 

Az infrastrukturális fejlesztésen belül megvalósítható tevékenységek: 

 új férőhelyek kialakítása; 

 új telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése; 

 bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és 

épületszerkezeti fejlesztéseket); 
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 bezárt telephely újranyitása; 

 indokolt esetben új építés; 

 ingatlankiváltás; 

 funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás; 

 udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, 

javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése); 

 szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak 

lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása; 

 tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása. 

Az eszközbeszerzésen belül megvalósítható tevékenységek: 

 a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), 

eszközök (pl.: fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan; 

 az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték 

nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését a nevelési munkához kapcsolódóan. 

Veszprém megyében a kérelmek 2017. május 31-től szeptember 1-ig nyújthatók be, a támogatás 

összege minimum 1 millió, maximum 160 millió forint. 

Az előzetes információk alapján Veszprém megyében élénk érdeklődés tapasztalható az új forrás 

iránt, amelynek kihasználása jelentősen javítani fogja a megye azon településeinek gyermek-

elhelyezési szolgáltatásait, amely településeken jelenleg ez a tevékenység nem teljesen megoldott és 

pályázni szándékoznak, ezzel is elősegítve a foglalkoztatási együttműködés projekt sikeres 

megvalósíthatóságát, azaz segítve ezzel is a szülők munkába állásának lehetőségét. 

Az elemzési területen 20 bölcsőde működik 730 férőhellyel. Óvodák tekintetében 166 ellátó hely 

működik, amelyekben mintegy 11000 gyermekkel foglalkoznak. Mind a bölcsődések, mind az 

óvodások száma csökkenő tendenciát mutatott 2016-ig bezáróan. 

Az mindenképpen problémának tekinthető, hogy bölcsőde leginkább a térségi központokban 

található, a többi településen élők számára a hozzáférés (elsősorban a közlekedési nehézségek 

miatt) meglehetősen korlátozott. Ebben a vonatkozásban egyáltalán nem érvényesül az 

esélyegyenlőség, hiszen ez a tényező abszolút gátja a fiatal nők munkába állásának. Óvodai 

ellátásban lényegesen jobb a helyzet, számításaink szerint óvodai férőhely hiánya nem gátol senkit a 
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megvalósítási területen. 

Lenti táblázatunk mutatja az előző évi TOP-1.4.1-15 felhívás keretén belül bölcsődei és óvodai 

fejlesztésre benyújtott és nyertes támogatási kérelmeket. A táblázatból kiderül, hogy kivétel nélkül, 

minden pályázónak megítélték a támogatási kérelemben pályázott összeget, tehát a projekteket 

megvalósíthatónak ítélte a bíráló testület. 
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Veszprém megye gazdasági adottságai 

A korábbi nehézipar – szénbányászat, alumíniumkohászat, nehézvegyipar – helyét jellemzően a 

feldolgozóipar vette át, és az országos trendekhez igazodva ezen belül is meghatározó lett a 

versenyképes járműalkatrész gyártás és gépipar. Alkalmazkodva a piaci igényekhez jelentősen 

korszerűsödött a vegyipar, a műtrágyagyártás mellett nagymértékben nőtt a gyógyszer alapanyagok 

és intermedierek gyártása. 

A megerősödött járműalkatrész-gyártás igénye alapján komoly kutató-fejlesztő bázisok alakultak ki 

a cégeknél, s ezek fejlődése jelentős technikai és technológiai fejlődést generált az egész megye 

iparában. 

Európai viszonylatban is versenyképes képviselői működnek a megyében, és az export tekintetében 

is meghatározó a szerepük. A gazdaságon belüli arányának csökkenése ellenére jelentős a megye 

élelmiszeripara, folyamatosan fejlődő a fa- és bútoripar, hagyományosan jó az építőanyag iparunk. 

Kevés a tőkeerős, nagy munkák elvégzésére is alkalmas építőipari vállalkozás. Világviszonylatban 

is elismert a herendi porcelán és az ajkai kristályüveg, és ezek a cégek kiváló reklámot szolgáltatnak 

a megyének.  

Veszprém megye egyes területeinek mezőgazdasági szerepe jelentős az ország élelmiszerrel való 

ellátásában. A megye felszíni tagoltsága, a kedvezőtlen talajviszonyok, a sekély termőréteg, a köves 

kavicsos feltalaj nagymértékben nehezítik a mezőgazdasági tevékenységet.  

Jellemző a nagytáblás termelés. Az erdőterületek nagysága növekedett az előző évek átlagához 

képest. A szántóföldi termesztés nagy része gabonatermesztés. A kukoricatermesztés volumene az 

állattartás visszaszorulásával egyre csökken. A betakarított kalászos gabonák (búza, rozs, őszi árpa, 

tavaszi árpa, zab,) mennyisége a tritikálé kivételével valamennyi növény esetében visszaesett. 

Veszprém megye gazdálkodási szerkezete 

2015-ben Magyarországon a bruttó hozzáadott érték közel 64 százalékát a szolgáltatást nyújtó, 36 

százalékát árutermelő ágak adták. Ezzel szemben Veszprém megyében a termelőágak szerepe jóval 

hangsúlyosabb (44 százalék). Az ipar, azon belül is a feldolgozóipar a gazdasági teljesítmény 29 

százalékát termelte meg. 

Az építőipar a magyarországinál valamivel nagyobb arányban (5,6 százalékkal) részesedett a 

kibocsátásból. Az agrárium hozzájárulása is viszonylag alacsony (5,9 százalék), de az országos 
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átlagot 1,4 százalékponttal meghaladta. A szolgáltatási szférában a vendéglátás és az 

ingatlanügyletek kivételével valamennyi ág részesedése elmaradt az országostól, a tevékenységi 

szerkezetben a legnagyobb súlyt ez utóbbi képviselte. 

2016. június 30-án 57 436 Veszprém megyei székhelyű gazdasági szervezetet szerepelt a 

nyilvántartásokban, melyeknek döntő többségét (51 917) vállalkozásként regisztrálták. A megyei 

vállalkozások háromnegyede önálló vállalkozóként tevékenykedett, 46 százalékuk mellék-, 36 

százalékuk főfoglalkozás keretében dolgozott.  

A társas vállalkozások közül a kft-k és bt-k a legelterjedtebbek. Méret alapján a 10 fő alatti 

vállalkozások domináltak, a legnagyobbakból (500 fő feletti) pedig 15-öt tartottak nyilván a 

megyében. 

A jelentős számú önálló vállalkozó jelenlétéből adódóan a megyében az ezer lakosra jutó 

vállalkozások száma (151) meghaladta ugyan a régió átlagát (141), de még így is jelentősen 

elmaradt az országostól (173). 

Minden ötödik vállalkozás mezőgazdasági tevékenységet végzett, 13 százaléka az ipar, építőipar, 12 

százaléka az ingatlanügyletek, további 10-11 százaléka pedig a kereskedelem és a vendéglátás 

nemzetgazdasági ágakban tevékenykedett. Közülük csak a mezőgazdaság és az ingatlanügyletek 

területén bővült a szervezetek száma. 

Az ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások számának tekintetében Veszprém megye a 15. helyet 

foglalja el az országban a 151 vállalkozással, ami ezer főre jut. 

2016. június végén az előző évinél 30 százalékkal kevesebb, 745 megyei székhelyű vállalkozás 

ellen folyt fizetésképtelenséggel kapcsolatos eljárás. Továbbra is a kereskedelem és az építőipar 

vezette a legnagyobb cégbedőlési aránnyal rendelkező tevékenységek listáját, de az országoshoz 

hasonlóan egyre kockázatosabb szektornak számít a szálláshely-szolgáltatás is. 

Az utóbbi években elterjedt cégmegszűnési forma, a kényszertörlés meggyorsította a társaságok 

kivezetését a cégnyilvántartásból. Az első évek felfutását követően idén már lényegesen csökkent a 

kényszereljárás alá vont társaságok száma, félév végéig összesen 133 esetben kellett a bíróságoknak 

ezzel a retorzióval élniük. 

2015-ben a legnagyobb árbevételű cég a Continental Automotive Hungary Kft. volt, 221 milliárd 

forintot meghaladó árbevétellel. Őt a Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. követte 108 
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milliárddal.  

A két veszprémi nagyvállalat mögött a pétfürdői vegyipari órás áll, a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. 

tavalyi árbevétele 87 milliárd forint volt. A további sorrend: 4. Johnson Controls Mezőlak Kft. 

(Mezőlak, 66,5 milliárd), 5. Vöröskő Kft. (Balatonfüred, 46,3 milliárd), 6. Inotal 

Alumíniumfeldolgozó Zrt. (Várpalota, 42,7 milliárd), 7. Le Bélier Magyarország Formaöntöde Zrt. 

(Ajka, 36,6 milliárd), 8. MTD Hungária Kft. (Nemesvámos, 36,4 milliárd), 9. Poppe + Potthoff 

Hungária Kft. (Ajka, 21,2 milliárd), 10. Balluff-Elektronika Kft. (Veszprém, 21 milliárd). 

Ágazatok megoszlása, súlya a megye gazdaságában a 2016. évben 

Veszprém megye gazdasága változatos képet nyújt az érdeklődőknek. Figyelemreméltó, hogy 

bővült a megyei ipar teljesítménye: a termelési érték, a belföldi, valamint az export-árbevétel 

egyaránt meghaladta a 2015. évi teljesítményt. A járműiparnak ebben nagy szerepe volt.  

A megyei székhelyű ipar teljesítményének felét, alkalmazottainak mintegy 30 százalékát a 

járműipari cégek adták. 

A beruházások szerényebb mértében nőttek. A növekedésben a vegyianyag-gyártásnak van nagy 

szerepe, ugyanakkor a járműipari beruházások 18 százalékkal elmaradtak az előző évitől. 

A megyei székhelyű építőipar teljesítménye visszaesett. Az idei első félévi termelési értéke nem 

csak a tavalyi, de még a 2014-es szintet sem érte el. A visszaesés minden építőipari ágazatot érintett, 

és az új szerződések értéke is kevesebb volt, mint egy évvel korábban. 

A megye kereskedelmi szálláshelyeinek vendégforgalma lényegesen nem változott, és egyre inkább 

a hazai vendégek a meghatározóak: a belföldi vendégek száma 3,5-szerese, vendégéjszakáik száma 

kétszerese a külföldiekének. Az első nyolc hónap adatai alapján – az előző év azonos időszakához 

mérten – a megye szálláshelyein több belföldi és kevesebb külföldi vendégéjszakát regisztráltak. A 

vendégéjszakák felét a szállodákban töltötték el a vendégek. 

Az ipari termelés mértéke 453,1 milliárd forint volt, ami (Budapestet is beleértve) a megyék közti 

rangsorban a 11. helyet érte. Az utóbbi három évben nem változott a helyezés, ellentétben az ipari 

termelés volumenindexével, amely az országos átlagnál 2,8 %-kal volt jobb és ami a 12. helyhez 

volt elég. Ez 2013-tól négy helyes előrelépést jelent.  

Jobb a helyzet az egy lakosra jutó ipari termelés értékénél, itt a megye a 9. helyet foglalja el a 
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megyék közti rangsorban, köszönhetően az 1.327.000,- Ft/fő értéknek. 58 milliárd forint értékű 

beruházás történt a megyében, ez a megyék közti rangsorban az előkelő 7. helyet érte. Az építőipari 

termelés évek óta stagnál. 

2016. első félévében a megyei székhelyű, legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások 

termelésének értéke 453,1 milliárd forint volt, összehasonlító áron 6,6 százalékkal magasabb, mint 

egy évvel korábban.  

A megye minden lakosára 1,3 millió forint termelési érték jutott, ami megközelítette az országos 

átlagot, Budapest és a megyék rangsorában pedig a 9. legmagasabb értéket jelentette. Az ipari 

teljesítmény döntő része a feldolgozóipari ágazatokból származott. A legnagyobb súlyú ágazat, a 

megyei termelés felét adó járműipar kibocsátásának volumene 12 százalékkal bővült, így elérte a 

231,4 milliárd forintot. 

A kohászat és fémfeldolgozás az össztermelés egy nyolcadát képviselte; ebben az ágazatban 

csaknem 30 százalékkal nőtt a termelés. A gumi-, műanyag , építőanyag-ipari, valamint a villamos 

berendezéseket gyártó vállalkozások termelése ugyancsak bővült, míg a gép-, gépi berendezés-

gyártás, a vegyianyag-gyártás és az élelmiszeripar teljesítménye elmaradt a 2015. első félévitől. 

Az ipari tevékenységből június végéig összesen 355,4 milliárd forint export- és 93,6 milliárd forint 

belföldi árbevétel folyt be a vállalkozásokhoz. A kivitel volumene 6,5, a hazai eladásoké 7,7 

százalékkal meghaladta a tavaly első félévit. A megyei exportárbevétel közel hattizedét és a belföldi 

árbevételnek is mintegy 30 százalékát a járműipari cégek könyvelhették el. 

A külföldi piacokon elért bevétel az elsősorban exportra termelő ágazatok csaknem mindegyikében 

nőtt. A járműipari cégek kivitele 13 százalékkal (205,5 milliárd forintra), a kohászati és 

fémfeldolgozó vállalkozásoké az ötödével (45,5 milliárd forintra) bővült, ezzel szemben a gépek, 

gépi berendezések gyártói a 2015. első félévinél 11 százalékkal kevesebb (34,4 milliárd forint) 

export-árbevételt realizáltak. 

Az év első felében a megyei székhelyű, legalább 50 fős ipari vállalkozásoknál 23 300-an álltak 

alkalmazásban. Az alkalmazottak több mint negyede, 6900 fő a járműiparban dolgozott, ahol a 

létszám 2015. első félévéhez képest 680 fővel emelkedett. A kohászat és fémfeldolgozás 

ágazataiban együttesen 640 fős, a gumi-, műanyag-, építőanyag-iparban pedig mintegy 180 fős 

létszámbővülés valósult meg egy év leforgása alatt. Csökkent viszont az élelmiszeripari dolgozók 

száma, megközelítőleg 130 fővel. 
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Az ipar egészében a termelékenység a tavaly első félévihez hasonlóan alakult: egy-egy ipari 

alkalmazottra átlagosan 19,4 millió forint termelési érték jutott. Kiemelkedően magas volt a 

járműipar, valamint a vegyianyag-gyártás termelékenysége: meghaladta az ipari átlag 1,5-szeresét. 

2016. I. félévben a Veszprém megyei székhelyű gazdasági szervezeteknél 58 milliárd forint értékű 

új beruházás létesült, 2,1 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Egy lakosra 168 ezer forint 

teljesítmény érték jutott, amivel Veszprém az ötödik a megyék és Budapest rangsorában. 

2016 első félévében a Veszprém megyei székhelyű, legalább 5 főt foglalkoztató építőipari 

vállalkozások termelési értéke 11,3 milliárd forint volt, ami a magyarországi építőipari termelés 2,2 

százalékát jelentette. A megye építőipari teljesítménye nem csak a 2015. első félévi, országos 

viszonylatban is kiemelkedő növekedést elért termelési volumenhez képest esett vissza (a 

harmadával), de a két évvel korábbitól is elmaradt. 

Építményfőcsoportok szerint a termelési érték kétharmadát kitevő épületek építésénél 31, míg az 

egyéb építmények építésénél 38 százalékos csökkenés volt tapasztalható. A termelés visszaesése 

nem járt együtt a foglalkoztatottak számának hasonló mértékű csökkenésével, 2015 első félévében 

3,2, egy évvel később 3,1 ezren dolgoztak az építőiparban. 

Az épületépítések visszaesését az ágazati bontás szerinti adatok is jól mutatják. A megyei építőipari 

vállalkozások termelésének 42 százaléka a lakó- és nem lakóépületek szerkezetépítéséből 

származott, az alágazat teljesítményértéke 2015. első félévéhez képest 41 százalékkal csökkent. A 

szaképítési munkák (épületgépészeti szerelések, befejező építés, bontási munkák) a termelési érték 

négytizedét adták, e tevékenységek volumene 23 százalékkal csökkent. A termelés legkisebb 

hányadát (17 százalékát) kitevő egyéb építmények (utak, hidak, vasutak, közművek) építése ágazat 

teljesítménye 36 százalékkal esett vissza egy év alatt. 

2016 első felében a megyei építőipari vállalkozások 9,9 milliárd forint értékű új szerződést kötöttek, 

16 százalékkal kevesebbet, mint egy esztendővel korábban. Épületek építésére és egyéb 

építményekre is kevesebb megrendelés érkezett. Az építőipari cégek 2016. június végén fennálló 

szerződésállománya 3,0 milliárd forint értékű teljesítendő munkát foglalt magában, amelyek döntő 

része lakó- és nem lakóépületek szerkezetépítésére szólt. 

Az év első felében másfélszer annyi lakást (124) adtak át a megyében, mint egy évvel korábban. A 

megyeszékhelyen 34, a városokban 60, a községekben 30 lakás használatba vételét regisztrálták. 
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Elsősorban magánszemélyek építkeznek, de emelkedett a vállalkozások által értékesítés céljára 

építtetett lakások száma is. Az építési formák között a többszintes, többlakásos épület volt a 

legkedveltebb. 

A kereskedelmi szálláshelyek első nyolc havi vendégforgalma tavalyhoz képest nem változott 

jelentősen: 481 ezer vendég 1 millió 478 ezer vendégéjszakát töltött el a megyében. Az idelátogatók 

közel 80 százaléka belföldi vendég volt, vendégéjszakáik az összes eltöltött vendégéjszaka 

kétharmadát tették ki.  

A belföldi vendégforgalom a 2015. január-augusztusinál kedvezőbben alakult, a külföldi forgalom 

viszont elmaradt attól: a hazai vendégek száma 2,0, eltöltött vendégéjszakáik száma 3,6 százalékkal 

nőtt, míg a külföldi vendégek száma 3,3, vendégéjszakáik száma pedig 4,8 százalékkal csökkent.  

Az egy évvel korábbihoz hasonlóan a belföldi vendégek átlagosan 2,6, a külföldiek 4,6 éjszakát 

töltöttek a szálláshelyeken.  

A 105 ezer külföldi vendég 95 százaléka az európai kontinens országaiból érkezett. Tavalyhoz 

képest kevesebb német (27,4 ezer fő), osztrák (9,9 ezer fő), holland (6,8 ezer fő) és dán (5,1 ezer fő) 

vendég szállt meg a megyében. Egytizedével nőtt viszont a cseh (10,5 ezer fő), 8–9 százalékkal a 

szlovák (9,1 ezer fő) és a lengyel (8,3 ezer fő), 40 százalékkal pedig a román (2,5 ezer fő) vendégek 

száma. 

A főszezonban 215 kereskedelmi szálláshely működött Veszprém megyében, összesen közel 30 ezer 

férőhelyet kínálva. A szállásférőhelyek harmadával a kempingek rendelkeztek, de a megyei 

vendégforgalom döntő része – a vendégek 54, illetve a vendégéjszakák 48 százaléka – a 

szállodákban jelent meg. A hotelek az időszak egészében átlagosan 53 százalékos, ezen belül 

augusztusban (a szállástípust országosan jellemzőnél magasabb) 75 százalékos kihasználtsággal 

működtek. 

Az összes férőhely négyötöde a megye balatoni idegenforgalmi régióhoz tartozó településein állt 

rendelkezésre, s a vendégforgalom jelentős hányada – 383 ezer vendég, 1 millió 239 ezer eltöltött 

vendégéjszaka – is ide koncentrálódott. Veszprém megye teljes kereskedelmi szálláshelyi 

forgalmának egyharmadát a balatonfüredi szálláshelyek regisztrálták. Balatonfüreden a külföldi 

vendégek és eltöltött vendégéjszakáik száma ugyan elmaradt a tavalyitól, erősödött viszont a 

belföldi forgalom. 



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

 

22 

 

Augusztus végéig bruttó 14,6 milliárd forint árbevétel folyt be a kereskedelmi szálláshelyek 

üzemeltetőihez, 2,6 százalékkal több, mint 2015 azonos időszakában. Az összbevételből 9,0 milliárd 

forintot tett ki a szállásdíj és 2,5 milliárd forintot a vendéglátás árbevétele.  

A szállásdíj-bevételek 80 százaléka – közel 7,2 milliárd forint – a balatoni régióban, ezen belül 

csaknem 4,1 milliárd forint a balatonfüredi szálláshelyeken keletkezett. 

A megyébe érkezők 179 kereskedelmi szálláshelyen fizethettek SZÉP-kártyával. Ezzel a 

fizetőeszközzel 1,4 milliárd forint értékű költséget egyenlítettek ki, ami a tavalyinál 4,3 százalékkal 

magasabb összeg. 

Veszprém megye hozzájárulása a GDP-hez 

A KSH adatai alapján megállapítható, hogy országos viszonylatban vizsgálva Veszprém megye 

gazdasági helyzete a GDP-hez való hozzájárulás tekintetében mérsékelten kedvező, mivel a megye 

a középmezőnyben (11.) helyezkedik el az egy főre jutó GDP megtermelésének tekintetében. A 

százalékos arány 2,6%. A bruttó hozzáadott érték előállításában az egyes gazdasági ágak 

hozzájárulása megyénként jelentősen eltér. 

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 226.175,- Ft volt, ez az országos 

átlag alatt marad mintegy 12,5%-kal. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete 

150.407,- Ft volt, ez szintén az országos átlag alatt marad ugyancsak mintegy 12,5%-kal. 

Az egy lakosra jutó GDP 2.415.000,- Ft volt, értelemszerűen itt még nincs arányosítási lehetőség. 

Veszprém megye gazdasági aktivitása, a foglalkoztatás belső szerkezete 

A vállalkozói aktivitás 2016-ban a Közép-Dunántúl megyéi közül Veszprémben alakult a 

legkedvezőbben, itt a félév végén ezer lakosra 142 (37 társas és 105 egyéni) vállalkozás jutott. Az 

élénk - elsősorban egyéni - vállalkozási tevékenységnek köszönhetően kiugróan magas volt az 

aktivitási mutató értéke a balatoni idegenforgalmi, valamint a Pápa környéki mezőgazdasági 

területeken.  

Főtevékenység szerint vizsgálva a vállalkozások legnagyobb hányada mezőgazdasággal 

foglalkozott, minden ötödik folytatott agrártermelést. További jelentős arányt (11-12%) képviseltek 

a kereskedelem, a vendéglátás és az ingatlanügyletek területén lévő szervezetek  is. Míg a társas 

vállalkozások túlnyomó része ipari, építőipari, kereskedelmi és tudományos tevékenységekre 

szakosodott, addig az egyénieknél a mezőgazdaság és a vendéglátás volt a meghatározó. 
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Munkanélküliség Veszprém megyében 

Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetének alakulását összességében pozitív irányú változások 

jellemezték. A nyilvántartott álláskeresők száma csökkenő tendenciájú. Az állástalanok éves átlagos 

száma 2016-ban 7424  főre csökkent, mely 22,9 %-kal alacsonyabb az előző évinél.  

A 2016. év során mindvégig kevesebb volt az állásra várók száma, mint 2015. azonos hónapjaiban.  

Az aktív népesség kevesebb, mint 5%-a regisztrált álláskereső. Veszprém megyében a szezonalitás - 

elsősorban a Balaton-parti idegenforgalom hatására - erőteljesebben érvényesül, mint az ország 

legtöbb megyéjében. Ebből adódóan a foglalkoztatás idényjellegű hullámzásával összefüggésben, 

időről időre ingadozás jellemzi a nyilvántartott álláskeresők számának éven belüli alakulását is. 

2016-ban a legtöbben január hónapban szerepeltek a regisztrációban, a legkevesebben pedig 

augusztusban voltak.  

A két szélső érték között 1700 fős eltérés mutatkozott. A közfoglalkoztatás jótékony munkaerő-

felszívó hatása jelentősen hozzájárult a munkaerő-piaci helyzet javulásához. A közfoglalkoztatási 

lehetőségek 2016-ban ellensúlyozták a holt idény kedvezőtlen hatásait is, melynek következtében 

Veszprém megye valamennyi járásában kevesebb állástalan szerepelt a regisztrációban, mint az 

előző év azonos időszakában.   

A megye munkaerő-piaci helyzete tehát javuló tendenciát mutat, a megyén belüli területi 

különbségek azonban továbbra is jelentősek, mely a 10 foglalkoztatási körzet eltérő gazdasági, 

földrajzi, lakossági jellemzőiből adódik.  

A Veszprém megyei foglalkoztatási paktum hatóterülete elemzés szempontjából  kilenc járásra, 

megvalósítás/beavatkozás szempontjából három járásra terjed ki. Elemzésünk az Ajkai, a 

Balatonalmádi, a Balatonfüredi, a Devecseri, a Pápai, a Sümegi, a Tapolcai, a Várpalotai és a Zirci 

járásokra terjed ki. A Veszprém megyei foglalkoztatási paktum megvalósítási/beavatkozási területe 

pedig az Ajkai, a Tapolcai és a Zirci járásokra terjed ki. 

Az elemzési területen a legfrissebb adatok szerint a népességszám a 2016. év végén 265000 fő volt, 

ami a megye népességének mintegy 76%-a. A munkavállalási korú, azaz a 15-64 éves korosztály 

közöttiek száma a 2016. év végén 190422 fő volt, ami a terület népességének mintegy 72%-a. 

A területen összesen 5591 főt tartott nyilván a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

regisztrált álláskeresőként.  
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Ez a terület népességének 2,9%-a. Az egy évnél régebb óta nyilvántartottak száma a területen 1307 

fő volt, ez az összes nyilvántartott álláskereső 23,4%-a, figyelemreméltóan magas szám. Járadék 

típusú ellátásban 1116 fő részesült, segély típusú ellátásban 635 fő. 

A megyei paktum megvalósítási területének népessége a 2016. év végén 91000 fő volt, ami a megye 

népességének mintegy 26%-a. A munkavállalási korú, azaz a 15-64 éves korosztály közöttiek száma 

a 2016. év végén 66263 fő volt, ami a terület népességének mintegy 73%-a.  

A területen összesen 1812 főt tartottak nyilván a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai regisztrált 

álláskeresőként.  

Ez a terület népességének 2%-a. Az egy évnél régebb óta nyilvántartottak száma a területen 467 fő 

volt, ez az összes nyilvántartott álláskereső 25,8%-a, szintén figyelemreméltóan magas szám. 

Járadék típusú ellátásban 352 fő részesült, segély típusú ellátásban 171 fő. 

Az Ajkai járás területének népessége a 2016. év végén 38500 fő volt, ami a megye népességének 

mintegy 14,5%-a. A munkavállalási korú, azaz a 15-64 éves korosztály közöttiek száma a 2016. év 

végén 27973 fő volt, ami a terület népességének mintegy 73%-a. A területen összesen 764 főt tartott 

nyilván a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály regisztrált álláskeresőként. Ez a terület 

népességének 2%-a.  

Az egy évnél régebb óta nyilvántartottak száma a területen 205 fő volt, ez az összes nyilvántartott 

álláskereső 26,8%-a, szintén figyelemreméltóan magas szám. Járadék típusú ellátásban 125 fő 

részesült, segély típusú ellátásban 58 fő. 

A Tapolcai járás területének népessége a 2016. év végén 34000 fő volt, ami a megye népességének 

mintegy 12,8%-a. A munkavállalási korú, azaz a 15-64 éves korosztály közöttiek száma a 2016. év 

végén 24713 fő volt, ami a terület népességének mintegy 73%-a.  

A területen összesen 714 főt tartott nyilván a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

regisztrált álláskeresőként. Ez a terület népességének 2%-a. Az egy évnél régebb óta 

nyilvántartottak száma a területen 174 fő volt, ez az összes nyilvántartott álláskereső 24,4%-a, 

szintén figyelemreméltóan magas szám. Járadék típusú ellátásban 138 fő részesült, segély típusú 

ellátásban 70 fő. 

A Zirci járás területének népessége a 2016. év végén 19000 fő volt, ami a megye népességének 

mintegy 7,2%-a. A munkavállalási korú, azaz a 15-64 éves korosztály közöttiek száma a 2016. év 
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végén 13577 fő volt, ami a terület népességének mintegy 71,5%-a.  

A területen összesen 334 főt tartott nyilván a (VEMKH) Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 

Főosztály regisztrált álláskeresőként. Ez a terület népességének 1,8%-a. Az egy évnél régebb óta 

nyilvántartottak száma a területen 78 fő volt, ez az összes nyilvántartott álláskereső 23,4%-a, 

szintén figyelemreméltóan magas szám. Járadék típusú ellátásban 89 fő részesült, segély típusú 

ellátásban 43 fő. 

Kereslet-kínálat egyensúlya 

A megye foglalkoztatási mutató az országos átlagnál kedvezőbb képet adnak a lakosság munkaerő-

piaci helyzetéről. A statisztikai adatok alapján a megyei rangsorban az 5. helyen helyezkedik el. 

Kedvezőhatást gyakorol Székesfehérvár és Győr közelsége, amelyek a térségen kívüli munkaerő-

piaci központok, de jelentős arányban szívnak fel munkaerőt Veszprém megye településeiről.  

Folyamatos a munkaerőhiány, a megyében közel háromszor annyi bejelentett állás található a 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály rendszerében, mint ahány regisztrált álláskereső. 

Regisztrált álláskeresők összetétele 
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Bejelentett betölthető álláshelyek 
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Bejelentett álláshelyek száma Veszprém megyében a 2016. év végén a VEMKH 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály adatai szerint: 

 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat: 964 ebből támogatott 822 

 Bányászat, kőfejtés: 13 ebből támogatott nem volt 

 Feldolgozóipar: 1942 ebből támogatott 139 

 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás: 100 ebből támogatott 99 

 Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás: 124 ebből támogatott 85  

 Építőipar: 866 ebből támogatott 371 

 Kereskedelem, gépjárműjavítás: 998 ebből támogatott 360 

 Szállítás, raktározás: 316 ebből támogatott 37 

 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás: 793 ebből támogatott 229 

 Információ, kommunikáció: 65 ebből támogatott 40 

 Pénzügyi, biztosítási tevékenység: 605 ebből támogatott 8 

 Ingatlan-ügyletek: 178 ebből támogatott 36 

 Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység: 345 ebből támogatott 124 

 Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység: 1432 ebből támogatott 248 

 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás: 6210 ebből támogatott 6096 

 Oktatás: 583 ebből támogatott 499 

 Humán-egészségügyi, szociális ellátás: 612 ebből támogatott 445 

 Művészet, szórakoztatás, szabadidő: 391 ebből támogatott 337 

 Egyéb szolgáltatás: 457 ebből támogatott 322 

 Összesen: 16996 ebből támogatott 10299 

A nyilvántartásban levő üres álláshelyek zárónapi száma 2016. december hónapban 2292 db volt. 

2016. decemberében az összes nyilvántartott álláskeresők száma a megyében 6644 fő volt. 

Az NFSZ által rendszeresen publikált legfrissebb statisztikai adatok szerint a foglalkoztatási- és 

gazdaságfejlesztési együttműködés szempontjából releváns munkaügyi számok és mutatók a 

következőképpen alakulnak 2017. március vége vonatkozásában, valamint a 2017-es év havi 

átlagában: 
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1. táblázat: Foglalkoztatási mutatók, Veszprém megye, 2017
4
 

Megnevezés 2017.március Havi átlag 

NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK  8920 fő 7763 fő 

NYILVÁNTARTOTT PÁLYAKEZDŐ ÁLLÁSKERESŐK 593 fő 543 fő 

NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK GAZDASÁGILAG  AKTÍV 

NÉPESSÉGHEZ VISZONYÍTOTT RELATÍV MUTATÓJA 

5,5 % 4,8 % 

NYILVÁNTARTÁSBA BELÉPŐK 3016 fő  1962 fő 

NYILVÁNTARTÁSBA BELÉPŐ PÁLYAKEZDŐK 203 fő 159 fő 

NYILVÁNTARTÁSBA BELÉPŐ NEM PÁLYAKEZDŐK 2813 fő 1804 fő 

NYILVÁNTARTÁSBA ELSŐ ALKALOMMAL BELÉPŐK 117 fő 127 fő 

NYILVÁNTARTÁSBA ELSŐ ALKALOMMAL BELÉPŐ 

PÁLYAKEZDŐK 

47 fő 50 fő 

NYILVÁNTARTÁSBA ELSŐ ALKALOMMAL BELÉPŐ NEM 

PÁLYAKEZDŐK 

70 fő 77 fő 

NYILVÁNTARTÁSBÓL KILÉPŐK 1346 fő 1206 fő 

NYILVÁNTARTÁSBÓL KILÉPŐ PÁLYAKEZDŐK 122 fő 130 fő 

ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉKBA BELÉPŐK 1119 fő 783 fő 

ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉKBAN RÉSZESÜLŐK  3055 fő 2524 fő 

ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK HAVI ÁTLAGOS ÖSSZEGE 78319,- Ft 79957,- Ft 

ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉKBÓL KILÉPŐK 376 fő 333 fő 

ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉKBÓL ELHELYEZKEDETTEK 231 fő 206 fő 

ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉKBAN RÉSZESÜLŐK 

ZÁRÓLÉTSZÁMA 

2019 fő 1602 fő 

ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLYBE BELÉPŐK 21 fő 13 fő 

ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLYBEN RÉSZESÜLŐK 929 fő 879 fő 

ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLYBŐL KIKERÜLŐK 10 fő 10 fő 

ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLYBEN RÉSZESÜLŐK ZÁRÓNAPI 

LÉTSZÁMA 

837 fő 801 fő 

                                                 
4
 Forrás: NFSZ 
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Megnevezés 2017.március Havi átlag 

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYBEN RÉSZESÜLŐK 

ZÁRÓLÉTSZÁMA 

3 fő 2 fő 

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSBAN 

RÉSZESÜLŐK ZÁRÓLÉTSZÁMA 

1593 fő 1543 fő 

NYILVÁNTARTÁSBA BEKERÜLŐ ÜRES ÁLLÁSHELYEK 3562 db 1746 db 

NYILVÁNTARTÁSBAN LEVŐ ÖSSZES ÜRES ÁLLÁSHELYEK 5087 db 3645 db 

NYILVÁNTARTÁSBÓL KIKERÜLŐ ÜRES ÁLLÁSHELYEK 2082 db 1508 db 

NYILVÁNTARTÁSBAN LEVŐ ÜRES ÁLLÁSHELYEK ZÁRÓNAPI 

SZÁMA 

3005 db 1957 db 

 

A népesség részéről megmutatkozó szakképzési igény Veszprém megyében 

A gazdasági, társadalmi, népességi igényeknek megfelelően az oktatás és nyomdaipar 

szakmacsoport kivételével valamennyi szakmacsoport jelen van Veszprém megye szakképzési 

struktúrájában. 

Az egyes szakképesítéseket tanulók létszáma alapján a megye szakképzését döntően a vendéglátás-

idegenforgalom, a gépészet, a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és az építészet 

szakmacsoportokba tartozó szakképesítések oktatása jellemzi, mivel a többi szakmacsoport 

tanulólétszám-aránya az 5 %-ot nem haladja meg. Elmondhatjuk tehát, hogy a leginkább keresett 

képzések a népesség részéről az alábbiak: 

Az elmúlt tanévekben a vendéglátás-idegenforgalom és a gépészet szakmacsoportban oktatott 

tanulók tanulói létszámaránya tudott emelkedő értéket elérni. Különösen a vendéglátás-

idegenforgalom szakmacsoportban tanulók létszámnövekedése szembetűnő. Ez az irány folytatódik 

a megye szakképzésében, tekintettel a jól teljesítő turizmusra és a folyamatosan fejlesztő ipari 

vállalkozásokra. 

Jellemzően keresett képzések: 

 PLC programozó 

 Pincér 

 Szakács 

 Eladó 
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 Bútoripari gyártáselőkészítő, szervező; építő és anyagmozgató gép kezelője 

 Faipari technikus 

 Vendéglátás szervező 

 Szállodai recepciós 

 Turisztikai szervező, értékesítő 

 Idegenvezető 

 Rendezvényszervező 

 Irodai informatikus 

 Szoftverfejlesztő 

Új szakmák, amelyekben a kereslet miatt indítottak képzéseket: 

 Államháztartási ügyintéző 

 Mechatronikai technikus 

 Műanyagfeldolgozó technikus 

 Gyógyszeripari szaktechnikus (ráépülés) 

 Műanyagfeldolgozó 

 Műszeres analitikus 

 Webfejlesztő 

A szakképzési kínálat helyzete Veszprém megyében 

Veszprém megyében 34 szakképző intézmény, tagintézmény működik. Az állam által fenntartott 

szakképző intézmények száma: 21 (62 %) Egyéb fenntartású 13: az egyházi intézmények száma: 7 

(20%), alapítványi intézmények száma: 5 (15%), 1 (3%) intézményt pedig gazdasági társaság 

működtet. Sok fontos képzési területen nincs állami szakképző iskola Ajkán, Tapolcán, 

Devecserben és Sümegen. 

A két szakképzési centrum mellett a megyében megtalálhatóak az egyházak (7db), alapítványok 

(5db), gazdasági társaságok (1db), továbbá az agrárágazati minisztérium által működtetett 

szakképző intézmények (1db) is. 

Veszprém megye iskolarendszerű szakképzésében helye és létjogosultsága van a nem állami 

fenntartású 13 intézménynek, különösen az egyedi, speciális szakképzési igények kielégítése és a 

teljes térségi lefedettség biztosítása terén. 



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

 

31 

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő tanulók létszáma az elmúlt időszakban jelentősen 

csökkent. A szakiskolai tanulói létszám a 2014/2015 tanévre 4268 főre csökkent, amely 69 %-a 

2010/2011-es tanév létszámának.  

Hasonlóan változott a szakközépiskolában tanulók létszáma is, amely a 2014/2015 tanévben 6554 

fő volt. Ez 30 %-os csökkenés a 2010/2011-es tanév 9332 fő létszámhoz viszonyítva. Ez részben a 

szakiskola átalakításának a következménye, a három éves előre hozott szakképzések már éreztették 

hatásukat, egy évvel kevesebbet vannak a szakképzésben a diákok.  

Konkrétan a szakképző évfolyamokon, országos szinten a 2010-11-es tanévben 83 498 fő tanult ez 

2014-15 re 95 520 fő re változott. 

Gazdálkodó szervezetek véleménye a megye szakképzési rendszeréről 

Sok szakma presztízse és ezzel együtt a szakképzés megítélése az elmúlt években sokat romlott, 

pedig egyre nagyobb igény lenne felkészült, jó szakmunkásokra. A hazai szakképzés sok sebből 

vérzik, de egy dologban mindenki egyetért: a magyar gazdaság fejlődéséhez nélkülözhetetlen a 

megfelelő tudással, kompetenciákkal rendelkező szakmunkások jelenléte. 

A gazdálkodó szervezetek egyöntetűen kifejezték véleményüket, miszerint a szakképzés rendszere 

nem képes követni a munkáltatói igényeket, véleményük szerint rugalmatlan, ebből eredeztetik 

például a hiányszakmák kialakulását, mint például napjainkban a kőműves (!) vagy egyes fémipari 

szakmák, holott a megyében valamikor nagyon erős volt ez a szakmacsoport.  

Napjainkban egyre több vállalkozó szembesül azzal a sajnálatos ténnyel, hogy bár szándékában 

állna tanulót bevonni a gyakorlati képzésbe, az alacsony szakiskolai létszám miatt ezt nem tudja 

megtenni, vagyis nincs „szabad diák”. Ennek oka kis részben a csökkenő gyereklétszám, nagyobb 

részben viszont az, hogy az általános iskolások jellemzően még mindig szívesebben választják 

továbbtanulásuk során a gimnáziumokat, mint a szakiskolákat és a szakközépiskolákat, azok 

társadalmi megítélése miatt. Ezt a tény azonban nemigen érdekli a vállalkozókat, bennük a 

negatívum csapódik le.  

Mindazonáltal saját érdekeiket szem előtt tartva, kivétel nélkül üdvözölték a duális képzés 

bevezetését Magyarországon és a megyében, ebben látnak igaz potenciált annál is inkább, mert már 

a képzés megkezdésekor bekapcsolódhatnak a diákok életébe, megnövelve ezzel annak lehetőségét, 

hogy a végzett, megfelelő szakképesítéssel rendelkező diákok őket válasszák a versenyszférában. 
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A gazdasági-foglalkoztatási-társadalmi helyzetkép felmérése során összegyűjtött adatok elemzése 

alapján Veszprém megyében a SWOT-elemzés a következőket mutatja: 

ERŐSSÉGEK 

 Alacsony munkanélküliség 

 A gazdasági szerkezetváltás a megyében 

pozitív irányban zajlik, a projekt időtartama 

alatt végbemegy 

 Jelentős a külföldi tőke jelenléte 

 A térség földrajzi és közlekedési 

elhelyezkedése kedvező 

 Kiemelkedő szervezési központ a következő 

ipari területeken: mechatronika, elektronika, 

vegyipar, élelmiszeripar 

 A megyének erős a környezetére gyakorolt 

munkaerőt vonzó képessége 

 A felsőoktatási intézmények a gazdaság 

szereplőivel jó kapcsolatot alakítottak ki 

 Jó és fejlett az intézményi háttér 

 Oktatás/képzés, átképzés intézményi keretei 

megfelelőek 

 Tanulási, továbbtanulási, felsőoktatásban való 

részvételi mutatók jók a kistérségben. 

 kis-és középvállalkozások beszállítói a 

multinacionális cégeknek 

 A kis- és középvállalkozások  reagálási- és 

alkalmazkodó képessége gyors 

 A fogyatékkal elő emberek segítésében erős 

szerepet játszik a civil szektor 

 Innovatív cégek jelentek meg a térségben 

 Vezető ágazatok jelenléte a paktum területen 

 Vállalkozóbarát önkormányzatok jelenléte 

 Források hatékonyabb allokációja és 

felhasználása 

 Pozitív fejlődés a felsőfokú végzettségűek 

arányában 

 Duális képzési rendszer kiterjesztése 

 Egykulcsos adórendszer fehérítő hatása 

GYENGESÉGEK 

 A vállalkozások alacsony hozzáadott értéket 

produkálnak 

 Tőkeszegény kisvállalkozások 

 Országos átlagtól elmaradó átlagkeresetek 

 Elégtelen információáramlás a munkaerő-piaci 

szereplők között 

 Kisvállalkozásoknál a vállalkozói ismeretek 

hiánya 

 Vállalkozások közötti együttműködési készség 

hiánya 

 Számottevő a be nem jelentett munkavégzés 

 Munkanélküliek jelentős részének alacsony a 

foglalkoztathatósága 

 Ágazati alkuk hiánya 

 A felnőtt népesség közel fele nem rendelkezik 

érettségivel 

 A regisztrált munkanélküliek között magas a 

tartós munkanélküliek aránya 

 Vannak olyan települések, ahol az inaktívak 

aránya kiemelkedően magas  

 A munkáltatók egy része csak a nehezen 

betölthető állásokat jelenti be 

 A női munkanélküliség okai: a megfelelő 

szakirányú képzettség hiánya, 

gyermekintézmények hiánya, korlátozott 

munkába-járási lehetőségek 

 Az iskolai végzettséget tekintve az általános 

iskolát végzettek kerülnek legtöbben 

regisztrációba 

 A gazdaságfejlesztési pályázatok kritériumai 

(indikátorok) nehezen teljesíthetők a KKV-k 

számára 

 Az atipikus foglalkoztatási formák gyengék. 

 A szakoktatás gyakorlati része, a szakmai 
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 A bérköltségek egyes hátrányos helyzetű 

célcsoportoknál jelentősen csökkentek 

 Egyre több fiatalokat célzó munkaerő-piaci 

program indul be, melyek az inaktívakat aktív 

státusba segíti 

 Folyamatosan fejlődő közlekedési 

infrastruktúra 

tapasztalatszerzés, a munkahelyi gyakorlat 

erősítésre szorul 

 A munkaügyi és gazdálkodó szervezetek 

munkaerő-piaci prognózisai a képzési 

ciklusokhoz és fejlesztésekhez mérve rövidek 

 hosszú távú stratégia hiánya  a gazdaság 

szereplőinek részéről 

 A munkáltatóknak nem fűződik érdekük a 

megváltozott munkaképességűek tartós 

foglalkoztatásához 

 a gazdaság szereplői egyre ritkábban kapnak 

képzett munkaerőt 

 Egyes munkáltatók által keresett szakmákban 

nincs jelentkező a képzésre 

 A pályaorientációs és/vagy pályamódosítási 

és/vagy pályamódosítási tanácsadás nem elég 

hatékony 

LEHETŐSÉGEK 

 Kezdeményező és változásokhoz 

alkalmazkodni akaró képzőintézmények 

 Képzési programok fejlesztése 

 Az együttműködés erősítése a munkaadók és az 

oktatási intézmények között 

 A foglalkoztatásban érdekelt szervezetek 

együttműködésének erősítése aktív partnerség 

kialakításával 

 Jelentősen megnövekvő pályázati források 

 A civil szektor humán erőforrás kapacitásának 

bevonása a munkanélküliség kezelésébe 

 Kirekesztett munkavállalók munkaerő piaci 

integrálása (romák, megváltozott 

munkaképességűek) 

 Turizmus minőségi fejlesztése 

 Gazdaság kifehérítésével a KKV-k 

foglalkoztatásának növelése 

 A munkaügyi szervezet szolgáltatásai 

minőségének javítása, személyre szabott 

szolgáltatások nyújtása 

VESZÉLYEK 

 Az alacsony iskolai végzettségűek és az idősebb 

korú munkavállalók, a fizikai munkát végzők 

magasabb veszélynek vannak kitéve a 

munkaerőpiacon 

 A munkaerő kereslet és kínálat összetétele egyre 

jobban elválik egymástól. 

 egyre kevesebb kereső tart el egyre több embert 

 A magasan képzett munkavállalók 

elvándorolnak  

 Hosszabb távon kedvezőtlen demográfiai 

mutatók.(létszám, életkor) 

 Az iskolarendszer nem tudja kezelni az 

esélyegyenlőtlenséget 

 Nem sikerül elég programot kidolgozni a 

fogyatékkal élők számára 

 a képzési kapacitás és a munkaerő-piaci igények 

összehangoltsága alacsony 

 A kis és közép vállalkozások fejlesztése elmarad 

az elvárhatótól 

 A térség nagy foglalkoztatói hiányolják a 
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 Az uniós források nagyobb hányada kerül 

felhasználásra közvetlen gazdaságfejlesztésre 

és munkahelyteremtésre 

 A multik csak a megbízható és jó minőséget 

előállító beszállítókkal működnek együtt, ez 

megköveteli a magas színvonalú 

munkakultúrát. 

 kibővült pályázati lehetőségek 

 Magasabb hozzáadott értékű munkahelyek 

 A korszerű foglalkoztatási és képzési formák 

fejlesztésére és bevezetésére való törekvés 

erősödik.  

 A lakosság termelési- és munkakultúrája, a 

megfelelő mennyiségben és minőségben 

rendelkezésre álló munkaerő, jobb az országos 

átlagnál 

 A létszámmozgással érintett munkáltatók 

többsége létszámfelvételt tervez az 

elkövetkezendő 3 évben 

magasan képzett, szakmailag felkészült, 

iskolázott munkaerőt 

 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt 

csökken a munkaképességűek aránya 

 Fiatalok elvándorlása 

 A képzett munkaerő elvándorlása 

 Hosszú távú humánerőforrás stratégiájának 

hiánya 

 Alacsony vállalkozói aktivitás 

 "Alvó" cégek rendkívül magas aránya 

 Vállalkozások kényszer megszűnése 

 Gyenge átmenet a közfoglalkoztatás és a 

versenyszféra között 

 A nyugdíjkorhatár emelése csökkenti a fiatalok 

munkavállalási lehetőségeit, lassítja a munkaerő-

állomány cserélődését 

 Esetenként egymás hatását kioltó intézkedések 

 A hazai és uniós finanszírozású fejlesztésű 

programok párhuzamosságai hatékonyság 

veszteséget okozhatnak 

 

Foglalkoztatási paktumok Veszprém megye területén 

Megyei szintű foglalkoztatási paktum nem működik a vizsgált területen, ezért konkrét előzménye 

nincs a mostani foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködésnek, de a korábbi 

tapasztalatokra minimális mértékben lehet és kell is építeni a megyei paktum létrehozása, a 

szervezet felállítása és működtetése során. Az alábbiakban bemutatott három helyi, térségi szintű 

paktum közül kettő egyáltalán nem működik, a harmadik pedig a fenntartási szakaszban van. 

1. A helyi gazdaság fejlesztésének elősegítése partnerségi hálózatok működtetésével, 

foglalkoztatási paktum előkészítése a pápai kistérségben. 

A Pápa és Környéke Települési Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása a Veszprém Megyei 

Munkaügyi Központtal partnerségben a ROP 3.2.1 intézkedésére nyújtott be pályázatot 2004-ben, 

melyre támogatást nyújtott a ROP IH. A szerződéskötésre 2005. május 13-án került sor, mellyel 

kezdetét vette a projekt megvalósítása. A projekt címe: „A helyi gazdaság fejlesztése partnerségi 

hálózatok működtetésével, foglalkoztatási paktum előkészítése a pápai kistérségben” volt. A projekt 
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elsődleges célja az volt, hogy a pápai kistérségben a foglalkoztatási szint emelése, a munkaerő 

megfelelő képzése helyi foglalkoztatási stratégia tervezésével valósuljon meg. A tervezés az 

érdekeltek teljes körű bevonásával, partnerség keretében történt, amely elvileg lehetővé tette volna 

széles körben is az elfogadottságát. 

Az eredeti elképzelések szerint, a projekt keretében a térségi szereplők feltárták: 

 A térség foglalkoztatási helyzetét, nehézségeit 

 A munkanélküliség okait 

 Összehangolják a térségi szereplők gazdaságfejlesztési és humánerőforrás elképzeléseit, 

céljait, hogy megoldásokat keressenek a problémákra 

 Összehangolják a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes 

megvalósítása érdekében 

 Foglalkozatást elősegítő programokat valósítanak meg 

A projektbe bevont szereplők az alábbiak voltak: 

 Önkormányzati képviselők, polgármesterek 

 Helyi munkáltatók, vállalkozók, gazdasági társaságok 

 Civil szervezetek, (helyi fejlesztés- szociális-, foglalkoztatás-, tevékenységet végzők) 

 Szakképző intézmények vezetői 

 Érdekvédelmi szervezetek (kamarák képviselői) 

 Intézményvezetők a közszférából 

A Foglalkoztatási Paktum létrehozása a következő célcsoportok helyzetének a javítására irányult: 

 - Munkanélküliek, tartós munkanélküliek 

 - Fiatal pályakezdők 

 - Nők 
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 - Romák 

A Foglalkoztatási Paktum előkészítésének 1 éves időtartamára a pályázó Települési 

Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása 26 829 200 Ft támogatást kapott a Regionális 

Operatív Program 3.2.1. intézkedésének keretéből. 

A Társulás projektbe bevont, támogatásban részesülő partnere a Veszprém Megyei Munkaügyi 

Központ volt, aki szakmai segítséget nyújtott a lebonyolítás során, segítette az egyes szereplők 

között a partneri hálózatok működtetését, a megvalósításhoz szükséges adatgyűjtést és feldolgozást. 

Támogatott költségek az alábbiak voltak a projekt során: 

 Projektmenedzsment bérköltsége, járulékai 

 Megvalósítók képzési költsége (2 tanulmányút a már meglévő Foglalkoztatási Paktumok 

működtetésének megismerésére) 

 Nyitó és záró konferencia szervezése 

 Falufórumok szervezése 

 Térségi Jövőkép Műhelyek lebonyolítása 

 Kiadvány készítés a projekt eredményeinek bemutatására 

 Megalapozó tanulmányok, és helyzetfelmérések készítése 

 Közösségfejlesztő tréningek a szereplők együttműködésének elősegítésére 

 Projektgeneráló tréningek 

 Adatgyűjtés, adatfeldolgozás 

 A kistérség települési honlapjainak adatokkal való feltöltése 

 Adminisztratív költségek 

 Rezsi költség 

Fő céljuk szerint a Foglalkoztatási Paktum elkészítése – a stratégiai irányvonalak kijelölésével, és a 
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konkrét projektek kialakításával - hozzájárult volna a kistérség foglalkoztatási helyzetének 

javításához. 

A projekt 2009-es lezárása óta jelentősebb tevékenység nem valósult meg a paktumnak 

köszönhetően. Pápán ismételten lesz helyi foglalkoztatási paktum ezúttal járási szinten. Olyan 

értelemben felhasználjuk a régi paktum tapasztalatait, hogy a most alakulóban lévő 

paktumszervezet lehetséges képviselőivel a partnerségi egyeztetések során felvettük a kapcsolatot, 

de egyébiránt releváns, a jelen projektben is felhasználható megvalósult elemeket nem tudtunk 

beazonosítani. 

2. Sümeg Térségi Foglalkoztatási Paktum 

A Sümeg Térségi Foglalkoztatási Paktum 2007-ben alakult a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 

vezetésével a TÁMOP-1.4.4-08 program támogatásával. A Sümegi Kistérségi Foglalkoztatási 

Paktum átfogó célja az alábbi volt: 

A Sümegi Kistérség versenyképességének növelése, a jobb, élhetőbb környezet megteremtése 

érdekében az Európai Uniós és a hazai források jobb kihasználása szükségeltetik a jövőben. 

Mindezek megteremtéséhez a rendelkezésünkre álló forrásokat két területre kell, hogy 

összpontosítsuk, így a tartós, fenntartható fejlődés elősegítésére, amely a foglalkoztatás bővítésével 

valósulhat meg. Így tehát a Kistérségi Foglalkoztatási Paktum átfogó célja a tartós növekedés 

megteremtése a foglalkoztatás bővítésén keresztül. 

A foglalkoztatás bővítés elérését az alábbiakkal kívánta elérni: 

 Az egyén foglalkoztathatóságának javításával és munkaerő-piaci aktivitásának növelésével 

 A munkaerő-kereslet bővítésével, a több és jobb munkahely teremtésének ösztönzésével 

 A munkaerő-piaci környezet fejlesztésével, a kereslet és a kínálat összehangolásával 

kívánjuk elérni. 

A tartós növekedést az üzleti környezet javításával, a gazdaság bázisának szélesítésével, valamint a 

versenyképesség javításával kívánták elérni. 

A prioritások a következők voltak: 

 Települések koncentrált fejlesztése 
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 A kis- és középvállalkozások fejlődésének, megerősödésének elősegítése 

 Humánerőforrás fejlesztés, a foglalkoztathatóság javítása 

 Környezetgazdálkodás és energetikai fejlesztések 

A 2007 és 2012 közötti időszakra vonatkozó megvalósítási szakaszban több fontos célja volt a 

társulásnak, amely célok jelen projekthez való illeszkedése kimutatható volt. Ezért a partnerség 

építő szakaszban kiemelt figyelmet fordítottunk az egykori paktumszervezet véleményére és 

tapasztalataira, annál is inkább, mivel Sümeg és Devecser járások a TOP 5.1.2. programon belül, 

helyi foglalkoztatási paktumot fog létrehozni, amelynek felügyeletét – esernyőszervezetként – jelen 

paktum menedzsmentje fogja felügyelni. 

A 2012-es projekt zárás óta jelentősebb tevékenység nem valósult meg a paktumnak köszönhetően. 

3. Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség 

Ajka térségében is óriási gondokat okozott a gazdasági válság, a munkaerőpiac beszűkült, a 

foglalkoztatottak száma egyre csökkent. 

Erre a nem kívánt folyamatra akart választ adni Ajka és a környező települések kistérségi társulása, 

az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás hét partnerével, amikor beadták pályázatukat 

foglalkoztatási partnerség létrehozására, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), a 

Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások című 1.4.4. számú felhívására, amin 

20.031.586.- Ft támogatást nyertek. 

A projekt fő célkitűzése az Ajkai Kistérség foglalkoztatáspolitikai szereplői közötti együttműködési 

hálózat kialakítása és működtetése, a helyi szereplők aktív közreműködésével helyi foglalkoztatási 

stratégia kidolgozása. A gazdasági válság okozta létszámleépítések elkerülése, a kialakult 

problémák kezelése, a munkanélküliség csökkentése, és a térség a foglalkoztatási színvonalának 

megőrzése, emelése. A megváltozott gazdasági környezethez igazodva a kistérségi gazdaság-, és 

foglalkoztatás-fejlesztés új irányainak meghatározása, a meglévő munkahelyek megőrzése, és új, 

tartósan fennmaradó munkahelyek létrehozása volt. 

Minimum harminc új munkahely, tíz új helyi vállalkozás, 3-5 fő foglalkoztatása a Bakonygyepes – 

Devecser-Somló kerékpárút mentén, két felnőttképzési program beindítása, két szociális 

szövetkezet megalakítása, gazdapiac létesítése, hat képzés beindítása a megváltozott 
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munkaképességűek elhelyezkedéséért – többek között ezeket a sikerkritériumokat tartalmazza az 

Ajka Térségi Foglalkoztatási Stratégia, ami az Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség (Paktum) 

keretében készült el. A Foglalkoztatási Stratégia, meghatározza a helyi foglalkoztatás-fejlesztési 

célokat, a kapcsolódó sikerkritériumokat, célcsoportokat. A stratégia a Paktumban résztvevők 

együttműködésének (műhelymunkák sorozata, hálózatépítési tréning, stratégiaalkotó workshop és 

partneri egyeztetések) eredményeként készült el. 

A helyi foglalkoztatási stratégia megalkotásának célja az volt, hogy a térség munkaerőpiaci 

szereplőinek a foglalkoztatás fejlesztésére tett lépéseit összehangolja, azokat egy irányba terelje, s 

az erőforrások összpontosításával hatékonnyá, konfliktusmentessé tegye a megvalósítást.  A 

stratégia 2015-ig határozza meg a fent is említett sikerkritériumok megvalósulásának határidejét, 

azzal, hogy mind a helyzetfeltárást, mind a stratégiát évente felül kellett vizsgálni, és az aktuális 

állapotokhoz igazítani.  

Az Ajka Térségi Foglalkoztatási Stratégia, öt célterület prioritásait figyelembe véve tartalmaz 

projektötleteket. A célterületek: 

1. Hálózati együttműködés kidolgozása,  

2. Mezőgazdasági, turisztikai vállalkozások fejlesztése,  

3. Önkormányzatok szerepének növelése a foglalkoztatásban,  

4. Képzés és munkaerőpiac összehangolása,  

5. Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességű, hátrányos helyzetű emberek számára.  

Ezekre a célterületekre többek között a következő projektötleteket dolgozták ki a Foglalkoztatási 

Partnerség keretén belül: 

 Turisztikai Társaság létrehozása - ajkai és vidéki turizmus összehangolása céljából 

 Közösségi védjeggyel ellátott helyi termékek piacra jutásának segítése,  

 „Szociális bolt” típusú értékesítés megszervezése a kistérségben 

 Helyi termék-fejlesztés gyógy-, és fűszernövényekből  
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 Kistérségi parkőrség és tájgondnoki rendszer létrehozása  

 Kistérségi közlekedés, munkába járás megszervezése – falubuszok kihasználása, internetes 

utastárs közvetítés, a foglalkoztatási paktum honlapján útitárskereső program beindítása 

 Szakképző iskolai tanulók számára vállalkozói ismeretek oktatása gyakorlati 

szakemberek/sikeres vállalkozók által 

 „Támogatott” munkahelyek a romáknak, megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci 

lehetőségeinek növelése 

 Megvalósult a partneri együttműködés feltételeinek megteremtése, a térségi szereplők 

megszólításával. Ennek eredményeképp, vállalkozások, önkormányzatok, oktatási 

intézmények, civilszervezetek képviselői, írták alá 2010. november 15-én a foglalkoztatási 

paktum megállapodást, s ezzel lerakták egy új együttműködési kultúrának alapjait. 

 Megalakult a Paktum Irányítócsoportja, és menedzsmentje. 

 Beindult a létrejött partnerség működése: egyeztetéseken, fórumokon, tapasztalatcserék 

találkoztak egymással a munkaerőpiac szereplői. A találkozások az egymás 

megismerésének, a foglalkoztatási problémák feltárásának alkalmai voltak. 

 Elkészült a helyi munkaerő-piaci helyzetének, a kistérség adottságainak, lehetőségeinek 

összefoglaló feltárása, a helyzetelemzés. Ennek alapjai azok az elemzések, amelyeket a 

konzorciumi partnerek a saját ágazatukban, az oktatás- képzés, a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatása, a mezőgazdaság, az ipar és a turizmus területén 

végeztek el. 

 Elkészült a Helyi foglalkoztatási stratégia és akcióterv. A stratégia meghatározza azokat a 

célterületeket, amelyek fejlesztései lehetnek a térség számára a kitörési pontok. Ilyen terület 

többek között a mezőgazdaság és turisztika; az önkormányzatok szerepének növelése a 

foglalkoztatásban; a képzés és a munkaerőpiac összehangolása; valamint 

munkahelyteremtés a megváltozott munkaképességű, és a hátrányos helyzetű emberek 

számára. 

 A Paktum tevékenységéről a közvélemény folyamatosan tájékoztatást kapott. A projektet 

2015-ben zárták, azóta a fenntartási szakaszban van. Jelen projekt előkészítő munkái során a 
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partnerség építő szakaszban kiemelt figyelmet fordítottunk az egykori paktumszervezet 

véleményére és tapasztalataira, annál is inkább, mivel Ajka és járása jelen projekt 

megvalósítási célterületéhez tartozik, az indikátor teljesítés vonatkozásában. 

A projektfejlesztés időszakban elvégzett előkészítési tevékenység: 

A kedvezményezettek által elvégzett előkészítési tevékenységeket a tanulmány 4.1.2 fejezetében 

szereplő részletes feladatleírások tartalmazzák, az alábbiak szerint: 

 

Veszprém Megyei Önkormányzat (szolgáltatásvásárlás):  

1. Foglalkoztatási stratégia elkészítéséhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása 

 

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (saját teljesítés):  

2. Foglalkoztatási paktumok szervezeti és jogi kereteinek létrehozásával kapcsolatos feladatok 

3. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 

 

A kedvezményezettek által végrehajtott partnerség építési folyamat az alábbi táblázatban kerül 

összefoglalásra. 

 

2. táblázat: Partnerségi események összefoglalása 

Partnerségi 
esemény 

megnevezése 
Időpontja Helyszíne Téma Résztvevők 

TOP-6.8.2  2016.07.26 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 

A megyei és a megyei jogú város 
paktumainak ütemezése, 
egyeztetése. 

szolgáltató partnerek                                                                      
Pro Veszprém Nonprofit Kft.                      
Veszprém Megyei Önkormányzat                       
Veszprém Megyei Önkormányzati 
Hivatal       Veszprém Megyei 
Kormányhivatal                   

Szakmai kollégium 
munkaülése 

2016.10.28 
8200 Veszprém, 

Megyeház tér 1. Egry 
József terem 

A projekt  és a foglalkoztatási 
célkitűzések ismertetése. 

Veszprém Megyei Önkormányzat              
Veszprém Megyei Önkormányzati 
Hivatal         Veszprém Megyei 
Kormányhivatal                        Pro 
Veszprém Nonprofit Kft. 

Partnerségi interjú 2017.03.23 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

A projektbe bevonandó partner 
igényeinek felmérése, 
közreműködésük a 
helyzetértékeléshez, 
észrevételeinek beépítése a 
Foglalkoztatási Stratégiába 

szolgáltató partnerek                                                              
Veszprém Megyei Civil Hálózatért 
Közhasznú Egyesület 

Partnerségi interjú 2017.03.23 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

A projektbe bevonandó partner 
igényeinek felmérése, 
közreműködésük a 
helyzetértékeléshez, 
észrevételeinek beépítése a 
Foglalkoztatási Stratégiába 

szolgáltató partnerek                                                            
Balaton Fejlesztési Tanács 
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Partnerségi 
esemény 

megnevezése 
Időpontja Helyszíne Téma Résztvevők 

Partnerségi interjú 2017.03.23 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

A projektbe bevonandó partner 
igényeinek felmérése, 
közreműködésük a 
helyzetértékeléshez, 
észrevételeinek beépítése a 
Foglalkoztatási Stratégiába 

szolgáltató partnerek                                                        
Veszprémi Szakképzési Centrum 

Partnerségi interjú 2017.03.23 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

A projektbe bevonandó partner 
igényeinek felmérése, 
közreműködésük a 
helyzetértékeléshez, 
észrevételeinek beépítése a 
Foglalkoztatási Stratégiába 

szolgáltató partnerek                                                              
Veszprém Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara 

Szakmai 
egyeztetés 

2017.03.23 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

Előkészítő folyamatok 
meghatározásai, a feladatok 
egyeztetése 

szolgáltató partnerek                                                               
Veszprém Megyei Önkormányzat              
Veszprém Megyei Önkormányzati 
Hivatal 

Ernyőszervezeti 
interjú 

2017.03.24 
8330 Sümeg, Béke tér 

7. 

A Sümeg-Devecser térségi 
foglalkoztatási paktum 
szinergiájának biztosítása a 
megyei paktummal 

szolgáltató partnerek                                                               
Sümeg Város Önkormányzata 

Partnerségi interjú 2017.03.28 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

A projektbe bevonandó partner 
igényeinek felmérése, 
közreműködésük a 
helyzetértékeléshez, 
észrevételeinek beépítése a 
Foglalkoztatási Stratégiába 

szolgáltató partnerek                                                               
Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztés Kamara Veszprém 
Megyei Szervezete 

Konzorciumi ülés 2017.03.28 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

Az előkészítő folyamatok 
tartalmának és ütemtervének 
egyeztetése 

szolgáltató partnerek                                                            
Veszprém Megyei Önkormányzat              
Veszprém Megyei Önkormányzati 
Hivatal Veszprém Megyei 
Kormányhivatal                                              

Ernyőszervezeti 
interjú 

2017.03.28 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

Veszprém Megyei Jogú Város 
Foglalkoztatási Paktum 
programjának szinergiájának 
biztosítása a megyei paktummal 

szolgáltató partnerek                                                                      
Pro Veszprém Nonprofit Kft. 

Ernyőszervezeti 
interjú 

2017.03.28 
8230 Balatonfüred, 
Szent István tér 1. 

A Balatonfüredi Járási 
Foglalkoztatási Paktum 
szinergiájának biztosítása a 
megyei paktummal 

szolgáltató partnerek                                                               
Balatonfüred Város 
Önkormányzata 

Partnerségi interjú 2017.03.31 

8200 Veszprém, 
Egyetem u. 10. "A" 

épület 2. emelet 239. 
iroda7 

A projektbe bevonandó partner 
igényeinek felmérése, 
közreműködésük a 
helyzetértékeléshez, 
észrevételeinek beépítése a 
Foglalkoztatási Stratégiába 

szolgáltató partnerek                                                              
Pannon Egyetem 

Partnerségi interjú 2017.04.03 
8000 Székesfehérvár, 

Budai út 45. 

A projektbe bevonandó partner 
igényeinek felmérése, 
közreműködésük a 
helyzetértékeléshez, 
észrevételeinek beépítése a 
Foglalkoztatási Stratégiába 

szolgáltató partnerek                                                               
Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Kar 

Partnerségi 
rendezvény 

2017.04.05 
8420 Zirc, Március 15 

tér 1. 

A Veszprém Megyei 
Foglalkoztatási Paktum által 
közvetlenül érintett járások 
számára tartott tájékoztató 
fórum és workshop 

szolgáltató partnerek, Pápai 
Szakképzési Centrum, VEMKH 
Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztálya, 
települési önkormányzatok, helyi 
foglalkoztatók 
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Partnerségi 
esemény 

megnevezése 
Időpontja Helyszíne Téma Résztvevők 

Partnerségi 
rendezvény 

2017.04.05 
8400 Ajka, Szabadság 

tér 12. 

A Veszprém Megyei 
Foglalkoztatási Paktum által 
közvetlenül érintett járások 
számára tartott tájékoztató 

fórum és workshop 

szolgáltató partnerek, Veszprémi 
Szakképzési Centrum, VEMKH 

Társadalombiztosítási és 
Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztálya, 
települési önkormányzatok, helyi 

foglalkoztatók 

Partnerségi interjú 2017.04.06 
8200 Veszprém, 
Szeghlety utca 7. 

A projektbe bevonandó partner 
igényeinek felmérése, 
közreműködésük a 
helyzetértékeléshez, 
észrevételeinek beépítése a 
Foglalkoztatási Stratégiába 

szolgáltató partnerek                                                                
KISOSZ Veszprém Megyei 
Szervezete 

Partnerségi 
rendezvény helyi 

paktumszervezetek 
számára 

2017.04.06 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

A Veszprém megyében létrejövő 
Foglalkoztatási Paktumok 
képviselőinek szakmai 
egyeztetése az egységes 
megvalósítás érdekében 

szolgáltató partnerek, Veszprém 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, Pápai Szakképzési 
Centrum, Veszprémi Szakképzési 
Centrum, Várpalota Város 
Önkormányzata, Sümeg Város 
Önkormányzata, Devecser Város 
Önkormányzata, Veszprém Megyei 
Kormányhivatal, Veszprém Megyei 
Önkormányzati Hivatal, 
Balatonfüredi Közös 
Önkormányzati Hivatal, Pápa 
Város Önkormányzata 

Partnerségi 
rendezvény 

2017.04.07 
8300 Tapolca, Hősök 

tere 15. 

A Veszprém Megyei 
Foglalkoztatási Paktum által 
közvetlenül érintett járások 
számára tartott tájékoztató 
fórum és workshop 

szolgáltató partnerek, Pápai 
Szakképzési Centrum, VEMKH 
Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztálya, 
települési önkormányzatok, helyi 
foglalkoztatók 

Együttműködési 
Megállapodás 

aláírása 
2017.04.13 

8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

A Paktum alapját képező 
Együttműködési megállapodás 
ünnepélyes aláírása a 
konzorciumi tagok és a 
partnerségbe bevont tagok 
képviselői által. 

Veszprém Megyei Önkormányzat              
Veszprém Megyei Önkormányzati 
Hivatal Veszprém Megyei 
Kormányhivatal            Veszprém 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara   Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara Veszprém 
Megyei Szervezete                                                                
Veszprém Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat                                                      
Kereskedők és Vállalkozók 
Veszprém Megyei Képviselete                                                           
Veszprém Megyei Civil Hálózatért 
Közhasznú Egyesület 

Irányító Csoport 
alakuló ülése 

2017.04.13 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

A Veszprém Megyei 
Foglalkoztatási Paktum 
Paktumszervezetének 
megalakulása. Az ülésen sor 
került az Elnök megválasztására,  
az Ügyrend elfogadása, és a  
Foglalkoztatási Stratégia 
ütemezésének egyeztetése 

Veszprém Megyei Önkormányzat            
Veszprém Megyei Önkormányzati 
Hivatal Veszprém Megyei 
Kormányhivatal            Veszprém 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara 

 

Az 1.2.1 fejezet összefoglaló elemzését alátámasztó KSH adatsorokat a tanulmány 7.6 sz. 
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melléklete tartalmazza.
5
 

1.2.2. Gazdaságfejlesztési irányok a megyében és a térségekben  

A beruházások háromnegyedét ipari, ezen belül szinte teljes mértékben a feldolgozóiparban működő 

vállalkozások valósították meg. A legnagyobb beruházó vegyianyag-gyártásba az egy évvel 

korábbinál 24 százalékkal több, 19,9 milliárd forint értékű invesztíció áramlott. A szintén 

meghatározó járműgyártás esetében a beruházások volumene azonban 18 százalékkal (1,7 milliárd 

forinttal) csökkent egy év alatt. 

A mezőgazdaságban 14, az építőiparban 7,6 százalékkal többet fordítottak fejlesztésekre, mint egy 

évvel korábban (folyó áron 3,3 milliárd, valamint 783 millió forintot). A szolgáltató ágak közül a 

kereskedelembe 15 százalékkal többet invesztáltak, ugyanakkor a szállítás-raktározás ág beruházási 

teljesítményének volumene csaknem a felére esett vissza. 

Anyagi-műszaki összetétel szerint a beruházások 32 százalékát építések, 65 százalékát pedig 

gépbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások, illetve járművásárlások adták. A hazai partnertől 

beszerzett gépekre 19, a külföldről vásároltakra 8,3 százalékkal többet költöttek.  

Az egyéb tárgyieszköz-beszerzések értéke 1,5 milliárd forintot tett ki, amit első sorban 

tenyészállatok vásárlására fordítottak. 

Veszprém megye Területfejlesztési Programja a területfejlesztési koncepcióban meghatározott 

átfogó és stratégiai célok figyelembevételével, azok megvalósulása szolgálatában 4 prioritástengelyt 

határozott meg. Ezek a megye leginkább problematikus és leginkább fejlesztendő kulcsterületeire 

fókuszálnak. 

 M1. prioritás: A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye 

hagyományos foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben 

 M2. prioritás: A sajátos területi-természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok 

kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás 

 M3. prioritás: A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése 

 M4. prioritás: A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a 

                                                 
5
 Forrás: https://www.teir.hu 

https://www.teir.hu/
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közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi 

közösségek fejlesztése 

A megyei területfejlesztési program 4 prioritásából kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási 

prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez Veszprém megye Integrált Területi Programja 6 

célkitűzést határoz meg. 

A Veszprém megyei ITP célkitűzései: 

 ITP-1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása 

 ITP-2. Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra 

fejlesztése 

 ITP-3. Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató 

programok megvalósítása. 

 ITP-4. Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése 

 ITP-5. Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának 

elősegítése 

 ITP-6. A Veszprém megyén belüli területi egyenlőtlenségek csökkentése komplex 

fejlesztések megvalósításával 

Az ITP-1. cél komplex módon támogatja az önkormányzati iparterületek, inkubátorházak, a helyi 

gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati háttér-infrastruktúra fejlesztését, valamint ezekhez 

kapcsolódóan az elérhetőség javítását, így az M1 és M3 célokhoz egyaránt hozzájárul. 

Az ITP-2. cél megvalósításával a Veszprém megyében élők és a betelepülni szándékozók 

szempontjából egyaránt vonzó, élhető települések jönnek létre, melyekben korszerű infrastruktúra 

támogatja a munkába álló, vagy már dolgozó kisgyermekes szülőket.  

A célkitűzés ugyanakkor támogatja az életszínvonal emelését a foglalkoztatottak és családtagjaik 

egészségügyi és szociális alapellátásának minőségi javításával, valamint a fenntartható közlekedési 

módok helyi megvalósításának támogatásával egyaránt. Az ITP-2. megvalósítása az előzőek alapján 

az M3 és M4 prioritástengelyekhez kapcsolódik. 

A Veszprém megyei ITP a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek 

megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek és az integrált programokba bevonandók 
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támogatására, a helyi közösségek fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektet.  

Az ITP-3. cél ezért a leromlott, szegregált városi területek megújítása mellett a hátrányos helyzetű, 

alacsonyan képzett és tartósan munkanélküli csoportok képzését, támogatását szolgáló programok 

megvalósítását is biztosítja, így a településkép javításán túl a helyi foglalkoztatottsági szint 

növeléséhez, és a helyi közösségek megerősítéséhez is hozzájárul. A célkitűzés ily módon a megyei 

területfejlesztési program M1 és M4 prioritásából vezethető le. 

Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak meghatározó eleme a turizmus helyi 

adottságokra épülő fejlesztése Az M2 prioritásban megfogalmazott turizmusfejlesztés a megyében 

kiemelten kezelendő, ezért az ITP-ben önálló célként jelenik meg.  

Az ITP-4. cél a megye természeti adottságaira és a gazdag kulturális örökségre épülő turisztikai 

fejlesztések megvalósítását szolgálja, melyek egyrészt közvetlenül is hozzájárulnak a megye 

gazdaságának erősítéséhez, másrészt kiegészítik a többi ITP cél keretében megvalósuló, a helyi 

gazdaságot támogató és a települések élhetőségét fenntarthatóan biztosító beruházásokat. 

Az ITP-5. cél a területfejlesztési program M2 prioritásának másik hangsúlyos elemét, az 

energiahatékonyság javítását szolgálja. Az ITP célja a helyi gazdaság erősítésével és az élhető 

települések megteremtésével egyidejűleg a fenntarthatóság biztosítása és a helyi erőforrásokkal való 

hatékony gazdálkodás megteremtésének elősegítése.  

A célkitűzés révén – önkormányzati épületek energiahatékonyságának növelése – a működési, 

fenntartási költségek csökkenthetők, az így felszabaduló források a többi ITP cél megvalósítására 

fordíthatók. A csapadékvíz megfelelő elvezetése, illetve minél nagyobb arányú helyi hasznosítása az 

erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás mellett a vonzó és élhető települések megteremtéséhez is 

hozzájárul. 

Veszprém megyében jelentősek a belső területi egyenlőtlenségek, az ország belső perifériáinak egy 

része itt található. A 290/2014. Korm. rendelet a devecseri, a pápai és a sümegi járásokat is 

kedvezményezett térségekként nevesíti. 

Az önálló ITP-6. cél ezért ezekben a térségekben kiemelten támogatja az ITP előbbi céljaihoz, 

valamint a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez 

kapcsolódó fejlesztések megvalósítását, melyet az ITP egyes intézkedések esetében a 

forrásfelhasználási módok között való nevesítéssel is támogat. 
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1.3. A támogatási kérelem indokoltsága 

1.3.1. A szakterület elemzése 

Az EU 2020 az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. Kiemelten összpontosít a 

következő területekre: 

 Tudásalapú növekedés általi értékteremtés, a termelékenység növelése, a veszélyeztetett 

csoportok támogatása, valamint az egyenlőtlenség és a szegénység elleni küzdelem 

érdekében fejleszteni kell Európában az oktatást az iskola előtti nevelést a felsőoktatásig 

 Az innováció és kreativitás keretfeltételeit még mindig tovább javíthatjuk Európában, 

egyebek mellett a szellemi tulajdonjogok uniós rendszerének modernizálása révén. Javítani 

kell a hitelekhez való hozzáférés lehetőségeit, állami és magánforrásokat is bevonva 

 Az EU-nak európai digitális menetrendre van szüksége egy egységes online piac 

létrehozásához, hogy a fogyasztók részesülhessenek a többi tagállamban kínált versenyképes 

árak nyújtotta haszonból, valamint hogy a kkv-k a korábbiaknál nagyobb piacokra is 

betörhessenek. Az internethez való hozzáférés és a kapcsolódó készségek egyre inkább 

szükségesek a mindennapi életben való teljes körű részvételre, az ún. digitális integráció az 

általános társadalmi integráció kulcseleme kell, hogy legyen 

 Az emberek lehetőségeinek növelése a befogadó társadalmakban. A válság felrúgta a 

korábbi szabályokat. Sok, a válság előtt meglévő munkahely szűnt meg véglegesen. A 

Bizottság szerint Európa nem képes prosperálni, ha a munkavállalók nem rendelkeznek 

megfelelő képességekkel ahhoz, hogy hozzájáruljanak a tudásalapú gazdasághoz, illetve 

haszonra tegyenek szert belőle. A munkaerő határokon átívelő mobilitása, valamint a 

készségekre irányuló jövőbeni igények hatékonyabb előrejelzése révén jobban össze kell 

egyeztetni a keresletet és a kínálatot 

A fenntartható jövő érdekében azonban távolabbra kell tekintenünk. Európának vissza kell térnie a 

helyes kerékvágásba, majd ott is kell maradnia. Ezt a célt tűzi ki az Európa 2020. A stratégia a 

munkahelyteremtésről és az életszínvonal növeléséről szól: kijelöli a társadalmaink által követendő 

útirányt, és megmutatja, hogyan valósíthatja meg Európa az intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedést, és hogyan teremthet új munkahelyeket.  

A Bizottság azt javasolja, hogy 5 területen, a foglalkoztatás, kutatás és innováció, éghajlatváltozás 

és energia, oktatás, valamint a szegénység elleni küzdelem, tűzzünk ki a törekvéseinket vezérlő és 



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

 

48 

 

2020 -ig megvalósítandó, mérhető uniós célokat, amelyekből nemzeti célokat kell majd levezetni. 

Ezek a célok kijelölik majd a követendő irányt, és mérhetővé teszik sikerünket. 

Az Európa 2020 három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt: 

 Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása 

 Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb 

gazdaság 

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

gazdaság kialakításának ösztönzése 

A dokumentum szerint az EU-nak meg kell határoznia, hogy hová kíván eljutni 2020-ra. Ebből a 

célból a Bizottság a következő kiemelt uniós célokat javasolja: 

 A 20-64 évesek legalább 75%-ának munkahellyel kell rendelkeznie 

 Az EU GDP-jének 3%-át a K+F-re kell fordítani 

 Teljesíteni kell a -20/20/20- éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket (ideértve 

megfelelő körülmények között a kibocsátás 30 %-kal történő csökkentését) 

 Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb 

generáció 40%-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel 

 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát 

Ezek a célok a Bizottság szándéka szerint kapcsolódnak egymáshoz, és az átfogó siker 

szempontjából döntő jelentőségűek. Ezért annak érdekében, hogy valamennyi tagállam saját 

helyzetéhez adaptálja az Európa 2020 stratégiát, a Bizottság azt javasolja, hogy az uniós 

célkitűzéseket bontsák le nemzeti célkitűzésekre és pályákra. 

A Bizottság véleménye szerint a célkitűzések jól jellemzik az intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedés 3 prioritását, de nem kizárólagos jellegűek: nemzeti, uniós és nemzetközi szinten 

egyaránt fellépések széles körével kell alátámasztani őket. A Bizottság 7 prioritási témakörben 

kiemelt kezdeményezéseket javasol a haladás ösztönzésére: 

 Az “Innovatív Unió” kezdeményezés a keretfeltételek, illetve a kutatásra és innovációra 

fordított finanszírozás javítására szolgál annak érdekében, hogy az innovatív ötletekből a 

növekedést és a foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek létre 
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 A “Mozgásban az ifjúság” az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok 

munkaerőpiacra történő belépésének megkönnyítését szolgálja 

 Az “Európai digitális menetrend” a nagy sebességű internet bővítésének felgyorsítását és az 

egységes digitális piac előnyeinek háztartások és vállalkozások általi kiaknázását tartja szem 

előtt 

 Az “Erőforrás-hatékony Európa” a gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának 

szétválasztását, az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás 

elősegítését, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazását, a szállítási ágazat 

modernizálását és az energiahatékonyság ösztönzését szolgálja 

 Az “Iparpolitika a globalizáció korában” a vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti 

környezetének javítását és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipari bázis 

kifejlesztésének támogatását célozza 

 Az “Új készségek és munkahelyek menetrendje” a munkaerőpiacok modernizálását célozza, 

és arra törekszik, hogy lehetővé tegye az emberek számára készségeik egész életen át 

történő fejlesztését, hogy ezáltal növekedjen a munkaerőpiacon való részvétel, és - többek 

között a munkavállalók mobilitása révén - közeledjen egymáshoz a munkaerő-piaci kínálat 

és kereslet 

 A “Szegénység elleni európai platform” célja olyan szociális és területi kohézió biztosítása, 

ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben megosztják, a 

szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig méltóságban, a társadalom aktív 

tagjaiként élhetnek 

Az Európai Unió Europa 2020 stratégiája bevallottan rendkívül ambiciózus célokat tűzött a 

közösség tagállamai elé az évtized végéig. Ezen célkitűzések nagyobbik része az előző évtized 

Lisszaboni Stratégiájából,  illetve annak sikertelenségéből eredeztethető.  

A célkitűzések realitása az új stratégia esetében is erősen megkérdőjelezhető. Nagyon valószínűnek 

látszik már most, hogy az elvárások csak töredékesen teljesülnek 2020-ig. A Bizottság célérték 

elvárásait tekintve, hazánkban még nagyobb kihívásokkal kell szembe néznünk. Ezért nagy a 

veszélye annak, hogy az egyes elvárások teljesítésére való törekvésünk más szférákban minőségi 

romlással járhat.  

Mindezeket figyelembe véve fontos, hogy folyamatosan keressük az új megoldásokat, amelyek 
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legalább az elvárt teljesítményekhez közeli valós teljesítéshez segíthetik hazánkat. 

Az Európa 2020 Stratégia öt európai szinten megfogalmazott kiemelt célkitűzéséhez és 

végrehajtásához Magyarország saját adottságait és prioritásait is tükröző nemzeti vállalások 

teljesítésével kíván hozzájárulni.  

A foglalkoztatás bővítése, amely a magyar kormány gazdaságpolitikájának elsőszámú prioritása, az 

Európa 2020 Stratégia végrehajtását megalapozó NRP-ben (Nemzeti Reform Program) is 

Magyarország legfontosabb vállalásaként jelenik meg.   

Magyarország foglalkoztatási célja megegyezik az Európai Unió célkitűzésével, azaz 2020-ra 75%-

os foglalkoztatási ráta elérése a 20-64 éves népesség körében. A kormányzati cél 1 millió új, adózó 

munkahely teremtése 2020-ig. 

Magyarország elkötelezett a magyar gazdaság hosszabb távú növekedési potenciálját erősítő és 

egyúttal a költségvetés fenntarthatóságát is javító, az államadósságot mérséklő szerkezeti reformok 

végrehajtása érdekében.  

Ennek jegyében a foglalkoztatás bővítésére és a gazdasági növekedés élénkítésére, az 

államháztartás strukturális egyenlegének javítására és az államadósság tartós csökkentésére, 

valamint a tőkepiaci befektetők bizalmának helyreállítására irányuló szerkezeti változtatásokat 

hirdetett meg a kormány a magyar gazdaság legtöbb fontos területén. 

Az intézkedések érintik a munkaerőpiacot, a nyugdíj- és szociális ellátási rendszert, a közösségi 

közlekedést, az oktatást, a gyógyszerár-támogatási rendszert, a közigazgatást és helyi 

önkormányzatokat, valamint az adminisztratív terhek csökkentését.  

Az intézkedések eredményeképpen a tervek szerint jelentősen csökken az állami újraelosztás 

aránya, egyben a növekedés szempontjából kedvezőbbé válik az állami kiadások szerkezete, bővül a 

munkaerő-kínálat, fokozódik a beruházások dinamikája és javul a humán tőke fejlesztése. 

Alapvetés, hogy a munkának értékteremtő ereje van, ezért a magyar gazdaságpolitika 

középpontjába a munkát állította.  

A munkaerőpiacot érintő, reformértékű intézkedések célja elsősorban a munkaképes, de jelenleg 

inaktív csoportok visszavezetése a munkaerőpiacra, részben az eddiginél hatékonyabb munkaerő-

piaci ösztönzőkkel és szabályozással, részben pedig célzottabb munkaerő-piaci, képzési, illetve 
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szociális támogatási eszközökkel.  

A munkaerő-piacot érintő legfontosabb tervezett beavatkozási irányok közül az aktív munkaerő-

piaci politikák cél- és eszközrendszerének felülvizsgálatát, a passzív ellátások munkára ösztönző 

átalakítását (álláskeresési járadék maximális időtartamának csökkentése, álláskeresési segély és 

bérpótló juttatás átalakítása), a foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer hatékonyságának 

javítását, új közfoglalkoztatási program kidolgozását és a foglalkoztatással kapcsolatos 

adminisztráció csökkentését, a munkaerő-piaci szabályozás módosítását érdemes kiemelni. Jelentős 

munkaerő-piaci hatásokkal bírhat továbbá hosszabb távon a nyugdíjrendszer és a szociális 

segélyezés rendszerének tervezett átalakítása is.  

A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának átfogó célja a fenntartható, 

magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés, 

amely 

a) a gazdasági szereplők versenyképességének javításán és nemzetközi teljesítményének 

megerősítésén, 

b) a foglalkoztatás növelésén, 

c) az energia- és erőforrás-hatékonyság javításán, 

d) a társadalmi felzárkóztatáson és a népesedési kihívások kezelésén, 

e) a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósításán, mint nemzeti 

fejlesztési prioritásokon alapszik 

1.3.2. A támogatási kérelem szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 

Magyarországon és ezen belül Veszprém megyében is, az elmúlt 5 évben kedvezően alakultak a 

munkaerő-piaci folyamatok, ha statisztikai szempontból nézzük azokat. Mélyebben megvizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy a foglalkoztatás ugrásszerű megemelkedése minek köszönhető. 

Ha röviden össze szeretnénk foglalni, akkor a folyamat inkább megmagyarázható a konjunktúra 

ciklusokkal (gazdasági visszaesés, majd kilábalás). Emellett fontos kiemelni, hogy a 

foglalkoztatottak számának növekedését 50 százalékban a közmunkaprogramban és a külföldön 

dolgozók statisztikai beszámításával értük el. 

A kedvező munkaerő-piaci folyamatokat tovább árnyalja, hogy miközben valóban jelentősen 

csökkent a munkanélküliek száma Magyarországon, a munkaerőhiány számos szektorban egyre 
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súlyosabb lett. Az utóbbi években ráadásul a munkaerőhiány heterogenitása is egyre erősebb lett. 

Már nemcsak arról kell beszélnünk, hogy IT-szektor szereplői kevés megfelelő kvalitással 

rendelkező munkaerőt tudnak felszívni, hanem olyan iparágakban is hiány tapasztalható, mint 

például a vendéglátás, az építőipar, és az egészségügyi ellátás. 

Ennek oka elsősorban az alacsony bérszínvonal, ami az elmúlt 15 évben nem tudott felzárkózni még 

kicsit sem a nyugat-európai szinthez. Ráadásul a környező országokban nemcsak a GDP, hanem 

bérszínvonal is jelentősebb ütemben növekedett. 

Másodsorban pedig a magyar munkaerőre jellemző kvalitáshiány, ami nemcsak a termelékenységi 

mutatókban tükröződik, hanem egyre több cég panaszkodik arról is, hogy a rengeteg jelentkező 

ellenére nem találnak alkalmas munkaerőt az adott pozícióra. 

A versenyszférában megemelkedett foglalkoztatás alapvetően köszönhető a 2011 és 2012-es évre 

jellemző fiskális konszolidációnak, amely megteremtette Magyarország költségvetési stabilitását, a 

befektetői bizalom pedig ennek hatására javulni kezdett. Ezen kívül még három folyamatot kell 

szükségszerűen megemlíteni, mint a foglalkoztatás növekedését okozó tényezőket, ezek az 

alábbiak: 

 A 2008-as pénzügyi válság hatására rengeteg munkahely szűnt meg Magyarországon. A 

termelési kapacitások csökkenése miatt számos iparágban sokakra nem volt szükség, 

legjobb esetben pedig csak a munkahetek rövidültek. Az elmúlt években a kapacitások 

emelkedése miatt viszont egyre több munkaerőre volt szükség, így sokakat visszavettek a 

cégek. 

 A kapacitások emelkedése összefüggésben van a nemzetközi konjunktúra folyamatokkal. 

Magyarország kis nyitott ország, az exportra termelő szektor teljesítménye pedig nagyban 

függ tőlünk független okoktól, így például a német gazdaság teljesítményétől. Ahogy a 

fontos exportpartnereknél javult a gazdasági helyzet, a magyar gazdaság is egyre jobb 

teljesítményt mutatott fel. A növekvő megrendelés-állomány miatt pedig egyre több 

munkásra volt szükség a versenyszférában (például járműipar). 

 Egy másik fontos tényező pedig az iparágakban található beszállítói kapcsolatok alakulása. 

Ahogy a válság hatására a nagyobb multinacionális vállalatok visszafogták a termelésüket, a 

beszállítói partnerek irányba is kevesebb megrendelés érkezett be, ami negatív hatással volt 

az ott dolgozók létszámára. A folyamat másik irányba is igaz: a termelés növekedése miatt a 
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beszállítói partnereknél is egyre több munkaerőre van szükség. 

A befektetői bizalom javulása, több nagyobb beruházás, a termelési kapacitás emelkedése és 

mindamellett a kormányzathoz köthető expanzív intézkedések (uniós források gyorsabb lehívása) 

együttesen járultak hozzá a versenyszférában tapasztalható munkaerő-állomány növekedéséhez. Ha 

teljes egészében nézzük és beleszámoljuk a részmunkaidősöket, valamint a külföldön dolgozókat is, 

akkor létszámuk még a válság előtti szintet is meghaladja. Ha az utóbbi két tényezővel viszont nem 

számolunk, akkor még nem értük el a válság előtti szintet. 

Annak ellenére, hogy a foglalkoztatottak száma jelentősen emelkedett az elmúlt pár évben, mégis 

számos ellentmondás található a hazai munkaerőpiacon, amelyek alapján azt mondhatjuk, hogy az 

összkép közel sem kedvező: 

 Amennyiben a közfoglalkoztatottakat kivesszük a számításból, a munkanélküliségi ráta 8-9 

százalék között lenne, tehát továbbra sem kedvező a kép. 

 A fiataloknak és az idősebb korosztályoknak továbbra is nehezebb elhelyezkedni a 

munkaerőpiacon, bár a javulás itt is történt: a fiatalok körében mért munkanélküliség ráta 

jelentősen csökkent az elmúlt 3 évben, Érdemes viszont kiemelni, hogy ebben az is 

közrejátszhatott, hogy sokan kivándoroltak Nyugat-Európába. 

Mindeközben pedig számos szektorban jelentős munkaerőhiány alakult ki, nem tudják felszívni sem 

a közfoglalkoztatottakat, sem a fiatal álláskeresőket. Ennek okai jellemzően az alábbiakban 

keresendő: 

 Az alacsony bérek miatt egyre többen vándorolnak ki, elsődleges oka a hazai a 

szakemberhiánynak a nagyon alacsony bérszínvonal. 

 A kereslet nem találja meg a kínálatot, ennek okai: a nyelvtudás hiánya, nem eléggé 

kvalifikált az adott jelentkező az állás betöltésére, kevés szakembert képzenek az adott 

területen, de ha van is képzés az már nem felel meg a mai normáknak. 

 A mobilitás hiánya. A hazai megyék között jelentős eltérés: a nyugat-magyarországi 

megyékben feszesebb a munkaerőpiac az erősebb konjunktúra és a nagyobb külföldi 

munkavállalás miatt, miközben a Kelet-Magyarországon kevésbé a közmunkaprogram 

miatt. A mobilitás hiánya miatt viszont sokan a nyugat-magyarországi munkaadók Kelet-

Magyarországról nem tudnak friss munkaerőt felszívni.  
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A munkaerő-piacon jelentkező problémák tehát összetettek, bonyolultak, azonban az egyik legfőbb 

oknak a munkaerő-piaci szereplők közös fellépésének hiányát jelölhetjük meg problémaként. A 

munkaerő-piacon jelentkező problémákra megoldást kell találni, amely egyre inkább közös 

fellépésre ösztönzi a magyarországi munkaerő-piac szereplőit is. A megoldásban a foglalkoztatási 

paktumok megkötése látványos pozitív változást jelent, a foglalkoztatási stratégiákra alapozva. 

A foglalkoztatási partnerségek magyarországi terjedését a nemzetközi tapasztalatok is indokolják. A 

foglalkoztatási partnerségek segíthetik az országos foglalkoztatási célkitűzések helyi 

megvalósítását, hosszú távon hozzájárulhatnak a foglalkoztatási színvonal növeléséhez, a 

munkanélküliség csökkentéséhez, a forráskoncentráció megvalósulásához. 

Gazdasági feszültséggócok azonosítása 

A területen az alábbi gócpontokat látjuk feszültségkeltőnek: 

 A vállalkozások alacsony hozzáadott értéket produkálnak 

 Tőkeszegény kisvállalkozások 

 Országos átlagtól elmaradó átlagkeresetek 

 Kisvállalkozásoknál a vállalkozói ismeretek hiánya 

 Vállalkozások közötti együttműködési készség hiánya 

 Számottevő a be nem jelentett munkavégzés 

 A gazdaságfejlesztési pályázatok kritériumai (indikátorok) nehezen teljesíthetők a KKV-k 

számára 

 Hosszú távú stratégia hiánya  a gazdaság szereplőinek részéről 

 A gazdaság szereplői egyre ritkábban kapnak képzett munkaerőt 

 A munkaerő kereslet és kínálat összetétele egyre jobban elválik egymástól 

 A kis és közép vállalkozások fejlesztése elmarad az elvárhatótól 

 Alacsony vállalkozói aktivitás 

 "Alvó" cégek rendkívül magas aránya 

 Vállalkozások kényszer megszűnése 

Munkaerő-piaci feszültséggócok azonosítása 
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A területen az alábbi gócpontokat látjuk feszültségkeltőnek: 

 Elégtelen információáramlás a munkaerő-piaci szereplők között 

 Munkanélküliek jelentős részének alacsony a foglalkoztathatósága 

 A felnőtt népesség közel fele nem rendelkezik érettségivel 

 A regisztrált munkanélküliek között magas a tartós munkanélküliek aránya 

 A munkáltatók egy része csak a nehezen betölthető állásokat jelenti be 

 A női munkanélküliség okai: a megfelelő szakirányú képzettség hiánya, 

gyermekintézmények hiánya, korlátozott munkába-járási lehetőségek 

 Az iskolai végzettséget tekintve az általános iskolát végzettek kerülnek legtöbben 

regisztrációba 

 A munkáltatóknak nem fűződik érdekük a megváltozott munkaképességűek tartós 

foglalkoztatásához 

 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt csökken a munkaképességűek aránya 

 Fiatalok elvándorlása 

 A képzett munkaerő elvándorlása 

 Hosszú távú humánerőforrás stratégia hiánya 

 Rendkívül alacsony az egész életen át tartó tanulásban való részvétel 

A Veszprém megyei munkaerőpiac alapvetően kedvező helyzetét meghatározza, hogy a vélhetőleg 

strukturális okokra visszavezethető tartósan álláskeresők aránya alacsony, átlagosan 4 százalék, 

illetve a foglalkoztatottsági ráta 55-60% között mozog. 

A megye helyzetét lényegében a megyeszékhely a járási székhelyek és a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet munkaerő-piaci folyamatai határozzák meg. Veszprém megye gazdaságilag 

versenyképes, és folyamatosan fejlődő megye, amely még mindig vonzó a munkahelyteremtő 

beruházások számára. Ez olyan lehetőség, amelyet mindenképpen ki kell használni. 

A munkaerőpiacon nagy értékben megjelenik a megye munkavállalói rétege, hiszen a munkahelyek 

közel 45%-t ingázó, bejáró munkaerő tölti be. Ez egyébként a megye egyik problémáját is okozza, 

ugyanis folyamatosan növekszik a munkanapokon a bevezető útvonalak terhelése, amelyet ugyan 
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valamennyire csökkentenek a közlekedési infrastruktúra fejlesztések, de a városokba irányuló 

forgalom még mindig nagyon erős, amely mind az autós, mind a tömegközlekedés szintjén igaz. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a foglalkoztatásból jelenleg kimaradnak a valamilyen 

szempontból hátrányos megkülönböztetést elszenvedő rétegek. 

Kevés programot találunk a gyermeket nevelők munkába állásának támogatására, az atipikus 

foglalkoztatási formák alkalmazásának gyakorlata elmarad az ideálistól, amely a megváltozott 

munkaképességűek esélyeit rontja, valamint alacsony mértékű a roma lakosság érdekképviseletével 

történő egyeztetés, amely szintén az együttműködési esélyeiket rontja. Mindezek azt mutatják, hogy 

az esélyegyenlőség érdekében jelentős mértékben többet kell fordítani az egyenlő bánásmód 

elvének érvényesítésére. 

A helyzetelemzés rávilágít a megyében található intézményrendszer megfelelő kiépítettségére. 

Mégis, az egyes feladatok végzésére létrehozott intézmények és munkaerő-piaci szereplők között 

esetleges a kapcsolattartás. 

Ezért a jövőben az együttműködéseket szakmai alapokra kell helyezni, amelyeket célszerű a 

foglalkoztatási paktumnak felügyelnie. Fontos, hogy a jövőben a települések vezetése, a 

vállalkozók, képzők és munkavállalók között egyetértés alakuljon ki a célok és eszközök 

tekintetében. 

A gazdasági versenyképesség és esélyegyenlőség érdekében biztosítani kell a vállalkozói szféra 

számára is az üzleti partnerkapcsolatok kiépítéséhez szükséges alkalmakat és erőforrásokat, de 

mindennél inkább a rendelkezésre álló információk elérhetőségét. 

Általános megállapítása a helyzetelemzésnek, hogy a munkaerőpiac minden szereplője számára 

korlátozottan állnak rendelkezésre információk, pedig az információ-gyűjtés a közigazgatási és 

egyéb szervezetek munkájának eredményeképpen szakszerűen és kielégítően zajlik. 

Az összegyűjtött információk azonban csak kis mértékben jutnak el a gazdaság és a képzés minden 

szereplőjéhez. Kiemelten kell tehát kezelni az információk közrebocsátását. Elsősorban strukturálni 

és elemezni szükséges azokat. A jövőben tehát rendszeresen be kell számolni a munkaerő-piaci 

változásokról. 

A helyi munkaerőpiac tehát nem óriási és alapvető problémákkal küszködik, hanem a további 

magasabb foglalkoztatottság elérésének gátjait kell felszámolni. Ezek természetesen elsősorban a 
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gazdaság és a képzés szektorokkal függenek össze, de érintik a civil szektort is. 

A továbbiakban ismertetjük a fentieknek megfelelően megjelölt prioritásokat, és az azok elérésére 

alkalmas intézkedéseket, illetve konkrét operatív programjavaslatokat. 

Veszprém megyében elsősorban a foglalkoztatás minőségén és a munkavállalók képzettségi szintjén 

szükséges javítani. Fontos, hogy a munkaerőpiacon megvalósuljanak az Európai Uniós alapelvek, 

úgy, mint az egyenlő bánásmód elve, vagy a gazdasági esélyegyenlőség. Azt is be kell látni, hogy az 

együttműködések révén hatékonyabban lehet megoldani közösségi feladatokat.  

A foglalkoztatási paktum a partnerség létrehozásán túlmenően a projekt működtetéséről, 

fenntartásáról is gondoskodik, ennek érdekében monitoring rendszert állít fel. 

Ezek alapján tehát a stratégia prioritásai, mint amelyek meghatározzák az intézkedések fő 

csoportjait: 

1. munkaerő felkutatása, aktivizálása, esélyegyenlőség 

2. együttműködés, foglalkoztatók fejlesztése  

3. fenntartás és helyi partnerségi rendszer fejlesztése  

Ennek megfelelően a partnerség jónak látja, ha a továbbiakban az alábbi programokat javasolja 

megvalósítani. 

 Veszprém Megyei Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségi Program (2. sz. melléklet) 

 Veszprém Megyei Munkaerő-piaci Partnerség Program (3. sz. melléklet) 

 Veszprém Megyei Munkaerő-piaci Monitoring Program (4. sz. melléklet) 

Szakképzési feszültséggócok azonosítása 

A területen az alábbi gócpontokat látjuk feszültségkeltőnek: 

 A szakoktatás gyakorlati része, a szakmai tapasztalatszerzés, a munkahelyi gyakorlat 

erősítésre szorul 

 A munkaügyi és gazdálkodó szervezetek munkaerő-piaci prognózisai a képzési ciklusokhoz 

és fejlesztésekhez mérve rövidek 

 Egyes munkáltatók által keresett szakmákban nincs jelentkező a képzésre 
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 A pályaorientációs és/vagy pályamódosítási és/vagy pályamódosítási tanácsadás nem elég 

hatékony 

 Az iskolarendszer nem tudja kezelni az esélyegyenlőtlenséget 

 A képzési kapacitás és a munkaerő-piaci igények összehangoltsága alacsony 

 Információs csatorna hiányában a munkaerőigényekhez való alkalmazkodás nem működik a 

képzési rendszerben 

 Információs csatorna hiányában a fiatalok útja nem követhető 

 Szakmunkás képzés alacsony társadalmi megítélése 

 A korai szakmaválasztási kényszer sokszor rossz választást eredményez 

Veszprém megyére vonatkozóan az alábbi problémamátrixot állítottuk össze, amely messzemenően 

alátámasztja a támogatási kérelem szükségességét: 

 Munkavállalók Munkáltatók Képzés Munkaerőpiac Esélyegyenlőség 

A
la

p
h

el
y
ze

t,
 p

ro
b

lé
m

a
g
y
ö
k

er
ek

 

Alacsony iskolai 

végzettség, 

megfelelő 

szakirányú 

képzettség hiánya 

Tőkeszegény 

kisvállalkozások 

A szakoktatás 

gyakorlati része, a 

szakmai 

tapasztalatszerzés, a 

munkahelyi gyakorlat 

erősítésre szorul 

kedvezőtlen 

demográfiai 

mutatók 

(lélekszám, 

kevesebb 

gazdaságilag 

aktív, életkor) 

Esélyegyenlőségi 

tervek és koncepció 

hiánya a 

munkáltatóknál 

a felnőtt népesség 

közel fele nem 

rendelkezik 

érettségivel 

A vállalkozások 

alacsony hozzáadott 

értéket produkálnak 

Nem elég hatékony az 

iskolarendszerű 

szakképzés kapcsolata 

a munka világával 

egyre kevesebb 

kereső tart el 

egyre több 

embert 

Munkavállalást segítő 

gyermekintézmények 

és szolgáltatások 

szűkösek és 

korlátozottak 

50 év felettiek 

alacsony 

foglalkoztatott-

sági szintje 

Kisvállalkozások 

esetében a 

vállalkozói 

ismeretek hiánya 

a képzési irányok, 

kapacitás és a 

munkaerő-piaci 

igények 

összehangoltsága 

alacsony 

Nincs egységes 

megyei 

munkaerő-piaci 

információs 

rendszer 

Korlátozott munkába-

járási lehetőségek 

P
ro

b
lé

m
á

k
 

Az alacsony 

iskolai 

végzettségűek, az 

idősebb korú 

munkavállalók és 

a fizikai munkát 

végzők jobban ki 

vannak téve a 

munkaerő-piac 

változásainak 

 

A pályaorientációs 

és/vagy 

pályamódosítási 

és/vagy 

pályamódosítási 

tanácsadás nem elég 

hatékony 

a munkaügyi és 

gazdálkodó 

szervezetek 

munkaerő-piaci 

prognózisai a 

képzési 

ciklusokhoz és 

fejlesztésekhez 

mérve rövidek 

Női foglalkoztatás 

problémái 

A regisztrált 

munkanélküliek 

között magas a 

tartós 

munkanélküliek 

 

A szakoktatás 

gyakorlati része, a 

szakmai 

tapasztalatszerzés és a 

munkahelyi gyakorlat, 

Munkanélküliek 

jelentős részének 

alacsony a 

foglalkoztatható-

sága 

Romák alacsony 

foglalkoztatási szintje 
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 Munkavállalók Munkáltatók Képzés Munkaerőpiac Esélyegyenlőség 
aránya erősítésre szorul 

Bizonyos 

szakmákban a 

munkaerő-piaci 

igények ellenére 

nincs jelentkező a 

képzésre 

a gazdaság 

szereplői egyre 

ritkábban kapnak  

képzett munkaerőt 

 

A munkáltatók 

egy része csak a 

nehezen 

betölthető 

állásokat jelenti 

be 

 

K
ö
v
et

k
ez

m
én

y
ek

 

Vannak olyan 

települések, ahol 

az inaktívak 

aránya 

meghaladja a 

megyei átlagot 

A térség nagy 

foglalkoztatói 

hiányolják a 

magasan képzett, 

szakmailag 

felkészült, 

iskolázott 

munkaerőt 

 

Egyes, a 

munkáltatók által 

keresett alacsony 

létszámot igénylő 

szakmákban 

képzés indítására 

nincs megfelelő 

finanszírozási 

rendszer 

 

Munkaerő-

kölcsönzés 

keretében történő 

foglalkoztatás és 

az atipikus 

foglalkoztatás  

(jelen projektben 

sem támogatható) 

szabályai 

hátrányos 

helyzetet okoznak 

a munkavállaló 

számára 

A munkáltatók nem 

ismerik a 

megváltozott 

munkaképességűek 

foglalkoztatását 

segítő támogató 

rendszereket 

Az iskolarendszer 

nem tudja hatékonyan 

kezelni az 

esélyegyenlőtlenséget 

Az alacsony 

hozzáadott 

értéket igénylő 

tömegtermelés 

elvándorolhat 

olcsóbb 

munkaerőt 

biztosító 

térségekbe 

Az atipikus 

foglalkoztatási formák 

gyengék 

    

A munkaerő-piaci 

szervezetnek, a 

vállalkozások 

érdektelenségéből 

fakadóan kevés 

hatékony eszköze van 

az atipikus 

foglalkoztatás 

kiszélesítéséhez. 

 

 

hosszú távú 

foglalkoztatási 

stratégia hiánya a 

gazdaság 

szereplőinek 

részéről 

 
Ágazati alkuk 

hiánya 

A fogyatékkal élők 

foglalkoztatása nem 

elégséges 

A magasan 

képzett 

munkavállalók 

elvándorolnak 

  

A munkaerő 

kereslet és 

kínálat 

összetétele egyre 

jobban elválik 

egymástól. 

 

 

1.3.3. Szakmapolitikai, jogi háttér 

A projektben tervezett tevékenységek kialakítását és megvalósítását számos nemzetközi és hazai 

jogszabály szorítja keretek közé. Projektünk tervezését, végrehajtását és üzemeltetését az alábbi jogi 
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környezet, közösségi jogforrás és hazai jogszabályok határozzák meg:  

 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról  

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, és végrehajtási 

rendeletei  

 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a 

Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  

 2000. évi C. törvény a számvitelről  

 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről   

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  

 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról   

 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról  

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról   

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról   

 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről  

 A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 

nyilvánításáról   

 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről   

 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról   

 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről  

 Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
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vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 

az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati 

Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi 

rendelet  hatályon kívül helyezéséről. 

1.3.4. A támogatási kérelem céljainak kapcsolódása a Széchenyi 2020 céljaihoz 

A Széchenyi 2020 mögött álló Európa 2020 fekteti le az Európai Unió stratégiai szempontjait a 

következő programozási periódusra nézve, amely egy a gyors, fenntartható és inkluzív növekedést 

célzó stratégia. Jelen projekt céljai illeszkednek a Széchenyi 2020 fejlesztési és stratégiai céljaihoz. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a 

területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Fejlesztései között helyet 

kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is. 

Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK) rögzített átfogó és 

hosszú távú fejlesztési irányai alapján a Partnerségi Megállapodás (PM) kijelöli a 2014–2020-as 

időszak öt fő nemzeti fejlesztési prioritását.  

Az ötödik nemzeti fejlesztési prioritás, a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések 

megvalósítása. E nemzeti prioritás a helyi adottságokra és erőforrásokra építve, célul fogalmazza 

meg a térségi versenyképesség és a foglalkoztatás növelését, hozzájárulva a teljes 

foglalkoztatottságra és munkaalapú társadalomra vonatkozó nemzeti célokhoz.  

Ennek a  nemzeti célkitűzésnek fontos üzenete a munkavállaló lakosság helyben boldogulásának 

biztosítása, a leszakadó térségek, köztük a leszakadó vidéki térségek fejlesztése, társadalmi-

gazdasági potenciáljuk kibontakoztatása, a népesség megtartása, a társadalmi együttműködés 

erősítése.  

E prioritás megvalósításának legfontosabb biztosítékát a területi operatív programok jelentik. 

A TOP beavatkozási logikájának lényege, hogy térség- és programalapú, a különböző fejlesztési 

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

gazdaságfejlesztés esetében ezalatt a vállalkozásfejlesztést, a mobilitást és a foglalkoztatás 

támogatásának együttes, összehangolt támogatását értjük, mely térségi igényfelmérésre és 

tervezésre alapozódik. 
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1.3.5. A támogatási kérelem kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához 

A megyei foglalkoztatási paktum célcsoportja a hátrányos helyzetű emberek, ezért a Foglalkoztatási 

stratégia tervezésekor a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát (2011) is figyelembe kellett 

venni. A stratégia beavatkozási területei között kiemelt szerepet kapott a foglalkoztatás javítása a 

következő célok mentén: 

 a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépése; 

 a szak- és felnőttképzési rendszer fejlesztése; 

 gazdaság- és vállalkozásfejlesztés a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű 

emberek foglalkoztatása érdekében, elsősorban a nyílt munkaerőpiacon a magas élőmunka 

igényű ágazatokban és atipikus foglalkoztatási formák alkalmazásával; 

 a foglalkoztatás vonzóvá tétele, a munka kifizetődővé tétele; 

 a roma és munkaerő-piaci szempontból halmozottan hátrányos helyzetű emberek 

alkalmazkodóképességének növelése a foglalkoztatás rugalmasságának növelésével. 

A Nemzeti fejlesztés 2030 - 1/2014. (I.3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról - olyan stratégiai dokumentum, amely az ágazati és a 

területi tervek közötti, illetve a hazai fejlesztéspolitika és az európai uniós támogatások közötti 

összhang megteremtésére vállalkozik. 

A dokumentum jövőképe a következő: „Magyarország 2030-ban Kelet–Közép-Európa egyik vezető 

gazdasági és szellemi központja lesz, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az 

erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben 

gyarapodó népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti 

állapottal.”  

Annak érdekében, hogy ez elérhető legyen, az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó 

fejlesztési célt és ezek elérése érdekében tizenhárom specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű 

és hat területi célt fogalmaz meg.  

A megyei foglalkoztatási stratégia tervezése során a fókusz a négy átfogó fejlesztési cél közül az 

„Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés” célra irányult, a szakpolitikai hosszú 

távú specifikus célok közül pedig a „Versenyképes, innovatív gazdaság” és a „Kreatív tudásalapú 
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társadalom, piacképes készségek, K+F+I” célokra. A területi célok közül a stratégia a „Területi 

különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés” célhoz. 

Az OFTK fejlesztési irányokat is kijelöl Veszprém megyére. A foglalkoztatási stratégia 

szempontjából ezek közül öt releváns (közvetve vagy közvetlenül): 1) A helyi gazdaság jelenlegi 

teljesítőképességének, hozzáadott értékének emelése, új, perspektivikus ágazatok és tudásalapú ipar 

megerősödése. 2) A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a 

tudományos kutatás és fejlesztés feltételeinek, intézményeinek fejlesztése. 3) Az ipari zónák 

rehabilitációjának folytatása, a turizmus és a koncentrált ipari térségek környezetterhelésének 

minimalizálása. 4) A balatoni turisztikai körzet, mint rekreációs térség szolgáltatás és minőségi 

kínálatának a szezonalitást oldó fejlesztése, koordinálása. 5) A városok térségszervező 

szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvak és perifériális térségek komplex fejlesztése a 

népességmegtartás érdekében. (Forrás: OFTK 273. oldal) 

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása (2013) című 

szakpolitikai stratégia célkitűzéseinek megfelelően kerültek kiírásra a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a foglalkoztatási paktumok létrehozására és 

működtetésére irányuló pályázati felhívások. Mivel jelen foglalkoztatási stratégia a TOP-5.1.1-15 

kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési 

együttműködések” című pályázat keretében, a felhívásban meghatározott szakmai keretek között 

készült, az országos foglalkoztatáspolitikai szakpolitikai stratégiának való megfelelés nem kérdéses. 

A Szakképzés a gazdaság szolgálatában (2015) koncepció egy olyan dokumentum, amely a 

szakképzés átalakításának mikéntjét fogalmazza meg és változtatások szükségességét támasztja alá. 

A koncepció megalapozta azokat a törvény- és szabályozási változásokat, amelyek a szakképzési 

rendszer átalakításának kereteit biztosították.  
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2. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

2.1. A támogatási kérelem céljainak meghatározása 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja és a hozzájuk kapcsolódó 

beavatkozási irányok több, az Európa 2020 Stratégia alapján meghatározott uniós tematikus 

célkitűzés elérését támogatják, ezáltal hozzájárulnak az EU2020 célkitűzések teljesüléséhez, 

kiemelten a fenntartható és a befogadó növekedéshez kapcsolódó stratégiai célokhoz. 

A 2014-2020-as EU-s ciklusban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretein 

belül külön konstrukció támogatja a paktumokat közel 100 mrd Ft-os forrással. Az ország jelentős 

részében egyre nagyobb problémát jelent a vállalkozások számára megfelelő minőségű és 

mennyiségű munkaerő megtalálása, amely már veszélyezteti a napi működést és a fejlesztések 

sikerességét. Ennek enyhítése érdekében összehangolt lépéseket szükséges tenni a meghatározó 

kormányzati, önkormányzati, gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési, valamint gazdasági 

érdekképviseleti szereplők összefogásával, amelynek révén a megyei KKV-k is kézzelfogható 

segítséget kapnának fejlesztéseik véghezvitelében, és a munkaerőigények kielégítésében. 

Összhangban a Veszprém megyei ITP célkitűzéseivel, az alábbi célokat tűztük ki a projekt részére: 

A projekt általános célja: A megye foglalkoztatási-, gazdasági helyzetének javítása, 

munkaerőpiacának védelme 

A cél szöveges bemutatása: 

Összhangban a Veszprém megyei ITP célkitűzéseivel, jelen projekt keretében Veszprém Megye 

Önkormányzatának vezetésével, a Veszprém megyére kiterjedően működő foglalkoztatási 

együttműködések, partnerségek hozzájuthatnak azon forrásokhoz, melyek segítségével - a 

kialakított stratégia mentén - képzési és foglalkoztatási programjukat megvalósíthatják. 

A megvalósított fejlesztések kapcsolódnak az Együttműködési Megállapodásban foglalt célokhoz, a 

területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez és a foglalkoztatási szint 

emeléséhez. 

A helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési program keretében a foglalkoztatás támogatásának, a 

vállalkozásfejlesztés és a gazdasági fellendülés együttes, összehangolt támogatása valósul meg, 

mely térségi együttműködésre, igényfelmérésre és tervezésre alapszik. 
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A munkaerő-kereslet és kínálat összehangolásával, a vállalkozások munkaerő-igényére alapozott, 

célzott információs szolgáltatással és kiválasztás eredményeképpen hatékonyabb foglalkoztatás-

ösztönzés valósul meg, melyet az újonnan alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához 

kapcsolódó átmeneti bér- és járuléktámogatási lehetőségének is támogatnak. 

Ennek eredményeképpen jelentősen megnövekedik a munkavállalói mobilitás és a hátrányos 

helyzetű, munkanélküli és inaktív emberek munkaerőpiacra történő visszatérésének esélye. 

A program során a célzott képzési programok a konkrét helyi vállalkozói igényekre épülve, az 

önkormányzatok, helyi foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködésére alapozva 

segítik elő a megfelelő képzettségű munkaerő biztosítását, ezáltal a térségi foglalkoztatási 

viszonyok javítását. 

A Veszprém megyére kiterjedően létrejövő paktum keretében, programszerű és integrált, a paktum 

területre kiterjedő, a releváns gazdasági ágazatokat felölelő gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési 

együttműködés, széleskörű partnerség támogatása és a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához 

kapcsolódó program valósul meg. 

A cél illeszkedése a TOP célrendszeréhez: 

Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés: foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása. Ennek megfelelően fontos célkitűzés a foglalkoztatás területi különbségeinek 

csökkentése és a mobilitás ösztönzése, a városok foglalkoztatási potenciáljának kihasználása, 

növelése, a foglalkoztatás helyi feltételeinek biztosítása. 

A TOP 5. prioritási tengely kialakításának elsődleges célja, hogy az Európa 2020 – Az intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája által kiemelten a foglalkoztatás, illetve a szegénység 

és társadalmi kirekesztés területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához helyi, területi 

alapon szervezett programok által járuljon hozzá, úgy hogy azok szervesen illeszkednek, illetve a 

szakmai kapcsolódások szerint kiegészítik a TOP ERFA prioritásaiban tervezett gazdaságfejlesztési 

és város-rehabilitációs beavatkozásokat. 

A releváns TOP intézkedéshez kapcsolódó egyedi célkitűzés: A foglalkoztathatóság javítása és a 

helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése. 
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3. ábra: Veszprém megye foglalkoztatási stratégiájának célrendszere 

 

A projekt 1. operatív célja: Megyei szintet lefedő, átfogó paktum-rendszer létrehozása, 

melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják 

A cél szöveges bemutatása: 

A partnerség a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a 

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala konzorciumi együttműködésének keretein belül valósul 

meg. 

Veszprém megye gazdasági-társadalmi helyzetének hosszú távon is fenntartható fejlesztése 

érdekében ugyanakkor természetesen széles körű partnerség kialakítása a cél, melynek alapja a 

megyében a meghatározó ágazatokat teljesen lefedő stakeholderek, érdekeltek (képzőintézmények, 

kamarák, LEADER HACS-ok, civil szervezetek, érdekképviseletek) bevonása.  

Az egész megyét lefedő foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés tevékenységének 

következtében a projekt hatása a megye teljes területén megfigyelhető lesz mind munkavállalói, 

mind munkáltatói oldalról. A megyei paktumhoz önálló, térségi paktumok is kapcsolódnak, melyek 
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célrendszerükben illeszkednek jelen együttműködési programhoz, ám célcsoportjukat és területi 

relevanciájukat tekintve önállóan is működőképesek. 

A partnerség munkavállalói, továbbá munkáltatói oldalról történő megalapozása hosszabb távon a 

munkaerő megyén belüli földrajzi mobilitásának ösztönzéséhez járulhat hozzá. Ezzel, valamint a 

munkaerőpiacról kiszoruló rétegek munkaerő-piaci integrációjának, reintegrációjának támogatására 

indított célzott programok indításával a megyében tapasztalható területi különbségek jelentősen 

csökkenthetők. 

A cél illeszkedése a TOP célrendszeréhez:  

Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés: (8) foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása. Ennek megfelelően fontos célkitűzés a foglalkoztatás területi különbségeinek 

csökkentése és a mobilitás ösztönzése, a városok foglalkoztatási potenciáljának kihasználása, 

növelése, a foglalkoztatás helyi feltételeinek biztosítása. 

A TOP 5. prioritási tengely kialakításának elsődleges célja, hogy az Európa 2020 – Az intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája által kiemelten a foglalkoztatás, illetve a szegénység 

és társadalmi kirekesztés területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához helyi, területi 

alapon szervezett programok által járuljon hozzá, úgy hogy azok szervesen illeszkednek, illetve a 

szakmai kapcsolódások szerint kiegészítik a TOP ERFA prioritásaiban tervezett gazdaságfejlesztési 

és város-rehabilitációs beavatkozásokat. 

A releváns TOP intézkedéshez kapcsolódó egyedi célkitűzés: A foglalkoztathatóság javítása és a 

helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése 

A projekt 2. operatív célja: Az álláskeresők, kiemelten a hátrányos helyzetű személyek és 

inaktívak munkaerő-piaci helyzetének javítása 

A cél szöveges bemutatása:  

A projekt megvalósítása során fontos szempont, hogy a támogatásban részesülők a lehető 

legszélesebb társadalmi körből kerüljenek ki, ezzel is növelve a különböző csoportok felzárkózási 

esélyeit. 

A helyzetelemzés kimutatta, hogy egyes társadalmi csoportok fokozottan veszélyeztetettek 

munkaerő-piaci szempontból, egy-egy kedvezőtlen gazdasági esemény jelentősebb számú 

foglalkoztatottat tud megfosztani munkájától. Különösen veszélyeztetettek e szempontból az 

alacsonyabb iskolai végzettségűek, ezen belül a maximum általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők, de az érettségi nélküli szakmunkás végzettségűek is. 
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A korcsoportok szempontjából hátrányos helyzetűnek tekinthetők a kevés munkatapasztalattal 

rendelkező fiatalok (diplomások is), továbbá az 50 év felettiek, akiknek aránya a regisztrált 

álláskeresők között folyamatosan emelkedik. Továbbra is odafigyeléssel kell kezelni a GYED-ről, 

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

foglalkoztathatóságát. 

A program megvalósítása során külön figyelemmel kell lenni a roma nemzetiséghez tartozó, 

valamint a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási esélyeinek javítására. 

A felhívással összhangban, ugyancsak kiemelten szükséges kezelni a területi sajátosságok szerint 

tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek csoportját, hangsúlyozva, hogy a munkanélküliségben 

töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is 

beszámítható.  

A projekt által érintett célcsoportok tekintetében a megyei paktumokhoz illeszkedő járási paktumok 

vonatkozásában hangsúlyozandó, hogy az utóbbiak elkülönülten kezelik a projektjük által érintett 

célcsoportokat. 

A megyei paktum kiemelt területe a Kormányhivatal által nyilvántartott álláskeresők 

foglalkoztatásba helyezése, és a hátrányos helyzetűnek minősülő közfoglalkoztatottak munkaerő-

piacra történő visszavezetése, összhangban az ez által indokolttá vált képzések megvalósulásával. A 

fentieken túlmenően a megyei paktumon keresztül történik a horizontális gazdaságfejlesztési célok 

kiszolgálása elsősorban településüzemeltetési, építő-, és feldolgozóipari munkaerő-piaci, továbbá a 

széleskörű partnerséggel kidolgozott további programokkal. 

Ezzel párhuzamosan hangsúlyozni szükséges, hogy a helyi paktumok a települési szinten 

dinamizálható önkormányzati-vállalkozói oldali helyi szintű együttműködésekkel kimunkálható 

foglalkoztatási programokra fókuszálnák, kiemelt célcsoporttal az inaktívakra és a munkaerőpiacon 

belüli strukturális kereslet-kínálati diszparitások kiegyenesítésére – a megyei paktummal lehatárolt 

módon. 

A cél illeszkedése a TOP célrendszeréhez:  

Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés: (8) foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása. Ennek megfelelően fontos célkitűzés a foglalkoztatás területi különbségeinek 

csökkentése és a mobilitás ösztönzése, a városok foglalkoztatási potenciáljának kihasználása, 

növelése, a foglalkoztatás helyi feltételeinek biztosítása. 

A TOP 5. prioritási tengely kialakításának elsődleges célja, hogy az Európa 2020 – Az intelligens, 
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fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája által kiemelten a foglalkoztatás, illetve a szegénység 

és társadalmi kirekesztés területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához helyi, területi 

alapon szervezett programok által járuljon hozzá, úgy hogy azok szervesen illeszkednek, illetve a 

szakmai kapcsolódások szerint kiegészítik a TOP ERFA prioritásaiban tervezett gazdaságfejlesztési 

és város-rehabilitációs beavatkozásokat. 

A releváns TOP intézkedéshez kapcsolódó egyedi célkitűzés: A foglalkoztathatóság javítása és a 

helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése. 

A projekt 3. operatív célja: A Veszprém megyei vállalkozások foglalkoztatási képességének 

javítása 

A cél szöveges bemutatása:  

A megye népességmegtartó erejének javításához elengedhetetlen a vállalkozások 

versenyképességének javítása, melynek egy aspektusa a versenyképes munkaerő rendelkezésre 

állása. A megfelelően képzett munkaerő rendelkezésre állása ugyanakkor csupán egyik előfeltétele a 

gazdaság dinamizálásának, az érintett – jelen együttműködésbe is bevont – cégeknek alkalmasnak 

kell lennie e munkaerő állomány foglakoztatására, és ehhez a feltáró részben is 

megfogalmazottakkal párhuzamosan szükséges a képzési és/vagy foglalkoztatási programok 

mögötti munkáltatói oldali forrásteremtés, a megyei paktumintézkedésből finanszírozottan.  

A paktumhoz kapcsolódva jelen gazdaságfejlesztési célkitűzés sikeréhez nélkülözhetetlen az olyan 

nevesített ágazatokban működő szervezetek bevonása, mint például a településüzemeltetési 

szolgáltatások, vagy az építőipar. E cégek bevonására a projekt keretében elkészülő ágazati 

elemzések főbb megállapításainak figyelembe vételével kerül sor. A jelen projekt keretében 

megvalósuló megyei szintű paktum mellett úgynevezett helyi paktumok is előkészítés alatt állnak. 

Ezek a lokális jellegű fejlesztések, helyi kezdeményezések kiszolgálására, és az inaktívak 

mozgósítására szolgálnak. 

A cél illeszkedése a TOP célrendszeréhez:  

Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés: (8) foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 

támogatása. Ennek megfelelően fontos célkitűzés a foglalkoztatás területi különbségeinek 

csökkentése és a mobilitás ösztönzése, a városok foglalkoztatási potenciáljának kihasználása, 

növelése, a foglalkoztatás helyi feltételeinek biztosítása. 

A TOP 5. prioritási tengely kialakításának elsődleges célja, hogy az Európa 2020 – Az intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája által kiemelten a foglalkoztatás, illetve a szegénység 

és társadalmi kirekesztés területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához helyi, területi 
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alapon szervezett programok által járuljon hozzá, úgy hogy azok szervesen illeszkednek, illetve a 

szakmai kapcsolódások szerint kiegészítik a TOP ERFA prioritásaiban tervezett gazdaságfejlesztési 

és város-rehabilitációs beavatkozásokat. 

A releváns TOP intézkedéshez kapcsolódó egyedi célkitűzés: A foglalkoztathatóság javítása és a 

helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése. 

 

Jelen dokumentumnak tartalmaznia kell a horizontális szempontok érvényesülését a 

foglalkoztatási stratégiában, azaz az esélyegyenlőségre és a fenntarthatóságra vonatkozó részletes 

elképzeléseit is:  

Esélyegyenlőség  

Mindenki számára elérhető szolgáltatások: a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés 

elősegíti, hogy az erőforrások használata felelősségtudatos és fenntartható körülmények között 

történjen úgy, hogy az mindenki számára elérhető legyen és a megyében lévő álláskeresők, más 

inaktívak, munkavállalók és foglalkoztatók érdekeit szolgálja.   

Társadalmi méltányosság: a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés hozzájárul a 

szegénység és a szegregáció leküzdéséhez, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, nemzetiségek 

és kisebbségi közösségek felzárkózásához, munkaerőpiaci integrációjához.  

Tudás- és információalapú fejlesztés: a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés 

elősegíti a megyében élők, tanulók és dolgozók képzését, hozzáférését az információhoz és a 

tudáshoz, segíti a tudás-transzfer és a kompetencia-fejlesztő szolgáltatások kiépítését, fejlesztését.   

Közösségépítés: a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés előmozdítja, hogy a helyi 

közösségek tagjai kialakítsák, szükség esetén újrafogalmazzák és megvalósítsák saját jövőképüket, 

küldetésüket, megerősítsék identitásukat, továbbá támogatja a helyi gazdaság és a helyi identitás 

kialakulását.   

Szolidaritás, együttműködés: a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés elősegíti az 

egyes szektorok (önkormányzati, vállalati, nonprofit) képviselőinek egymás közötti, valamint a 

helyi társadalommal való kapcsolatának javítását, kooperációs képességét.   
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Nemzedékek közötti együttműködés: a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés 

megvalósítása során hangsúlyt kell fektetni az egyes generációk közötti kommunikációra és 

együttműködésre, különösen a munkahelyen belüli generációs konfliktusok kezelése tekintetében.  

Fenntarthatóság  

Hozzájárulás a helyi fenntarthatósághoz: a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés 

azzal járul hozzá a helyi fenntarthatósághoz, hogy beavatkozásai nyomán a digitalizáció bővül, az 

erőforrás-gazdálkodás koncentrálódik, a munkavállalók utazási terhe csökken, a helyi foglalkoztatás 

fokozódik, így egyben a környezetei erőforrások hatékony felhasználása fokozódik.  

Hozzájárulás a kultúra és a hagyományok sokféleségének megőrzéséhez: a foglalkoztatási és 

gazdaságfejlesztési együttműködés intézkedései elősegítik a kultúra és a hagyományok 

sokféleségének megőrzését, biztosítják a helyi közösségek, helyi termékek és szolgáltatások 

fennmaradását.   

A globális éghajlatváltozás mérsékléséhez való hozzájárulás: A foglalkoztatási és 

gazdaságfejlesztési együttműködés megvalósítása során az egyes projektek különösen nem 

erősíthetik az elsivatagosodás, az éghajlatváltozás, a szélsőséges vízjárás, a talajpusztulás 

kedvezőtlen környezeti hatásait, továbbá nem vezethet a különböző környezeti rendszerek közötti 

szennyezés átterhelésekhez.  

Ágazati integráció: a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés és beavatkozásai 

elősegítik a fenntartható oktatáspolitika, fenntartható energiapolitika és fenntartható 

településfejlesztés, valamint az innovatív szociális szolgáltatások érvényre juttatását.   

Újrahasznosítás: a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés nyomán megvalósuló 

intézkedéseknek és projekteknek elő kell segíteniük a melléktermékek újrahasznosítását. 

A területspecifikus mellékletben meghatározott kiválasztási kritériumoknak való megfelelés 

alátámasztása: 

a) Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a Veszprém Megye Területfejlesztési Programja elnevezésű 

dokumentumban megjelölt prioritástengelyek és azokhoz rendelt indikátorok közül melyekhez 
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illeszkednek a projekt tevékenységei: 

1. PRIORITÁSTENGELY: A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése a megye 

hagyományos foglalkoztató központjaiban illetve vidéki térségeiben. 

1. Beavatkozás: Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése a 

munkahelyteremtés érdekében. 

A beavatkozás tervezett indikátorai  

 Támogatásban részesülő vállalkozások száma  

 A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál   

2. Beavatkozás: Megyei kis- és közepes méretű vállalkozások foglalkoztatás-bővítése és innovációs 

teljesítményének javítása.   

A beavatkozás tervezett indikátorai  

 Támogatásban részesülő vállalkozások száma  

 A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál   

3. Beavatkozás: A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összhangjának javítására irányuló 

intézkedések.  

A beavatkozás tervezett indikátorai  

 A programokba bevont személyek száma 

4. Beavatkozás: A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás 

bővítést célzó programok támogatásával. 

A beavatkozás tervezett indikátorai  

 A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál   

 Munkanélküli résztvevők száma, beleértve a tartós munkanélkülieket is  

 A munkahelyi képzésekben résztvevők száma  

5. Beavatkozás: A képzések szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése az innovatív 

megoldások támogatására, a térségi gazdaság és a társadalom igényeihez való jobb alkalmazkodás 

érdekében.  

A beavatkozás tervezett indikátorai  

 Munkanélküli résztvevők száma, beleértve a tartós munkanélkülieket is  

 A munkahelyi képzésekben résztvevők száma  
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2. PRIORITÁSTENGELY: A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - 

potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás.  

2. Beavatkozás: Veszprém megye egyedülállóan gazdag turisztikai potenciáljának hasznosítása.   

A beavatkozás tervezett indikátorai  

 Támogatásban részesülő vállalkozások száma   

 A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál  

3. Beavatkozás: A megye agroökológiai potenciáljának hasznosítása, termelési feltételeinek 

megőrzése.  

A beavatkozás tervezett indikátorai  

 Támogatásban részesülő vállalkozások száma   

 A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál 

b) Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 

A megyei együttműködési program a TOP-5.1.1-15 és TOP-5.1.2-15 pályázati konstrukciókon 

keresztül Veszprém megye minden járására kiterjed. A megyei paktum beavatkozási területe az 

Ajkai, a Tapolcai és a Zirci járásokra terjed ki. Veszprém Megye Területfejlesztési Programja is 

foglalkozik a járások stratégiai céljainak meghatározásával. Ezeknek a céloknak a 

figyelembevételével alakítottuk ki a beavatkozási területen megvalósítandó tevékenységeket, 

beavatkozásokat, ami garantálja a területi kiegyenlítődést.  

Ajka járás tekintetében Veszprém Megye Területfejlesztési Programja a következőképpen határozta 

meg a célokat:  A járás fejlesztésének célja a foglalkoztatási helyzet javítása, elsősorban a térség 

meglévő ipari tradícióira építve, kiegészítő jelleggel a térség turisztikai vonzerejének növelésével. A 

települési környezet megújítása a felhagyott iparterületek újrahasznosításával, városrész 

rehabilitációval. Cél, hogy magasabb jövedelmi szintet biztosító cégek és az általuk foglalkoztatott 

szakmunkások és mérnökök telepedjenek meg a városban. 

Tapolca járás tekintetében Veszprém Megye Területfejlesztési Programja a következőképpen 

határozta meg a célokat: A járás fejlesztésének célja kettős: egyrészt a népességvesztés mérséklése 

illetve megállítása, másrészt, de ezzel összefüggésben a munkahelyteremtést elősegítő és a térség 

specifikumaira építő gazdaságfejlesztés. 

Zirc járás tekintetében Veszprém Megye Területfejlesztési Programja a következőképpen határozta 

meg a célokat: A járás fejlesztésének célja kettős: egyrészt a népességvesztés mérséklése illetve 
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megállítása, másrészt, de ezzel összefüggésben a munkahelyteremtést elősegítő és a térség 

specifikumaira építő gazdaságfejlesztés. 

Láthatjuk, hogy a beavatkozási terület járásainak stratégiai célja nagymértékű egyezőséget mutat. 

Közvetetten növekszik a termelési tényezők mobilitása és a lakosság életszínvonalának növekedése, 

ami hosszú távon automatikusan együtt jár a területi kiegyenlítődéssel, ami a foglalkoztatási 

stratégiánk egyik fő céljaként jelenik meg, teljes mértékben megfelelve a vonatkozó értékelési 

szempontoknak. 

c) Hozzájárulás munkahelyteremtéshez 

A képzésnek, tanácsadásoknak és mentorálásnak köszönhetően felkészült munkavállalókat 

kerülhetnek alkalmazásra a célterület vállalkozásai által, akik képesek lesznek a számukra 

biztosított korszerű munkakörnyezetben is ellátni a tőlük várt feladatokat. A paktum projekt 

megvalósítása során szoros együttműködést alakít ki a konzorcium (különös tekintettel) a fiatal és 

az 50 év feletti hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok és az azok foglalkoztatását elősegítő 

társadalmi szervezetekkel. A program megvalósítása során szakmai véleményük beépítésre kerül. A 

programban résztvevők között lesznek hátrányos helyzetű álláskereső fiatalok és 50 év felettiek is, 

akiknek sikerei példaként és akár multiplikátorként (sokszorozó hatásúként) is működhetnek az 

adott csoport gazdasági helyzetére tekintettel. A projekt megvalósításának köszönhetően az elnyert 

támogatás segítségével a célcsoportból: 

 810 fő vesz részt a foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban, 

 354 fő jut a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz, 

 minimálisan 210 fő részesül képzésben és 

 230 fő rendelkezik állással a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a 

támogatás után hat hónappal. 

2.2. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések 

hatásterülete 

Halmozottan hátrányos, vagy kiemelt figyelmet érdemlő rétegek 

Tudjuk, hogy a projekt megvalósítása során az indikátorok teljesítése érdekében meríthetünk a 

megvalósítási területen dolgozó közfoglalkoztatottak közül is, hiszen a kormány célul tűzte ki, hogy 

közülük a lehető legtöbb embert reintegrálni kell a versenyszféra munkavállalói közé. A térségben 

nem kiemelkedően magas a közfoglalkoztatás, de a számuk jelentősnek mondható az 
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indikátorszámok ismeretében. Társadalmi státuszuk minimum hátrányos helyzetű. 

Az elemzési területen és a megvalósítási területen egyaránt hullámzó tendenciát mutat a 

közfoglalkoztatásban résztvevők száma. Az elemzési területen 2014-ben 3835 fő volt 

közfoglalkoztatott, 2015-ben 3719 fő, 2016-ban 3995 fő. Ugyanez a szám a megvalósítási területen 

a következőképpen alakult: 2014-ben 1208 fő vett részt a közfoglalkoztatásban, 2015-ben 985 fő, 

ami az előző évhez képest 18,5%-os csökkenés, majd 2016-ban ismét növekedett a számuk1099 

főre, ami az előző évhez képest 11,6%-os növekedést jelent. 

Az Ajkai járásban 2014-ben 434 fő vett részt a közfoglalkoztatásban, 2015-ben 318 fő, ami az előző 

évhez képest 26,7%-os csökkenés, majd 2016-ban ismét növekedett a számuk 352 főre, ami az 

előző évhez képest 10,7%-os növekedést jelent. Ez a szám a járás munkavállalási korú 

népességének 1,3%-a. 

A Tapolcai járásban 2014-ben 492 fő vett részt a közfoglalkoztatásban, 2015-ben 442 fő, ami az 

előző évhez képest 10,2%-os csökkenés, majd 2016-ban ismét növekedett a számuk 495 főre, ami 

az előző évhez képest 12%-os növekedést jelent. Ez a szám a járás munkavállalási korú 

népességének 2%-a. 

A Zirci járásban 2014-ben 282 fő vett részt a közfoglalkoztatásban, 2015-ben 225 fő, ami az előző 

évhez képest 20,2%-os csökkenés, majd 2016-ban ismét növekedett a számuk 252 főre, ami az 

előző évhez képest 12%-os növekedést jelent. Ez a szám a járás munkavállalási korú népességének 

1,9%-a. 

A fenti adatokból kiviláglik, hogy a megvalósítási területen az Ajkai járásban a legkisebb a 

közfoglalkoztatottak aránya a munkavállalási korú népesség számához képest, míg a másik két 

járásban közel azonos ez az arány. 

A közfoglalkoztatottak nemek szerinti megoszlása már érdekesebb számokat mutat. Az elemzési 

területen 2014-ben a férfiak aránya a közfoglalkoztatottak között 54% volt, 2015-ben lecsökkent 

50%-ra, tehát ekviválódott a nemek szerinti megoszlás, majd 2016-ban tovább csökkent a férfiak 

aránya, 49,6%-ra, tehát három év alatt megfordult az arány és a nők felé billent a mérleg a 

közfoglalkoztatottak tekintetében, még ha csak kismértékben is. 

A megvalósítási területen 2014-ben a férfiak aránya a közfoglalkoztatottak között 53,6% volt, 2015-

ben megnőtt 54,7%-ra, majd 2016-ban csökkent a férfiak aránya, 50,3%-ra, tehát három év alatt 
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ekviválódott az arány a közfoglalkoztatottak tekintetében. 

Az Ajkai járásban 2014-ben a férfiak aránya a közfoglalkoztatottak között 55,2% volt, 2015-ben 

csökkent 53,5%-ra, majd 2016-ban tovább csökkent a férfiak aránya, 51,7%-ra, tehát három év alatt 

ezen a területen is megfigyelhető a nemek közti arányok kiegyenlítődése a közfoglalkoztatottak 

tekintetében. 

A Tapolcai járásban 2014-ben a férfiak aránya a közfoglalkoztatottak között 53,7% volt, 2015-ben 

megnőtt 56,8%-ra, majd 2016-ban lecsökkent a férfiak aránya, 50,7%-ra, tehát három év alatt ezen 

a területen is megfigyelhető a nemek közti arányok lassú kiegyenlítődése a közfoglalkoztatottak 

tekintetében. 

A Zirci járásban 2014-ben a férfiak aránya a közfoglalkoztatottak között 50,7% volt, 2015-ben 

megnőtt 52%-ra, majd 2016-ban lecsökkent a férfiak aránya, 47,6%-ra, tehát három év alatt ezen a 

területen megfigyelhető a nemek közti arányok fordulata a nők javára a közfoglalkoztatottak 

tekintetében. 

A projekt szempontjából fontos képzettségi mutatók a közfoglalkoztatottak között a 

következőképpen alakulnak az elemzési területen a legutolsó vizsgált évben, azaz 2016-ban. 

Legmagasabb az általános iskolát végzettek száma, arányaiban 48,5%. Őket követik a szakmunkás 

képzettséget szerzettek, arányuk 32%. A szakközépiskolát végzettek aránya 12,3%, a gimnáziumi 

érettségivel rendelkezők aránya 8,4%. Őket követik az általános iskolai végzettség nélküliek 8%-kal 

és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők zárják a sort 4,3%-kal. Láthatjuk, hogy a 

közfoglalkoztatottak között a szakképesítés nélküliek aránya 56,5%, ami azt jelenti, hogy csak ezt a 

számot tekintve is indokolt lesz odafigyelni a szakképzésre a projekten belül. 

A foglalkoztatási együttműködési projekt szempontjából munkaerő-tartalékba soroljuk azokat a 15-

64 év közötti embereket, akik vagy munkanélküliek (akik egy adott időpontban képesek és akarnak 

is dolgozni, mégsem találnak munkát), vagy munkát keresők, de azt kezdeni nem tudók, vagy akik 

szeretnének dolgozni, de valamilyen okból nem keresnek állást, illetve a 15. életévüket betöltött 

tanulókat, közülük azokat, akik 2017-ben, 2018-ban vagy 2019-ben szereznek valamilyen 

szakképesítést, illetve diplomát. 

A munkaerő tartalék megállapításához először is rögzíteni kell a projekt megvalósításának 

célcsoportjait, ezek a következők: 



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

 

77 

 

 Legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik 

 25. életévét nem töltötte be 

 30 év alatti pályakezdő álláskereső 

 50. életévét betöltötte 

 Legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőtt 

 GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérők 

 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

 Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek:  

◦ a legalább 6 hónapja álláskeresőként nyilvántartottak;  

◦ azok a nők, akik legalább 5 hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, a programba vonás 

időpontjában 35. életévüket betöltötték és szakiskolai, szakmunkásképző, 

szakközépiskolai vagy gimnáziumi végzettséggel rendelkeznek;  

◦ azok a nők, akik legalább 4 hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, a programba vonás 

időpontjában 45. életévüket betöltötték és szakiskolai, szakmunkásképző, 

szakközépiskolai vagy gimnáziumi végzettséggel rendelkeznek;  

◦ a legalább 3 hónapja álláskeresőként nyilvántartott olyan személyek, akiknek a 

foglalkoztatási szerv ezen idő alatt nem tudott megfelelő állásajánlatot kínálni;  

 az elavult szakképesítéssel rendelkezők (szakképesítését a programba vonást megelőzően 

legalább 15 évvel szerezte és legalább 5 éve nem dolgozott az adott szakképesítést igénylő 

munkakörben) 

 Megváltozott munkaképességű személyek 

 Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

 Közfoglalkoztatottak 

A merítési lehetőség meglehetősen széles, hiszen egyrészt ismerjük a munkavállalási korban levők 

számát és ismerjük a foglalkoztatottak számát is. (Másrészt a megemlített társadalmi csoportok 

kivétel nélkül hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi státuszban van.) A kettő közti 

különbség adja a munkaerő tartalék bázisát, amelyet további tényezőkkel kell szűkítenünk. Ezek a 
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tényezők az alábbiak: 

 15. életévüket betöltött, nappali tagozaton tanuló diákok (számuk a megvalósítási területen 

4200 fő – kerekített szám) 

 öregségi alapon nyugdíjasok (számuk a megvalósítási területen 16400 fő) 

 külföldön dolgozók (nincs adat) 

Azt, hogy jelenleg hányan dolgoznak ténylegesen külföldön, nehéz megbecsülni, mint ahogy a 

szabad munkaerő-áramlás körülményei között a migráció klasszikus definíciója sem igazán 

használható. A hazai adatforrások csak a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjairól 

szolgáltatnak többé-kevésbé megbízható adatot, amelybe úgy tűnik, már nem számolják bele a csak 

saját megélhetésükről gondoskodó fiatalokat, még akkor sem, ha állandó lakcímük továbbra is 

szüleikével megegyező. Nincs információ azok számáról sem, akik családjukkal együtt költöznek, 

akárcsak rövid időszakra is, külföldre. A diákok és a nyugdíjasok számára vannak adataink, lásd 

fentebb. 
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3. táblázat: A munkaerő tartalék mérete a megvalósítási területen: 

 

Munkaképes korúak: 66 263 fő 

Foglalkoztatott: 41 000 fő 

Közfoglalkoztatott: 1 099 fő 

Álláskereső: 1 812 fő 

Nappali tagozatos 15. évet betöltött diák: 4 200 fő 

Öregségi Nyugdíjas: 16 400 fő 

 

A számítás menete: Munkaképes korúak – Foglalkoztatottak - Nappali tagozatos 15. évet betöltött 

diákok – Öregségi nyugdíjasok + Közfoglalkoztatottak + Álláskeresők = Indikátor teljesítéshez 

szóba jöhető népesség (munkaerő tartalék). 

A konkrét számok alapján: 66263 – 41000 – 4200 – 16400 + 1099 + 1812 = 7574 fő, azaz 

számszakilag megközelítőleg ennyien állnak rendelkezésünkre a megvalósítási területen (Ajkai, 

Tapolcai, Zirci járások) az indikátorszámok teljesítéséhez, tekintettel arra, hogy a nappali tagozatos 

diákok száma becsült adat, plusz-mínusz 200 fő eltéréssel. Ezt a számot mégsem tekinthetjük egzakt 

eredménynek, tekintettel a külföldön dolgozók számának hiányára. 

Az adatok pontosítása érdekében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztályának bevonásával részletes statisztikai adatgyűjtés indul a paktum 

területen regisztrált hátrányos helyzetű álláskeresőkről, továbbá pontosan feltérképezzük a 

fogyatékkal élők körét és az inaktív személyeket. Információkat gyűjtünk szakmai végzettségükről, 

kompetenciáikról, melyek alapján aztán célzott célcsoport elérését célzó tevékenységek, és képzési 

programok révén bevonhatók a projekt munkaerő-piaci tevékenységeibe. 

Célcsoportok kibontása 

a) A mélyszegénységben élők és a romák: ebbe a körbe azon veszélyeztetett csoportokba tartozók 

sorolhatók, mint például a nagycsaládok, egyszülős családok, idősek, fogyatékkal élők, a tartós 

munkanélküliek, a pályakezdő és az idősebb munkanélküliek, valamint a munkanélküli családban 

élő fiatalok. Ezen csoportokra jellemző a magasabb munkanélküliségi ráta, nagyobb arányban 

maradnak ki az oktatási rendszerből, sújthatja őket a pénzügyi kirekesztődés, és hiányosak az 

életvezetési ismereteik is. 

b) A különböző társadalmi csoportokba tartozó fiatalkorúak: elsősorban a 2017-es és 2018-as, 2019-

es évben a munkaerő piacra kerülő végzős diákok, hallgatók, továbbá a fiatal álláskeresők (30 év 
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alatti pályakezdő álláskeresők). 

c) Nők: elsősorban a kisgyermeket nevelő anyák, akik a munkaerőpiacra való visszatérésükkor 

szembesülhetnek a hátrányos helyzetbe való kerülésükkel, továbbá a családon belüli bántalmazással 

érintett, védelemre szoruló nők. 

d) Idősek: egyrészről az 50 feletti munkavállalók és álláskeresők, másrészről az időskorúak közül 

azok, akik képesek és motiváltak abban, hogy aktív szerepet vállaljanak a munkaerő-piacon, hogy 

tudásukat hasznosítsák, illetve munkavégzésük során megismerjék és használják a 21. század 

hétköznapi eszközeit. 

e) Fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek: az érintett személyek mellett az ellátást 

végző családtagok is, elsősorban alternatív formájú munkavégzés kapcsán, mint pl. a távmunka, 

részidős munka, akadálymentes munka, stb. 

f) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, akik kiszorultak a nyílt munkaerőpiacról, 

kompetenciafejlesztésre szorulnak, illetve képzésekben való részvételük indokolt a 

versenyszférában történő elhelyezkedésük érdekében. 

g) Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek: 

 a legalább 6 hónapja álláskeresőként nyilvántartottak; 

 a legalább 3 hónapja álláskeresőként nyilvántartott olyan személyek, akiknek a 

foglalkoztatási szerv ezen idő alatt nem tudott megfelelő állásajánlatot kínálni; 

 az elavult szakképesítéssel rendelkezők (szakképesítését a programba vonást megelőzően 

legalább 15 évvel szerezte és legalább 5 éve nem dolgozott az adott szakképesítést igénylő 

munkakörben) 

 álláskeresési ellátásukat már kimerített álláskeresők 

A projekt közvetett célcsoportjait két nagy részre oszthatjuk: 

 az első kategóriába a fenti csoportba tartozó érintettek családtagjai, illetve a velük szoros 

anyagi viszonyban lévő személyek, akik azáltal, hogy a közvetlen célcsoport tagjai rendezett 

anyagi körülmények közé kerülnek, szintén felszabadulhatnak az anyagi terhek alól. 

Továbbá ide sorolhatjuk a közvetlen célcsoport tagjaival érintkező helyi közösségeket is, 

akik a preferált csoport tagjait érintő életminőség-javulással párhuzamosan erősíthetik a 
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helyi identitás és a helyhez való kötődés érzését a közösség tagjaiban; 

 a másik csoportba a földrajzi értelemben vett nagyobb távolságban élők, elsősorban a 

megye, illetve a paktum terület vonzáskörzete területén élők sorolhatók (akik akár hasonló 

problémákkal küzdenek, mint a megcélzott csoport tagjai), akik a projektben realizált 

eredményeket jó gyakorlatokként adaptálhatják a saját térségükben, illetve közösségükben, 

gazdasági érdekcsoportokban. 

A projekt érintettjei szintén két nagy kategóriába sorolhatók: 

 A projektben aktív szerepet játszó konzorciumi partnerek tekintettel arra, hogy összefogásuk 

és a projektben vállalt szerepük hosszas előkészítő és egyeztető munka eredményeként jött 

létre azzal a céllal, hogy hozzásegítsék a paktum terület térségét a munka-erőpiaci helyzet 

javulásához. 

 A tervek elkészítésében, valamint a projekt eredményeinek fenntartásában (azaz 

együttműködések, közösségek életben tartása, foglalkoztatottak tovább való alkalmazása, 

stb.) több munkáltató, önkormányzat, civil szervezet és helyi szerveződés vesz részt. 

A tervek szerint a projekt megvalósítási szakaszának egyik első komoly lépése a stratégia 

megalkotása, amelyre ráépül a projekt teljes megvalósítási időszaka, továbbá az eredmények 

hatékony fenntartása is.  

A stratégia kidolgozásában fontos szerepet szánunk a célcsoportok képviselőin túl az érintett 

szervezeteknek is, aktívan be kívánjuk őket vonni a célok és tevékenységek meghatározásába, mivel 

a konzorciumi tagok mellett ezen szervezetek átfogó képet alkotnak a tevékenységi körük okán a 

projekt által érintett célcsoportok helyzetére vonatkozóan. Az ezt megelőző időszakban is történt, 

illetve történik egyeztetés a fontosabb szervezetekkel, de a stratégia kidolgozása során rendszeres 

ülések és szakmai viták fognak zajlani. 

A tervezett fejlesztés tevékenységeit összefoglalva a következő elvárásaink fogalmazódnak meg a 

projekttel kapcsolatban: 

 a korábbi részekben bemutatottak szerint a paktum terület egyik fő problémáját a magas 

elvándorlási hajlandóság okozza, főként a fiatalabb és szakmailag képzett csoportok 

körében, ezért a projekt egyik fő célja a tendencia gyengítése, illetve visszafordítása; 

 a további gondot az átlagosan alacsony munkanélküliség mellett a tartósan inaktív csoportok 
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léte jelenti, főként az alacsonyabb képzettségi szinttel rendelkezők és nem megfelelően 

motivált személyek magas száma miatt; ennek a helyzetnek az enyhítése a projekt másik fő 

feladata: olyan konstrukciók kidolgozása és alkalmazása, mely révén minél több érintett 

személy újonnan vagy újra megtalálja a helyét a munkaerőpiacon 

Az alábbiakban információt nyújtunk a megye járásairól, különös tekintettel a közfoglalkoztatottak 

és az álláskeresők számára, ugyanis ezek az információk bírnak relevanciával a jelen projekt 

megvalósításában.  

Ajkai járás 

Ajka a Bakony-hegység délnyugati lejtőjén, a Balatontól 35 km-re fekszik. A megye harmadik 

legnagyobb települése, mely városi ranggal 1959 óta bír. 1971 és 1983 között járási székhely volt. 

Az Ajkai Járási Hivatalhoz tartozó települések száma 11. Területe alapján a harmadik legkisebb, 

népességét tekintve a harmadik legnagyobb járás a megyében. A járás egyetlen városa Ajka, ahol a 

lakosság háromnegyede él. A további 10 falu közül csak egynek a lélekszáma haladja meg a 2.000 

főt. 5 közvetlenül határos a székhelytelepüléssel, de a távolabbiak is 18 km-en belül találhatóak. 

Járási székhely: Ajka  

Illetékességi terület: Ajka, Csehbánya, Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Nyirád, Öcs, 

Szőc, Úrkút, Városlőd  

Területe 320,71 km², népessége 39 154 fő, népsűrűsége pedig 122 fő/km². 

Közfoglalkoztatottak száma 2016 év végén: 352 fő, ebből 170 nő, 182 férfi, ebből 166 fő nem 

rendelkezik szakképesítéssel és 20 fő nem fejezte be az általános iskolát. 

Szerkezetileg a Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködéshez tartozik. 

A megye területének 7,7%-án itt él a népesség 11,5%-a, 40 ezer fő. Népessége erőteljesen (a 

Veszprém nélküli megyei átlagot kétszeresen meghaladó mértékben) csökken. Gazdasága a korábbi 

bányászat és a nehézipar leépülése után átalakult. Jelentős járműipari beszállító cégek telepedtek le 

a városban. Érzékelhetők a megújulás, a szerkezetváltás, az új stratégiai iparágak térnyerésének 

jelei. A 8-as főút kapcsolatrendszere által meghatározottan a város része a megye gazdasági 

térszerkezetét meghatározó ipari-, innovációs tengelynek. Város és térsége nem képez szerves 

egységet. A kistérségi (járás) határ elkülönül a tényleges térkapcsolatoktól. Meghatározó a Bakonyi 
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táj, mit érték, valamint azok a bányakincsek (bauxit, szén) amelyek hasznosítása fejlesztési 

lehetőség. 

4. ábra: Ajka járás térképe (Forrás: járások.info.hu) 
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Balatonalmádi járás 

A Kormány eredeti elképzelései szerint Veszprém megyében 9 járás került volna kialakításra, a 

tervezett székhely-települések között Balatonalmádi nem szerepelt. A koncepció társadalmi, 

önkormányzati vitájának eredményeként született meg a végső döntés, amelynek értelmében 

kialakításra került e járás. 

A Balatonalmádi Járási Hivatal illetékességi területéhez 11 település tartozik. Ezen települések 

közül három város: Balatonalmádi, Balatonfűzfő és Balatonkenese 

Járási székhely: Balatonalmádi 

Illetékességi terület: Balatonakarattya, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, 

Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi 

Területe 239,75 km², népessége 24 479 fő, népsűrűsége pedig 102 fő/km². 

Közfoglalkoztatottak száma 2016 év végén: 271 fő, ebből 140 nő, 131 férfi, ebből 95 fő nem 

rendelkezik szakképesítéssel és 4 fő nem fejezte be az általános iskolát. 

Szerkezetileg a Balatonfüred és Balatonalmádi járások közigazgatási területén megvalósuló 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködéshez tartozik. 

A térség a Balaton keleti medencéje partján fekvő alapvetően sík illetve alacsony dombsági vidék. A 

térségbe költözők száma jelentősen meghaladja az elköltözőkét, viszont erősen elöregedő 

korszerkezete miatt összességében népessége csökkenő. A térség életében meghatározó turizmus 

mellett gazdaságában szerepet kap az ipar és jó mezőgazdasági területekkel is rendelkezik. A 

gazdaság és a foglalkoztatás sajátossága az erős szezonalitás az idegenforgalomban és a 

munkaerőpiacon egyaránt. 
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5. ábra: Balatonalmádi járás térképe (Forrás: járások.info.hu) 
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Balatonfüredi járás  

Balatonfüred, a Balaton északi partjának „fővárosa” tradicionálisan járási székhely település volt. A 

Balatonfüredi Járási Hivatalhoz sorolt 22 település közül csupán Balatonfüred rendelkezik városi 

ranggal. 

Járási székhely: Balatonfüred 

Illetékességi terület: Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Balatonszőlős, 

Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, 

Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka 

Területe 357,75 km², népessége 24 250 fő, népsűrűsége pedig 68 fő/km². 

Közfoglalkoztatottak száma 2016 év végén: 224 fő, ebből 102 nő, 122 férfi, ebből 82 fő nem 

rendelkezik szakképesítéssel és 2 fő nem fejezte be az általános iskolát. 

Szerkezetileg a Balatonfüred és Balatonalmádi járások közigazgatási területén megvalósuló 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködéshez tartozik. 

A Balaton északi partjának középső részét és a Balatoni Riviérát magába foglaló térség. 

Balatonfüred a megye és az egész Balaton-térség kiemelkedő turisztikai központja. Kistelepüléseit 

az elvándorlás sújtja, de a megye azon három térségének egyike, amely összességében 

bevándorlásból növeli népességét. A gazdaság meghatározó ágazata az idegenforgalom, amely 

egyszerre előny és hátrány, mivel a szezonális hatás a gazdaság bevételeiben és a foglalkoztatásban 

is erőteljesen érvényesül. A térséget feltáró 71-es főút zsúfoltsága nyári időszakban kritikus, észak-

déli irányú kapcsolatai hiányosak. 
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6. ábra: Balatonfüred járás térképe (Forrás: járások.info.hu) 
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Devecseri járás  

Devecser a Somló-hegy közelében, meghatározó jelentőségű közlekedési utak találkozása mentén 

helyezkedik el. 1971-ig járási székhely volt, a városi rangot 1997-ben nyerte e. A Devecseri Járási 

Hivatalhoz tartozó települések száma 28. A lakónépesség száma és a terület népsűrűsége alapján a 

megye legkisebb járása. 

Járási székhely: Devecser 

Illetékességi terület: Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Doba, Egeralja, 

Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, 

Nagyalásony, Nagypirit, Noszlop, Oroszi, Pusztamiske, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, 

Somlóvecse, Tüskevár, Vid 

Területe 421,73 km², népessége 14 948 fő, népsűrűsége pedig 35 fő/km². 

Közfoglalkoztatottak száma 2016 év végén: 552 fő, ebből 252 nő, 299 férfi, ebből 364 fő nem 

rendelkezik szakképesítéssel és 69 fő nem fejezte be az általános iskolát. 

Szerkezetileg a Sümeg és Devecser járások közigazgatási területén megvalósuló foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködéshez tartozik. 

Az ajkai térségről levált járás a Somló térségét és a Marcal völgye Veszprém megyei településeit 

tömöríti. Sajátossága (egyúttal hátránya is) a megyehatár melletti döntően aprófalvas 

településrendszer. Alapvetően mezőgazdasági térség. Itt, a megye területének 8,4%-án él a megyei 

népesség 4,2%-a. A megyén belül ez a legerőteljesebben csökkenő népességű térség (-6% az elmúlt 

10 évben). A Somlyó hegy szőlőtermesztése és az erre alapozott borászat kiemelkedő potenciál, a 

falusi turizmus fejlesztése pedig elsősorban lehetőség. A térségben nincs olyan jelentős ipar, 

amelyre a fejlődést alapozni lehet. Sajátos értéke a megőrzött helyi (népi) kultúra. 
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7. ábra: Devecser járás térképe (Forrás: járások.info.hu) 
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Pápai járás  

A Pápai járás a Kisalföld és a Bakony találkozásánál, Veszprém megye északi részén fekszik. Pápa 

a megye második legnagyobb települése, melynek évszázadok óta körzetközponti szerepe van. A 

tanácsrendszer bevezetése előtt, illetve annak megszűnésekor is járási székhely volt. A Pápai Járási 

Hivatalhoz tartozó települések száma 49. Területe és a települései száma alapján a megye 

legnagyobb járása. A járás egyetlen városa Pápa, ahol a lakosság több mint fele él. 

Járási székhely: Pápa 

Illetékességi terület: Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonypölöske, Bakonyság, 

Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Egyházaskesző, 

Ganna, Gecse, Gic, Homokbödöge, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, 

Lovászpatona, Magyargencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, 

Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, 

Nóráp, Nyárád, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, 

Várkesző, Vaszar, Vinár 

Területe 1 022 km², népessége 58 935 fő, népsűrűsége pedig 58 fő/km². 

Közfoglalkoztatottak száma 2016 év végén: 925 fő, ebből 487 nő, 438 férfi, ebből 485 fő nem 

rendelkezik szakképesítéssel és 97 fő nem fejezte be az általános iskolát. 

Szerkezetileg a Pápai járás közigazgatási területén megvalósuló foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködéshez tartozik. 

A megye északi határán fekvő térség kettős kötődésű. Egyrészt meghatározza Győr közelsége, a 

győri gazdaság nyújtotta foglalkoztatási és gazdasági együttműködési lehetőségek, másrészt a 

hagyományosan Veszprém megyei kötődés és identitás. E területen (a megye területének 22%-án) él 

a népesség 16%-a, 60.823 fő. Térszerkezetében elkülönül a Pápa-Győr tengely menti (és közeli) 

települések zónája az attól távolabb fekvő, jellemzően hátrányokkal terhelt, Vas, illetve a Győr-

Moson-Sopron megyékkel határos térségekétől. Iparát Pápa gazdasága határozza meg, amelyben a 

győri járműipari kapcsolatok mellett az élelmiszeripar, a feldolgozóipar a meghatározó. 

Várostérsége jellemzően vidéki, mezőgazdasági térség. 
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8. ábra:Pápa járás térképe (Forrás: járások.info.hu) 
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Sümegi járás 

Sümeg a Tapolcai-medencét a Kisalfölddel összekötő völgyben található. 1966-ig járási székhely - 

1950-ig Zala megye részeként -, 1984 óta város.  A Sümegi Járási Hivatalhoz tartozó települések 

száma 21. A terület mérete alapján a harmadik, a lakónépesség számához és a népsűrűséghez 

viszonyítva a második legkisebb járás a megyében. 

Járási székhely: Sümeg 

Illetékességi terület: Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, Hetyefő, 

Hosztót, Káptalanfa, Megyer, Nemeshany, Rigács, Sümegprága, Szentimrefalva, Ukk, 

Veszprémgalsa, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes, Zalaszegvár  

Területe 306,48 km², népessége 15 390 fő, népsűrűsége pedig 50 fő/km². 

Közfoglalkoztatottak száma 2016 év végén: 485 fő, ebből 246 nő, 239 férfi, ebből 270 fő nem 

rendelkezik szakképesítéssel és 43 fő nem fejezte be az általános iskolát. 

Szerkezetileg a Sümeg és Devecser járások közigazgatási területén megvalósuló foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködéshez tartozik. 

Veszprém megye egyik legkisebb téregysége, ahol a megye területének 6,6%-án él a lakosság 4,4%-

a, 16 ezer fő. Népessége átlagot meghaladó mértékben csökken. Hátrányos helyzetű, kiemelkedő 

adottságokkal nem, de jelenős turisztikai vonzerővel bíró agrártérség, ahol érződik Zala megyéből 

(Zalaegerszeg, Jánosháza és Sárvár) Vas megyéből pedig Jánosháza gazdasági kisugárzása 

(elsősorban a foglalkoztatásban). A ténylegesen egységet alkotó települések köre (a járás területén 

túl) kiterjed Zala megye területén a megyehatárszéli Zalaszántó Sümegcsehi, Mihályfa, Vas megye 

területén pedig Nyírád településekre. Sümeg és Tapolca ikervárosok. Térségük együttesen képez 

funkcionális várostérséget a Balaton nyugati kapujában. Sümeg műemlékváros (barokk város). 
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9. ábra: Sümeg járás térképe (Forrás: járások.info.hu) 
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Tapolcai járás  

Tapolca a Tapolcai-medence közepén, ősi közlekedési utak csomópontjában helyezkedik el. A 

tanácsrendszer előtt (1950-ig Zala megye részekén) és a járások megszűnésekor is járási székhely. A 

városi rangot 1966-ban nyerte el. A Tapolcai Járási Hivatalhoz tartozó települések száma 33. A 

második legtöbb települést magában foglaló és a harmadik legnagyobb területű járás a megyében. 

Tapolcán kívül - ahol a járás lakóinak csaknem fele él – 2004 óta város Badacsonytomaj is. 

Járási székhely: Tapolca 

Illetékességi terület: Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, 

Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, 

Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, 

Monostorapáti, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, 

Szigliget, Taliándörögd, Uzsa, Vigántpetend, Zalahaláp 

Területe 540,30 km², népessége 34 689 fő, népsűrűsége pedig 64 fő/km². 

Közfoglalkoztatottak száma 2016 év végén: 496 fő, ebből 245 nő, 251 férfi, ebből 212 fő nem 

rendelkezik szakképesítéssel és 21 fő nem fejezte be az általános iskolát. 

Szerkezetileg a Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködéshez tartozik. 

Veszprém megye DNy-i, – területe döntő többségében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetéhez tartozó – 

részén a megye területének 11,7%-án itt él a megye lakosságának 10%-a. Népessége (a megyei 

átlagnak megfelelő mértékben) csökkenő. Tapolca Sümeggel együttműködő „ikerváros”. Térségük 

együttesen képez funkcionális várostérséget a Balaton nyugati kapujában, amelyhez a Káli medence 

(Kékkút térsége) is kapcsolódik. Tapolca 18 ezer fő népességű harmonikusan fejlődő, attraktív 

kisváros, jellemzően mezőgazdasági térségének szerves gazdasági- közigazgatási és szolgáltatási 

központja. Hagyományos borászati központ. Kiemelkedő értéke a tavas-barlang és a gyógyászati 

célra is hasznosított Kórház-barlang és az egyediségekben gazdag, vonzó (épített és természeti) 

települési környezet. 
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10. ábra: Tapolca járás térképe (Forrás: járások.info.hu) 
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Várpalotai járás 

A Várpalotai járáshoz sorolt 8 település közül kettő város: Várpalota és Berhida. A megye 

„legkisebb” járásának területe 294 km2, népessége azonban jelentős. A lakónépesség számát 

tekintve a megye negyedik legnagyobb járásának tekinthető. 

Járási székhely: Várpalota 

Illetékességi terület: Berhida, Jásd, Ősi, Öskü, Pétfürdő, Tés, Vilonya 

Területe 294,28 km², népessége 37 451 fő, népsűrűsége pedig 127 fő/km². 

Közfoglalkoztatottak száma 2016 év végén: 441 fő, ebből 241 nő, 200 férfi, ebből 249 fő nem 

rendelkezik szakképesítéssel és 22 fő nem fejezte be az általános iskolát. 

Szerkezetileg a Várpalotai járás közigazgatási területén megvalósuló foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködéshez tartozik. 

A térség déli fele a Sárrét vizekben gazdag, jobbára sík vidékén, a 8-as főúttól északra fekvő része, 

a Bakony legkeletibb nyúlványain helyezkedik el. Népessége csökkenő, de demográfiai mutatói a 

megye egészéhez képest némileg jobbak. Egykori nehézipari térség, mára magas 

munkanélküliséggel sújtott. Meglévő ipari infrastruktúrája és szénvagyona potenciális erőforrás. A 

térséget átszelő 8-as főút bekapcsolja az országos vérkeringésbe, de kistelepülései rosszul 

megközelíthetők vagy zsáktelepülések, nem megfelelő a településközi kapcsolat. 

11. ábra: Várpalota járás térképe (Forrás: járások.info.hu) 

 

 



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

 

104 

 

 



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

 

105 

 

Zirci járás  

Zirc a Magas-Bakonyban fekvő kisváros. 1970-ig járási székhely, 1984 óta város. A Zirci Járási 

Hivatalhoz tartozó települések száma 15. A lakónépesség és a terület nagysága alapján a megye 

közepes méretű járása. A járás egyetlen városa a székhelytelepülés. 

Járási székhely: Zirc 

Illetékességi terület: Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár, 

Csesznek, Csetény, Dudar, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár 

Területe 331,02 km², népessége 19 516 fő, népsűrűsége pedig 59 fő/km² 

Közfoglalkoztatottak száma 2016 év végén: 249 fő, ebből 129 nő, 120 férfi, ebből 111 fő nem 

rendelkezik szakképesítéssel és 18 fő nem fejezte be az általános iskolát. 

Szerkezetileg a Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködéshez tartozik. 

A térség a Bakony magas erdősültségű tájain fekszik, egy része a Magas-Bakony Tájvédelmi 

Körzethez tartozik. Egyetlen városa Zirc, rajta kívül kistelepülések alkotják. Népessége csökkenő, a 

megyei átlagnál súlyosabb mértékű elvándorlás sújtja. A Veszprém irányú kapcsolatrendszer 

meghatározó a térség életében, de Győr és Mór gazdasági, munkaerőpiaci vonzása is számottevő. 

Mindkét várossal a 82-es főút teremt kapcsolatot. A térség legfontosabb potenciálját az 

erdőgazdálkodás és fafeldolgozás mellett az idegenforgalom bázisaként jelentős erdőségei és 

természeti, táji környezete jelentik. 

12. ábra: Zirc járás térképe (Forrás: járások.info.hu) 
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Veszprémi járás  

Területét illetően a megye második, lakosságszámát tekintve a megye legnagyobb járása a 

Veszprémi. A Veszprémi Járási Hivatalhoz sorolt 19 település közül kettő város: Veszprém MJV és 

Herend. 

Járási székhely: Veszprém MJV 

Illetékességi terület: Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, 

Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Szentkirályszabadja, Tótvázsony, 

Veszprémfajsz, Vöröstó 

Területe 629,61 km², népessége 82 353 fő, népsűrűsége pedig 131 fő/km². 

Közfoglalkoztatottak száma 2016 év végén: 540 fő, ebből 299 nő, 241 férfi, ebből 220 fő nem 

rendelkezik szakképesítéssel és 19 fő nem fejezte be az általános iskolát. 

Szerkezetileg a Veszprém MJV és járása közigazgatási területén megvalósuló foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködéshez tartozik. 

A megye legnagyobb térsége, ahol a terület 14%-án a lakosság 22%-a, 81 ezer fő él. Népessége 

stabil, Veszprém népessége pedig a beköltözések által növekvő. Veszprém Székesfehérvárral együtt 

a Közép-Dunántúli térség központja. Megyeszékhely, térségközpont. Itt koncentrálódik a megye 

gazdaságának mintegy harmada. Jelentős fejlődési potenciállal, innovációs képességgel rendelkező 

város. Szerepe meghatározó a kereskedelemben, a szolgáltatásokban és a közszolgáltatásokban 

egyaránt. Egyetemi város, iskolaváros. A történelmi hagyományok ápolásának és a kultúrának 

városa. Egyházi- és katonai központ. Az egyik legélhetőbb magyar középváros. Gazdasági tere 

kiterjedt (elsősorban K-Ny irányban a 8-as főút mentén) 
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13. ábra: Veszprém Megyei Jogú Város járás térképe (Forrás: járások.info.hu) 
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2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása 

A támogatási kérelem céljai eléréséhez a projektet egy három tagból álló konzorcium valósítja meg. 

A konzorcium vezetője Veszprém Megyei Önkormányzat, amely a támogatási felhívás szerinti A. 
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Főtevékenységhez kapcsolódó feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatallal 

együttesen látja el. 

A konzorcium tagja Veszprém Megyei Kormányhivatal is, aki egyetemlegesen felel a támogatási 

felhívás szerinti B. Főtevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátásáért, vagyis a Munkaerő-piaci 

programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrész 

végrehajtásáért. 

A Konzorciumi tagok által vállalt, a felhívás 3.1.1 és 3.1.2 pontjaiban szereplő Önállóan 

támogatható tevékenységek, valamint Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó 

tevékenységek a projekt teljes műszaki-szakmai tartalmát áthatják. Az alábbi összefoglaló táblázatok 

a konzorcium tagjai közötti feladatmegosztást mutatják be. A vállalt tevékenységek az MT 4.1.2 

fejezetében kifejtésre kerülő konkrét projekttevékenységek műszaki szakmai tartalma által épülnek 

be a projekttervbe. 
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4. táblázat: Önállóan támogatható tevékenységek 

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

A. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. főtevékenység) kapcsolódóan 

a, helyi szintű foglalkoztatási megállapodások működtetéséhez kapcsolódó és nélkülözhetetlen 

tevékenységek, 

 
b,a helyi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi szereplők közötti 

kezdeményezések összehangolása; 

 c) figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az 

együttműködési hálózatban érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében, 

szemináriumok, workshopok, partnertalálkozók, konferenciák, szakmai és közösségi fórumok szervezése, 

a stratégiaalkotási folyamat előmozdítására és az együttműködés fenntartására valamint a program 

megvalósítására; 

 

d, érintett szereplők között foglalkoztatási együttműködési megállapodások elkészítése, szervezeti és 

működési szabályzat, valamint költségvetések kidolgozása megkötése és paktumiroda felállítása, 

működtetése 

 

e, partnerség-építés, külföldi és/vagy belföldi tanulmányút, országos és nemzetközi együttműködési 

hálózatokba történő bekapcsolódás támogatása, gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés 

(foglalkoztatási partnerség) működtetése; 

 f) foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az információáramlás javítása;   

g) foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzését és összehangolását célzó megyei 

szintű együttműködési hálózatok kialakítása, és működési feltételeinek megteremtése; 

 h) a térség gazdasági és foglalkoztatási jövőképének és stratégiájának kidolgozása, a megvalósítás 

koordinálása; a gazdasági - foglalkoztatási megállapodásokkal, és a foglalkoztatási stratégiával 

összhangban konkrét projektjavaslatok kidolgozása, gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési 

projektcsatorna-rendszer felállítása; munkaerő-piaci projektjavaslatok kezdeményezése, megvalósításuk 

segítése; 

 i) munkahelyek megtartásának segítése, munkahelyek teremtésének ösztönzése;  

 j) az oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása, az egész életen át tartó 

tanulás terjesztése;  
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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

l) munkaerő-piaci szolgáltatások és munkaerőpiaci vonatkozású vállalkozási tanácsadás rendszer 

működtetés és fejlesztése;  

 m) a projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen, tréningeken, képzéseken való részvétel;  

 n) a projektben résztvevők közötti folyamatos információcsere segítése, lebonyolítása, a projekt 

megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció az együttműködési hálózatban érintett 

partnerek között;  

 

o) a projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció a szélesebb nyilvánosság felé;  

 p) honlap kialakítása a partnerség erősítésére és a projektekben résztvevők közötti kommunikáció 

megkönnyítésére, valamint foglalkoztatási/munkáltatói fórumok működtetésére;   

r) megyei szintű paktumok ernyőszervezeti feladatainak támogatása: a megyében működő térségi 

paktumok együttműködésének és feladatainak koordinálása, monitoring tevékenység, TOP-5.1.2 

intézkedésben támogatásban részesíthető helyi paktumok és projektek generálása, helyi paktumok 

segítése, azok szakmai támogatása, helyi paktumok, együttműködések generálása, projektfejlesztés, a 

helyi menedzsment továbbképzése érdekében megyei paktum akadémia működtetése;   

t) foglalkoztatási paktumok működési tapasztalatainak összegyűjtését és megosztását szolgáló 

látogatások, rendezvények;   

u) kapcsolat gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési projektekkel, forráskoordináció segítése;   

B. Főtevékenység: Munkaerő-piaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) kapcsolódóan:  

 
a, A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó tevékenységek 

 b,A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek 

 

5. táblázat: Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

A. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. főtevékenység) kapcsolódóan 
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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

a) foglalkoztatási paktum létrehozása (az adott területi szinten jelenlévő, foglalkoztatás területén 

releváns szereplők megkeresése és bevonása (tagok kiválasztási módszertanának bemutatása) a 

foglalkoztatási megállapodásba (paktumszervezet)5, tagok közötti együttműködési megállapodás 

aláírása), valamint a paktum, megállapodás területi szintjére vonatkozó, részletes – valamennyi releváns 

gazdasági ágazatra és szezonális munkaerő-keresletre kitérő – foglalkoztatási helyzetelemzés készítése, 

melynek része - indikátorokkal, kutatásokkal, elemzésekkel, és/vagy szakértői véleményekkel 

alátámasztott - közös helyzetfeltárás, problémaelemzés a térség munkaerő-piacának jellemzőiről, a 

foglalkoztatás nehézségeiről, a kritikus pontokról és a beavatkozási elképzelésekről;  

 

b) paktum, megállapodás területi szintjére vonatkozó, a résztvevők által konszenzusos módszerrel 

elfogadott, a helyzetfeltárásból logikusan következő, térségi gazdaságfejlesztési célokhoz szorosan 

kötődő, foglalkoztatást és munkanélküliség elleni küzdelmet fókuszba állító, az állami, illetve az illetékes 

kormányhivatal munkaügyi politikájával összhangban álló lokális és átfogó programjaival szinergiában 

álló, részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása, beleértve kutatásokat, felméréseket, 

adatbázisokat, ágazati trendeket figyelő elemző és előrejelző rendszer felépítését, negyedéves vagy 

féléves megyei gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések készítését;  

 
c) a foglalkoztatási paktum stratégiájának/akciótervének megvalósítására reális ütemtervű 

munkaprogram kidolgozása, összhangban az országos foglalkoztatáspolitika, a térségi 

gazdaságfejlesztés és társadalompolitika szempontjaival. Stratégiai célrendszer megvalósítását szolgáló 

projekttervek kidolgozása, ezek szakmai tartalmának pontos meghatározása, a végrehajtásban 

együttműködő partnerek, felelősségi viszonyok, határidők, és a finanszírozással összefüggő minden 

lényeges kérdés szabályozásával;  

 d) munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzése;  

 

 

e) gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési megállapodás/paktum megvalósítása és fenntartása során, 

foglalkoztatási együttműködés (partnerség), irányító csoport (partnerséget reprezentáló szűkebb testület), 

menedzsment szervezet és paktumiroda felállítása működtetése, ügyrend, munkaterv kidolgozása, reális 

költségvetés kidolgozása, az ehhez szükséges szakmai kompetenciák, humán-erőforrás biztosítása. 

Megyei paktum esetében paktumiroda működtetése, maximum 2 fő főállású partnerségi koordinátorral;  

 f) a paktumok fenntartható működésére is garanciákat nyújtó paktumot alapító együttműködési 

megállapodás aláírása, melyet a támogatási szerződés hatályba lépését követő 6. hónap végéig kötelező 

megtenni;  
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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

g) foglalkoztatási partnerség (paktum) működési tapasztalatainak összegyűjtése, illetve megosztása;  

 
h) a partnerségi bevonással végrehajtott projekt folyamat részletes dokumentációja: partneri 

egyeztetések jelenléti ívei, fotók, emlékeztetők;  

 
i) projektzárási feltétel minősítés megszerzése a sztenderdek alapján  

 j) figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az 

együttműködési hálózatban érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében;  

 k) egyéb együttműködést segítő feladatok ellátása, úgymint együttműködés a kormányhivatalok és a 

megyei önkormányzatok helyi gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztéshez kapcsolódó szakmai 

háttérszervezetei között a területfejlesztési feladatellátáshoz kapcsolódóan;  

 l) ernyőszervezeti feladatok ellátása, a megye területén működő paktumok közötti koordináció, 

kapcsolattartás, valamint paktum-feladatok ellátása a megye azon területein, ahol helyi paktumok nem 

jönnek létre;  

 m) szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék-és szolgáltatásfejlesztés segítése, piacra jutás 

segítése, a piaci és állami szereplők, valamint a szociális vállalkozások közti partnerségek fejlesztése;  

 
n) a megyében működő gazdasági és foglalkoztatási paktumok szakmai támogatása, működésük 

összehangolása, helyi paktumok vonatkozásában monitoring tevékenység és koordináció ellátása;  

 o) a mindenkori foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése, 

hatékonyabb programmegvalósulások támogatása, a támogatások munkaerő-piaci hatásának erősítése;   

p) Az Irányító Hatóság által kiadott egységes útmutató alapján Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-

fejlesztési Együttműködési Program megvalósíthatósági tanulmány – MT elkészítése, mely széleskörű 

gazdasági és társadalmi partnerséggel, a megyei jogú városok és a helyi szereplők kötelező bevonásával 

készül;   

q) A megyei és a helyi, valamint a megyei jogú város által létrehozott paktumoknak tevékenységeiket 

össze kell hangolni, szinergiában kell működniük, ellentétes hatást kiváltó mechanizmusokat nem 

alkalmazhatnak, továbbá a helyi paktumoknak követniük kell a megyei paktumok legfontosabb 

módszertani sajátosságait. A megyei paktumokba kötelező bevonni a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamarát. A helyi paktumokba (TOP-5.1.2-15) és a megyei jogú városok paktumaiba (TOP-6.8.2-15) 

kötelező bevonni a megyei önkormányzatot és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát.   

B. Főtevékenység: Munkaerő-piaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) kapcsolódóan:  
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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

 
a, A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó tevékenységek 

 b,A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek 

 

6. táblázat: Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

 

 
a) Kötelező kitérni az adott területi szinten a gyermekellátási szolgáltatások (helyzetelemzésben, 

stratégiában, megvalósításra kerülő akciótervben külön fejezetben taglalva) helyzetére, azzal, hogy a 

TOP TC8 ERFA forrásaiból (1. prioritás) fejlesztett új gyermekellátási kapacitások humánerőforrás 

szükségleteinek támogatására munkaerő-piaci szolgáltatások (képzési és foglalkoztatáshoz kapcsolódó 

támogatások) nyújthatóak a paktum keretein belül. 

 
b) Nyilvánosság biztosítása:  

c) Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások:  

 

 
7. táblázat: Önállóan nem támogatható, választható, kiegészítő tevékenységek 

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

 

 
C. Befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek – 3. kiegészítő 

tevékenység:  

a) befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek;  
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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

b) egy-egy ágazathoz kapcsolódó piacszerzési stratégia, szolgáltatási terv kidolgozása, kapcsolódó 

marketing és arculatterv készítés;  

c) nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elősegítő együttműködések disszeminációja;  

d) a kidolgozott helyi gazdaságfejlesztési projektek megalapozása és közösségi integrálása; gazdasági – és 

foglalkoztatási fókuszú vállalkozói fórumok, rendezvények szervezése, tapasztalat-csere támogatása.  
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2.4. Kötelező vállalások, monitoring mutatók 

 
8. táblázat: a TOP-5.1.1-15-2016-00001 sz. projekt keretében vállalt monitoring mutatók 

Kapcsolódó 

cél 

Monitoring 

mutató 

megnevezése 

Mérték-egység 
Kiindulási 

érték 

Célérték 

(kumulált) 
Céldátum 

Adatforrás 

megnevezése 

Kimenete: 

Hátrányos 

helyzetű 

álláskeresők 

munkaerő-piaci 

integrálása 

A 

foglalkoztatási 

paktumok 

keretében 

munkaerő-piaci 

programokban 

résztvevők 

száma 

Fő 0 
162 

810 

2018-10-31 

2020-05-31 

Munkaerő-piaci 

szolgáltatás 

igénybevételét 

igazoló hiteles 

dokumentum, 

hiteles 

dokumentumok 

alapján 

készített 

kimutatás, 

adatbázis. 

Az indikátor alatt a foglalkoztatási paktum fejlesztését célzó projekt keretében megvalósult, az álláskeresők munkába 

állását segítő munkaerő-piaci programokban résztvevők számát értjük. A munkaerő-piaci program alatt értendő: 

 képzési és foglalkoztatást elősegítő támogatás és szolgáltatás; 

 bértámogatás – és/vagy járuléktámogatás; keresetpótló támogatás; 

 egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások 

(A bevontak létszámába mindazok beletartoznak, akikkel a programban való részvételre megállapodást kötöttek, és 

legalább első programelemüket megkezdték egyéni programjukban) 

Eredménye: 

Hátrányos 

helyzetű 

emberek 

munkába állása 

A 

foglalkoztatási 

paktumok 

keretében 

álláshoz jutók 

száma 

Fő 0 
71 

354 

2018-10-31 

2020-05-31 

Foglalkoztatási 

megállapodás 

dokumentációja

, 

Munkaszerződé

s, 

önfoglalkoztatá

st igazoló 

okmány 

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

munkavállalók számát méri. 

A 

foglalkoztatási 

szint növelése 

A 

foglalkoztatási 

paktumok 

keretében 

álláshoz jutók 

közül a 

támogatás után 

hat hónappal 

állással 

rendelkezők 

száma 

Fő 0 
46 

230 

2018-10-31 

2020-05-31 

Foglalkoztatási 

megállapodás 

dokumentációja

, 

Munkaszerződé

s, 

önfoglalkoztatá

st igazoló 

okmány 

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

támogatás után 6 hónappal állással rendelkező munkavállalók számát méri. 
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9. táblázat: a veszprém megyei foglalkoztatási együttműködési program keretében teljesítendő mutatók 

 

 

TOP-5.1.1 TOP-6.8.2 TOP-5.1.2 

SUM Veszprém Megyei 

Önkormányzat 

Veszprém Megyei Jogú 

Város 

Pápa Város 

Önkormányzata 

(Pápai járás) 

Várpalota Város 

Önkormányzata 

(Várpalotai járás) 

Sümeg Város 

Önkormányzata 

(Sümeg-Devecser) 

Balatonfüred Város 

Önkormányzata 

(Balatonfüred-

Balatonalmádi) 

2018.10.31 2020.05.31 2018.06.30 2020.06.30 2018.10.31 2020.02.29 2018.10.31 2020.05.31 2018.10.31 2020.05.31 2018.10.31 2020.05.31 2020.05.31 

PR25 

A 

foglalkoztatási 

paktumok 

keretében 

álláshoz jutók 

száma (fő) 

71 354 144 288 117 326 34 168 25 127 31 156 1419 

PR26 

A 

foglalkoztatási 

paktumok 

keretében 

álláshoz jutók 

közül a 

támogatás 

után hat 

hónappal 

állással 

rendelkezők 

száma (fő) 

46 230 94 188 10 51 7 34 5 25 6 31 559 
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TOP-5.1.1 TOP-6.8.2 TOP-5.1.2 

SUM Veszprém Megyei 

Önkormányzat 

Veszprém Megyei Jogú 

Város 

Pápa Város 

Önkormányzata 

(Pápai járás) 

Várpalota Város 

Önkormányzata 

(Várpalotai járás) 

Sümeg Város 

Önkormányzata 

(Sümeg-Devecser) 

Balatonfüred Város 

Önkormányzata 

(Balatonfüred-

Balatonalmádi) 

2018.10.31 2020.05.31 2018.06.30 2020.06.30 2018.10.31 2020.02.29 2018.10.31 2020.05.31 2018.10.31 2020.05.31 2018.10.31 2020.05.31 2020.05.31 

PO25 

A 

foglalkoztatási 

paktumok 

keretében 

munkaerőpiaci 

programokban 

résztvevők 

száma (fő) 

162 810 132 659 117 583 77 385 58 291 72 358 3086 
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10. táblázat: a TOP-5.1.1-15-2016-00001 sz. projekt tervezett mérföldkövei 

 

MÉRFÖLDKŐ/TEVÉ

KENYSÉGEK 
HATÁRIDŐ EREDMÉNY LEÍRÁSA 

CÉL-

ÉRTÉ

K 

M. 

EGY-

SÉG 

EGYÉB NEM SZÁMSZERŰ 

TULAJDONSÁG 

1. Mérföldkő 2016.09.10. 

 A paktumelemre vonatkozóan együttműködés megkezdése a TOP-6.8.2-15 intézkedés 

keretében benyújtott, vonatkozó megyei jogú város projektjével. Közbeszerzési szakértő 

kiválasztása. Közbeszerzési eljárás megindítása. 

  

Közbeszerzési 

eljárás 
 

Közbeszerzési eljárás megindítása. 
1 db  

2. Mérföldkő 2016.10.31. 

Paktumszervezet felállításának megkezdése 

  

  

  

Paktumszervezet 

felállításának 

megkezdése 

 

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai 

Kollégium munkaülésének keretében sor került 

a paktumszervezet felállításának megkezdésére. 
nem releváns  

3. Mérföldkő 2017.05.18. 

A paktumok fenntartható működésére is garanciákat nyújtó paktumot alapító 

együttműködési megállapodás aláírása, stratégia megalkotása és elfogadása, melybe 

integrálásra kerülnek a vonatkozó megyei jogú város stratégiai dokumentumai. MT, 

azaz a Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködési program 

elkészítése, a Felhívás mellékleteként közzétett minta alapján. Előzetes költségvetési 

tervezet. Szakmai önéletrajz a projektmenedzsment esetében. Szándéknyilatkozat 

foglalkoztatási paktumban való részvételről. Lefolytatott közbeszerzések 

dokumentációja. Horizontális szempontok érvényre jutását bemutató dokumentum, 

amennyiben nem az MT része. 

Partnerségi 

egyeztetések 
 

Partnerségi egyeztetések lefolytatása a releváns 

helyi szervezetekkel (partnerségi interjúk, 

ernyőszervezeti egyeztető találkozók). 
13 db  

Partnerségi 

rendezvények 
 

Partnerségi rendezvények szervezése: 

tájékoztató fórumok, workshopok. 4 db  

Paktumot alapító 

együttműködési 

megállapodás 

aláírása  

  

Létrejön a paktum partnerséget megalapító 

dokumentum, valamennyi releváns munkaerő-

piaci partner részvételével. 
1 db  

Ügyrend  

Az Irányító Csoport működési feltételeit 

megteremtő dokumentum elfogadása. 1 db  

Foglalkoztatási 

helyzetelemzés 
 

Veszprém megye egész területére érvényes 

foglalkoztatási helyzetelemzés készítése, a 

foglalkoztatási együttműködés résztvevőinek 

bevonásával. 

1 db  

Megvalósíthatósági 

Tanulmány 
 

A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése. 

1 db  

Részletes 

foglalkoztatási 

stratégia 

  

A paktumterületre vonatkozó részletes 

foglalkoztatási stratégia elkészítése és 

elfogadása. 
1 db  

Kötelező 

nyilvánosság 

biztosítása 

  

Elkészül a kommunikációs terv,  kétféle 

szórólap és könyv; elhelyezésre és folyamatos 

frissítésre kerül a kedvezményezett működő 

honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató, 

megtartásra kerül a lakossági fórum. 

nem releváns 

A pályázó eleget tesz a 

projekt indításakor kötelező 

tájékoztatási 

kötelezettségeinek 
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Projektmenedzsmen

t szervezet 

megalakulása 

  

A pályázó székhelyén létrejön a projekt sikeres 

megvalósításához nélkülözhetetlen 

projektmenedzsment szervezet, amely pénzügyi 

vezető és projektmenedzser és 

projektasszisztens funkciót biztosít a projekt 

időtartamára.  

3 fő  

4. Mérföldkő 2017.06.18. 

Képzések megkezdése, foglalkoztatási akcióterv és operatív projekttervek elkészítése, 

munkaerőpiaci szolgáltatások megindítása, közbeszerzési eljárás, Paktum iroda 

működésének megkezdése 

Foglalkoztatási 

Stratégiához 

kapcsolódó 

akcióterv 

megalkotása és 

elfogadása, amely 

magában foglalja a 

stratégiai célok 

megvalósítását 

szolgáló operatív 

projektterveket 

 

Akcióterv (1 db) kerül kidolgozásra, a 

felhívásnak megfelelő feltételekkel. 

A stratégiai célok megvalósítását szolgáló 

projekttervek (5 db) kidolgozásra kerülnek. 

6 db  

Egyéb 

munkaerőpiaci 

szolgáltatások 

megindítása 

 

Megkezdődik a célcsoport felkutatására, 

elérésére, tájékoztatására, motiválására, 

programba vonására irányuló feladatok 

ellátása, majd ezt követően az egyéni 

munkaerő-piaci szolgáltatások (tréningek, 

csoportos és egyéni tanácsadás, 

pályaorientációs és képzési tanácsadás, 

mentorálás, stb.) nyújtása. 

Az egyéb munkaerőpiaci szolgáltatásokat 

biztosító szervezet nyílt közbeszerzési eljáráson 

történő kiválasztásáig a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal saját munkavállalói látják el a 

feladatokat. 

nem 

releváns 

A célcsoport programba 

vonásához kapcsolódó 

programrész megkezdése 

Közbeszerzési 

eljárás 
 

Egy darab közbeszerzési eljárás megindítása. 
1 db  

Képzések 

megkezdése 
  

Megkezdődik az álláskereső személyeknek, 

adott üres álláshely betöltését fókuszba állító, 

célzott képzésének és/vagy foglalkoztatásának 

támogatása, a térségben meglévő, feltárt 

munkaerő igényekhez mérten. 

nem 

releváns 

A célcsoport képzéséhez 

kapcsolódó programrész 

megkezdése 

Paktum iroda  

Paktum iroda működésének megkezdése, a 

paktum iroda személyi és technikai 

feltételeinek realizálásával. A paktumiroda 2 fő 

paktum koordinátor munkatárs 1 fő szakmai 

vezető irányításával indul el. 

3 fő  

5. Mérföldkő 2017.07.31. 

1. teljesítési mérföldkő: Paktum feladatainak, projekttervek időarányos teljesítése, 

Célcsoport bevonásának és munkaerő-piaci szolgáltatások teljesítése, A 

paktumszervezet marketing tevékenységének megkezdése, Monitoring és értékelés 

folyamatának megindítása 

  

Célcsoport 

bevonásának és 

munkaerő-piaci 

szolgáltatások 

teljesítése 

 

Potenciális munkavállalók elérése és 

munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása számukra 

az egyéni igények szerint, annak érdekében, 

hogy a képzésbe be tudjanak kapcsolódni. 

Képzések időarányos megvalósítása. 

nem releváns Célcsoport bevonásának és 

munkaerő-piaci 

szolgáltatások 

elvégzésének időarányos 

teljesítése 

A paktumszervezet 

marketing 

tevékenységének 

megkezdése  

 

A paktum projekttervei végrehajtása során, a 

partnerségi kör és a szélesebb nyilvánosság terv 

szerinti tájékoztatása, eredmények 

kommunikálása az elfogadott projekttervek 

nem releváns 
Marketing tevékenység 

ellátása időarányos 

teljesítése 
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alapján. Paktum rendezvények szervezése. 

Monitoring és 

értékelés 

folyamatának 

megindítása 

 

A vonatkozó projektterv keretében a megyei 

együttműködési program monitoring és 

értékelési tevékenységének megindítása 

 
Monitoring és értékelési 

tevékenységek időarányos 

teljesítése 

6. Mérföldkő 2017.08.30. 

Reális ütemtervű munkaprogram elkészítése, Gazdasági és foglalkoztatási 

gyorsjelentések rendszerének kialakítása, Foglalkoztatás megkezdése 

  

  

Reális ütemtervű 

munkaprogram 

elkészítése 

  

Elkészültek a paktum stratégiájának és 

akciótervének megvalósítására alkalmas reális 

ütemtervű éves munkaprogramok 2017-2020 (4 

db), összhangban a foglalkoztatáspolitika, a 

térségi gazdaságfejlesztés és társadalompolitika 

szempontjaival. 

4 db  

Gazdasági és 

foglalkoztatási 

gyorsjelentések 

rendszerének 

kialakítása  

 

Gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés 

elkészítésének módszertana és mintajelentés. 

1 db  

Foglalkoztatás 

megkezdése 
  

A célcsoport min. 6, max. 12 hónapos, 

folyamatos, támogatott, vagy nem támogatott 

foglalkoztatásának, vagy önfoglalkoztatóvá 

válásuk támogatásának megkezdése. 

nem releváns 

A bevont munkáltatóknál a 

felkészített munkavállalók 

elhelyezése, bértámogatás 

nyújtásának megkezdése. 

7. Mérföldkő 2017.11.30. 

2. teljesítési mérföldkő: Paktum feladatainak, projekttervek időarányos teljesítése 

Paktumakadémia szolgáltatásainak megkezdése, megyei szintű gazdasági és 

foglalkoztatási gyorsjelentés összeállítása, munkaerőpiaci programok foglalkoztatói 

igényfelmérése 2017-18 

  

Paktum akadémia  
Képzési terv elkészítése. 

1 db  

Gazdasági és 

foglalkoztatási 

gyorsjelentés 

készítése 

 

Negyedéves gazdasági és foglalkoztatási 

gyorsjelentések elkészítése, ennek érdekében a 

megyei paktumhálózat szereplőinek folyamatos 

koordinálása. 

1 db   

Foglalkoztatói 

igényfelmérése, 

első szakasz 

 

A vonatkozó projektterv keretében 

munkaerőpiaci programok foglalkoztatói 

igényfelmérése 2017-18.évekre. 

1 db   

8. Mérföldkő 2018.05.31. 

3. teljesítési mérföldkő: Paktum feladatainak, projekttervek időarányos teljesítése, 

Befektetés ösztönzés 

  

  

  

Befektetés 

ösztönzés 
 

A vonatkozó projektterv keretében befektetés 

ösztönzési tevékenység megkezdése a 

partnerség résztvevőinek bevonásával. 

Részletes szolgáltatási terv elkészítése. 

1 db  

9. mérföldkő 2018.10.31. 

Tekintettel arra, hogy a felhívás eredményességmérési keretre vonatkozó indikátor 

teljesítését is előírja, az indikátorhoz tartozó tevékenység - valamint az indikátor 

célérték - teljesüléséről a kedvezményezettnek az adott tevékenység megvalósításáról 

jelentést kell tennie. Benyújtandó dokumentumok: a vonatkozó indikátor adatlapján 

megjelölt igazolás. 

PR26 indikátor időközi teljesülése 

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz 

jutók közül a támogatás után hat hónappal 

állással rendelkezők száma 
46 fő  
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PR25 indikátor időközi teljesülése 
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz 

jutók száma 
71 fő  

PO25 indikátor időközi teljesülése 

A foglalkoztatási paktumok keretében 

munkaerőpiaci programokban résztvevők 

száma 
162 fő  

10. mérföldkő 2018.11.30. 

4. teljesítési mérföldkő: Paktum feladatainak, projekttervek időarányos teljesítése, 

munkaerőpiaci programok foglalkoztatói igényfelmérése 2019-20, Szociális gazdaság 

támogatását szolgáló rendezvény 

Foglalkoztatói 

igényfelmérése, 

második szakasz 

 

A vonatkozó projektterv keretében 

munkaerőpiaci programok foglalkoztatói 

igényfelmérése 2019-20.évekre. 
1 db  

Szociális gazdaság 

támogatását 

szolgáló 

rendezvénysorozat 

elindítása 

 

Szociális gazdaság támogatását szolgáló 

rendezvény 

1 db  

11. mérföldkő 2019.05.31. 

5. teljesítési mérföldkő: Paktum feladatainak, projekttervek időarányos teljesítése, 

Befektetés ösztönzés 

Befektetés 

ösztönzés 
 

Befektetés ösztönzés: Implementáció és 

összefoglaló tanulmány készítése, az 

eredmények terjesztésének megkezdése 
1 db  

12. mérföldkő 2019.11.30. 

6. teljesítési mérföldkő: Paktum feladatainak, projekttervek időarányos teljesítése, 

Paktum 

feladatainak, 

projekttervek 

időarányos 

teljesítése, 

 

Paktum feladatainak, projekttervek időarányos 

teljesítése 

nem releváns 

Paktum monitoring és 

információs rendszerének 

mutatói 

13. mérföldkő 2020.05.31. 

Paktum minősítési eljárás befejezése. A projekt tényleges fizikai befejezése.  Paktum 

akadémia képzési program megvalósulása,  Szociális gazdaság támogatását szolgáló 

rendezvénysorozat zárása 

Szociális gazdaság támogatását 

szolgáló rendezvénysorozat zárása 

Szociális gazdaság támogatását szolgáló 

rendezvénysorozat záróeseménye 
1 db   

Paktum akadémia képzési program 

megvalósulása 

Képzési program valamennyi elemének 

teljesülése 250 
trénin

gnap 
 

Paktum minősítési eljárás 

befejezése 

Paktum akkreditáció megszerzése 

1 db  

PR26 indikátor időközi teljesülése 

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz 

jutók közül a támogatás után hat hónappal 

állással rendelkezők száma 
230 fő  

PR25 indikátor időközi teljesülése 

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz 

jutók száma 354 fő  

PO25 indikátor időközi teljesülése 

A foglalkoztatási paktumok keretében 

munkaerőpiaci programokban résztvevők 

száma 
810 fő  
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3. TÁMOGATÁSI KÉRELEM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

SZERVEZETI KERETEI 

3.1. A Támogatást igénylő és partnereinek bemutatása 

3.1.1. A támogatást igénylő bemutatása 

Veszprém Megyei Önkormányzat 

Alapvető adminisztrációs adatai: 

 Veszprém Megyei Önkormányzat 

 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

 Adószáma: 15734295-1-19 

 Törzskönyvi szám: 734291 

 TEÁOR: 8411 

 KSH szám: 15734295-8411-321-19 

 Vezetője: Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 

A támogatást igénylő konzorcium vezetője (önálló jogi személyként) a Veszprém Megyei 

Önkormányzat. Az önkormányzati jogokat a megye választópolgárai a megválasztott közgyűlési 

tagokból álló közgyűlés útján gyakorolják. A közgyűlést a megyei közgyűlés elnöke képviseli. A 

megyei közgyűlésnek 17 tagja van, Veszprém megye 216 települése felett gyakorolja közügyek 

intézését. 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelenlegi összetételében 2014. október 12-én az 

önkormányzati választások során került megválasztásra, mandátumuk 2019-ig szól. 

A közgyűlés feladata és hatásköre 

A megyei önkormányzat biztosítja a törvényben számára meghatározott kötelező feladatok ellátását.  

Az önként vállalt közfeladatok ellátásának szándékát elsősorban gazdasági programjában és éves 

költségvetésében rögzíti a közgyűlés. 

A közgyűlés elnöke, a bizottságok, a megyei jegyző, a – közgyűlés által – rájuk átruházott 

hatáskörök gyakorlásáról a közgyűlésnek beszámolnak.  

A közgyűlés feladatainak ellátása és hatáskörének gyakorlása során együttműködik 
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önkormányzatokkal, önkormányzati szövetségekkel és más szervezetekkel.  

A közgyűlés a megye egészének vagy meghatározott területeinek érdekképviseletét az érintett 

települési önkormányzatok kezdeményezése vagy felhatalmazása alapján jogosult ellátni. 

A közgyűlés bizottságai, tanácsnokai 

A közgyűlés meghatározott feladat- és hatáskörök önálló gyakorlására, döntéseinek előkészítésére, 

valamint a döntések végrehajtásának megszervezésére és ellenőrzésére közgyűlési tagokból álló 

állandó bizottságokat hoz, és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A közgyűlés állandó bizottságai 

tagjainak száma legfeljebb 8 fő. 

A közgyűlés bizottságai: 

 Ügyrendi Bizottság 

 Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

 Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 

 Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 

A közgyűlés ideiglenes bizottsága: 

 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság 

A bizottságok feladatai különösen: 

 döntenek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben, és arról a közgyűlés legközelebbi 

ülésén számot adnak a testületnek, 

 véleményezik az önkormányzat éves költségvetési tervének szakterületüket érintő részét, 

javaslatot tesznek évközi módosítására, 

 véleményezik a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések szakterületüket érintő részét, 

 előkészítik a szakterületüket érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket, 

 folyamatosan figyelemmel kísérik a megyei önkormányzat hivatalának szakmai munkáját.  

Ügyrendi Bizottság 

Általános feladatköre:  

 Előkészíti és véleményezi a megyei önkormányzat közgyűlése és bizottságai ügyrendi 

jellegű, valamint a közgyűlés igazgatási ügyeivel kapcsolatos közgyűlési döntéseket, 

valamint megszervezi és ellenőrzi az ilyen témában hozott döntések végrehajtását.  
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 Figyelemmel kíséri a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának és 

mellékleteinek hatályosulását.  

 Gyakorolja a közgyűlés által a bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja a közgyűlés által 

átruházott feladatokat, dönt a közgyűlés által átruházott kérdésekben, és ezekről a közgyűlés 

legközelebbi ülésén számot ad a testületnek.  

 Ügyrendjét (működési szabályait) – a jogszabályi keretek között, valamint a megyei 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának rendelkezéseivel összhangban – maga 

határozza meg.  

 Kapcsolatot tart a megyében működő nemzetiségek szervezeteivel, a nemzetiségi 

önkormányzatok képviselőivel. Részükre igény szerint szakmai segítséget nyújt, illetve 

információcserét biztosít. Támogatja és elősegíti a nemzetiségek nyelvének, kultúrájának, 

történelmi hagyományainak ápolását, az anyaországgal való kapcsolattartását. 

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

Általános feladatköre:  

 Előkészíti a megyei önkormányzat költségvetési tervezési, végrehajtási és pénzügyi 

ellenőrzéssel kapcsolatos döntéseit, a döntések végrehajtását szervezi, ellenőrzi. Az 

önkormányzatnál és a hivatalnál:  

 véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló éves beszámoló 

tervezeteit;  

 figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;  

 ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, bizonylati rend és bizonylati fegyelem 

érvényesítését.  

 Gyakorolja a közgyűlés által a bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja a közgyűlés által 

átruházott feladatokat, dönt a közgyűlés által átruházott kérdésekben, és ezekről a közgyűlés 

legközelebbi ülésén számot ad a testületnek.  

 Ügyrendjét, működési szabályait - a jogszabályi keretek között, valamint a megyei 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának rendelkezéseivel összhangban - maga 

határozza meg.  
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Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 

Általános feladatköre: 

 Működésével elősegíti a megyei önkormányzat területfejlesztési, területrendezési, 

környezetvédelmi, természetvédelmi, idegenforgalmi, sport és ifjúsági feladatainak ellátását, 

koordinálja egyes térségi feladatok feltárását és megvalósítását, előkészíti és véleményezi az 

ezekkel kapcsolatos közgyűlési döntéseket, valamint az ilyen témában hozott döntések 

végrehajtását megszervezi és ellenőrzi.  

 Javaslatot tesz a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási ügyeivel kapcsolatos 

közgyűlési döntésekre, ezeket előkészíti, valamint az ilyen témájú meghozott döntések 

végrehajtását megszervezi és ellenőrzi.  

 Gyakorolja a közgyűlés által a bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja a közgyűlés által 

átruházott feladatokat, dönt e körben, és ezekről közgyűlés legközelebbi ülésén számot ad a 

testületnek.  

 Ügyrendjét, működési szabályait – a jogszabályi keretek között, valamint a megyei 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának rendelkezéseivel összhangban – maga 

határozza meg.  

Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 

Általános feladatköre:  

 A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben, 

valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. IV. 

16.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően:  

 a Veszprém Megyei Értéktárban (a továbbiakban: Értéktár) összegyűjti, azonosítja és 

rendszerezi a Veszprém megye területén megtalálható nemzeti értékek adatait,  

 Az Értéktár adatait – az abba történő felvételt követő 8 napon belül – megküldi a 

Hungarikum Bizottságnak,  

 javaslatot tehet a Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értéknek hungarikummá 

nyilvánítására  

A Veszprém Megyei Önkormányzat vezetősége 

A közgyűlés elnökét továbbá társadalmi megbízatású alelnökét – a közgyűlés megbízatásának 
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időtartamára – a közgyűlés saját tagjai közül választja. A közgyűlés alelnökét a közgyűlés 

elnökének javaslatára választja a közgyűlés.  

A Veszprém Megyei Közgyűlés jelenlegi elnöke Polgárdy Imre, alelnöke Fenyvesi Zoltán. 

A megyei közgyűlés elnökének feladat- és hatásköre különös tekintettel a tárgyi projektre: 

 Területi szereplőként képviseli a Veszprém Megyei Önkormányzatot a 2014-2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben hivatkozott döntés-

előkészítő bizottságban. 

 Együttműködés a megye gazdasági szereplőivel.  

 Részvétel a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében, információk 

nyújtása a területi tervek készítéséhez.  

 A megyei önkormányzat elősegíti a megyei területfejlesztési koncepció és a területrendezési 

tervek, valamint a településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák és 

a településrendezési eszközök összhangjának megteremtését, ennek érdekében véleményezi 

és figyelemmel kíséri azokat. 

 Koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések fejlesztési 

tevékenységét. 

 A települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok 

területfejlesztési társulásainak szerveződését. 

 A megyei önkormányzat feladatainak ellátásában együttműködik a települési 

önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi 

államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel. 

 A megyei önkormányzat a megye területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok 

és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében: 

 Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, 

adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a 

területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja. 

 Szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi 

fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat 

megalapozó tevékenységét. 
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 Közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében. 

 Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak 

megvalósítását, külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában. 

 Előzetesen véleményezi és koordinálja az illetékes területi államigazgatási szervek megyét 

érintő fejlesztéseit és pályázatait. 

 Közreműködik a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és 

értékelésében. 

 A tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. 

 Felelős a közbeszerzési eljárások szabályszerű és határidőre történő lefolytatásáért. 

 Gondoskodik a közbeszerzési szabályzat elkészíttetéséről és közgyűlés elé terjesztéséről. 

A Veszprém Megyei Önkormányzat humán kapacitása az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: 

11. táblázat: Veszprém Megyei Önkormányzat humán kapacitása 

Név Munkakör Képzettség 
Szervezetnél 

eltöltött idő 

(év) 

Foglalkoztatási 

jogviszony 
Munkaórák 

száma/hét 

Polgárdy 
Imre 

elnök tanító 3 
közszolgálati 
jogviszony 

40 

Fenyvesi 

Zoltán 
alelnök 

történelem 

szakos 

középiskolai 

tanár 

3 társadalmi megbízatás - 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat munkaszervezete a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, 

melynek szervezeti felépítése a következő fejezetben részletesen bemutatásra kerül. 

A megyei önkormányzat kapcsolatai 

A közgyűlés önkormányzati feladatainak ellátása és hatáskörének gyakorlása során – a kölcsönös 

érdekek alapján – együttműködik: 

 a települési önkormányzatokkal, társulásokkal, 

 a megyei nemzetiségi önkormányzatokkal, 

 az egyesületekkel és érdekvédelmi szervezetekkel, kamarákkal, 
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 az egyházakkal és a karitatív szervezetekkel, valamint 

 tudományos műhelyekkel, egyetemekkel, főiskolákkal. 

3.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek, konzorciumi tagok bemutatása 

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 

A Hivatal alapvető adminisztrációs adatai: 

 Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 

 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

 Adószáma: 15431954-2-19 

 Törzskönyvi szám: 431956 

 TEÁOR: 8411 

 KSH szám: 15431954-8411-325-19 

 Vezetője: Dr. Imre László megyei jegyző 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: 

Mötv.) foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a 

megyei közgyűlés és szervei munkáját segíti, feladata a döntések szakmai előkészítése, illetve azok 

végrehajtása, valamint a jogszabályokban megállapított államigazgatási feladatok, megállapodás 

alapján együttműködés a nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá a 8-as főút Térségi Fejlesztési 

Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása. 

A hivatalt a közgyűlés elnöke irányítja, vezetője és képviselője a megyei jegyző. Működését a 

központi és helyi jogszabályok, a közgyűlési, bizottsági, nemzetiségi önkormányzati döntések, a 

belső utasítások és szabályzatok jelentősen meghatározzák.  

A szervezet tevékenységi köre 

Az egyes közigazgatási reformok nyomán, illetve korszerűsítési törekvések eredményeként az 

elmúlt években jelentős mértékben átalakult a közigazgatás intézményrendszere, s ezzel 

párhuzamosan az önkormányzati szféra struktúrája, feladat- és hatásköre. Az állami és az 

önkormányzati ágazat „hatásköri-térképének” átrendeződésével összhangban a Mötv. a megyei 

kötelező feladatellátás négy alapvető területét jelöli ki az alábbiak szerint: 

 területfejlesztés, 
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 területrendezés, 

 vidékfejlesztés, és 

 koordinációs feladatok. 

A fentieken túl ágazati jogszabályok is állapítanak meg kötelező feladatokat, valamint az 

önkormányzat és a Hivatal önként vállalt tevékenységeket is végez, a Veszprém Megyei 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján. 

A kötelező önkormányzati feladatok elsőbbségének szem előtt tartásával, a Hivatal legjelentősebb 

tevékenysége e területeken, valamint a testületi munka előkészítéséhez, koordinálásához, az 

elfogadott testületi döntések végrehajtásának szervezéséhez, a Közgyűlés, a bizottságok és 

tisztségviselők munkájának támogatásához kapcsolódik. 

A törvényességi munka alapvető fokmérőjét képezi a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

törvényességi szempontú kontroll tevékenysége.  

A szervezet tevékenységi köre Veszprém megye területét fedi le. 

A Veszprém Megyei Paktum esetében a tevékenység nem terjed ki a VMJV, illetve a helyi 

paktumok által érintett településekre. 

Kapcsolatrendszere 

A Veszprém Megyei Paktum Partnerségébe bevonandók listája: 

1. Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi szervezeti egységei:  

 Veszprém Megyei Kormányhivatal  

2. Megyei Kereskedelmi és Iparkamarák:  

 Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

 Balaton Fejlesztési Tanács  

3. A megyében található egyéb kamarák: 

 Veszprém Megyei Agrárkamara 

4. Az adott megyében lévő MJV önkormányzata és egyéb önkormányzatok: 

 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata  

5. Az adott megyében levő megyei kisebbségi önkormányzatok: 
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 Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

6. A megyei munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek:          

 Kereskedők és Vállalkozók Veszprém Megyei Képviselete (KISOSZ) 

 Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége  

 Munkástanácsok Veszprém Megyei Szövetsége 

7. Jelentősebb szakképző intézmények, felnőtt- és egyéb képzők, felsőoktatási intézmények, 

kutatóhelyek: 

 Pápai Szakképzési Centrum – a területi lehatárolások miatt Zirc, Ajka térségében 

 Veszprémi Szakképzési Centrum 

 Pannon Egyetem 

 Óbudai Egyetem (a VMKIK-val kötött hosszú távú stratégiai partnerségi együttműködési 

megállapodás miatt) 

8. Munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetek: 

 Veszprém Megyei Civil Információs Centrum (rajtuk keresztül tudjuk bevonni a 

munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó civileket) 

9. Megyén belül működő foglalkoztatási paktumok képviselői: 

 Pápai paktum konzorciumi vezetője 

 Várpalotai paktum konzorciumi vezetője 

 Sümeg-Devecser paktum konzorciumi vezetője 

 Balatonfüred-Balatonalmádi paktum konzorciumi vezetője 

10. Megyei HACS-ok képviselői: 

 Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 

 Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 

 Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület 

 A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési HACS Egyesület 

 Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület 

Hivatali struktúra, személyi állomány 
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A Hivatal az ellátandó feladatoknak megfelelve több szervezeti egységből tevődik össze, amelyek a 

következők: 

 Megyei Jegyzői Kabinet (megyei jegyző vezetésével);  

 Elnöki Kabinet (Elnöki Kabinet titkára koordinálásával) 

 Gazdasági Iroda (irodavezető irányításával) 

 Önkormányzati Iroda (irodavezető irányításával) 

 Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda (irodavezető irányításával).  

A hivatal szervezeti felépítése a következő ábrán látható. 

A hivatal engedélyezett létszáma 2017. év április hó 30. napján 28 fő. 

A személyi állomány összetétele a fent megadott napon: 1 fő hivatalvezető; 3 fő irodavezető; 1 fő 

Elnöki Kabineti titkár; 1 fő Megyei Jegyzői Kabineti titkár, szakmai főtanácsadó; 15 fő ügyintéző 

köztisztviselő; 1 fő ügykezelő, valamint 2 fő munkavállaló részmunkaidőben foglalkoztatva. 

A vezetők és az ügyintézők 2 fő kivételével felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, illetve a 2 fő 

középfokú végzettségű ügyintéző  felsőfokú tanulmányokat folytat.  

17 fő rendelkezik közigazgatási szakvizsgával, 2 fő közigazgatási alapvizsgával, valamint 2 fő 

14. ábra: a kedvezményezett/projektgazda szervezeti ábrája, az 1/2016. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján 
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május hónapban alapvizsgázik.  

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet alapján a 

közszolgálati tisztviselők tanulmányi pontrendszerre épülő továbbképzéseken vesznek részt.  

A munkatársak négy éves képzési ciklus alatt meghatározott mennyiségi továbbképzést kötelesek 

elvégezni.  

A továbbiakban a Hivatal egységeinek elsődlegesen azon feladatköreit mutatjuk be - alapvetően a 

vonatkozó SZMSZ-ben található, nagyszámú feladatkörből kiemelve ezeket –, amelyek a tárgyi 

projekt végrehajtása vonatkozásában bármilyen szempontból relevánsak. 

A Hivatal feladatai közé tartozik – egyebek mellett - a 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 

(XI. 5.) Korm. rendeletben a megyei önkormányzat részére meghatározott feladatok 

végrehajtásában történő közreműködés. 

A Hivatal belső egységeinek feladata és a munkatársak munkaköre konkrétan körülhatárolt. 

A megyei jegyző tevékenysége az alábbiakra terjed ki: 

 a Hivatal szakszerű és törvényes működtetése, vezetése; 

 kinevezi a Hivatal dolgozóit, és gyakorolja felettük az alapvető munkáltatói jogokat; 

 gondoskodik a Hivatal belső ellenőrzésének teljesítéséről; 

 a választott tisztségviselők munkájának támogatása;  

 az egyes szervezeti egységek tevékenységének, jogszerű feladatellátásának kontrollálása;  

 a Hivatal működését érintően a Közgyűlés Elnökének folyamatos tájékoztatása;  

 a Hivatali köztisztviselők – változó jogszabályi környezethez igazodó – képzéseinek 

előírása, 

 az állami, önkormányzati és civilszervezetekkel való konstruktív együttműködés; 

 a megfelelő munkavégzéshez szükséges informatikai, technikai és egyéb tárgyi eszközök 

biztosítása; 

 a mentálhigiénés szempontból megfelelő feltételek megteremtése. 

A projekt végrehajtásáért felelős szervezeti egységeket az alábbiakban mutatjuk be.  

Megyei Jegyzői Kabinet (vezetője: Dr. Imre László megyei jegyző.) 
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Feladatai: Pályázatok figyelése, készítése, menedzselése, beruházásokhoz kapcsolódó feladatok 

ellátása, továbbá a közbeszerzés összefüggő tevékenységek elvégzése, ezeken belül többek között: 

 Közreműködik a megyei önkormányzat hosszabb távú koncepcióinak elkészítésében; 

 szakmai programot, beruházási javaslatot, megvalósíthatósági tanulmányokat készít(tet) 

döntés-előkészítő szerepében; 

 feltárja és elemzi a beruházások megvalósításánál fellépő kockázatokat; 

 a megyei önkormányzat feladatkörében felkutatja a kapcsolódó uniós és országos pályázati 

lehetőségeket, arról folyamatosan tájékoztatja a hivatal vezetését; 

 kijelölt projektek esetében elkészíti (elkészítteti) a támogatási kérelmet, javaslatot tesz a 

projektmenedzsment szervezet tagjaira; 

 megtervezi a projektkommunikációt; 

 elkészíti (elkészítteti) az előrehaladási- és zárójelentéseket, helyszínen ellenőrzi a projekt 

előrehaladását, javaslatot dolgoz ki a változás-kezelésre, közreműködik a projektek 

elszámolásában; 

 folyamatosan kapcsolatot tart a közreműködő szervezettel, 

 folyamatosan ellenőrzi a támogatási kérelemben vállalt indikátorok megvalósulását. 

 közreműködik a megyei önkormányzat és hivatala éves költségvetésének elkészítésében. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzat és hivatala ingatlanvagyonának 

műszaki állapotát, és javaslatot tesz a karbantartási, felújítási feladatokra. 

 Lebonyolít(tat)ja a beruházások kivitelezését. 

 Együttműködik és képviseli a beruházói érdekeket mind a saját lebonyolításban végzett 

beruházások esetében, mind a megbízott lebonyolító munkáját segítve. 

 Elkészíti a beruházások folyamatáról szóló időközi és lezárásához szükséges jelentéseket, 

üzembe helyezési okmányt. 

 Külső pályázatíró bevonása esetén folyamatosan kapcsolatot tart, ellenőrzi a pályázatírói 

munkát. 

 Sikeres pályázat esetén közreműködik a támogatási szerződés megkötésében. 

 Megtervezi a projektkommunikációt. 
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 Megírja vagy szervezi az előrehaladási és zárójelentések megírását, helyszínen ellenőrzi a 

projekt menedzserével a projekt előrehaladását, javaslatot dolgoz ki a változás-kezelésre, 

segíti a projektek elszámolását. 

 Folyamatosan kapcsolatot tart a közreműködő szervezettel. 

 Folyamatosan ellenőrzi a pályázatban megjelölt indikátorok megvalósulását. 

 A folyamatban lévő pályázati munka hivatali számítógépes hálózaton történő naprakész 

figyelésére adatbázist dolgoz ki és folyamatosan karbantartja. 

 Ellátja az önkormányzat és hivatala közbeszerzéseivel kapcsolatos – a Kbt.-ben és a 

közbeszerzési szabályzatban meghatározott – alábbi feladatokat. 

 Évente elkészíti a közbeszerzési tervet és annak módosításait, meghatározza a 

lebonyolítandó közbeszerzési eljárások fajtáját. 

 Előzetes összesített tájékoztatót készít a nemzeti értékhatárt meghaladó összegű 

közbeszerzésekről. 

 A megyei önkormányzat éves közbeszerzéseiről tájékoztatót készít. 

 Előkészíti az egyes eljárások megindítására vonatkozó vezetői döntéseket. 

 Elkészíti (elkészítteti) az egyes eljárások felhívásait, dokumentációit, a szükséges 

hirdetményeket. 

 Ellátja az ajánlatkérő részére előírt egyéb feladatokat. 

 Gondoskodik az ajánlatok átvételéről, bontásáról, értékeléséről, előkészíti az eredmény 

megállapítására vonatkozó döntéseket, kihirdeti az eljárások eredményét. 

 Az Önkormányzati Iroda közreműködésével előkészíti a nyertes ajánlattevővel kötendő 

szerződéseket és a szerződések esetleges módosításait. 

 Gondoskodik a közbeszerzési eljárások dokumentálásáról 

Az egység 5 fő munkavállalóból áll, köztük a tevékenység koordinálását a megyei jegyzői kabineti 

titkár, szakmai főtanácsadó - Ratkovszky Judit projektmenedzser - látja el. 

A projektasszisztens szintén a Megyei Jegyzői Kabinetből került kijelölésre, Teszéri Beáta pályázati 

koordinátor személyében. 
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Gazdasági Iroda feladatai: 

 Ellátja az önkormányzat pályázatai, projektjei megvalósításával kapcsolatos pénzügyi 

feladatokat; 

 ellátja a központi költségvetésből nyújtható támogatások igénylésével és elszámolásával 

kapcsolatos pénzügyi feladatokat; 

 szervezi és ellátja a megyei önkormányzat és hivatala tekintetében az operatív gazdálkodási 

teendőket, kialakítja a számvitel rendjét, vezeti a számviteli nyilvántartásokat; 

 figyelemmel kíséri a gazdálkodás szabályszerűségét a jóváhagyott előirányzatok 

felhasználása vonatkozásában; 

 gondoskodik az illetmény, a bér, tiszteletdíj, megbízási díj, és egyéb személyi jellegű 

kifizetések számfejtéséről, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről, a szükséges 

egyeztetések elvégzéséről. 

A projekt pénzügyi vezetői feladatait a Gazdasági Iroda vezetője – Szász Jutka Emese – látja el. 

Önkormányzati Iroda ellátja a humánpolitikai, informatikai, idegenforgalmi, bizottságokat segítő 

feladatokat.  

Részletesebben az alábbiakban mutatjuk be az iroda tevékenységét: 

 Gondoskodik a megyei önkormányzat közgyűlése és bizottságai üléseinek előkészítéséről, 

szervezéséről és lebonyolításáról, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, a 

jegyzőkönyveknek és a döntéseknek az érintettek részére történő továbbításáról, a döntések 

nyilvántartásáról. 

 Közreműködik a nemzetiségi önkormányzatok vezetőinek és tagjainak képzésében és 

folyamatosan kapcsolatot tart a szervezetek vezetőivel és munkatársaival. 

 Figyelemmel kíséri a közgyűlésen és a bizottsági üléseken az SZMSZ módosítására 

vonatkozó észrevételeket, gondoskodik ezek nyilvántartásáról és a módosító javaslatok 

megszövegezéséről.  

 Elkészíti a megyei közgyűlés üléseire a lejárt határidejű testületi döntések végrehajtásáról 

adott jelentést, valamint a fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 

 Nyilvántartja a megyei közgyűlés tagjai testületi üléseken, valamint más rendezvényeken 

való megjelenését, adatot szolgáltat a képviselők tiszteletdíja és költségtérítése 
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kifizetéséhez. 

 Előkészíti és szervezi a bírósági ülnökök választásával kapcsolatos feladatokat. 

 Szervezi a megyei önkormányzat nemzeti és önkormányzati ünnepeinek megrendezését, 

gondoskodik az önkormányzati rendezvények, fogadások, konferenciák, kitüntetés átadási 

ünnepségek lebonyolításáról. 

 Előkészíti a megyei jelképek használatának engedélyezésére vonatkozó közgyűlési elnöki 

döntéseket. 

 Gondoskodik a jegyző tevékenységének szervezéséről, segíti feladatai ellátását. 

 Ellátja - külön intézkedésben foglaltak szerint - a megyei önkormányzat honlapjának 

szerkesztésével kapcsolatos feladatokat. 

 Ellátja az országgyűlési, az önkormányzati, és az európai parlamenti képviselők, valamint a 

polgármesterek általános és időközi választásával, az országos és helyi népszavazások 

előkészítésével és lebonyolításával, a megyei választási bizottság működésével kapcsolatos 

teendőket. 

 Ellátja az önkormányzat és a hivatal működésével kapcsolatos jogi vonatkozású ügyek 

intézését és a jogtanácsosi feladatokat. 

 Képviseli a megyei önkormányzatot és a hivatalt a bíróságok előtt. 

 Véleményezi, illetve elkészíti az önkormányzat és a hivatal által kötendő szerződések 

tervezetét, ellenjegyzi az azt igénylő szerződéseket, vezeti a szerződések nyilvántartását. 

 Közreműködik a megyei önkormányzat rendeletei tervezetének elkészítésében, szükség 

esetén javaslatot tesz e rendeletek módosítására. 

 Ellátja a jogharmonizációs tevékenységet a helyi rendeletek vonatkozásában. 

 Közreműködik a közgyűlési és bizottsági előterjesztések jogszerűségének vizsgálatában. 

 Közreműködik a közbeszerzési eljárások lebonyolításában. 

 Részt vesz a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége jogszabály-tervezeteket 

véleményező munkájában, továbbá országgyűlési képviselői megkeresés alapján a 

törvénytervezetek véleményezésében. 

 Előkészíti a közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben hozott 

döntéseit. 



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

 

139 

 

 Szakmailag segíti az Ügyrendi Bizottság tevékenységét. 

 Gondoskodik a munkáltatói kölcsöntartozások behajtásáról. 

 Kezeli a megyei önkormányzat vagyonának biztosítására vonatkozó szerződésállományt, s 

ellátja az ebből adódó feladatokat. 

 Ellátja az iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint a hivatal, valamint a megyei 

nemzetiségi önkormányzatok, továbbá a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 

ügyiratkezeléssel és irattározással kapcsolatos feladatait, figyelemmel kíséri az 

ügyiratkezelés szabályainak betartását. 

 Átveszi és továbbítja a hivatali és önkormányzati postai küldeményeket. 

 Előkészíti az idegenforgalom területi érdekeinek az országos érdekekkel történő 

összehangolását elősegítő javaslatokat, döntéseket. 

 Gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról, 

melynek keretében együttműködik a megyei TOURINFORM irodákkal, általános és 

tematikus kiadványokat készít és jelentet meg. 

 Előkészíti az idegenforgalommal kapcsolatos közgyűlési, bizottsági előterjesztéseket, 

idegenforgalmi fejlesztési koncepciók, tervek véleményezését. 

 Elemzi a megye idegenforgalmának alakulását, részt vesz a megyei turisztikai adatbázis 

korszerűsítésében. 

 Figyelemmel kíséri és előkészíti az európai uniós és az országos turisztikai, idegenforgalmi 

célú pályázatokat. 

 Ellátja a megyei díjak adományozására vonatkozó javaslatok döntés-előkészítési feladatait, 

szervezi a kitüntetéseket megjelenítő tárgyak elkészíttetését. Vezeti a közgyűlés által 

alapított kitüntetések, díjak adományozásához kapcsolódó nyilvántartásokat, ellátja a 

miniszteri, vagy ennél magasabb szintű kitüntetések adományozására vonatkozó 

javaslattétellel kapcsolatos adminisztratív teendőket. 

 Ellátja a hivatalban felmerülő humánpolitikai feladatokat, gondoskodik a hivatal dolgozói 

személyzeti és munkaügyeinek intézéséről. 

 Elkészíti a hivatal dolgozóira vonatkozó munkajogi szabályzatokat, a tartalmukat érintő 

jogszabályi változások esetén gondoskodik átdolgozásukról. 
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 Ellátja az üzemorvos megbízásával kapcsolatos feladatokat. 

 Szervezi a hivatal informatikai hálózatának működtetését és fejlesztését. 

 Gondoskodik a hivatal üzemeltetési és adatvédelmi szabályzatában foglaltak betartásáról. 

 Közreműködik az információbiztonsággal kapcsolatos feladatok elvégzésében. 

 Ellátja a Veszprém Megyei Értéktár működtetésével kapcsolatos titkársági feladatokat és a 

Veszprém Megyei Értéktár Bizottság titkári feladatait. 

 Ellátja az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság titkári feladatait. 

 Közreműködik a leltározási és selejtezési feladatok ellátásában, az egyes irodák által 

használt vagyontárgyak leltározása során az irodákkal együttműködik. 

 A hivatal működéséhez szükséges dologi feltételek biztosítása az Önkormányzati Iroda 

közreműködésével történik. 

 Gondoskodik a hivatali gépkocsik üzemeltetéséről.  

Az Önkormányzati iroda élén Diószeginé Tímár Hajnalka áll, aki egyben a projekt szakmai vezetője 

is. 

A szakmai vezető váratlanul közbejött teendői miatt tartósan távol maradt a munkától, így a már 

előzetesen a projekt szempontjából nélkülözhetetlen szerepet betöltő munkavállaló munkaköri 

kiegészítésében kijelölésre került a helyettesítő dolgozó. 

A szakmai vezetőt 2016. március 6. napjától Dr. Imre László megyei jegyző helyettesíti – 

előreláthatólag 2017. május 31. napjáig. 

Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda feladatai: 

 Közreműködik a települési önkormányzatok felkérése alapján a települések fejlesztési 

tevékenységének elősegítésében; 

 kapcsolatot tart a gazdasági élet szereplőivel, különösen a kereskedelmi és iparkamarával; 

 szervezi az együttműködést a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében 

közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil 

és szakmai szervezetekkel; 

 ellátja a megye területére vagy térségére készülő területrendezési tervezéssel kapcsolatos 

feladatokat; 
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 gondoskodik a településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való 

összhangjáról; 

 ellátja a megrendelői feladatokat a megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójának 

illetve a megye területfejlesztési programjának elkészítésében; 

 közreműködik az épített és természeti környezet védelmével és a térségi területrendezéssel 

kapcsolatos feladatok összehangolásában; 

 szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi 

fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat 

megalapozó tevékenységét; 

 vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, 

adottságait; 

 közreműködik a megyei jogú város önkormányzata és az érintett települések 

önkormányzatai területrendezési terveinek városkörnyéki összehangolása érdekében; 

 előkészíti véleményezésre az országos, a régió, a kiemelt térség területfejlesztési 

koncepcióját és programját, az országos, a kiemelt térség területrendezési tervét; 

 figyelemmel kíséri a megyében zajló infrastrukturális fejlesztéseket; 

 ellátja a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével 

kapcsolatos tevékenységek összehangolását; 

 javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra; 

 ellátja a megyei környezetvédelmi program készítésével és felülvizsgálatával kapcsolatos 

feladatokat. Figyelemmel kíséri a környezetvédelmi programban foglalt feladatok 

végrehajtását; 

 közreműködik a területfejlesztési koncepció alapján a megye területére vonatkozó, külön 

jogszabályban meghatározott energiaellátási tanulmány készíttetésében. 

A belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működését a Hivatal 

külső erőforrások igénybevételével, valamint a megyei önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak 

végrehajtása érdekében a megyei jegyző közvetlen irányítása alá tartozó belső ellenőrzési egység 

fenntartásával biztosítja. 

Az éves ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzés az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján 
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végezte. 

A fentiek alátámasztják a projekt megvalósításához szükséges szakmai felkészültséget. 

Infrastruktúra 

A Hivatal rendelkezik a jelenlegi feladatok ellátásához szükséges informatikai és egyéb 

infrastrukturális háttérrel. 

A Hivatal kijelölt munkatársai közreműködtek a Veszprém Megyei Önkormányzat új honlapjának 

jogi, szakmai, informatikai és adminisztratív jellegű felülvizsgálatában és a honlap megújításában.  

Az informatikai biztonsági szabályzat megalkotásával a Hivatal megteremtette a biztonsági 

intézkedéseket az adatbiztonság és adatvédelem szempontjából, valamint az informatikai rendszer 

működtetésére vonatkozóan. 

12. táblázat: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal humán kapacitása 

Név Munkakör Képzettség 

Szervezetnél 

eltöltött idő 

(év) 

Foglalkoztatási 

jogviszony 

Munkaórák 

száma/hét 

Dr. Imre 
László 

megyei jegyző jogász 6 
közszolgálati 
jogviszony 

40 

Arnold 
György 

területfejlesztési 
referens 

üzemmérnök 21 
közszolgálati 
jogviszony 

40 

Baján 

Csabáné 
iktató-irattáros 

gépíró és gyorsíró; 

iratkezelő irattáros; 

számítástechnikai 

programozó, 

szoftverüzemeltető; 

pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

2 
közszolgálati 

jogviszony 
40 

Benis Mária gazdasági referens 

igazgatásszervező, 

mérlegképes könyvelő, 

pénzügyi-számviteli 

szakellenőr 

2 
közszolgálati 
jogviszony 

40 

Bertalan Ákos 
pályázati 

koordinátor 

közgazdász 

gazdálkodási és 

menedzsment 
alapképzési szakon 

2 
közszolgálati 
jogviszony 

40 

Cseh György informatikus 
informatikus mérnök, 

személyi-számítógép 

szoftverüzemeltető 

17 
közszolgálati 
jogviszony 

40 

Dr. 

Derzsenyiné 

Balajthy 

idegenforgalmi 

referens, bizottsági 

magyar-orosz szakos 

ált. isk. tanár, 

idegenforgalmi 

7 
közszolgálati 
jogviszony 

40 
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Név Munkakör Képzettség 

Szervezetnél 

eltöltött idő 

(év) 

Foglalkoztatási 

jogviszony 

Munkaórák 

száma/hét 

Zsuzsanna titkár menedzser 

Diószeginé 

Tímár 

Hajnalka 

irodavezető 

igazgatásszervező; helyi 

jogszabályszerkesztő; 

közszolgálati, 

személyügyi szakértő; 

protokoll szaktanácsadó 
és rendezvényszervező 

19 
közszolgálati 
jogviszony 

40 

Fabacsovics 
Zoltán 

megyei főépítész, 
irodavezető 

építőmérnök, 

urbanisztikai 

szakmérnök, okleveles 

településmérnök, 

főépítészi vizsga 

4 
közszolgálati 
jogviszony 

40 

Farkas 
Barbara Edit 

költségvetési 
referens 

közgazdász 
(vállalkozási szakirány) 

19 
közszolgálati 
jogviszony 

40 

Szóllásné 

Haraszti 
Bernadett 

pályázati 
koordinátor 

okleveles geográfus 3,5 
közszolgálati 
jogviszony 

40 

Horváth Ernő 
József 

elnöki kabinet titkár 

Abszolutórium: 

Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari 

Főiskola 

6 
közszolgálati 
jogviszony 

40 

Lakatos 
Noémi 

gazdasági referens 

pénzügyi-számviteli 

ügyintéző, mérlegképes 
könyvelő 

3 
közszolgálati 
jogviszony 

40 

Majerikné 
Bánó Katalin 

elnöki kabinet 
referens 

közgazdász (emberi 
erőforrások) 

3 
közszolgálati 
jogviszony 

40 

Ratkovszky 

Judit 

megyei jegyzői 

kabineti titkár, 

szakmai 
főtanácsadó 

vegyipari gépész 

üzemmérnök, 

gépészmérnök, 

közgazdasági 

szakokleveles mérnök 

(vállalkozási szakirány), 
közbeszerzési referens 

11 
közszolgálati 

jogviszony 
40 

Szalóky 
Gyöngyi 

pályázati 
koordinátor 

közgazdász; marketing 
és reklám menedzser 

0,5 
közszolgálati 
jogviszony 

40 

Szász Jutka 
Emese 

irodavezető 

okleveles közgazdász 

(számviteli és 

agrárgazdasági); 

felsőfokú költségvetési 

szakképesítés; MH 

számviteli részleg, 

részlegvezető képesítés; 

22 
közszolgálati 
jogviszony 

40 
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Név Munkakör Képzettség 

Szervezetnél 

eltöltött idő 

(év) 

Foglalkoztatási 

jogviszony 

Munkaórák 

száma/hét 

MH számviteli részleg, 

ellenőrző statisztikus 
képesítés 

Széles Vivien 
Fanni 

titkársági referens idegennyelvi titkár 3,5 
közszolgálati 
jogviszony 

40 

Szücs Imre 
területfejlesztési 

referens 

üzemmérnök; mérnök-

üzemgazdász 
6 

közszolgálati 

jogviszony 
40 

Teszéri Beáta 
pályázati 

koordinátor 

közgazdász; 

mérlegképes könyvelő; 
számviteli ügyintéző 

1 
közszolgálati 

jogviszony 
40 

Varga-Pesuth 
Andrea 

humánpolitikai 

referens, megyei 
jegyzői titkár 

közgazdász (emberi 

erőforrások); 

rehabilitációs gazdasági 
menedzser; sportedző 

6 
közszolgálati 
jogviszony 

40 

Zsebe Péter 
önkormányzati 

referens 
igazgatásszervező; 

kommunikátor 
7 

közszolgálati 
jogviszony 

40 

Takács Balázs projektmenedzser 
Környezetmérnök; 

Településmérnök; 

Magasépítő technikus 

0,5 
közszolgálati 

jogviszony 
10 

Dr. Domokos 
Endre 

szakmai vezető 

Környezetmérnök; 

vegyészmérnök 

tudományok doktora; 

mester szintű e-

közigazgatási 
szakmérnök 

0,5 
közszolgálati 
jogviszony 

10 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 

A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése 

érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű 

átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a 

megyei kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. 

Székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és Pest megye esetében egyaránt Budapesten. Az 

általános hatáskör azt jelenti, hogy a kormányhivatal, illetve annak szervezeti egységei jogszabályi 

felhatalmazás alapján bármilyen államigazgatási ügyben eljárhatnak. 
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A kormányhivatalt a kormánymegbízott vezeti, akit a Miniszterelnökséget vezető miniszter 

javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kormánymegbízott megbízatása a kormány 

megbízatásához kötött. A kormányhivatal hivatali szervezetét a főigazgató vezeti, aki helyettesíti a 

kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén. A főigazgató munkáját általános 

helyettesként az igazgató segíti.  

A kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből és járási 

hivatalokból áll. A megyei főosztályok, a Veszprémi Járási Hivatal főosztályai és a 

megyeszékhelyen kívüli járási hivatalok szervezetileg osztályokra tagolódnak. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatalt Takács Szabolcs kormánymegbízott, a hivatali szervezetet Dr. 

Vajda Viktória főigazgató vezeti. 

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően összehangolja és 

elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört 

gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy 

másodfokon jár el.  

Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi felügyeletét, valamint 

a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a 

regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi 

illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket. 

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni 

védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és 

vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és 

megyei államigazgatási kollégiumnak a létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a 

közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok 

összehangolásában és szervezésében. 

Harminc évvel a járási rendszer megszüntetése után, 2013. január 1-jével - új szervezeti rendben és 

új célokkal - ismét létrejöttek a járási hivatalok. A kormányhivatalok járási hivatalainak 

legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok 

ellátása, mindenki számára elérhető közelségben és magas minőségben. A járási hivatalok kizárólag 

államigazgatási hatásköröket vettek át, nem önkormányzati feladatokat.  
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Az államigazgatási feladatok újraosztása révén a településhez, helyi mérlegeléshez kötött ügyek 

intézése maradt az önkormányzati hivataloknál, a jegyzőknél. A járások létrejötte a közigazgatás 

átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam kialakításának egyik fontos állomása. A járási 

rendszerrel alacsonyabb társadalmi költséggel, hatékonyabban és ügyfélközpontúan működő területi 

közigazgatás valósult meg. Ennek köszönhetően könnyebbé, gyorsabbá vált az állampolgárok 

számára az ügyintézés. 

Főosztályok: 

 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

 Népegészségügyi Főosztály  

 Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

 Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály  

 Hatósági Főosztály  

 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály  

 Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 
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A projektben a konzorcium partneri feladatait a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályán keresztül látja el, melynek feladatait az állami 

foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek 

hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet határozza meg. 

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal: 

a) szakmailag irányítja és ellenőrzi az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal 

tevékenységét, ennek keretében közreműködik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró 

járási hivatal ez irányú feladatait ellátó kormánytisztviselőinek szakmai képzésében, valamint 

szakmai ajánlások készítésével segíti az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási 

hivatal ez irányú hatósági és szolgáltató tevékenységét, 

b) ellátja az NFA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését 

és a felhasználás ellenőrzését, 

c) dönt az NFA foglalkoztatási alaprészének és a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat 

decentralizált kerete felhasználásáról, 

d) ellátja az NFA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretéből finanszírozott munkaerő-

15. ábra: A Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése: 
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piaci programok, pályázatok, valamint a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat központi 

keretéből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, 

e) működteti az álláskeresők ellátási rendszerét, az álláskeresők részére saját hatáskörben nyújtott 

támogatások rendszerét és gondoskodik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási 

hivatal támogatási rendszere szakmai működtetéséről, 

f) felelős a szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért és használatáért, 

g) ellátja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat, 

h) ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, elbírálja másodfokon az állami foglalkoztatási 

szerv hatáskörében eljáró járási hivatal által hozott határozatok elleni fellebbezést, 

i) állami foglalkoztatási szervként ellátandó feladatai eredményességének elősegítése érdekében 

együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi nemzetiségi 

önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek keretében 

szakmailag irányítja és koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényből adódó - feladatai végrehajtását, 

j) ellátja az EURES-sel kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs feladatokat, valamint 

kapcsolatot tart a munkaerő-piaci szereplőkkel, 

k) illetékességi területén ellátja a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, 

m) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével 

összefüggésben befogadja a foglalkoztató által benyújtott munkaerőigényeket, 

n) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, 

o) ellátja a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben 

foglaltak szerint a szakképzési hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára szervezett 

képzés költségeinek elszámolásával összefüggő adatszolgáltatással, az adatok nyilvántartásával és 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi kormányhivatal nyilvántartja azon 

munkaadók csoportos létszámcsökkentésére vonatkozó bejelentéseit, amelyek csoportos 

létszámcsökkentésessel érintett székhelye vagy telephelye a főváros területén van. 

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal közfoglalkoztatási feladatai 

körében: 
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a) szakmailag irányítja és szakmailag ellenőrzi az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró 

járási hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos tevékenységét, ennek keretében közreműködik az 

állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos 

feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások 

készítésével segíti az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal 

közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági és szolgáltató tevékenységet, 

b) ellátja az NFA közfoglalkoztatási előirányzat pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos 

feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését, 

c) dönt az NFA közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált keretének 

felhasználásáról, 

d) ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat, 

e) felelős a közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért 

és használatáért, 

f) ellátja az európai uniós források felhasználásával megvalósuló közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 

képzésekkel kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat, 

g) feladatainak ellátása érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos 

és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, 

h) előkészíti a kormányhivatal és a járási hivatal belső szakmai szabályzatainak 

közfoglalkoztatással kapcsolatos rendelkezéseit, 

i) ellátja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatással 

kapcsolatos hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai felügyeletét, továbbá a közfoglalkoztatással 

kapcsolatos szakmai és pénzügyszakmai tevékenységének ellenőrzését, 

j) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében 

ja) jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan, 

jb) ellenőrzi az általa vagy az illetékességi területén található, az állami foglalkoztatási szerv 

hatáskörében eljáró járási hivatal által kötött, a ja) alpontban meghatározott hatósági szerződésben 

foglaltak teljesítését, 

jc) ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését, 



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

 

150 

 

jd) ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem 

megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát, 

je) az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével 

kapcsolatos hatósági feladatokat, 

jf) elbírálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal által - a 

közfoglalkoztatási feladataival összefüggésben - hozott határozatok és önállóan megfellebbezhető 

végzések ellen benyújtott fellebbezéseket, 

k) ellátja a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos szakmai és 

pénzügyi feladatokat, 

l) a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési feladatok ellátásának keretében 

la) gondoskodik a rendszer szakmai működtetéséről, valamint koordinálja az állami foglalkoztatási 

szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok tevékenységét és képzéseket szervez, 

lb) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket nem az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró 

járási hivatal lát el. 

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal át nem ruházható hatáskörben a 

jogszabályban meghatározott illetékességi területén első fokú hatósági jogkört gyakorol, 

a) a munkaerő-piaci program kidolgozásának, megvalósításának megállapításával, 

b) a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával, 

c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény felhatalmazása 

alapján kiadott kormányrendelet által hatáskörébe utalt foglalkoztatást elősegítő támogatás 

megállapításával, 

d) a hatáskörébe tartozó ügyekben (ideértve a pályázati eljárás alapján nyújtott munkahelyteremtő 

támogatással kapcsolatos ügyeket is) a pénzeszközök visszakövetelésével, 

e) a miniszter által pályázati eljárás alapján nyújtott munkahelyteremtő támogatással kapcsolatos 

ügyekben a miniszter által vezetett minisztérium megbízásából, a hatósági szerződés megkötésével, 

f) a bérgarancia támogatással, 

g) a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező 

harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához szükséges munkavállalási 

engedély, valamint az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
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beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás 

alapján kiadott tartózkodási engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásával, 

h) a rendbírsággal, 

i) az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal hatáskörébe utalt 

nyilvántartásba vétellel, valamint 

j) az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás tőkejuttatás részével kapcsolatos 

ügyekben. 

A Kormány a magán-munkaközvetítési tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás 

felügyeletét ellátó hatóságként az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatalt 

jelöli ki. 

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal a munkaerő-piaci szolgáltatási 

feladatok ellátásának keretében 

a) gondoskodik a munkaerő-piaci szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről, valamint 

koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok munkaerő-piaci 

szolgáltatási tevékenységét, munkaerő-piaci szolgáltatásokat szervez és működteti a szolgáltatások 

kiépített intézményrendszerét, 

b) ellátja azokat a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem az 

állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal lát el. 
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3.1.3. A támogatást igénylő és partnereinek a támogatási kérelemhez kapcsolódó 

tapasztalatának bemutatása 

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal által korábban 

végrehajtott fejlesztések, támogatási kérelmek bemutatása: 

 

Projekt címe 

Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának 

tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan 

kidolgozása (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006) 

Projekt indokoltsága (megoldandó problémák és/vagy 

kihasználni kívánt lehetőségek) 

Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója 2013. 

decemberében készült el és a 62/2013. (XII. 19.) megyei 

önkormányzati rendelettel került elfogadásra. 

A területfejlesztési koncepció a törvényi meghatározás 

szerint: „Az ország, illetve egy térség átfogó távlati 

fejlesztését megalapozó és befolyásoló távlati 

dokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú, 

átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok 

kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat 

biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és a 

területfejlesztés szereplői számára.” 

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció 

feladata volt a megye fejlesztéspolitikájának 

megfogalmazása és Veszprém megye és térségi fejlődése 

fő irányainak, fejlesztési stratégiai céljainak és az ezek 

elérését segítő legfontosabb eszközöknek hosszabb 

időtávra szóló meghatározása. 

A Megyei Területfejlesztési Koncepció tematikájában 

nem részletezi kellően a 2014-2020-as időszakra 

vonatkozó humán fejlesztési lehetőségeket és igényeket, 

viszont mind a TOP-ban, mind az ágazati OP-ban 

megvalósuló fejlesztéseknél felmerülhet olyan humán 

fejlesztési igény, melyet korábban nem, vagy nem kellő 

részletezettséggel mértek fel a tervezés során. Egyik 

fontos hazai célkitűzés a 2014-2020-as időszakra, hogy a 

foglalkoztatási ráta 75%-ra emelkedjen, amelyekhez 

minden megyének igazodnia kell. A források 5 fő 

beavatkozási terület mentén kerültek meghatározásra, 

melyek közül az első a foglalkoztatás növelése, 

munkahelyteremtés. A projekt ennek mentén kívánja a 

koncepciót felülvizsgálni és ezekhez a célkitűzésekhez 

és prioritásokhoz illeszteni a koncepciót.  

Projekt célja(i) 

A projekt célja a 2014-2020-as időszakban a megyei 

fejlesztések előkészítése és összehangolása az EFOP 

illetve az érintett Operatív Programok lehatárolásának 

vonatkozásában a kiemelt fejlesztési területekre 

fókuszálva.  

Megvalósítás kezdete-vége (év) 2015. október 16. - 2015. december 17.  
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Támogatás összege 249 265 007 Ft  

Önerő összege 0 Ft  

Projektben ellátott feladatok 

1. A 2014-2020-as időszakot átfogó Veszprém Megye 

Területfejlesztési koncepciójának átdolgozására 

vonatkozó tervezői változat elkészítése 

2. Megyei szintű Humán fejlesztési Konstrukciólista 

kidolgozása 

3. Módszertan kidolgozás a megyei területfejlesztési 

koncepció módosítására 

4. Kiemelt térségi felzárkóztatási és foglalkoztatási terv 

készítése figyelemmel az esélyegyenlőségre 

5. Szakmai rendezvények szervezése 

6. Veszprém Megye középtávú kommunikációs tervének 

készítése a 2014-2020-as pályázati időszakra 

vonatkozóan 

7. Projektmenedzsmenti tevékenység Veszprém megyére 

vonatkozóan 

8. Projektcsomagok, programelemek ütemezése, 

valamint pénzügyi, közgazdasági és kockázati 

elemzéssel költséghatékonysági elemzés készítése a 

Megyei Területfejlesztési Program - Operatív Program 

vonatkozásában 

9. Megyei projekt-, és adatgyűjtő, illetve kezelő online 

adatbázis modul kialakítása, akcióterv készítése.  

Célcsoportok 

A projekt közvetlen és közvetett haszonélvezői a megyei 

önkormányzat, a települési önkormányzatok, valamint a 

megye egész lakossága, hiszen az uniós források 

hatékony felhasználása a megyében élő lakosság 

közvetlen céljait szolgálja. 

Eredmények, hatások 

Kidolgozásra került a megyei területfejlesztési 

koncepció módosításának tervezői változatához 

szükséges módszertan, elkészült a Veszprém megyei 

területfejlesztési koncepció módosításának tervezői 

változata. 

 

Projekt címe Az egészségre építve! (TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110) 
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Projekt indokoltsága (megoldandó problémák és/vagy 

kihasználni kívánt lehetőségek) 

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló 

2011. évi CLIV. törvény, valamint a 2012. évi 

költségvetési törvény alapján bekövetkező változás 

jelentős mértékű többletmunkát, stresszhelyzetet, a 

változáshoz történő alkalmazkodás terhét rótta az 

önkormányzat vezetésére, munkatársaira. 

Projekt célja(i) 

A projekt fő célkitűzése, hogy az önkormányzat 

működésében bekövetkező szükségszerű változások egy 

megújulni képes szervezetet, jó munkahelyet 

eredményezzenek, ahol kiemelt szerepe van a 

humánerőforrásnak. 

Megvalósítás kezdete-vége (év) 2013. augusztus 30. - 2014. augusztus 29.  

Támogatás összege 9 979 520 Ft  

Önerő összege 0 Ft  

Projektben ellátott feladatok 

 

Stressz kezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló 

egészségfejlesztési programok megvalósítása. 

Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly 

(táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása 

és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok 

megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják 

többek között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott 

só- és energia bevitel csökkentését. 

A rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős 

programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek 

az energiaegyensúlyra – kivéve: technikai sportágakkal, 

extrém sportokkal, versenysporttal összefüggő 

programok. 

Elsősegély nyújtási és baleset-megelőzési programok 

megvalósítása. 

Tájékoztató anyagok, kiadványok tervezése, előállítása, 

sokszorosítása, internetes tartalomszolgáltatás, egyéb 

kommunikációs eszközök. 

Egészségfejlesztési cselekvési programot megalapozó 

egészségterv kidolgozása. 

Megvalósítás mérföldkövei (legfontosabb 

tevékenységek) 

Egészségterv készítése 

Eszközbeszerzés 

Csoportfoglalkozások megtartása 
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Egészségnap – egész napos rendezvény 

Előadások stressz és konfliktuskezelés témákban 

Oktató műsor/sorozat készítése 

Életmódtábor megtartása 

Egészségügyi állapotfelmérés elkészítése 

Túra (túravezető irányításával) 

Életmentés gyakorlati oktatás, tréning 

Kerékpártúra 

Interaktív klub 

Célcsoportok Veszprém Megyei Önkormányzat és Hivatala már 

nyugalmazott és aktív munkavállalói. 

Eredmények, hatások 

A projekt megvalósítása során a munkatársak elsajátítják 

az egészséges életvitelhez szükséges kompetenciákat, 

illetve testi, lelki és szellemi egészségük megőrzéséhez 

szükséges előadásokon, valamint emlékezetes, 

élményekben gazdag programokon vesznek részt. Az 

egészségmegőrzésre irányuló alkalmak következtében a 

dolgozók öngondoskodási képessége fejlődik, ezen felül 

megnő törekvésük az egészséges életmód iránt. 

 

Projekt címe 

Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-

2020 közötti időszakra (ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-

0011) 

Projekt indokoltsága (megoldandó problémák és/vagy 

kihasználni kívánt lehetőségek) 

A 2014-2020-as tervezés tekintetében a megyék 

elsődlegesen a Terület és Településfejlesztési Operatív 

programban (TOP) megvalósuló fejlesztésekhez 

készítenek elő megyei szintű gazdaságfejlesztési 

részprogramokat. Ezen túlmenően a helyi (városi-

várostérségi) szintű tervezésben koordinációs szerepet 

töltenek be, és közreműködnek az ágazati programok 

kialakításában véleményezés és projektek generálása 

révén. 

A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való 

felkészülésben fontos szerepe van a megfelelő módon 

előkészített, megalapozott területi terveknek. A területi 

tervek alapul szolgálhatnak a 2014-2020-as uniós 

költségvetési időszakban a Közösségi Stratégiai Keret 

alá tartozó alapokból finanszírozandó operatív 

programok tervezéséhez annak érdekében, hogy az uniós 

finanszírozású ágazati és területi operatív programokban 
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a területi fejlesztési igények is megjelenítésre 

kerülhessenek. 

Projekt célja(i) 

A projekt célja a megye területfejlesztési feladataihoz 

szükséges tervdokumentumok elkészítése és felkészülés 

a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakra. 

Megvalósítás kezdete-vége (év) 2012. július 6. - 2014. október 31.  

Támogatás összege 89 999 533 Ft  

Önerő összege 0 Ft  

Projektben ellátott feladatok, tevékenységek 

A projekt a megyei önkormányzatok tervezési 

dokumentumai előkészítésének támogatására irányul.  

A projekt fő elemei: 

A megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok 

utómunkálatai 

Területfejlesztési koncepció kidolgozása 

Megyei területfejlesztési program elkészítése 

Partnerség biztosítása 

A 2014-2020 időszak tervezését segítő 

részdokumentumok az operatív programokhoz 

illeszkedően 

Területi koordináció ellátása 

A megye területén megvalósítandó projektek 

összeállítása 

Célcsoportok 

A projekt közvetett módon a megye teljes társadalmára 

kihat, mely főleg a megyei területfejlesztési 

koncepcióban érhető tetten. A további dokumentumok, 

így a területfejlesztési program és különösen a TOP-hoz 

kapcsolódó megyei gazdaságfejlesztési részprogramok 

közvetlenül az önkormányzatokat és a gazdasági élet 

szereplőit érintik. 

Eredmények, hatások 

A megyei területi tervezés dokumentumai összhangban 

lesznek az érvénybe lépő nemzeti és uniós tervekkel, 

programokkal, különösen az uniós finanszírozású ágazati 

és területi operatív programokkal. Ezzel elősegítjük az 

uniós forrásból támogatandó projektek generálását, 
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fejlesztését és megvalósulását. 

 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal jelenlegi 

jelentősebb projektjei: 

Projekt címe 

„Veszprém Megyei Klímastratégia”  

(KEHOP-1.2.0-15-2016-00016) 

Projekt indokoltsága 

A klímaváltozás a legnagyobb környezeti kockázatok 

egyike, ami nemcsak a gazdaságot, hanem közvetlenül a 

lakosság életmódját és életfeltételeit is érintheti. 

Magyarország éghajlatában előreláthatóan magasabb 

átlaghőmérséklettel, kismértékben csökkenő és a téli 

félévre koncentrálódó csapadékkal, nagyobb potenciális 

párolgással kell számolni. Emellett várható a szélsőséges 

időjárási események (felhőszakadás, szélvihar, 

hőhullámok), az árvizek és erdőtüzek gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése is, valamint új kártevők és 

betegségek megjelenése, a természetes ökoszisztéma, 

valamint ezzel szoros összefüggésben az 

agrárgazdálkodási lehetőségek változása. A 

vízgazdálkodás infrastruktúrájának így a jövőben a 

rendkívüli árvizek és az aszály egyaránt kihívást jelent 

majd. 

Projekt céljai 
A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás 

társadalmi feltételeinek elősegítése. 

Megvalósítás kezdete-vége 2016. október 3. – 2018. március 30.  

Támogatás összege 30 000 000 Ft  

Önerő összege 0  

Projektben ellátott feladatok 

Veszprém Megyei Klímastratégia kidolgozása a megyei 

szereplők bevonásával 

Klímaváltozás mérsékléséhez kapcsolódó 

tudásmegosztás 

Tájékoztatás és nyilvánosság 

Megvalósítás  mérföldkövei  (legfontosabb 

tevékenységek) 

Megvalósíthatósági tanulmány 

Megyei klímastratégia kidolgozása 

Megyei klímastratégia megvitatásának céljából tartandó 

konferenciák 
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Workshop települési önkormányzatok vezetői, 

vállalkozások vezetői, és civil szervezetek részvételével 

Szemléletformálási akciósorozat 

Célcsoportok 

A projekt célcsoportjai elsősorban megyei 

önkormányzatok, települési szövetségek, civil 

szervezetek, akik biztosítani tudják a módszertan 

kialakítását, stratégiák elkészítését a helyi közösségek 

bevonásával. 

Eredmények, hatások 

A valós helyi igényekre reflektáló, a helyi szereplők 

aktív közreműködésével és támogatásával készült 

térségi, valamint helyi klímastratégiák elkészítése, annak 

végrehajtása a helyi közösség számára olyan érezhető és 

szakmailag értékelhető eredményekkel jár, amely 

megkönnyíti a klímaváltozás hatásaira való felkészülést. 

 

 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal által korábban végrehajtott fejlesztések, támogatási 

kérelmek bemutatása: 

 

 Projekt címe TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek 

foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált 

programok a konvergencia régiókban)” 

Projekt indokoltsága (megoldandó problémák és/vagy 

kihasználni kívánt lehetőségek) 

A projekt Magyarországon a munkanélküliség 

csökkentéséhez és a 

foglalkoztatás növeléséhez járult hozzá, amellyel 

illeszkedik az Európai 

Uniós célkitűzések megvalósulásához. A projekt 

indításakor a 

legfontosabb célkitűzés a résztvevők egyéni 

élethelyzetének, munkaerő-piaci pozíciójának javítása 

volt. 

Projekt céljai A projekt célja, hogy a célcsoportjába tartozó 

személyeket a támogatás 

nélküli munkaerőpiacra segítse, komplex, személyre 

szabott, a helyi 

munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó 

szolgáltatásokkal és támogatásokkal. 

A projekt azokra a problémákra és problémacsoportokra 

koncentrál, 

amelyek a hagyományos eszközökkel és módszerekkel 

nehezebben 

kezelhetők, és az eredményességhez több, személyre 

szabott szolgáltatást, támogatást, illetve forrást célszerű 

mozgósítani. 

Megvalósítás 2011.05.01– 2015.10.31. 

Támogatás összege A projekt célcsoportjainak felkutatása, projektbe vonása, 
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támogatás nyújtása, egyéni program zárása, 

nyomonkövetés. 

Önerő összege 1. alacsony iskolai végzettségűek 

2. pályakezdők, fiatalok 

3. 50 év felettiek 

4. GYES-ről, GYED-ről vagy ápolási díjról visszatérők 

5. FHT-ban részesülők 

6. tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, elavult 

szakképesítéssel rendelkezők 

 Projektben ellátott feladatok Veszprém megyében 4 629 fő került a programba, 

közülük 2 528 fő 

képzésbe, a képzést 2 243 fő fejezte be sikeresen. Egyéni 

programját 

4 035 fő fejezte be sikeresen, közülük 1 857 fő a 180. 

napon, elhelyezkedett, vagy vállalkozó 

Megvalósítás mérföldkövei 

(legfontosabb tevékenységek) 

A projekt célcsoportjainak felkutatása, projektbe vonása, 

támogatás nyújtása, egyéni program zárása, 

nyomonkövetés. 

Célcsoportok 1. alacsony iskolai végzettségűek 

2. pályakezdők, fiatalok 

3. 50 év felettiek 

4. GYES-ről, GYED-ről vagy ápolási díjról visszatérők 

5. FHT-ban részesülők 

6. tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, elavult 

szakképesítéssel rendelkezők 

Eredmények, hatások Veszprém megyében 4 629 fő került a programba, 

közülük 2 528 fő 

képzésbe, a képzést 2 243 fő fejezte be sikeresen. Egyéni 

programját 

4 035 fő fejezte be sikeresen, közülük 1 857 fő a 180. 

napon, elhelyezkedett, vagy vállalkozó 

 

 

Projekt címe TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 „Újra tanulok!” 

Projekt indokoltsága (megoldandó problémák és/vagy 

kihasználni kívánt lehetőségek) 

A projekt Magyarországon a munkanélküliség 

csökkentéséhez és a 

foglalkoztatás növeléséhez járult hozzá, amellyel 

illeszkedik az Európai 

Uniós célkitűzések megvalósulásához. A projekt 

indításakor a 

legfontosabb célkitűzés a résztvevők egyéni 

élethelyzetének, munkaerő-piaci pozíciójának javítása 

volt. 

Projekt céljai A felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése. A 

felnőttképzésben résztvevők számának és arányának 

növelése, a 

felnőttek tanulási kedvének javítása. Az elavult 

szakképzettséggel 

rendelkezők tudásának frissítése, aktualizálása. A további 

képzéseken 

való részvétel, valamint a munkaerő-piaci előrejutás 

érdekében 

kompetenciák megszerzésének támogatása. A munkaadók 

számára 

szakképzett munkaerő biztosítása. A magyar gazdaság 

versenyképességének javítása, a piaci elvárásoknak való 

magasabb 

színvonalú megfelelés érdekében. Az Európai Uniós 

célkitűzések eredményes megvalósítása. 
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Megvalósítás 2012. április 23 – 2015. november 30. 

Támogatás összege 911.005.473.-Ft 

Önerő összege - 

 Projektben ellátott feladatok Képzés, mentori tevékenység 

Megvalósítás mérföldkövei 

(legfontosabb 

tevékenységek) 

3 042 fő képzésbe vonása. 

Célcsoportok Alacsony iskolai végzettségűek és az elavult 

szakképzettséggel rendelkező személyek 

Eredmények, hatások Veszprém megyében 4 003 fő képzésbe vonása valósult 

meg a projekt ideje alatt. 

 

 

 

Projekt címe GINOP-5.1.1.-15/2015-00001 „ Út a munkaerőpiacra” 

Projekt indokoltsága (megoldandó problémák és/vagy 

kihasználni kívánt lehetőségek) 

A projekt Magyarországon a munkanélküliség 

csökkentéséhez és a 

foglalkoztatás növeléséhez járult hozzá, amellyel 

illeszkedik az Európai 

Uniós célkitűzések megvalósulásához. A projekt 

indításakor a 

legfontosabb célkitűzés a résztvevők egyéni 

élethelyzetének, munkaerő-piaci pozíciójának javítása 

volt. 

Projekt céljai A GINOP 5.1.1. kiemelt projekt célja a hátrányos 

helyzetű álláskeresők, 

különösen az alacsony iskolai végzettségűek 

foglalkoztathatóságának 

javítása a munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának 

javítása mellett, 

valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való 

átlépés 

elősegítése. 

Az intézkedés célja, hogy elősegítse az 25-64 év közötti 

regisztrált 

álláskeresők és inaktív személyek, valamint a 

közfoglalkoztatásból 

kilépők munkaerőpiaci részvételét. A bevont létszámból 

szolgáltatásainkkal és eszközeinkkel 914 fő a 180. napon 

is 

foglalkoztatott lesz. A projekt megvalósításának forrása a 

GINOP 

intézkedése keretében a GINOP 5.1.1 projektre 

meghatározott, az 

ESZA és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított közel 

2 970 millió forint. 

Megvalósítás 2015.10.01– 2018.12.31. 

Támogatás összege 3.053.000.000.-Ft 

Önerő összege - 

 Projektben ellátott feladatok A programba került célcsoporttagok számára a 

munkaerőpiacra történő 

visszavezetésük érdekében humán, mentori 

szolgáltatásokat, EURES 

szolgáltatásokat, képzési támogatást, elhelyezkedést 

szolgáló 

foglalkoztatási támogatást, lakhatási támogatást, valamint 

önfoglalkoztatóvá válási támogatást nyújtunk. 

Megvalósítás mérföldkövei 

(legfontosabb 

1. Célcsoportba vonás (2015.10.01-2018.09.30): A 

projekt 
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tevékenységek) célcsoportjainak felkutatása, projektbe vonása, támogatás 

nyújtása, 

egyéni program zárása, nyomonkövetés. 

2. A projekt szakmai megvalósítása (2015.10.01-

2018.12.31): a projekt megvalósítása, majd zárása. 

Célcsoportok 1. 25-64 év közötti regisztrált álláskeresők és inaktív 

személyek 

a. közfoglalkoztatottak, akik a projekt keretében 

biztosított 

bértámogatások és munkaerő-piaci szolgáltatások 

segítségével a 

versenyszférában helyezkednek el 

2. Kiemelt célcsoportok: 

3. 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők 

4. alacsony iskolai végzettségű (ISCED 1-2) álláskeresők 

5. tartós, legalább 6 hónapja álláskeresők 

6. gyermekgondozás vagy hozzátartozó ápolását követően 

a 

munkaerőpiacra visszatérő álláskeresők 

7. 50 feletti álláskeresők 8. közfoglalkoztatásból kilépők 

Eredmények, hatások A projektbe 3 053 fő bevonását tervezzük, közülük 1 018 

fő alacsony 

iskolai végzettségű (1-es 2-es ISCED). Cél, hogy 1505 fő 

foglalkoztatásban/önfoglalkoztatásban vegyen részt, 

valamint 474 fő 

alacsony iskolai végzettségű ügyfél végezzen képzést. Az 

egyéni 

program zárása után 6 hónappal 946 fő legyen, 

elhelyezkedet vagy vállalkozó. 

 

 

Projekt címe Ifjúsági Garancia GINOP 5.2.1-14-2015-00001 

Projekt indokoltsága (megoldandó problémák és/vagy 

kihasználni kívánt lehetőségek) 

A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi 

Megállapodásban 

célul tűzte ki a fiatalok foglalkoztatásának növelését. A 

szakképzetlen 

fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha 

visszatérhetnek a 

tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság 

igényeihez igazodó 

szakképesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok 

esetében a 

munkatapasztalat megszerzésére, illetve a 

versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére kell 

helyezni a hangsúlyt. 

Projekt céljai Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló 

munkaerő-piaci 

programok hosszú távú célja, hogy a program által 

nyújtottak 

segítségével javuljon a fiatal munkaerő-piaci helyzete, s 

mihamarabb 

megvalósulhasson a támogatás nélküli munkaerő-piaci 

integrációja. 

Célul tűztük ki a fiatalok foglalkoztatásának növelését, 

2018-ig 

fokozatosan kiterjesztjük a programot minden 25 évesnél 

fiatalabb nem 

tanuló és nem dolgozó fiatalra. A projekt közvetlen célja, 

hogy a nem 



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

 

162 

 

foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek 

munkanélküliségben, illetve hogy személyre szabott 

segítséget kapjanak munkaerő-piaci helyzetük javításához 

Megvalósítás 2015.01.01. – 2017.12.31. 

Támogatás összege 924.000.000, - Ft 

Önerő összege - 

 Projektben ellátott feladatok A program több lépcsőben valósul meg. Első lépésben a 

már legalább 6 

hónapja munkanélküli fiataloknak kell lehetőséget 

kínálni, ezt követően 

lépésről lépésre megoldást találva valamennyi 25 év 

alatti, tanulmányait 

befejező vagy félbehagyó, elhelyezkedni nem tudó vagy 

állását vesztő, 

vállalkozni vágyó és segítséget kérő fiatal számára. 

Feladatunk, hogy a 

projekt célcsoportjába tartozó személyeket a támogatás 

nélküli 

munkaerőpiacra segítsük, komplex, személyre szabott, a 

helyi 

munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó 

szolgáltatásokkal és támogatásokkal. Az érintett fiatallal 

együtt egy 

egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki, mérlegelve, hogy 

milyen típusú 

támogatásokkal lehet az adott fiatal munkaerő-piaci 

esélyeit hosszú 

távon javítani. Értékeléseket végzünk, melyek az 

eredményekről adnak 

információt. Monitoring tevékenységet folytatunk az első 

a középső és 

az utóértékelésekhez, melyben az Ifjúsági Garancia és a 

keretében 

megvalósuló munkaerő-piaci programok hatásait, 

eredményeit és hatékonyságát vizsgáljuk. 

Megvalósítás mérföldkövei 

(legfontosabb 

tevékenységek) 

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti 

fiatalok számára, 

akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, a 

foglalkoztatási 

szolgálatnak meghatározott időn (a tervek szerint az első 

programlépcsőben 6 hónapon, további 

programlépcsőkben már 4 

hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget kell 

felajánlani az 

elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a 

tanulásra. A 

program tehát több lépcsőben valósul meg. Az első 

szakaszban, mely 

2016. június 30-ig tart, 930 fiatal munkaerő-piaci 

programban történő 

bevonását tervezzük. 2018-ig fokozatosan kiterjesztjük a 

programot minden 25 évesnél fiatalabb nem tanuló és 

nem dolgozó fiatalra. 

Célcsoportok A 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem 

nem dolgozó 

fiatalok. 

A célcsoport hármas bontása: 

1. kevesebb mint 6 hónapja munkanélküli 25 év alatti (15-

24 
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közötti) fiatalok, 

2. legalább hat hónapja munkanélküli 25 év alatti (15-24 

közötti) 

fiatalok, 3. 25 év alatti (15-24 év közötti) inaktív fiatalok. 

Eredmények, hatások Az Ifjúsági Garanciához kapcsolódóan az NGM által 

megvalósított 

program keretében 25 éven aluli fiatal NEET (nem 

foglalkoztatott, 

oktatási intézmény nappali tagozatán vagy szakképzésben 

tanulmányokat nem folytató) résztvevők száma: 930fő 

Az Ifjúsági Garanciához kapcsolódóan az NGM által 

megvalósított 

program keretében foglalkoztatásban levő résztvevők: 

567 fő 

Az Ifjúsági Garanciához kapcsolódóan az NGM által 

megvalósított 

program segítségével képesítést, vagy tanúsítványt szerző 

résztvevők: 

célérték nélküli 

Az Ifjúsági Garanciához kapcsolódóan az NGM által 

megvalósított 

program segítségével képesítést, vagy tanúsítványt szerző 

résztvevők: 279 fő 

 

 

 

Projekt címe GINOP-6.1.1-15-2015-00001 „Alacsony képzettségűek és 

közfoglalkoztatottak képzése” 

Projekt indokoltsága (megoldandó problémák és/vagy 

kihasználni kívánt lehetőségek) 

Magyarországon az egész életen át tartó tanulásban 

résztvevő 25-64 

éves felnőttek aránya rendkívül alacsony (3,3 %), ez a 

szám jelentősen 

elmarad az EU átlagától (10,7 %). A projekt a képzésben 

való 

részvétellel nyújt segítséget az alacsony iskolai 

végzettségű 

közfoglalkoztatottak számára az elsődleges 

munkaerőpiacra történő visszatéréshez. 

Projekt céljai A projekt kiemelt célja a közfoglalkoztatásban résztvevők 

részére 

szakképzettség megszerzését segítő képzési és 

kompetenciafejlesztési, 

illetve a közfoglalkoztatásból történő kivezetést támogató, 

a 

képzésekhez szorosan köthető személyes szolgáltatások 

nyújtása. A 

projekt keretében országosan 85 000 fő képzésbe 

kerülését kell 

teljesíteni, amely létszámból 80 000 fő legfeljebb 

alapfokú vagy alsó 

középfokú (ISCED 1-2) végzettséggel rendelkező 

személy lehet. A 

képzés során legalább 64 000 alapfokú vagy alsó 

középfokú végzettségű személynek tanúsítványt, vagy 

bizonyítványt kell szereznie. 

Megvalósítás 2015. november 1 – 2018. december 31. 

Támogatás összege 619.832.192.-Ft 

Önerő összege - 

 Projektben ellátott feladatok képzés, mentori tevékenység 
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Megvalósítás mérföldkövei 

(legfontosabb 

tevékenységek) 

1. 2016. szeptember 30. Projektszervezet kialakítása; 

közbeszerzési eljárások lefolytatása; képzésbe bevonás a 

tárgyévben felmért igények alapján; képzésre, 

felnőttképzést 

kiegészítő tevékenységekre vonatkozó és utazási 

költségek 

elszámolása. 

2. 2017. szeptember 30. Képzésbe bevonás a tárgyévben 

felmért 

igények alapján; képzésre, felnőttképzést kiegészítő 

tevékenységekre vonatkozó és utazási költségek 

elszámolása. 

3. 2018. szeptember 30. Képzésbe bevonás a tárgyévben 

felmért 

igények alapján; képzésre, felnőttképzést kiegészítő 

tevékenységekre vonatkozó és utazási költségek 

elszámolása. 

Célcsoportok Munkaviszonyban vagy közfoglalkoztatási jogviszonyban 

álló elsődlegesen alapfokú vagy alsó középfokú 

végzettségű személyek 

Eredmények, hatások 2018. december 31-ig 1 828 fő képzésbe vonása, 

amelyből legalább 1 720 fő alapfokú vagy alsó középfokú 

végzettségű személy. 

 

3.2. A megvalósítás és a fenntartás szervezete 

 

A projekt keretében a kedvezményezettek széles körű, megyei szintű együttműködési rendszert 

szerveznek, melynek helyi (járási/térségi) és megyei szereplők egyaránt részei. 

A szervezet kialakítása során támogatási felhívás nyilvánvaló szempontrendszerén túl a megye 

olyan egyedi sajátosságai mentén került kialakításra, mint: 

 a megye területén létrejövő helyi paktumszervezetek köre, 

 megye azon területeinek képviselete, ahol nem jön létre helyi paktumszervezet, 

 a megyei gazdaságfejlesztési-foglalkoztatási együttműködési program végrehajtása 

szempontjából a szervezetek tevékenységének relevanciája, 

 bevonásra kerülő releváns munkaerőpiaci szereplők megyei, vagy helyi hatóköre, 

 esélyegyenlőség biztosítása programban biztosított szolgáltatásokhoz és támogatásokhoz 

való hozzáférésben, 

 működés és munkaszervezés optimális kialakítása. 

 

A megyei program megvalósítása foglalkoztatási partnerség két alapvető szintje különböztethető 

meg: 

1. Konzorciumi partnerség szintje 

2. Paktum partnerség szintje 
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Konzorciumi partnerség 

 

A projekt végrehajtását a Projektmenedzsment szervezet biztosítja a 272/2014. (XI.5.) Korm. 

rendelet 5. mellékletének 3.8.2 pontjában meghatározottak szerint. 

 

A projektmenedzsment felelős a projekt akadálytalan megvalósításáról, gondoskodik a Támogatási 

Szerződés szerinti feladatok végrehajtásáról, napi szinten felügyeli a partner szervezetek munkáját, 

figyelemmel kíséri a projekt előrehaladását, megvalósítását, előkészíti és benyújtja a kifizetési 

kérelmeket. 

 

A projektmenedzsment szervezet az alábbi tagokból áll: 

 1 fő projektmenedzser, 

 1 fő pénzügyi vezető, 

 1 fő projektasszisztens, 

 1 fő szakmai vezető. 

 

A projektmenedzsment tagjai a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal – amely felépítését, 

illetve feladatait a 3.1.2. pontban már ismertettük - alkalmazásában álló köztisztviselők, akiket az 

alábbi táblázatban részletesen bemutatunk: 

Projektmenedzsmentben 

betöltött szerep 
Képzettség Projektben tervezett feladat Szakmai tapasztalat 

Projektmenedzser 

Ratkovszky Judit 

Megyei Jegyzői Kabineti 

titkár, szakmai 

főtanácsadó 

közgazdasági 

szakokleveles 

mérnök, 

gépészmérnök 

 A projekt és a projektben 

résztvevők átfogó 

koordinálása, irányítása; 

 A tevékenységek 

ütemezése; 

 Irányítja a projekt 

cselekvési ütemtervében 

meghatározott feladatok 

végrehajtását; 

 Változásokkal, 

módosítási igényekkel 

kapcsolatos intézkedések; 

 Gondoskodik a 

projektben előírt 

nyilvánosság 

Unio-s pályázati, vagy saját 

forrásból megvalósuló 

programok szervezése 

terén nagy tapasztalattal 

rendelkezik, kiemelten: 

1. Címzett támogatással 

megvalósuló Fogyatékosok 

Otthona rekonstrukciója és 

egyéb építési munkái: 

2006-2007 

2. Szőci Idősek Otthona 

főépület tetőszerkezet 

felújítása: 2007. év 

3. Bakonyi 

Természettudományi 

Múzeum a Rákóczi tér 3-5. 

sz. épületbe történő 
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biztosításáról; 

 Kapcsolattartás a projekt 

megvalósítását ellenőrző 

és támogatást kifizető 

közreműködő szervezettel 

és irányító hatósággal; 

 Kapcsolattartás a 

projektben résztvevőkkel; 

 Tájékoztatás nyújtása a 

projekt előrehaladásáról 

az érintett szervek felé; 

 Működteti a 

kommunikációs 

rendszert; 

 A projekt 

megvalósításának, 

előrehaladásának, 

elszámolásának 

felügyelete; 

 A feladat elvégzéséről 

munkaidő nyilvántartást 

vezet, amelyen rögzíti a 

dátumot, a tevékenység 

leírását és aláírásával 

hitelesíti. 

Tervezett heti munkaidő: 15 óra 

áthelyezése céljából, a 

meglévő épület 

felújításának kivitelezése: 

2006. év 

4. Veszprém, Török Ignác 

utcai raktár épület 

kialakítási munkái: 2007. 

év 

5. Szőci Idősek Otthona 

komplex 

akadálymentesítése KDOP-

5.3.2-09 keretében: 2009-

2010. év 

6. Külsővati Idősek 

Otthona komplex 

akadálymentesítés KDOP-

5.3.2-07 keretében: 2008-

2009. év 

7. 8 db lakásotthon 

korszerűsítése TIOP-3.4.2 

pályázati konstrukció 

keretében: 2009-2010. év 

8. VILLA ROMANA 

BALÁCA A balácapusztai 

római kori villagazdaság 

kulturális-turisztikai és 

látogatóbarát 

szolgáltatásainak 

fejlesztése KDOP-2.1.1/B-

09 pályázati konstrukció 

keretében: 2011. év 

9. TIOP-1.2.2-09/1 

támogatási rendszerében a 

Laczkó Dezső Múzeum 

tanulmányi raktárának 

kialakítása – iskolabarát 

fejlesztése: 2011. év 

Pénzügyi vezető 

Szász Jutka Emese 

Gazdasági irodavezető 

közgazdász 1. Az elfogadott pályázat 

szerinti szakmai és 

gazdálkodási 

folyamatok vizsgálata 

 A projekttel kapcsolatos 

pénzügyi feladatok 

irányítása: költségvetés 

ütemezésének 

összeállítása, ütemezés 

jóváhagyása, nyomon 

A projektek pénzügyi 

területén több, mint 15 

éves szakmai tapasztalattal 

rendelkezik, kiemelten: 

1. TÁMOP 3.1.4-08/2009-

0082 kódszámú „ 

Kompetencia alapú oktatás, 

egyenlő hozzáférés 

_Innovatív 

intézményekben” című 

pályázat”Szélrózsa”projekt, 



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

 

167 

 

követése, 

projektmenedzsernek való 

beszámolás. 

 Gondoskodás a pénzügyi 

feladatok végrehajtásáról; 

szerződések áttekintése, 

projekthez kibocsájtott 

számlák ellenjegyzése.  

2. A projekt pénzügyi 

likviditásának 

felügyelete, pénzügyi 

menedzsment 

 Bankszámlanyitás; 

 Előlegigénylés; 

 A pénzügyi teljesítések 

felügyelete, a szükséges 

korrekciók elrendelése, a 

költségvetés terv és 

tényadatainak felügyelete, 

számlák ellenőrzése, 

besorolása; 

 Kötelezettségvállalás, 

pénzügyi teljesítés 

könyvelése; 

 Elkülönített könyvelés, 

analitika, főkönyv 

egyeztetése, 

 A szükséges beszerzések 

pénzügyi irányítása, 

koordinálása; 

 A projekt pénzügyi 

kockázatainak kezelése, 

gyors és hatékony 

megoldások feltárása. 

3. Pénzügyi beszámolók 

készítésében való 

közreműködés 

 Pénzügyi elemzések, 

beszámolók készítése, a 

projekt forrásainak 

figyelemmel kísérése; 

 A kifizetési kérelmek 

pénzügyi vonatkozású 

2. Az egészségre építve 

című TÁMOP-6.1.2-11/1-

2012-1110 számú pályázat, 

3. ÁROP-1.2.11/A-2013-

0011 kódszámú”Veszprém 

megye fejlesztésének 

megalapozása a 2014-2020 

közötti időszakra pályázat, 

4. TÁMOP-7.2.1-11/K-

2015-0006 azonosító 

számú a „Megyei 

Területfejlesztési 

koncepció módosításának 

tervezői változata és ahhoz 

szükséges módszertan 

kidolgozása” című projekt. 
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benyújtása határidőre; 

 A projekt előrehaladási 

jelentések elkészítésében 

való közreműködés; 

 Közreműködés a projekt 

zárásához kapcsolódó 

szakmai és pénzügyi 

elszámolás 

elkészítésében. 

4. Jogszabályok nyomon 

követése és betartása 

 A vonatkozó uniós és 

hazai pénzügyi szabályok 

figyelemmel kísérése és 

betartása; 

 Tájékoztató nyújtása a 

projektmenedzser 

számára a pénzügyi 

vonatkozású jogszabály-

módosulásokról. 

5. Jelentéstételi és 

kommunikációs 

kötelezettség  

 Kapcsolattartás a 

megvalósítást segítő és 

nyomon követő szakmai 

és pénzügyi 

szervezetekkel IH-val, 

KSZ-el; konzorciumi 

partnerekkel. 

 Intézkedés az 

ütemtervhez, a 

költségvetéshez, a vállalt 

indikátorokhoz képest 

tapasztalt eltérések 

kiküszöbölésére a 

projektmenedzsernek való 

egyidejű jelentés mellett. 

 A feladat elvégzéséről 

munkaidő nyilvántartást 

vezet, amelyen rögzíti a 

dátumot, a tevékenység 

leírását és aláírásával 

hitelesíti. 
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Projektasszisztens 

Teszéri Beáta 

pályázati koordinátor 

közgazdász A projektasszisztens elsősorban a 

projektmenedzser, valamint a 

pénzügyi vezető munkáját segíti a 

projekt teljes megvalósulásában és 

koordinációjában, továbbá részt 

vesz a projekt teljes időtartama 

alatt a tervezés- szervezés 

folyamataiban. 

Feladatai ezen belül: 

 A projekt 

adminisztrációjának 

vezetése, dokumentációs 

feladatok teljes körű 

ellátása. 

 Koordinálja a projekt-

partnerek által küldött 

anyagokat 

 Segíti a projektmenedzser 

munkáját a projekt 

keretében megkötendő 

szerződések 

adminisztrációjában. 

 Közreműködik a 

pénzügyi vezetővel a 

pénzügyi folyamatok 

ellátásában. 

 Aktívan részt vesz a 

projektmenedzsment 

értekezleteken.  

 A projektmenedzser 

kérésére lefolytatja a 

projekttel kapcsolatos 

levelezéseket. 

 A projektmenedzser 

irányításával felügyeli a 

projekt adminisztratív 

feladatainak ellátását 

(szakmai és pénzügyi 

beszámolók). 

 A partnerség és/vagy 

projekt-előrehaladás 

rendezvényeinek 

megszervezésében való 

közreműködés. 

 A projekt rendezvények 

adminisztratív 

feltételeinek biztosítása 

(meghívó/értesítő, 

Gyakorlattal rendelkezik a 

támogatások, unio-s 

források pénzügyi 

elszámolásában, valamint a 

projektek 

megvalósításában. 

1. KDOP 2.1.1/G-11 

Turisztikai szolgáltatások 

fejlesztése (Balatonfüred) 

2011.08.12-2012.11.30. 

Részvétel a pályázat 

pénzügyi elszámolásában. 

2. Darányi Ignác Terv 

(Leader) Kulturális épület 

és kiállító terem 

2013.09.28-2014.03.30. 

Részvétel a pályázat 

előkészítésében, 

megírásában, 

lebonyolításában, pénzügyi 

elszámolásában. 

3. Darányi Ignác Terv 

(Leader) Gyümölcsöző 

kapcsolatok az Éltető 

Balaton-felvidéken 

2014.02.28-2014.04.30. 

Részvétel a pályázat 

előkészítésében, 

megírásában, 

lebonyolításában, pénzügyi 

elszámolásában. 

4. Darányi Ignác Terv 

(Leader) Balatonakali 

Művelődési Ház fejlesztése 

2014.02.28-2014.06.15. 

Részvétel a pályázat 

előkészítésében, 

megírásában, 

lebonyolításában, pénzügyi 

elszámolásában. 
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emlékeztető, jelenléti ív, 

szakmai előadások 

anyagainak továbbítása, 

stb.). 

 Közreműködik a projekt 

zárásában, a 

záródokumentum 

összeállításában, valamint 

a helyszíni szemlék 

ellenőrzései során. 

 A feladat elvégzéséről 

munkaidő nyilvántartást 

vezet, amelyen rögzíti a 

dátumot, a tevékenység 

leírását és aláírásával 

hitelesíti. 

 

5. Darányi Ignác Terv 

(Leader) Akali Halösvény 

– a minőségi 

horgászturizmusért 

2014.10.17-2014.12.31. 

Részvétel a pályázat 

előkészítésében, 

megírásában, 

lebonyolításában, pénzügyi 

elszámolásában. 

6. Darányi Ignác Terv 

(Leader) Többcélú 

szolgáltató központ 

kialakítása 

2014.08.14-2014.12.31. 

Részvétel a pályázat 

előkészítésében, 

lebonyolításában, pénzügyi 

elszámolásában. 

7. TÁMOP pályázatok 

adminisztratív, illetve 

pénzügyi elemeinek 

lebonyolításában való 

részvétel 

Szakmai vezető 

Diószeginé Tímár 

Hajnalka 

Önkormányzati 

irodavezető 

protokoll 

szaktanácsadó és 

rendezvényszervező 

Közszolgálati 

személyügyi 

szakértő 

Igazgatásszervező 

 

 

1. A pályázat szerinti 

szakmai folyamatokkal 

kapcsolatosan: 

 A projekttel kapcsolatos 

szakmai feladatok 

irányítása, koordinálása, 

felülvizsgálata.  

 A projekt megvalósítását 

segítő tudásbővítésen, 

tréningeken, képzéseken 

való részvétel. 

 A Paktum előkészítésére 

és koordinációjára az 

ahhoz szükséges 

eszközök, módszerek, jó 

gyakorlatok 

alkalmazásának 

összegyűjtése, átvétele, a 

1. Az egészségre építve 

című TÁMOP-6.1.2-11/1-

2012-1110 számú pályázat, 

2. ÁROP-1.2.11/A-2013-

0011 kódszámú”Veszprém 

megye fejlesztésének 

megalapozása a 2014-2020 

közötti időszakra pályázat, 

3. TÁMOP-7.2.1-11/K-

2015-0006 azonosító 

számú a „Megyei 

Területfejlesztési 

koncepció módosításának 

tervezői változata és ahhoz 

szükséges módszertan 

kidolgozása” című projekt. 
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szakmai tevékenységekbe 

történő beépítése, a 

fentiek felügyelete. 

 Projektmenedzsernek 

való beszámolás. 

 A projekt szakmai 

megvalósításával 

kapcsolatos eredmények, 

témák, információk 

ismertetése. 

2. Szakmai beszámoló 

elkészítése 

 A projekt előrehaladási 

jelentések elkészítésében 

való közreműködés. 

 Közreműködés a projekt 

zárásához kapcsolódó 

szakmai elszámolás 

elkészítésében. 

3. Jogszabályok nyomon 

követése és betartása 

 A vonatkozó uniós és 

hazai jogszabályok 

figyelemmel kísérése és 

betartása; 

 Tájékoztató nyújtása a 

projektmenedzser 

számára a jogszabály-

módosulásokról  

4. Jelentéstételi és 

kommunikációs 

kötelezettség  

 Kapcsolattartás a 

megvalósítást segítő és 

nyomon követő szakmai 

szervezetekkel KSZ-el, 

IH-val, konzorciumi 

partnerekkel, 

együttműködő 

szervezetekkel 

 Figyelemmel kíséri a 

vállalt indikátorok 

teljesülését a 

projektmenedzsernek való 
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egyidejű jelentés mellett. 

 A konzorciumi 

partnerekkel való 

kommunikáció 

 Paktumiroda 

koordinátoraival történő 

kapcsolattartás 

 

Továbbá: 

 Feladata a projektben 

résztvevő szakmai 

megvalósítók munkájának 

irányítása, 

összehangolása, 

ellenőrzése, az abban való 

részvétel, szakmai 

megbeszélések vezetése. 

 Figyelemmel kíséri, 

átlátja, nyomon követi a 

projektben vállalt 

indikátorok és mutatók 

szerint a megvalósítást, 

értékeli az előrehaladást, 

szükség esetén a 

projektmenedzser felé 

kezdeményezi a 

beavatkozást, továbbá 

szakmai javaslatot tesz a 

probléma kezelésére, 

megoldására. 

 Feladata a Paktum 

előkészítésére és 

koordinációjára az ahhoz 

szükséges eszközök, 

módszerek, jó 

gyakorlatok 

alkalmazásának 

összegyűjtése, átvétele, a 

szakmai tevékenységekbe 

történő beépítése, továbbá 

azok felügyelete. 

 Szakmai 

tevékenységnaplót vezet, 

nyomon követi a szakmai 

tevékenységeket. 

 Kapcsolatot tart a 

szakmai megvalósítókkal, 



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

 

173 

 

közreműködő 

szervezetekkel, biztosítja 

a szükséges 

kommunikációt. 

 Segíti a projektben 

résztvevők rendszeres 

tájékoztatását. 

 A projekt szakmai 

megvalósításával 

kapcsolatos 

eredményeket, 

információkat a 

szükséges fórumokon 

ismerteti.  

 Ellátja, illetve biztosítja a 

projekt szakmai 

képviseletét, tudományos 

kommunikációját. 

 Részt vesz a projekt 

megvalósításához 

szükséges szakmai 

dokumentumok 

kidolgozásában, segíti a 

projekt mérföldköveihez 

kapcsolódó szakmai 

beszámolók elkészítését, 

azok összeállításához 

információt szolgáltat a 

projektmenedzser részére. 

 Vállalja a projekt 

megvalósítását segítő 

tudásbővítésen, 

tréningeken, képzéseken 

való részvételt. 

 Segíti a projektmenedzser 

munkáját a szakmai 

partnerekkel való 

együttműködésben. 

 Azonosítja a projekt 

szakmai munkája során 

felmerülő, a projekt 

céljainak 

megvalósulására, 

terjedelmére, ütemezésére 

és költségeire kiható 

kockázatokat, azokról 

tájékoztatja a 

projektmenedzsert. 
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 Ellátja a 

projektmenedzser által 

rábízott a projekthez 

kapcsolódó egyéb 

feladatokat.  

 Elektronikus és telefonos 

elérhetőséggel 

rendelkezik. 

 A feladat elvégzéséről 

munkaidő nyilvántartást 

vezet, amelyen rögzíti a 

dátumot, a tevékenység 

leírását és aláírásával 

hitelesíti. 

Feladatainak ellátása során 

felelős: a projekt szakmai 

megvalósításáért, felelős a projekt 

során keletkező dokumentumok 

szakmai minőségéért 

 

Szakmai vezető helyettes 

Dr. Imre László 

megyei jegyző 

jogász Feladatai megegyeznek a 

szakmai vezető feladatkörével. 

Tervezett heti munkaidő: 25 óra 

 

1. Az egészségre építve 

című TÁMOP-6.1.2-11/1-

2012-1110 számú pályázat, 

2. ÁROP-1.2.11/A-2013-

0011 kódszámú”Veszprém 

megye fejlesztésének 

megalapozása a 2014-2020 

közötti időszakra pályázat, 

3. TÁMOP-7.2.1-11/K-

2015-0006 azonosító 

számú a „Megyei 

Területfejlesztési 

koncepció módosításának 

tervezői változata és ahhoz 

szükséges módszertan 

kidolgozása” című projekt. 

 

Paktum partnerség 

A megyei foglalkoztatási partnerség formailag az együttműködési megállapodás aláírásával jön 

létre. A paktumszervezet hosszú távú fennmaradását a nyitott együttműködési forma segítheti elő, 

amely lehetővé teszi az arra alkalmas szervezetek csatlakozását. A paktumszervezet kialakításának 

folyamata az MT 4.1.2 pontjában került részletesen leírásra (wbs: 2.). 
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A kedvezményezettek a megyei paktumszervezet kialakításakor a támogatási felhívás 

sztenderdjeinek megfelelő, heterogenitást mutató összetételű együttműködés létrehozására 

törekedtek. A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktumhoz csatlakozásra felkért szervezetek 

összetétele az alábbiak szerint alakult: 

 

Paktum szervezet elvárt 

összetétele: 
Együttműködésre felkért szervezetek: 

Megyei Kormányhivatalok 

Munkaügyi szervezeti egységei 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Megyei önkormányzatok 
Veszprém Megyei Önkormányzat 

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatala (paktumiroda) 

Megyei kereskedelmi és 

iparkamarák 
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

A megyei munkaadói és 

munkavállalói érdekképviseletek 
Kereskedők és Vállalkozók Veszprém Megyei Képviselete 

A megyei civil és non-profit szféra, 

szociális szövetkezetek, kisebbségi 

önkormányzatok 

Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Megyei agrárkamarák 
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 

Kamara Veszprém Megyei Szervezete 

Jelentősebb szakképző 

intézmények, felnőtt- és egyéb 

képzők, felsőoktatási intézmények, 

kutatóhelyek 

Veszprémi Szakképzési Centrum 

Pápai Szakképzési Centrum 

Pannon Egyetem 

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar 

Területfejlesztési és innovációs 

ügynökségek, gazdaságfejlesztési 

szervezetek 

Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Munkaerőpiaci szolgáltatásokat 

nyújtó nonprofit szervezetek 
Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület 

Megyén belül működő 

foglalkoztatási paktumok képviselői 

(+ az adott megyében lévő megyei 

jogú város önkormányzatai) 

Veszprém Megyei Jogú Város - Pro Veszprém Nonprofit Kft. 

Pápai paktum konzorciumi vezetője - Pápa Város 

Önkormányzata 

Várpalotai paktum konzorciumi vezetője - Várpalota Város 

Önkormányzata 

Sümeg-Devecser paktum konzorciumi vezetője - Sümeg 

város Önkormányzata 

Balatonfüred-Balatonalmádi paktum konzorciumi vezetője - 

Balatonfüred Város Önkormányzata 
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Paktum szervezet elvárt 

összetétele: 
Együttműködésre felkért szervezetek: 

Megyei HACS-ok képviselője 

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport 

Közhasznú Egyesület     

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület 

A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési HACS Egyesület 

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport     

A megyei paktumszervezet 

közvetlen hatásterületének járási 

központjai 

Ajka Város Önkormányzata 

Tapolca Város Önkormányzata 

Zirc Város Önkormányzata 

 

A megyei paktumszervezet együttműködési platformja a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Fórum. 

A Fórumot a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum alapító tagszervezetei és az 

együttműködéshez csatlakozó további résztvevő szervezetek alkotják: 

 

13. táblázat: Veszprém Megyei Foglalkoztatási Fórum tervezett összetétele: 

Paktum alapító 

tagszervezetek 
Csatlakozásra felkért további résztvevő partnerek 

Veszprém Megyei 

Önkormányzat 

(Irányító Csoport) 

Balaton Fejlesztési Tanács Ajka Város Önkormányzata 

Veszprém Megyei 

Önkormányzati Hivatala 

(Irányító Csoport) 

VOSZ Veszprém megyei 

kirendeltsége 
Tapolca Város Önkormányzata 

Veszprém Megyei 

Kormányhivatal 

(Irányító Csoport) 

Pápai Szakképzési Centrum Zirc Város Önkormányzata 

Veszprém Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara 

(Irányító Csoport) 

Veszprémi Szakképzési Centrum 
Veszprém Megyei Jogú Város - 

Pro Veszprém Nonprofit Kft. 

Magyar Agrár-, Pannon Egyetem Pápai paktum konzorciumi 
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Paktum alapító 

tagszervezetek 
Csatlakozásra felkért további résztvevő partnerek 

Élelmiszergazdasági és 

Vidékfejlesztési Kamara 

Veszprém Megyei Szervezete 

vezetője 

Veszprém Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 

Óbudai Egyetem Alba Regia 

Műszaki Kar 

Várpalotai paktum konzorciumi 

vezetője 

Kereskedők és Vállalkozók 

Veszprém Megyei Képviselete 

Somló-Marcalmente-Bakonyalja 

Leader Akciócsoport Közhasznú 

Egyesület 

Sümeg-Devecser paktum 

konzorciumi vezetője 

Veszprém Megyei Civil 

Hálózatért Közhasznú 

Egyesület 

Éltető Balaton-felvidékért 

Egyesület 

Balatonfüred-Balatonalmádi 

paktum konzorciumi vezetője 

 

Bakony és Balaton Keleti Kapuja 

Egyesület 

A "BAKONYÉRT" 

Vidékfejlesztési HACS Egyesület 

  

Somló-Marcalmente-Bakonyalja 

Leader Akciócsoport 

 

Paktum alapító tagszervezetek (kedvezményezetti körön kívül) 

 

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

A nagy történelmi múlttal rendelkező Kereskedelmi és Iparkamara az utóbbi két évtizedben 

kötelező, majd önkéntes tagságával és a 2012-ben törvénybe iktatott regisztrációval felhatalmazva 

munkáját a vállalkozások általános érdekei együttes érvényesítése szolgálatában végzi. 

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelten szervezi az értékteremtő gazdaság 

gyarapodását, az ezt megalapozó hazai és külföldi tőkevonzást.  

A beszállítói infrastruktúra fejlesztésével a KKV szektornak az európai Unió és más piacokon 

önálló exportőrként történő megjelenését erősíti. A kamara képviselői érdekegyeztető, 

érdekérvényesítő tevékenységükkel gazdaságfejlesztő szolgáltatásaikkal hozzájárulnak a vállalkozói 
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közösség, illetve a megye gazdaságának szerveződéséhez, fejlődéséhez. 

A kamara kiemelt feladata a szakképzés és a munkaerőpiac összhangjának megteremtése, a 

munkaalapú társadalom erősítése. A kamaránk választott tisztségviselői és jól képzett ügyintéző 

szervezete arra törekszik, hogy a kiélezett piaci versenyben a vállalkozói környezet javításával, 

gazdasági elemzésekkel előrejelzésekkel, javaslatokkal, megbízható üzleti kapcsolatok kiépítésével, 

valamint jogi, adó, üzletviteli tanácsadással hatékonyan segítse tagjait és a gazdaság más szereplőit. 

A megyei foglalkoztatási paktum működése során a tagok létszáma bővíthető, mely változásokhoz 

igazodva jelen tanulmány is felülvizsgálatra és módosításra kerül. 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE: 

Testületi szervei: 

 Legfőbb irányító és döntéshozó szerve a küldöttgyűlés. Tagja a tagozatok által delegált 

100 fő, arányaiban a kamara taglétszámához igazodva. Évente legalább egyszer össze 

kell hívni. 

 A MKIK küldöttgyűlésébe 9 küldöttet delegált. 

 Küldöttgyűlések közötti irányító szerve: Elnökség (23 fő) 

 Veszprém Megyei Elnök: Dr. Markovszky György 

 Általános alelnök: Pápai Tamás (Continental Automtive Kft.) 

 4 db tagozati alelnök 

 Tagozatok képviselői 

 A tisztségviselők megválasztása 4 évre történik. 

Négy tagozatból áll: 

 Ipari tagozat 

 Szolgáltató és vendéglátó tagozat 

 Kereskedelmi tagozat 

 Kézműves tagozat 

Tagozati ülést évente legalább 1 alkalommal kötelesek tartani. 
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Ellenőrző Bizottság: 5 tagú ellenőrző szerv 

Etikai Bizottság 

Törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Veszprém Megyei Főügyészség (a gazdasági kamarákról 

szóló 1999. évi CXXI. törvény alapján) 

Munkaszervezete: 

 Főtitkár: Dr. Somogyi Istvánné (+titkárság) 

 Gazdaságfejlesztési Iroda 

 Szakképzési Iroda 

 Pénzügyi Iroda 

Nyújtott szolgáltatásai: 

 Gazdaságfejlesztési feladatok: 

 pályázati és hiteltanácsadás 

 jogi és szellemi tulajdonvédelmi tanácsadás 

 üzleti partnerkeresés 

 klaszterek és szakmai klubok működtetése 

 Széchenyi Kártya hitelügyintézés 

 okmányhitelesítés 

 regisztrációs ügyintézés 

 szakmai tájékoztató rendezvények 

 Szakképzési feladatok: 

 tanulószerződések megkötése 

 gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése és minősítése 

 szakmai követelményrendszerek kidolgozása 

 mesterkurzusok és –vizsgák szervezése 

 vizsgadelegálás 
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 pályaorientációs tevékenységek 

 szakmai bemutatók és képzések szervezése 

Europe Direct Tájékoztató Központ: 

 Az Európai Bizottság által létrehozott információs szolgáltató központ 

 tanácsadás, tájékoztatás EU-s kérdésekben 

Békéltető testület: 

 fogyasztói érdekképviselet 

 jogviták bírósági úton kívüli feloldása 

Klaszterek, klubok: 

 Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter 

 Bakony-Balaton Regionális Turisztikai Klaszter 

 Közép-Dunántúli Regionális beszállítói Klub 

 Energia klub 

 Humán szakemberek klubja (VKIK és Pannon Egyetem együttműködésének keretében jött 

létre 2013-ban) 

 Könyvelő klub 

 Marketing klub 

 Veszprém Megyei Minőség klub 

 Veszprém Megyei Informatikai klub 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Szervezete 

Működését szabályozó törvény: 2016/CXXVI. Önálló jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati és közfeladatokat ellátó köztestület.  

Igazgatási közfeladatok: 

1. Az agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése, illetve a vidékfejlesztés. Tagjairól tagjegyzéket, 

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadókról névjegyzéket vezet.  
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2. Az üzleti forgalom biztonsága és a tisztességes, etikus piaci magatartás megteremtése, 

megőrzése és fokozása. Tagjaival szemben etikai eljárást folytathat le. 

3. Az agrárgazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesítése. 

4. Közreműködik az agrár- és élelmiszergazdaság egyes ágazataival kapcsolatos stratégiák és 

programok kidolgozásában. 

5. Őstermelők nyilvántartásba vétele és igazolványaikkal kapcsolatos teendőkkel kapcsolatos 

hatósági feladatok elvégzése. 

6. Egységes tájékoztatási informatika rendszer működtetése. 

Szolgáltatási közfeladatok: 

 Országos szaktanácsadó hálózatot működtet 

 „országos szakmai gazdasági érdek-képviseleti szervezetekkel együttműködve ellátja a 

szakképzésről szóló törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint a felnőttképzésről 

szóló törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározott feladatait, szervezi és végzi a 

mesterképzést és mestervizsgáztatást” 

 Tagjai számára térítésmentesen általános piaci információkat ad, jogsegélyszolgálatot 

működtet, szakmai tájékoztatókat tart. 

 (Kedvezményes) térítés ellenében tagjai részére piaci elemzéseket, piackutatást, pályázati 

tanácsadást, jogi tanácsadást és képviseletet, könyvelést stb. végez. 

Feladatait közpénzből látja el, forrása a központi költségvetés támogatásai. 

SZERVEZETRENDSZERE: 

NAK szervezetrendszerének döntéshozó testületi szerve: Országos küldöttgyűlés 

Megyei küldöttgyűlés: Területi önkormányzati szerv, Veszprém megyében 60 taggal. 

Feladatai: 

 döntés a megyei kamarai osztályok felállításáról 

 elnök és alelnökök megválasztás 

 Mezőgazdaságért 
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 Élelmiszeriparért 

 Vidékfejlesztésért 

 Mikro-, kis- és kkvért 

 Helyi földbizottsági ügyekért felelős 

 15 fő országos küldött megválasztása 

Megyei elnökség: Évente legalább 3 alkalommal tart ülést. 

Megyei elnök: SZMSZ szerinti feladatellátás. 

Évente beszámol a megyei küldöttgyűlésnek az általa, illetve a megyei alelnökök (5 db) által 

végzett munkáról. 

Az alelnök ellátja a feladatköre szerinti megyei kamarai osztály szakmai irányítását és felügyeletét. 

Etikai bizottság: Legalább 5 tagból álló testület, melynek elnökét és három további tagját a megyei 

küldöttgyűlés választja, az 5. tag pedig a tárgy szerint illetékes kamarai osztály vezetője. 

Figyelemmel kíséri az etikai szabályok, valamit a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 

törvényben, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényekben 

meghatározott, a tisztességtelen verseny és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára 

vonatkozó rendelkezések érvényesülését. Tagjával szemben etikai eljárást folytathat le. 

Megyei kamarai osztályok 

 Fő feladata a megyében működő kamarai tagok ágazati tevékenységéhez tartozó általános és 

együttes érdeket kifejező szakmai álláspontok kialakítása. 

 Irányítását és felügyeletét a szakterület szerint illetékes megyei alelnök látja el. 

 Regionális, járási és települési agrárgazdasági bizottságok 

 Adott régióban, járásban vagy településen lakóhellyel/székhellyel/telephellyel rendelkező 

kamarai tagok érdekegyeztetési és képviseleti fóruma. 

Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület 

EMMI által „Civil Információs Centrum” cím elnyerésére meghirdetett pályázati kiírásra 2015. 

december 15-ig lehetett pályázatokat benyújtani. 
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Veszprém megyei győztes: Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület 

A CIC cím az említett civil szervezetet 2016.01.01-2016.12.31. között illette meg. 

A CIC által ellátandó feladatkör 2016-ban elsősorban a magyar-külhoni kapcsolat- és 

közösségépítés, illetve a közfoglalkoztatás eredményességének elősegítése. 

A CIC által nyújtandó kötelező szolgáltatások: 

1. Tanácsadások (jogi, pénzügyi, pályázati, informatikai) 

2. Információs szolgáltatások (információs rendezvények, ügyfél adatbázis) 

3. Infokommunikációs szolgáltatások (elektronikus hírlevél, saját honlap létrehozása) 

4. Képzési és egyéb szolgáltatások 

A közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos képzések szervezése. Célértéke év 

végére 80 fő volt. Minden olyan képzés elfogadható volt, ami illeszkedik a CIC-ek törvényben, 

rendeletben, pályázati kiírásban és együttműködési megállapodásban rögzített feladatai közé. 

Akkreditálásra, szakmai ajánlásra, külön engedélyezésre nem volt szükség. A pályázat szerinti 

dokumentálás módja csupán a jelenléti ív volt (+képzés megtartását igazoló számla és igazolt 

kifizetés). 

Civil érdekvédelem 

Közfoglalkoztatás: A cél elsősorban az álláskeresők végzettség, képzettség szerinti munkához 

jutásának és végleges elhelyezkedésének segítése volt, elsősorban a megye területén működő civil 

szervezeteknél. A 2016-os naptári évben folyamatosan és rendszeresen végezték e tevékenységet, 

melynek során folyamatosan történt a megyei civil szervezetek tájékoztatása az álláskeresők 

közfoglalkoztatottként történő foglalkoztatásának lehetőségéről. A CIC a megyei szervezeteknek 

tartott tájékoztatókat, rendezvényeket az álláskeresők civil szervezeteknél, közfoglalkoztatottként 

történő elhelyezésének érdekében.  

Magyar-külhoni magyar kapcsolatok fejlesztése a határon túli civil szervezetekkel együttműködve. 

Fő céljuk a civil szervezetek segítése szolgáltatások és térítésmentes támogatások keretében. 

Jelenleg több mint 3000 Veszprém megyei civil szervezetet segítenek. Cserében az állam elvárja 
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tőlük, hogy az adott területen ingyen nyújtsanak bizonyos szolgáltatásokat. 

Az elmúlt időszak releváns projektjei: 

„Kárpátaljai Megyei Civil Szervezet Visegrádi civil híd Ukrajnának” elnevezésű projekt keretében 

Beregszászon „A civil szervezetek és önkormányzatok közötti együttműködés” témában tartottak 40 

órás képzést 

2016-2017 A Nemzeti Tehetség Program keretében „Tehetséges vagyok, a családom támogat”, majd 

azt követően a „Tehetséges vagyok, a családom büszke rám” projekttel a tehetséges gyermekeket, 

fiatalokat körülvevő támogató környezetet erősítették 

„Vezetői kompetenciák erősítése a civil szektorban” projektjükkel a megye 2 városában 5 

alkalomból álló képzéssorozattal segítették a civil szervezeti vezetőket, hogy vezetési feladataikat 

hatékonyabban lássák el 

Eddigi idei képzéseik: 

 Módszerek a projektek generálására, tagok önkéntesek bevonása a szervezeti munkába 

 stratégiai gondolkodás 

 projekttervezés 

 projektmenedzsment 

 önkéntesek, külső szakemberek bevonása 

 A képzés térítésmentes, a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati forrásából valósul meg. 

 Tárgyalástechnika asszertivitás, konfliktuskezelés 

A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület működteti a „Család, Esélyteremtési és 

Önkéntes Házat” (CSEÖH) is. 

Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Területi nemzetiségi önkormányzat, melynek elsődleges célja a kialakult előítéletek, távolságtartó 

falak lebontása, és a többséget és a nemzetiségeket közelítése egymáshoz. 

Feladatai és hatáskörei a nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg. 

Tagok: 

 Elnök: Rupa Éva Borbála 
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Az elnök képviseli az önkormányzatot, kapcsolatot tart a megyei önkormányzat 

elnökével, a megyei jegyzővel és a bizottságok elnökeivel. 

 Általános elnökhelyettes: Orbán István 

 További tagok: Horváth Gáborné, Babai Elemér, Ignácz Gábor Pálné, Dömötör Norbert, 

Sárközi Tibor 

Ülésezés: a testület évente legalább 4 ülést és egy közmeghallgatást köteles tartani. 

Főszabály szerint az ülések nyilvánosak. 

A területi nemzetiségi önkormányzat – jogszabályi keretek között – saját hatáskörében határozza 

meg: 

a) szervezete és működése részletes szabályait az alakuló ülést követő 3 hónapon belül,  

b) a nemzetiségi önkormányzat nevét, jelképeit, kitüntetéseit, továbbá ezek odaítélésének feltételeit 

és szabályait,  

c) az általa képviselt nemzetiség megyei ünnepeit,  

d) a törzsvagyon körét, kizárólagos rendelkezése alatt álló vagyona használatának szabályait,  

e) intézmény alapítását, átvételét és fenntartását,  

f) gazdálkodó és más szervezet alapítását, ezekben való részvételt,  

g) önkormányzati társulás létrehozását, vagy társuláshoz való csatlakozást,  

h) pályázat kiírását,  

i) ösztöndíj alapítását,  

j) a megyei önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített vagyon használatát,  

k) műemlékei és emlékhelyei védetté nyilvánításának kezdeményezését,  

l) részt vesz a megyei bíróság ülnökeinek választásában.  

m) véleményt nyilvánít az általa képviselt nemzetiséget e minőségében érintő megyei ön-

kormányzati rendeletek tervezetéről,  

n) közreműködik az általa képviselt nemzetiségek középfokú nemzetiségi oktatása terén a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami szervek szakmai ellenőrzésében, a köznevelési 

törvényben szabályozott módon,  

o) kezdeményezheti a megyei vagy fővárosi önkormányzatnak a nemzetiségi kollégiumi ellátásra, 

középiskolai és szakiskolai ellátásra vonatkozó feladat- és hatásköre átadását,  

p) területi nemzetiségi önkormányzatok társulása révén körzeti jellegű nemzetiségi köz-szolgáltatás 

megszervezését vállalhatja, ha az megfelel a helyi önkormányzatokról szóló törvény 

rendelkezéseinek.  

q) szakmai munkájának segítésére szakmai kabinet létrehozását.  
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A testület bizottságokat hozhat létre, melyet maximálisan három tag alkothat (2 fő VMRNÖ 

képviselő és 1 fő külső tag). A pénzügyi bizottság létrehozása kötelező. Ennek jelenlegi elnöke 

Dömötör Norbert, további tagok: Babai Elemér és Sárközi Tibor. 

A bizottság elsődleges feladati közé tartozik a testületi ülések előkészítése. Átruházott döntési 

jogkörrel rendelkezhet, azonban döntéseit a testület felülvizsgálhatja. 

A nemzetiségi önkormányzat működésének pénzügyi feltételeit az alábbi forrásokból biztosítja: 

 az állam költségvetési hozzájárulása 

 egyéb támogatások 

 saját bevételek, vállalkozási bevételek 

 vagyonának hozadéka 

 adományok 

 átvett pénzeszközök 

 

Önkormányzat ünnepe: Nemzetiségi Nap (december 18.) 

Kereskedők és Vállalkozók Veszprém Megyei Képviselete  

 

A szervezet a hazai tulajdonú, egyéni, családi jellegű vagy társas vállalkozói formában – elsősorban 

a kereskedelem, kereskedelmi szolgáltatások, vendéglátás és turizmus nemzetgazdasági 

ágazatokban – működő mikro,- kis- és középvállalkozások munkaadói, vállalkozói és gazdasági 

érdekképviseletét ellátó, egyesületi formában működő civil szervezet. 

 

Feladatai: 

 a tagság érdekeinek képviselete (akár jogszabályok szakmai véleményezésén keresztül is) 

 tagságot alkotó vállalkozások segítése szakmai információk és továbbképzések 

biztosításával  Oktatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez 

 tagok részére gazdasági, pénzügyi, pályázati tanácsadás, továbbá koordinációs, információs 

és jogi szolgáltatás nyújtása 

 munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása 

 

TEÁOR besorolás szerinti tevékenységkörök: 

91.11. Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység 

91.12. Szakmai érdekképviselet 
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91.33. Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

58.14.. Időszaki kiadvány kiadása 

68.20. saját tulajdonú ingatlan bérbeadása  

63.11. Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 

72.40. Adatbanki tevékenység 

69.11. Jogi tevékenység 

69.20. Számviteli, könyvvizsgálói adószakértői tevékenység 

70.22 Egyéb üzletviteli tanácsadás 

73.20. Piac és közvélemény-kutatás 

70.10. Üzletviteli tanácsadás 

73.11. Reklámügyi tevékenység 

74.87. Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 

78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás 

85.31. Általános középfokú oktatás  

85.32. Szakmai középfokú oktatás 

85.59. Felnőtt és egyéb oktatás 

 

(2012-ben elfogadott Alapszabály alapján) 

Testületi szervei: 

1. Taggyűlés: legfőbb testületi szerv 

 Megvitatja az egyesület életével, működésével kapcsolatos kérdéseket, javaslatokat 

 Évente legalább egyszer ülésezik 

 

2. Elnökség 

 1 elnök + 2 fős elnökség 

 tagjait a Taggyűlésből választják 5 éves időtartamra 

 Feladatai közé tartozik a gazdálkodás, döntéshozatal a támogatásokról, tagok 

felvételéről/kizárásáról történő döntés 

 évente legalább egyszer ülésezik 
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4. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES 

ÜTEMEZÉSE 

4.1. A tervezett fejlesztés bemutatása 

4.1.1. A megvalósulás helyszíne 

A megvalósítás fő helyszíne a leendő paktumiroda, melynek feladata a projekt szakmai irányítása. 

Az iroda a Veszprém Megyei Önkormányzat (Megyeháza) épületében kap helyet.  

A megyei paktum, a megyében létrejövő helyi paktumok működése során ernyőszervezeti 

feladatokat lát el és biztosítja a megyei szintű koordinációt a helyi paktumok között. A megyei 

paktum feladata többek között a megyében létrejövő helyi paktumok szakmai támogatása és 

működésük összehangolása. Az előzetes egyeztetések alapján a konzorciumi tagok, program irányú 

tevékenységeiket Veszprém megye közigazgatási területén valósítják meg, Veszprém Megyei Jogú 

Város és a Veszprémi járás közigazgatási területének, és a helyi paktumok által lefedett területek 

kivételével. 

4.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 

Ebben a fejezetben kerül bemutatásra a felhívás támogatható tevékenységei (MT 2.3) alapján 

tervezett konkrét projekttevékenységek részletes műszaki-szakmai tartalma. Az azonosíthatóság és 

áttekinthetőség értelmében az egyes tevékenységekre az egyedi azonosító számként meghatározott 

WBS kóddal hivatkozunk az egész dokumentumban.   

Előkészítéshez kapcsolódó feladatok: 

1. Foglalkoztatási stratégia elkészítéséhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása 

A konzorciumvezető Veszprém Megyei Önkormányzat szolgáltatásvásárlással gondoskodik a 

projektfejlesztési időszak alatt esedékes előkészítő szakértői feladatok ellátásáról. 

1.1 Foglalkoztatási helyzetelemzés 

A helyzetelemzés célja a térség foglalkoztatási szempontú feltérképezése annak érdekében, hogy 

megalapozza a foglalkoztatási stratégia elkészítését, lehetővé tegye, hogy a stratégia a helyi 

szükségletekre, igényekre válaszokat adjon, továbbá rögzítse az induló helyzetet, amelyhez képest 

értékelni tudjuk a stratégia végrehajtásának sikerét. 

 Elemzési területek: 
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- az adott terület erősségei és gyengeségei, erőforrásai, a helyi munkaerő-piac sajátosságai, a 

foglalkoztatási lehetőségek és a helyi foglalkoztatást elősegítő és veszélyeztető tényezők, 

- a foglalkoztatás szempontjából releváns szervezetek, a paktum lehetséges szereplőinek 

feltérképezése, 

- korábbi, hasonló kezdeményezések tapasztalatai, létező partnerségek feltérképezése 

(Veszprém megye egész területén, Veszprém Megyei Jogú Város kivételével). 

Módszertani elemek: 

- a konzorciumi partner állami foglalkozatási szervként eljáró kormányhivataltól kikért a 

térség munkaerő-piacára vonatkozó értékelés, melynek alapja a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályánál meglévő elemzések, 

prognózisok, statisztikák,  

- KSH adatok és hivatalos statisztikai adatforrások, 

- közös helyzetelemzésbe bevont partnerszervezetek adatszolgáltatásai, 

- helyi adatfelvétel, dokumentált (jelenléti ív és emlékeztető), partnerségi egyeztetések: 

Partnerségi 
esemény 

megnevezése 
Időpontja Helyszíne Téma Résztvevők 

Partnerségi 
interjú 

2017.03.23 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

A projektbe bevonandó partner 
igényeinek felmérése, 
közreműködésük a 
helyzetértékeléshez, 
észrevételeiknek beépítése a 
Foglalkoztatási Stratégiába 

szolgáltató partnerek                                                              
Veszprém Megyei Civil Hálózatért 
Közhasznú Egyesület 

Partnerségi 
interjú 

2017.03.23 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

A projektbe bevonandó partner 
igényeinek felmérése, 
közreműködésük a 
helyzetértékeléshez, 
észrevételeinek beépítése a 
Foglalkoztatási Stratégiába 

szolgáltató partnerek                                                            
Balaton Fejlesztési Tanács 

Partnerségi 
interjú 

2017.03.23 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

A projektbe bevonandó partner 
igényeinek felmérése, 
közreműködésük a 
helyzetértékeléshez, 
észrevételeinek beépítése a 
Foglalkoztatási Stratégiába 

szolgáltató partnerek                                                        
Veszprémi Szakképzési Centrum 

Partnerségi 
interjú 

2017.03.23 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

A projektbe bevonandó partner 
igényeinek felmérése, 
közreműködésük a 
helyzetértékeléshez, 
észrevételeinek beépítése a 
Foglalkoztatási Stratégiába 

szolgáltató partnerek                                                              
Veszprém Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara 

Ernyőszervezeti 
interjú 

2017.03.24 
8330 Sümeg, Béke tér 

7. 

A Sümeg-Devecser térségi 
foglalkoztatási paktum 
szinergiájának biztosítása a 

szolgáltató partnerek                                                               
Sümeg Város Önkormányzata 
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megyei paktummal 

Partnerségi 
interjú 

2017.03.28 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

A projektbe bevonandó partner 
igényeinek felmérése, 
közreműködésük a 
helyzetértékeléshez, 
észrevételeinek beépítése a 
Foglalkoztatási Stratégiába 

szolgáltató partnerek                                                               
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági 
és Vidékfejlesztés Kamara 
Veszprém Megyei Szervezete 

Ernyőszervezeti 
interjú 

2017.03.28 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

Veszprém Megyei Jogú Város 
Foglalkoztatási Paktum program 
szinergiájának biztosítása a 
megyei paktummal 

szolgáltató partnerek                                                                      
Pro Veszprém Nonprofit Kft. 

Ernyőszervezeti 
interjú 

2017.03.28 
8230 Balatonfüred, 
Szent István tér 1. 

A Balatonfüredi Járási 
Foglalkoztatási Paktum 
szinergiájának biztosítása a 
megyei paktummal 

szolgáltató partnerek                                                               
Balatonfüred Város 
Önkormányzata 

Partnerségi 
interjú 

2017.03.31 

8200 Veszprém, 
Egyetem u. 10. "A" 

épület 2. emelet 239. 
iroda7 

A projektbe bevonandó partner 
igényeinek felmérése, 
közreműködésük a 
helyzetértékeléshez, 
észrevételeinek beépítése a 
Foglalkoztatási Stratégiába 

szolgáltató partnerek                                                              
Pannon Egyetem 

Partnerségi 
interjú 

2017.04.03 
8000 Székesfehérvár, 

Budai út 45. 

A projektbe bevonandó partner 
igényeinek felmérése, 
közreműködésük a 
helyzetértékeléshez, 
észrevételeinek beépítése a 
Foglalkoztatási Stratégiába 

szolgáltató partnerek                                                               
Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Kar 

Partnerségi 
interjú 

2017.04.06 
8200 Veszprém, 
Szeghlety utca 7. 

A projektbe bevonandó partner 
igényeinek felmérése, 
közreműködésük a 
helyzetértékeléshez, 
észrevételeinek beépítése a 
Foglalkoztatási Stratégiába 

szolgáltató partnerek                                                                
KISOSZ Veszprém Megyei 
Szervezete 

 

-  a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal által szervezett partnerség építő találkozókon, 

szakmai műhelymunkákon és konferencián elhangzottak (wbs 2.2). 

- SWOT analízis, 

A szolgáltatás eredményeképpen 1 db foglalkoztatási helyzetelemzés összefoglaló tanulmány 

készült, amely a későbbiekben a Foglalkoztatási Stratégia mellékletévé vált. 

1.2 Veszprém Megyei Foglalkoztatási Stratégia 

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

tekintenek. A kidolgozásra kerülő gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási stratégiát illeszteni kell az 

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

megye területén megvalósuló helyi paktum projektek Kedvezményezettjeivel, továbbá a Veszprém 

Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktum szervezetével együttműködésben kell kidolgozni (a 

Veszprémi Járási Foglalkoztatási Stratégiát be kell építeni a megyei stratégiába, és az illeszkedést 
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kimutatni). A stratégia a gazdaságfejlesztésre és a foglalkoztatás növelésére irányul és tartalmazza a 

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

fejlesztésekhez szükséges lehetséges források felmérését, indikatív forrástérképet; a monitoring és 

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

figyelembevételével. 

 

A stratégia-alkotás fontos lépéseként a jövőképet is meg kell határozni. A fejlesztési célok 

meghatározása érdekében fel kell vázolni azt a jövőben elérni kívánt állapotot, mely a közösség 

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

elképzelések szerint a megye munkaerőpiacára lesz jellemző 10-15 év múlva (az időtávot el kell 

dönteni). A jövőkép célja, hogy lelkesítse a közösség tagjait, mindenki számára világossá tegye az 

erőfeszítések értelmét, megakadályozza, hogy a fejlesztések vaktában, akár egymásnak 

ellentmondva valósuljanak meg. 

 

A Foglalkoztatási Stratégia kidolgozásának folyamata: 

1.2.1 Foglalkoztatási stratégia szakmai előterjesztés elkészítése 

A foglalkoztatási helyzetelemzés (wbs 1.1) eredményeire építve a Foglalkoztatási Stratégia 

helyzetértékelésen alapuló szakmai előterjesztésének elkészítése, a stratégiai dokumentum 

jóváhagyására jogosult Irányító Csoport számára. 

A stratégiaalkotás menetrendjét a Paktum Irányító Csoportja (ICS) fogadta el a testület alakuló 

ülésén (wbs: 2.4.1). Ennek részeként a helyzetértékelésen alapuló szakmai előterjesztés alapján, a 

stratégia kidolgozásába a paktum tagszervezetein felül a Foglalkoztatási Fórum valamennyi 

meghívott résztvevője bevonásra kerül. 

1.2.2 Foglalkoztatási stratégia egyeztetési változat 

A Foglalkoztatási Fórum észrevételeinek és javaslatainak feldolgozását követően és az esetlegesen 

szükségessé vált korrekciók elvégzését követően a Stratégia komplett, egyeztetetési változatának 

elkészítése az ICS döntéshozatali eljárásának megkezdéséhez (wbs: 2.4.3.1). 

1.2.3 Foglalkoztatási stratégia végleges változat (ICS korrekciók) 

Az ICS döntéshozatali eljárása során esetlegesen megfogalmazott korrekciós igények teljesítése 

(wbs: 2.4.3.2). 

2 Foglalkoztatási paktumok szervezeti és jogi kereteinek létrehozásával kapcsolatos feladatok 
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A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját teljesítésben látta el a megyei foglalkoztatási 

együttműködés létrehozásával kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatokat. 

Mérlegelve a támogatási felhívás mellékleteként közzétett paktumszervezeti sztenderdeket és egyéb 

tervezési javaslatokat,
6
 továbbá a megyei sajátosságokat és Veszprém Megyei Jogú Város 

paktumszervezete (TOP-6.8.2) által már kialakított konvenciókat, egy többszintű együttműködési 

rendszer került kialakításra. 

Foglalkoztatási Együttműködés tagszervezetei: alapításkor nyolc valóban releváns, megyei szinten 

jelentős helyi szereplő, akik kétoldalú nyilatkozattal (az Együttműködési Megállapodás aláírásával) 

kötelezettséget vállaltak arra, hogy a paktumszervezetet fenntartható módon működtetik. 

A Paktumot alapító tagszervezetek természetesen tisztában vannak azzal, hogy az együttműködés 

nem korlátozódhat egy viszonylagosan szűk csoport elszigetelt munkájára ezért a megfelelő szintű 

társadalmi részvétel, a széles körű nyilvánosság biztosítása érdekében létrehozták Veszprém Megyei 

Foglalkoztatási Fórumot. A Fórum tagjai önkéntes alapon, egyoldalú nyilatkozataik révén 

(együttműködési szándéknyilatkozatok), valamint a résztvevői nyilvántartásba vétel alapján 

vesznek részt a paktumszervezet munkájában. 

A tagszervezetek és a Fórum résztvevők kapcsolatának és a közös tevékenységek ellátásának 

szabályozása érdekében a Hivatal munkatársai elkészítették, a Paktum Irányító Csoportja pedig 

jóváhagyta paktumszervezet ügyrendjét (wbs 2.3.4.). 

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal által ellátott konkrét feladatok: 

2.1 Együttműködési szándéknyilatkozatok összegyűjtése 

Az előzetesen felmért potenciális partneri kör tájékoztatása, részvételre való felkérése, 

szándéknyilatkozatok tartalmi elmeinek előkészítése és egyeztetése, továbbá a 

szándéknyilatkozatok begyűjtése és nyilvántartása. 

Az együttműködési szándéknyilatkozat benyújtásával a partnerszervezetek az alábbi vállalásokat 

tették: 

- közreműködés Veszprém megye foglalkoztatási helyzetére vonatkozó elemzések, 

értékelések elkészítésében elsősorban a szükséges adatok és információk rendelkezésre 

bocsátásával, illetve a Paktum szakmai rendezvényein való részvétellel; 

                                                 
6
 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI TOP 5.1 és 6.8 intézkedések 

felhívásaihoz - 6. Tervezést segítő javaslatok - Paktumok fenntartható működésének erősítése és 7. Tervezést segítő 

javaslatok – Paktumok, foglalkoztatási megállapodás sztenderdjei 
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- részvétel a Veszprém megye foglalkoztatási stratégia és akcióterv kidolgozásában, 

elsősorban az véleményezések, észrevételek és fejlesztési javaslatok megfogalmazása útján; 

- együttműködés a Paktum által kibocsátott dokumentumok megalkotásában; 

- a Paktum résztvevőjeként, az együttműködő partnerszervezetekkel közösen elősegítik 

 a megye területén működő érdekelt szervezetekkel és a helyi lakossággal való 

kapcsolat megteremtését és fenntartását,  

 a helyi szereplők közötti hatékony kommunikációt és információáramlást, 

 a Paktum céljainak elérése érdekében információ gyűjtését a megye foglalkoztatási 

és munkaerő-piaci helyzetéről, 

 a megye területén megvalósuló, a térség foglalkoztatási helyzetét érintő 

tevékenységek, kezdeményezések összehangolását, 

 a Paktum céljainak elérése érdekében javaslatok, projektötletek megfogalmazását. 

2.2 Partnerségi rendezvények szervezése 

Partnerségi 
esemény 

megnevezése 
Időpontja Helyszíne Téma Résztvevők 

Partnerségi 
rendezvény 

2017.04.05 
8420 Zirc, Március 15 

tér 1. 

A Veszprém Megyei 
Foglalkoztatási Paktum által 
közvetlenül érintett járások 
számára tartott tájékoztató 
fórum és workshop 

szolgáltató partnerek, Pápai 
Szakképzési Centrum, VEMKH 
Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztálya, 
települési önkormányzatok, helyi 
foglalkoztatók 

Partnerségi 
rendezvény 

2017.04.05 
8400 Ajka, Szabadság 

tér 12. 

A Veszprém Megyei 
Foglalkoztatási Paktum által 
közvetlenül érintett járások 
számára tartott tájékoztató 

fórum és workshop 

szolgáltató partnerek, Veszprémi 
Szakképzési Centrum, VEMKH 

Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztálya, 

települési önkormányzatok, helyi 
foglalkoztatók 

Partnerségi 
rendezvény helyi 

paktumszervezetek 
számára 

2017.04.06 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

A Veszprém megyében létrejövő 
Foglalkoztatási Paktumok 
képviselőinek szakmai 
egyeztetése az egységes 
megvalósítás érdekében 

szolgáltató partnerek, Veszprém 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, Pápai Szakképzési 
Centrum, Veszprémi Szakképzési 
Centrum, Várpalota Város 
Önkormányzata, Sümeg Város 
Önkormányzata, Devecser Város 
Önkormányzata, Veszprém Megyei 
Kormányhivatal, Veszprém Megyei 
Önkormányzati Hivatal, 
Balatonfüredi Közös 
Önkormányzati Hivatal, Pápa 
Város Önkormányzata 
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Partnerségi 
esemény 

megnevezése 
Időpontja Helyszíne Téma Résztvevők 

Partnerségi 
rendezvény 

2017.04.07 
8300 Tapolca, Hősök 

tere 15. 

A Veszprém Megyei 
Foglalkoztatási Paktum által 
közvetlenül érintett járások 
számára tartott tájékoztató 
fórum és workshop 

szolgáltató partnerek, Pápai 
Szakképzési Centrum, VEMKH 
Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztálya, 
települési önkormányzatok, helyi 
foglalkoztatók 

 

2.3 Együttműködési megállapodás 

2.3.1 Együttműködési megállapodás tervezetének elkészítése 

Az Együttműködési Megállapodás tervezetének előkészítéséhez azonosításra kerültek a Paktum 

alapításában részt vevő szervezetek, amihez az elkészült helyzetelemzések és a lefolytatott 

partnerségi folyamat szolgált alapul. 

2.3.2 Tervezet egyeztetése 

A kiválasztott és együttműködésre nyitott szervezetek körében az együttműködés tartalma, illetve a 

vállalt konkrét kötelezettségek és jogosultságok egyeztetésre kerültek. Ennek eredményeképp az 

Együttműködési Megállapodás keretében a tagok az alábbi feladatokban való együttműködést 

vállalták: 

- Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetének közös feltárása és értékelése; 

- stratégiai tervezés, Veszprém megyére érvényes foglalkoztatási stratégia megalkotása; 

- gondoskodás olyan munkaerő-piaci projektek, intézkedések és szolgáltatások 

megvalósulásáról, ami elősegíti  

- a megyében élő társadalmi célcsoportok 

foglalkoztathatóságának javítását; 

- a megye munkaerő- és népességmegtartó képességének 

javítását és a képzett, piacképes munkaerő számára vonzó 

körülmények megteremtését; 

- a vállalkozások munkaerő-piaci nehézségeinek 

megoldását, foglalkoztatási képességének javítását, 

versenyképességének elősegítését, illetve új beruházások 

létrejöttéhez szükséges feltételek megteremtését; 
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- a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzési kínálat 

biztosítását. 

Az együttműködési Megállapodásban deklarált közös célok: 

1. Munkaerő biztosítása 

A társadalmi célcsoportok széles rétegeinek bekapcsolása a programba, a potenciális munkavállalók 

foglalkoztathatóságának javítása a megfelelő munkaerő-piaci szolgáltatás biztosításával. A 

foglalkoztatási együttműködésben részt vevők elsődlegesen a következő társadalmi célcsoportokat 

azonosítják: 

- az alacsony iskolai végzettségű személyek, 

- 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, (gyakornoki 

programmal érintett kiemelt célcsoport), 

- 50 év felettiek, 

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

felnőttek, 

- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 

- tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, 

- megváltozott munkaképességű személyek, 

- roma nemzetiséghez tartozó személyek, 

- inaktívak 

- közfoglalkoztatottak 

2. A munkaerőpiaci igényeknek megfelelő oktatás, képzés biztosítása  

Veszprém megyében jelen lévő foglalkoztatók versenyképességének elősegítése, javítása érdekében 

munkaadói igényeknek megfelelő képzési struktúrát kell kialakítani és működtetni. Az 

együttműködés egyes részcéljai: 

- az igazolt munkaadói igény alapján kialakított képzési, szakképzési kínálat; 

- a helyi vállalkozások intenzívebb bevonása a gyakorlati szakképzésbe; 

- az igazolt munkaadói igényhez kapcsolódó pályaorientáció, pályaválasztási 

tanácsadás; 
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- keresletorientált felnőttképzési programok indítása. 

3. Működő partnerség 

A paktum menedzsmentjének és szervezetének fenntartható működtetése. Az együttműködés egyes 

részcéljai: 

- valamennyi releváns gazdasági ágazatra kiterjedő partnerség létrehozása, a paktum 

céljainak tudatosítása a részt vevő szervezetekben; 

- a megyében induló gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési programok, projektek és 

tevékenységek koordinálása; 

- a munkaerő-piaccal és a képzési lehetőségekkel kapcsolatos információk 

összegyűjtése, rendszerezése és megosztása; 

- az országos és határon átnyúló szakmai partnerségi hálózatokhoz csatlakozás és 

tevékeny részvétel. 

2.3.3 Együttműködési megállapodás aláírása 

Partnerségi 
esemény 

megnevezése 
Időpontja Helyszíne Téma Résztvevők 

Együttműködési 
Megállapodás 

aláírása 
2017.04.13 

8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

A Paktum alapját képező 
Együttműködési megállapodás 
ünnepélyes aláírása a 
konzorciumi tagok és a 
partnerségbe bevont tagok 
képviselői által. 

Veszprém Megyei Önkormányzat,             
Veszprém Megyei Önkormányzati 
Hivatal, Veszprém Megyei 
Kormányhivatal,  Veszprém Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara,   
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági 
és Vidékfejlesztési Kamara 
Veszprém Megyei Szervezete,                                                                
Veszprém Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat,                                                      
Kereskedők és Vállalkozók 
Veszprém Megyei Képviselete,                                                           
Veszprém Megyei Civil Hálózatért 
Közhasznú Egyesület 

 

2.3.4 Ügyrend 

A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum hosszú távú működésének szabályozása érdekében a 

tagszervezetek létrehozták a Paktum ügyrendjét. 

2.3.4.1 Ügyrend tervezet elkészítése 

Az Ügyrend tervezetét a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai készíttették elő. 

Az ügyrend tartalma: 
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1. A PAKTUM SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS FELADATKÖRE 

1.1. A Foglalkoztatási Fórum felépítése és feladatköre: 

1.2. Irányító Csoport felépítése és feladatköre: 

1.2.1. Az Irányító Csoport elnöke 

1.2.2. Az Irányító Csoport tagjai 

1.2.3. Eseti közreműködők az Irányító Csoport ülésein 

1.2.4. Az Irányító Csoport feladatköre 

1.3. Paktumiroda felépítése és feladatköre: 

2. AZ IRÁNYÍTÓ CSOPORT ÜLÉSEZÉSE 

2.1. Ülések rendje 

2.2. Az ülések összehívása 

2.3. Rendkívüli ülés összehívása 

2.4. Az ülések előkészítése 

2.5. Az ülés levezetése 

2.6. Az Irányító Csoport döntéshozatali rendje 

2.7. Írásbeli döntéshozatal 

2.8. Nyilvánosság 

2.9. Az ülések dokumentálása 

2.9.1. Jegyzőkönyvezés 

2.9.2. A jegyzőkönyv aláírása, hitelesítése, megküldése az érintettek részére 

2.9.3. A jegyzőkönyv tartalma 

2.9.4. A meghozott határozatok nyilvántartása, az érintettek értesítése 

3. AZ IRÁNYÍTÓ CSOPORT KÉPVISELETE 

4. AZ IRÁNYÍTÓ CSOPORT ÉS A FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM 

KAPCSOLATA 

4.1. A Foglalkoztatási Fórum összehívásával kapcsolatos feladatok 
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4.2. Ajánlások, javaslatok figyelembevétele 

4.3. Beszámolás 

5. MUNKACSOPORTOK 

5.1. Munkacsoportok és bizottságok jogkörei 

6. A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM NYILVÁNOSSÁGA 

6.1. Az Irányító Csoport szerepe a paktum nyilvánosságában 

6.2. A Foglalkoztatási Fórum szerepe a Paktum nyilvánosságában 

2.4 Irányító Csoport működése 

Partnerségi 
esemény 

megnevezése 
Időpontja Helyszíne Téma Résztvevők 

Irányító Csoport 
alakuló ülése 

2017.04.13 
8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1. 
Könyvtár terem 

A Veszprém Megyei 
Foglalkoztatási Paktum 
Paktumszervezetének 
döntéshozó testületének 
megalakulása.  
Az ülésen sor került az Elnök 
megválasztására,  az Ügyrend 
elfogadása, és a  Foglalkoztatási 
Stratégia ütemezésének 
egyeztetése. 

Veszprém Megyei Önkormányzat,           
Veszprém Megyei Önkormányzati 
Hivatal, Veszprém Megyei 
Kormányhivatal, Veszprém Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai elvégezték a Paktum Irányító 

Csoportjának megszervezéséhez, munkájának koordinációjához és adminisztrációjával kapcsolatos 

feladatokat, az alábbi konkrét tevékenységek vonatkozásában: 

2.4.1 Irányító Csoport (ICS) alakuló ülésének előkészítése 

2.4.1.1 Ügyrend tervezet megküldése 

2.4.1.2 Foglalkoztatási stratégia szakmai előterjesztés megküldése 

2.4.1.3 ICS tagjainak delegálása 

2.4.2 ICS alakuló ülés  

2.4.3 ICS döntéshozatali eljárása 

2.4.3.1 Foglalkoztatási Stratégia egyeztetési változatának megvitatása, korrekciók 

elrendelése 

2.4.3.2 Foglalkoztatási Stratégia elfogadása 
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A Foglalkoztatási Stratégia és Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével és elfogadásával 

párhuzamosan a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai előkészítik a 

projektfejlesztési szakaszt lezáró támogatási szerződésmódosítási kérelmet, melyet legkésőbb a 

projekt 3. sz. mérföldköve szerinti határidőig kezdeményeznek. 

2.5 Közreműködés a helyi paktumok előkészítési tevékenységeiben 

2.5.1 Egyeztetések lefolytatása az ernyőszervezeti szakmai rendezvény keretében  

A 2.2 sz. tevékenység keretében szervezett „Partnerségi rendezvény helyi paktumszervezetek 

számára” c. eseménnyel kezdődött a megyei paktumhálózat szerveződése. 

3 Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 

Az Irányító Hatóság által kiadott egységes útmutató alapján Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-

fejlesztési Együttműködési Program megvalósíthatósági tanulmány – MT elkészítése, mely 

széleskörű gazdasági és társadalmi partnerséggel, a megyei jogú városok és a helyi szereplők 

kötelező bevonásával készült. 

Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal feladata 

volt a foglalkoztatási helyzetelemzés (1.1), a Foglalkoztatási Stratégia (1.2) szolgáltatások, valamint 

a partnerségi folyamat eredményeinek beépítésével. 

4 Foglalkoztatási stratégiához kapcsolódó egyéb tervezési feladatok 

A konzorciumvezető Veszprém Megyei Önkormányzat szolgáltatásvásárlással gondoskodik a 

projektfejlesztési időszakot követően esedékes, de az előkészítő tevékenységekhez kapcsolódó 

további szakértői feladatok ellátásáról. 

4.1 Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési akcióterv 

A stratégia kidolgozását követően a gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési akciótervet is el kell 

készíteni: 

Az  elkészítendő akcióterv az elfogadott megállapodásra, a stratégiára  alapuló ütemtervvel, 

humánerőforrás-tervvel, valamint költségvetéssel  rendelkező intézkedéssorozat, amely tartalmazza 

a végrehajtandó  projekteket is (wbs 4.2). 4 éves időtartamra javasolt kidolgozni (2017-2020).  

4.2 Paktum projekttervek 

A stratégiai célrendszer megvalósítását szolgáló projekttervek kidolgozása (5 db), ezek szakmai 

tartalmának pontos meghatározása, a végrehajtásban együttműködő partnerek, felelősségi 
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viszonyok, határidők, és a finanszírozással összefüggő minden lényeges kérdés szabályozása az 

Irányító Csoport és a Paktum Iroda közreműködésével történik. 

A projekttervek kiválasztása a foglalkoztatási stratégia figyelembevételével a paktum Irányító 

Csoportjának a hatásköre. 

A foglalkoztatási stratégiában nevesített, kidolgozásra kerülő projektek az alábbiak: 

 Projekt 1. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási esélyének növelése 

 Projekt 2. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának segítése 

 Projekt 3. A foglalkoztatási paktum üzleti kapcsolatainak kiépítése és fenntartása Veszprém 

megye gazdasági potenciájának fejlesztésére 

 Projekt 4. Szakképzési és felnőttképzési kínálat munkaerő-piaci igényekhez való igazítása, 

megyei pályaorientációs és pályamódosítási rendszer létrehozása 

 Projekt 5. A foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés megvalósulását támogató 

információs és monitoring rendszer létrehozása és működtetése 

4.3 Éves munkaprogramok 

A foglalkoztatási paktum stratégiájának/akciótervének megvalósítására reális ütemtervű 

munkaprogramot (2017-2020 között minden évre)  kell kidolgozni, összhangban az országos 

foglalkoztatáspolitika, a  térségi gazdaságfejlesztés és társadalompolitika szempontjaival.   

A  foglalkoztatási partnerség keretében kialakított szervezetrendszer  operatív szervezetei az 

Irányító Csoport és a menedzsment szervezet lesz  az annak keretében létrehozott paktumirodával.  

Az operatív működés  hatékony biztosítása érdekében a foglalkoztatási paktum Irányító  Csoportja 

az elkészített foglalkoztatási stratégiához, valamint az Akciótervhez igazodóan éves 

munkaprogramot dolgoz ki. A munkaprogramban  rögzíteni kell azokat a feladatokat és projekteket, 

amelyeket a  partnerek megvalósítani kívánnak az adott évben, annak érdekében, hogy  javítani 

tudják a térség foglalkoztatási helyzetét. A munkaprogramnak  figyelembe kell venni a partnerség 

illetve a foglakoztatási fórum  ajánlásait, javaslatait, az ott elhangzott véleményeket, értékeléseket. 

4.4 Foglalkoztatási gyorsjelentés 

Negyedéves  gyorsjelentés készítésével az aktuális munkaerő-piaci helyzet  értékelése segítséget 

nyújt a Kormányhivatal, a vállalkozások, paktum  partnerek és az esetleges befektetők számára a 

térség helyzetéről. A  gyorsjelentés primer adatinak tervezett minimum forrása a KSH –  Fókuszban 
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a megyék kiadványa, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási  Szolgálat adatai: 

-       Gazdasági aktivitás – negyedéves összehasonlításban: 

- Munkanélküliségi ráta 

- Foglalkoztatási ráta 

- Aktivitási arány 

-       Keresetek – fél éves összehasonlításban: 

- Fizikai foglalkoztatásúak 

- Szellemi foglalkoztatásúak 

-       Nyilvántartott álláskeresők száma – negyedéves összehasonlításban: 

- Számuk 

- A mutató változása az előző év azonos időpontjához képest 

A  Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adataiból megismerjük a  nyilvántartott álláskeresők, a 

folyamatosan, 365 napnál tovább  nyilvántartott álláskeresők számát, a foglalkoztatást helyettesítő  

támogatásban részesülők számát és a munkavállaló korú népesség számát. A  gazdaság főbb 

adatinak bemutatása szintén fontos a várható tendenciák  miatt. Erre adatokat szintén a KSH – 

Fókuszban a megyék kiadványa tud  szolgáltatni: 

-       A regisztrált vállalkozások számának változása gazdasági áganként 

- Összes vállalkozás 

- Társas vállalkozás 

- Önálló vállalkozó 

-        A beruházások értéke és változása nemzetgazdasági áganként 

- Értéke 

-  Változása az előző év azonos időszakához képest 

-       A feldolgozóipari ágazatok főbb mutatói 
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- Termelés változása 

- Alkalmazásban állók számának változása 

-  Termelékenység változása 

-       Az építőipari termelés értéke és változása  

- Értéke  

- Változás az előző év azonos időszakához képest 

Megvalósításhoz kapcsolódó feladatok: 

5 Veszprém megyei paktumszervezet működtetése 

A konzorciumi tag Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját munkavállalói révén biztosítja a 

szükséges projektmenedzsment tevékenységek ellátását, továbbá szakmai megvalósítók személyi 

hátterét. 

5.1 Projektmenedzsment 

A Megvalósíthatósági Tanulmány 3.2 fejezetében részletezettek szerint: 

5.1.1 Projektmenedzser 

5.1.2 Pénzügyi vezető 

5.1.3 Projekt asszisztens 

5.2 Szakmai megvalósítók 

A Megvalósíthatósági Tanulmány 3.2 fejezetében részletezettek szerint: 

5.2.1 Szakmai vezető 

5.2.2 Paktum koordinátor 1 

5.2.3 Paktum koordinátor 2 

6 Marketing, kommunikációs szolgáltatások 

A konzorciumvezető Veszprém Megyei Önkormányzat szolgáltatásvásárlással gondoskodik a 

kötelező nyilvánosság biztosításán (wbs: 7.) felüli, a kifejezetten a paktumszervezet programjának 

végrehajtásához szükséges marketing és kommunikációs szolgáltatások ellátásáról. 

6.1 Foglalkoztatási paktum szervezet marketing és kommunikációs tervének elkészítése, 2017-2020 

közötti időszakra (kötelező nyilvánosság elemein felül) 
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A szolgáltatást a paktumszervezet által megvalósított projekttervekbe (wbs: 4.2) integráltan kell 

megvalósítani. A szolgáltatási terv egyes elemei a következők: 

6.2 Foglalkoztatási paktum arculati elemeinek grafikai tervezése 

Foglalkoztatási paktum arculati elemeinek grafikai tervezése: foglalkoztatási paktum arculati 

elemeinek (pl.: logó, betűtípus, színek, stb.) grafikai tervezése és arculati kézikönyv/útmutató 

elkészítése. 

6.3 Üzleti/befektetési célú honlap fejlesztése (paktum portál) 

Leírás: a foglalkoztatási paktum saját honlapjának elkészítése és rendszeres frissítése. A honlap 

funkciói minimálisan: 

- 5- 10 menüpont 

- Hírlevél funkció 

- Képek elhelyezésének lehetőségei 

- Hírek oldalsáv  

- Banner elhelyezésének lehetősége 

- Hirdetések oldalsáv 

6.4 Paktum marketing rendezvények szervezése és ellátása 

Paktum marketing rendezvények 

szervezése és ellátása 

Rendezvények 

száma: 

marketing 

terv alapján, 

2017-2020 között évente 

legalább 1 db 

Leírás: a foglalkoztatási együttműködést 

népszerűsítő, széles körű partnerséget 

elősegítő marketing eszközök 

Résztvevők száma: kb. 100 fő / alkalom 

 

Rendezvény 

időtartama 

1 nap 

Ellátás: kávészünet (3 db/esemény) 

Szolgáltatások: hostess (30 vendég /1 hostess) 

helyszín (Veszprém megye 

területén) hangosítással, 

prezentációs lehetőséggel) 

6.5 Média megjelenések 

Média megjelenések   

Leírás:  helyi és országos média 

megjelenések biztosítása 

országos TV/rádió 

megjelenések 

marketing 

terv alapján, 

2017-2020 

évente legalább 1 db  
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helyi 

(regionális/megyei) 

szinten jelentős TV 

/rádió megjelenés 

marketing 

terv alapján 

2017-2020 

évente legalább 2 db 

nyomtatott 

sajtómegjelenések: 

hirdetések 

marketing 

terv alapján 

2017-2020 

évente legalább 6 db 

nyomtatott és 

elektronikus 

sajtómegjelenések: 

újságcikk 

marketing 

terv alapján 

2017-2020 

évente legalább 6 db 

 

6.6 Paktum menedzsment/irányító csoport rendezvényei 

Leírás: a Paktumszervezet működéséhez 

kapcsolódó partnerségi rendezvények 

Résztvevők száma: kb. 20 fő /alkalom 

Rendezvény 

időtartama 

1 nap 

Ellátás: kávészünet (1 db/esemény) 

Szolgáltatások: helyszín (Veszprém megye 

területén),  prezentációs 

lehetőséggel) 

 

6.7 Egyéb partnerségi és szakmai rendezvények 

Leírás: egyéb, a paktum 

munkaprogramjához kapcsolódó 

szemináriumok, workshopok, 

partnertalálkozók, konferenciák, szakmai 

és közösségi fórumok 

Résztvevők száma: 20-50 fő /alkalom 

Rendezvény 

időtartama 

1 nap 

Ellátás: 3 kávészünet + 3 svédasztal / év 

Szolgáltatások: helyszín (Veszprém megye 

területén),  hangosítással, 

prezentációs lehetőséggel) 

 

6.8 Kiadványok 

Leírás: a már létrejött foglalkoztatási 

paktum működését, tevékenységét, 

eredményeit és a lehetőségeket bemutató, 

különböző terjedelemben és formában 

elkészülő kiadványok. 

brosúra tervezés Méret: A5, Terjedelem: 2 oldal, 

színes 

brosúra nyomdai 

munkák 

Mennyiség:  

marketing 

terv alapján 

min. 500 

digitális kiadvány 

készítése 

igen 

prospektus tervezés Méret: A4, Terjedelem: 8-12 
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oldal, színes 

prospektus nyomdai 

munkák 

Mennyiség:  

marketing 

terv alapján 

min 50 db 

digitális kiadvány 

készítése 

igen 

 

7 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítás 

A konzorciumvezető Veszprém Megyei Önkormányzat szolgáltatásvásárlással gondoskodik a 

kötelezően előírt nyilvánosság biztosításáról a Megvalósíthatósági tanulmány 5. fejezetében 

szereplő részletes leírás szerint. 

8 Szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék-és szolgáltatásfejlesztés segítése, piacra 

jutás segítése 

A szolgáltatást a paktumszervezet által megvalósított projekttervekbe (wbs: 4.2) integráltan kell 

megvalósítani, az alábbi tartalommal: 

8.1 Szociális gazdaság támogatását szolgáló rendezvények  

Két tematikus, ágazatközi rendezvény, melyre mind a szociális gazdaság meglévő, mind potenciális 

szereplői meghívást kapnak. 

 

 Helyi  gazdasági együttműködések (paktumok) ismertetése, az ezekben való  részvétel 

előnyei, kitérve a 2017 és 2020 között megvalósuló helyi  foglalkoztatási paktumokba való 

bekapcsolódás lehetőségeire is. 

 A  szociális gazdaságból származó szolgáltatások és termékek  népszerűsítése, 

marketingjének, értékesítésének támogatási lehetőségei, 

 A résztvevők és a vállalatok együttműködési lehetőségeinek formái, a vállalati kapcsolatok 

kiépítésének módja. 

 

Elvárás: 2-4 fő előadó biztosítása az előre egyeztetett témában. 

 

A rendezvények teljes körű megvalósítása és dokumentálása (fotódokumentáció és összefoglaló 

kiadvány) a szolgáltató feladata, minimálisan az alábbi tartalommal: 
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Szociális gazdaság támogatását szolgáló 

rendezvények  

Rendezvények 

száma: 

2 db 

Leírás: Két tematikus, ágazatközi 

rendezvény, melyre mind a szociális 

gazdaság meglévő, mind potenciális 

szereplői meghívást kapnak 

Résztvevők száma: 20-50 fő /alkalom 

Rendezvény 

időtartama 

1 nap 

Ellátás: 1 kávészünet + 1 svédasztal  

Szolgáltatások: helyszín (Veszprém megye 

területén),  hangosítással, 

prezentációs lehetőséggel) 

 

9 Paktum Akadémia 

A konzorciumvezető Veszprém Megyei Önkormányzat szolgáltatásvásárlással gondoskodik a 

megyei paktumhálózat működtetését elősegítő képzési szolgáltatásokról. A szolgáltatást a 

paktumszervezet által megvalósított projekttervekbe (wbs: 4.2) integráltan kell megvalósítani, az 

alábbi tartalommal: 

 

A paktumos pályázatok indításával az önkormányzatok lehetőséget kaptak arra, hogy helyi 

partnereikkel közösen erősítsék gazdaságfejlesztési tevékenységüket, új szerepben jelenjenek meg, 

segítsék a helyi vállalkozások fejlődését. A partnerségek élén az önkormányzatok 

közreműködhetnek a vállalkozások működését leginkább veszélyeztető munkaerőhiány 

enyhítésében, amely révén lehetőség van az álláskeresők célzott képzésére, valamint támogatott 

foglalkoztatásuk is megvalósulhat a helyi vállalkozásoknál.  A paktum koordinációs irodák 

létrehozása révén a paktumos konstrukció lehetőséget nyújt a megyei és helyi gazdaság- és 

foglalkoztatás fejlesztés intézményének megerősítésére, kapacitások kiépítésére, amely segítheti a 

térségek forrás-felhasználási képességének növelését is (pl. vállalkozók számára GINOP-os 

beruházási pályázati források megszerzése). 

Az elmúlt 10 évben Magyarországon sok tapasztalat gyűlt össze a foglalkoztatási paktumok 

működéséről. A hazai kutatások, de a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a sikeres 

gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési partnerségek (paktumok) egyik alapkritériuma a jól működő 

paktum iroda és hatékony munkaerő-piaci szolgáltatási csoport, amelyekben felkészült munkatársak 

végzik a munkát. 
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A vállalkozások igényeiből kiinduló keresletvezérelt működés új kihívás elé állítja a megyében 

működő paktum projektek valamennyi közreműködőjét. Új módszerekre van szükség a 

munkaerőigények felmérése, a vállalati kapcsolattartás, a célcsoport tagok megszólítása, elérése, 

bevonása területén (különösen a regisztrációban nem szereplő inaktívak esetében). Ez magában 

foglalja a hagyományos és on-line toborzási eszközök használatát is (pl. Facebook, munkaköröket 

bemutató videók stb.).  

A kompetencialapú kiválasztás, kompetenciafejlesztés, különböző fejlesztési tréningek, egyéni és 

csoportos tanácsadások is a sikeres projektmegvalósítás alapelemei, amelyek bevezetéséhez és 

megfelelő alkalmazásához képzésre van szükség. A vállalkozási igényekre alapuló duális 

felnőttképzési programok kialakításához, a képzési folyamat menedzseléséhez az érintett paktum 

partnerek munkatársait is fel kell készíteni. A paktum partnerek motivációjának fenntartása is magas 

szintű koordinációs, kommunikációs, rendezvényszervezési és szakmai menedzsment készségeket 

igényel.   

A felkészüléshez a megyei paktum hozzá kíván járulni a Veszprém Megyei Paktum Akadémia 

létrehozásával és működtetésével. Ennek megalapozásához fel kell mérni a képzési igényeket, 

azonosítani a szükségleteket, elkészíteni a képzési tervet, kidolgozni és engedélyeztetni a képzési 

programokat, majd a kialakított tematika és ütemezés szerint megvalósítani a képzéseket. 

 

9.1 Veszprém Megyei Paktum Akadémia képzési tervének kidolgozása  

A képzési terv kidolgozásához a célcsoport körében kérdőíves felmérést szükséges elkészíteni. A 

kérdőív tartalmazza a célcsoport tagok nevét, a képviselt szervezetet, a projektben betöltött 

szerepet, végzettséget, képzettséget, munkatapasztalatokat, előzetes tudást, valamint a képzési 

igényeket, a képzések lebonyolításával kapcsolatos technikai és időzítési feltételeket is beleértve 

(helyszínek, képzési blokkok hossza, preferált napok stb.). Az ajánlott képzési témákra az 

ajánlattevőnek javaslatokat kell tennie a kérdőívben. Az igényfelmérésről ajánlattevő összegzést 

készít, amelyben javaslatot tesz a megvalósítandó képzésekre. Ezek ajánlatkérő általi jóváhagyását 

követően ajánlattevőnek kötelező kidolgoznia az egyes képzések részleteit képzési program 

formájában a felnőttképzési törvény („2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről”) 

rendelkezéseinek megfelelően: 

 

12. § (1) A képzési programnak tartalmaznia kell: 

a) a képzés megnevezését és - a képzési program nyilvántartásba vételét követően - a képzés 5. § (1) 

bekezdés b) pontjában szereplő nyilvántartásba vételi számát, 
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b) a képzés során megszerezhető kompetenciát, 

c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a képzés célját és célcsoportját, 

d) a tervezett képzési időt, 

e) az 1. § (2) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti képzés esetén a képzés egyéni felkészítés, 

csoportos képzés, távoktatás szerinti formájának, az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyelvi 

képzés esetén a nyelvi képzés típusának, valamint formájának megjelölését, 

f) a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt 

elméleti és - ha a tananyagegység tartalmaz gyakorlati képzést - a gyakorlati óraszámot, 

g) a maximális csoportlétszámot, 

h) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek - az 1. § (2) bekezdés a) pontjában 

foglalt képzés esetén a modulzáró vizsgákat is tartalmazó - leírását, 

i) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának 

feltételeit, 

j) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a 

képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját 

9.2 Képzések megvalósítása 

A képzési terv alapján az ajánlattevőnek a felnőttképzési törvény által előírt engedélyeket meg kell 

szereznie valamennyi megnevezett képzésre, majd a képzéseket megvalósítania összesen 250 

képzési nap mennyiségben. A képzési napok 8 órásak, és főre lebontva számítódnak, azaz egy 10 fő 

részvételével megtartott 5 napos, összesen 40 órás képzés 50 képzési napot jelent. 

 

A szolgáltatás tartalmazza: 

- a képzések megszervezése  

- oktatók biztosítása 

- képzési segédanyagok, prezentációk rendelkezése bocsátása 

- technikai feltételek biztosítása 

 

Célcsoportok: 

- Paktum irodák munkatársai (TOP-5.1.1; TOP-5.1.2 és TOP-6.8.2;) 

- Munkaerő-piaci szolgáltatásokban dolgozó munkatársak a Kormányhivatalnál és az érintett 

konzorciumi tagoknál 

- A megvalósításban résztvevő további paktum szervezeti tagok munkatársai 
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Összesen 250 tréningnap valósul meg a szolgáltatási időtartamban (2017.07.01-2019.12.31-ig). A 

képzések megvalósítását az ajánlattevő a következő dokumentumok eredeti változatának átadásával 

bizonyítja: 

- képzési program 

- minden résztvevővel kötött felnőttképzési szerződés 

- a képzés megvalósulását igazoló haladási napló 

- a résztvevők által aláírt jelenléti ív 

- a résztvevők számára kiállított tanúsítvány 

 

10 Befektetés ösztönzés 

A konzorciumvezető Veszprém Megyei Önkormányzat szolgáltatásvásárlással gondoskodik a 

befektetés ösztönzéshez kapcsolódó szakértői szolgáltatásról. A szolgáltatást a paktumszervezet 

által megvalósított projekttervekbe (wbs: 4.2) integráltan kell megvalósítani, az alábbi tartalommal: 

A támogatási felhívásban specifikált, önállóan nem támogatható, választható, kiegészítő 

tevékenységek részeként, mint befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó 

tevékenységek. 

Hatókör: a megyei paktum (Veszprém megye azon területein, ahol helyi paktumok nem jönnek 

létre) illetékességi területén megvalósított befektetés ösztönzéshez kapcsolódó alábbi 

tevékenységek: 

A megrendelővel egyeztetett, paktumszervezet Irányító Csoportja által jóváhagyott kutatási terv 

alapján végzett szakértői tevékenység, mely magában foglal (minimum): 

- 30 lefolytatott interjút releváns gazdasági szereplőkkel 

- a megyei paktumszervezet által szervezett szakmai rendezvényeken történő szakértői/előadói 

részvételt (min 3 alkalom). 

 

10.1 Szolgáltatási (kutatási terv) készítése 

Megcélzott befektetői szegmensek azonosítása, kiválasztása 

Települések és/vagy térségek egyedi termékjellemzőinek (USP - Unique Selling Proposition) 

azonosítása 

Ki nem használt USP-k egyértelműsítése 

Befektetés-ösztönzési célok meghatározása, azonosítása időtervvel 

Települési és/vagy térségi infrastruktúra-fejlesztések meghatározása, azonosítása időtervvel 
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Települési és/vagy térségi gazdaságfejlesztési irányok meghatározása, azonosítása időtervvel 

Települési és/vagy térségi humánerőforrás fejlesztések, oktatásfejlesztési irányok meghatározása, 

azonosítása időtervvel 

Befektetés-ösztönzési eszközrendszer meghatározása 

 

10.2 Implementáció és összefoglaló tanulmány készítése 

Összefoglaló tanulmány készítése, mely alkalmas a paktum hosszú távú működését elősegítő 

befektetés-ösztönzési stratégia megalapozására, és elősegíti a releváns gazdasági ágazatokhoz 

kapcsolódó piacszerzési stratégia, szolgáltatási terv kidolgozását. 

 

11 Munkaerőpiaci programok megvalósítása 

A konzorciumi tag Veszprém Megyei Kormányhivatal által önállóan megvalósítandó B. 

Főtevékenység: „Munkaerő-piaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához 

kapcsolódó programrész” (2. főtevékenység) támogatható tevékenységeinek megvalósítása. 

11.1 Foglalkoztatói igényfelmérés 

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

kapcsolódó programrész (2. főtevékenység)” megalapozása érdekében potenciális foglalkoztatók 

körében a munkaerő- és képzési igényfelmérések elvégzése a rendelkezésre álló támogatási 

források (bértámogatás, bérköltség támogatás, képzési támogatások stb.) hatékony és 

keresletvezérelt személetű felhasználása érdekében. 

A Kormányhivatal által megvalósítandó munkaerőpiaci programok eredményessége érdekében nagy 

hangsúlyt kell fektetni a vállalkozási igények felmérésére. A cél, hogy a projektben kitűzött 810 fő 

programba bevont (indikátor: A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban 

résztvevők száma) és 354 fő álláshoz jutó (indikátor: A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz 

jutók száma) teljesítése érdekében azonosítani kell a képzési és foglalkoztatási területeket (minél 

konkrétabban, cégekre is lebontva), valamint a munkakörökkel kapcsolatos elvárásokat, kapcsolódó 

bérezési és egyéb részleteket. 2017. és 2018. években is 100-100 potenciális foglalkoztató körében 

szükséges rögzíteni a foglalkoztatók által meghatározott munkaerő- és képzési igényeket. A 

foglalkoztatói minta kialakításánál figyelembe kell venni az adott járások területén lévő 

önkormányzatok javaslatait is. 
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2017 és 2018 években 1-1 db felmérés valósul meg 100-100 potenciális foglalkoztatónál. A 

felmérésbe bevont vállalkozások körét a Veszprém Megyei Kormányhivatal jóváhagyásával kell 

meghatározni. A képzési igények és a potenciális álláshelyek feltárása történik meg a 

Kormányhivatal által megvalósított munkaerőpiaci programok végrehajtásához, valamint létrejön a 

foglalkoztatói adatbázis. 

Az adatbázist és egyéb (alább részletezett) információkat az állami foglalkoztatási szervként eljáró 

Kormányhivatal felhasználja: 

- a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény előírásaihoz kapcsolódóan a projekt időszak 

alatt releváns képzési programok jegyzékének összeállításához. 

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbá 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet) alapján nyújtott, releváns munkaerő-piaci szolgáltatások 

és foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásához. 

A tevékenység megvalósítási határideje: projekt megvalósítása során két alkalommal kerül sor: 

 

11.1.1 Foglalkoztatói igényfelmérés 2017-18 

11.1.2 Foglalkoztatói igényfelmérés 2019-20 

11.2 Közbeszerzési eljárás lefolytatása 

Célcsoport számára egyéb munkaerő-piaci tevékenységek szolgáltatás vásárlásához közösségi 

értékhatár szerinti nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerül beszerzésre. 

 

11.3 Egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások 

Célcsoport számára egyéb munkaerő-piaci tevékenységek biztosítása a VEMKH saját 

szakembereivel, illetve a wbs 11.2 szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 

szolgáltatásvásárlással történik. A szolgáltatások támogatják az álláskeresőket a megfelelő 

munkahely megtalálásában, képzések kiválasztásában, illetve felkészíti őket a képzési és a 

foglalkoztatási programokban való részvételre. 

A tevékenységek ellátására munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtására vonatkozó hatályos 

jogszabályokkal összhangban kerül sor: 

- a szolgáltatási tevékenység és díjának megtérítése; 

- a projektbe bevont személyek kiválasztása; álláskeresők humánfejlesztése a képzéseken és a 

foglalkoztatásban való sikeres részvétel érdekében; 
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- munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a projekt célcsoportja részére, ezen belül 

például munkaerő-piaci információk átadása, helyi információs pontok létesítése és 

működtetése, pályaorientációs tanácsadás, tevékenység, motivációt elősegítő tréning, 

személyiségfejlesztés, mentorálás, önfoglalkoztatásra való felkészítés, HR-klub 

működtetése, a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet biztosítása);  

- munkavállalókkal, munkahelyi beilleszkedésükkel kapcsolatos tanácsadások 

(munkahelyi mentor) támogatása. A tevékenység olyan eszközöket foglal magában, 

amelyek támogatják a célcsoport önállóságát és munkahelyi környezethez való 

alkalmazkodását azáltal, hogy a segítők elkísérik a munkavállalót a szociális és 

adminisztratív ügyeik intézésére, valamint megkönnyítik a munkaadóval folytatott 

kommunikációt és konfliktuskezelést.  

11.4 Foglalkoztatás és képzés megkezdése 

11.4.1 Foglalkoztatást elősegítő képzések 

A képzések tervezése és megvalósítása a munkaadók előzetesen, illetve a folyamatba épített 

igényfelméréseken (wbs 11.1) beazonosított munkaerőigényére épül. A cél a munkaerő-piaci 

kereslet vezérelt képzési programok megvalósítása. A Kormányhivatal ezért olyan képzési listát állít 

össze, mely az igényeknek megfelelően tartalmaz akkreditált szakképzést és betanító jellegű 

képzéseket, illetve ahol lehet, a duális felnőttképzést valósít meg, a leendő munkaadó bevonásával. 

A képzéseken résztvevők keresetpótló juttatásban részesülnek, illetve egy részük utazási költségek 

támogatásában is részesül. 

Támogatási formák: 

- A célcsoport egyéni és csoportos képzéseken való részvételének költségeinek térítése 

- Képzéshez kapcsolódó helyi és helyközi utazás, szállás és étkezés költségeinek térítése 

- A képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és annak járulékainak biztosítása 

- A képzés ideje alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó 

- ápolásának, illetve gondozásának költségeinek térítése 

 

11.4.2 Támogatott foglalkoztatás 

A foglalkoztatás ösztönzése érdekében támogatott foglalkoztatásra kerül sor a program keretében, 

oly módon, hogy az az álláskeresők és a munkaadók előzetesen, illetve a folyamatba épített 

igényfelméréseken (wbs 11.1) felmért egyedi igényeit kielégítse. A program keretében az 

önfoglalkoztatottá válás is támogatásra kerül, melynek keretében a vállalkozás első félévében 
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részesülnek támogatásban a kezdő vállalkozók. 

Támogatási formák: 

- Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás: 

 

„Legfeljebb 8+4 vagy 12+12 havi, 70%-os intenzitású támogatás” 

 

- 8+4 hónap: hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásához 

- 12+12 hónap a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetében 

 

- Bérköltség-támogatás („de minimis”) 

 

- A, „Legfeljebb 90 nap, 100%-os intenzitású támogatás”  

- B, „Legfeljebb 8+4 havi, 100%-os intenzitású támogatás” 

 

- Munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz (célcsoporthoz) kapcsolódó juttatások 

- A szolgáltatást igénybe vevő személy részére a lakóhelye/tartózkodási helye és a 

szolgáltatás igénybevételének helyszíne közötti, tömegközlekedési eszközzel 

történő utazás költsége téríthető meg részben vagy egészben. 

 

12.1 Monitoring és értékelés 

A konzorciumvezető Veszprém Megyei Önkormányzat szolgáltatásvásárlással gondoskodik a 

projekt auditálásával, független monitoring és értékelés tevékenységekkel kapcsolatos 

szolgáltatásokról. A szolgáltatást a paktumszervezet által megvalósított projekttervekbe (wbs: 4.2) 

integráltan kell megvalósítani, az alábbi tartalommal: 

A monitoring és értékelési tevékenységek a megyei foglalkoztatási paktum megvalósulási 

folyamatának helyzetéről, a paktum céljainak elérését szolgáló beavatkozások és intézkedések 

hatásáról szolgáltatnak adatokat. A nyomon követési és értékelési tevékenységeket a foglakoztatási 

együttműködések keretében meghatározott intézkedések végrehajtása előtt, alatt és után is 

szükséges elvégezni. 

A jól meghatározott, folyamatos monitoring és értékelési tevékenység javítja a tervezési folyamat és 

az intézkedések végrehajtásának hatékonyságát, elősegíti az erőforrások optimális felhasználását, 

illetve tapasztalatokat biztosít a jövőbeli tervezéshez és a stratégia keretében meghatározott 
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intézkedések értékeléséhez. 

A monitoring tevékenység a projekt előre haladásának vizsgálata folyamatos adatgyűjtés alapján. 

Lényege a fejlesztési programok végrehajtása során annak figyelemmel kísérése, hogy a 

beavatkozások nyomán létrejönnek-e a tervezett outputok, illetve, hogy a program végrehajtása 

valóban az elvárt eredményekhez vezet-e. 

Az értékelés magában foglalja a beavatkozásoknak az eredmények, a hatások és a kielégíteni kívánt 

szükségletek alapján történő megítélését is. Az értékelés megalapozza a döntéshozatalt, javítja az 

eredményességet, a hasznosságot és a hatékonyságot, továbbá hozzájárul az átláthatósághoz, a 

tanuláshoz és az elszámoltathatósághoz. 

 

A szolgáltatás tartalma: 

 

- Monitoring és értékelési tevékenység ellátása a megyei paktum (Veszprém megye azon 

területein, ahol helyi paktumok nem jönnek létre) és az ernyőszervezet alá tartozó helyi 

paktumok számára. 

 

- A szolgáltatás keretében gondoskodni kell monitoring eljárásrend kidolgozásáról a megyei 

paktumon felül a helyi paktumok vonatkozásában is. 

 

- Gondoskodni kell a szükséges beavatkozások azonosításáról, intézkedési terv készítéséről és 

végrehajtásának nyomon követéséről. 

 

- A megyei paktumszervezet-rendszer monitoring információs rendszerének kialakítása: 

Folyamatos elsődleges és másodlagos adatgyűjtés elvégzése szükséges a megye területén 

működő paktumok tevékenységeinek eredményességéről és hatékonyságáról. Ennek 

megfelelően jól működő információs rendszer kialakítása, ami épít a paktumszervezetek 

adatszolgáltatásaira, a közhiteles nyilvántartások adataira, a kormányzati szervek hivatalos 

gazdasági és foglalkoztatási statisztikáira és a célcsoportok körében folytatott kvalitatív 

elemzések eredményeire. 

 

Konkrét feladatok: 
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- A monitoring tevékenység során gyűjtött információk rendszerzése és a TOP-5.1.1-15 

azonosító számú támogatási konstrukció, valamint a szempontjai alapján történő 

feldolgozása; 

- A konzorciumvezető által meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő, 

legalább negyedéves rendszerességű monitoring jelentés készítése a foglalkoztatási 

együttműködés tervezési dokumentumaiban meghatározott célok teljesüléséről; 

- A projekt megvalósítási időszakában kötelezően végrehajtandó értékelések: 

- ex ante értékelés: a projekt megvalósítás megkezdését követően;  

- közbenső értékelések: legalább a támogatási szerződésben foglalt mérföldköveket 

megelőzően; 

- ex post értékelés: legkésőbb a projekt megvalósulásának támogatási szerződésben foglalt 

időpontjáig; 

- Szükség esetén javaslattétel a beavatkozásra, figyelemmel a paktum szervezet működési 

rendjére, a támogatási szerződésben foglaltakra és a vonatkozó jogszabályi előírásokra; 

A konzorciumvezető által visszaigazolt beavatkozási javaslatokra intézkedési terv készítése és a 

végrehajtás felügyelete; 

4.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése 

Társadalmi és gazdasági hatások, esélyegyenlőség 

A TOP-on belül támogatottak nagy része a helyi munkaerő-piac és a humán tőke fejlesztésén 

keresztül kíván gazdasági növekedést generálni. A TOP 5.1.1-15 projektben a paktumban 

meghatározó partnerek konzorciumi bevonásával a térségben élő hátrányos helyzetű álláskeresők és 

inaktívak humán fejlesztése és foglalkoztatása valósul meg, ezáltal a projektbe bevonásra kerülő 

célcsoport tagok értékteremtő munkát tudnak végezni. A paktum partneri együttműködés célja, 

hogy a köz- és magánszféra szereplői között szervezett intenzív párbeszéd révén ösztönözze a 

foglalkoztatást az adott térségben, ezáltal pedig feltárja és ösztönözze a lehetséges foglalkoztatási 

lehetőségeket, új munkahelyeket, beazonosítsa azok követelmény rendszerét, valamint elősegítse 

képzéssel, tanácsadással a munkavállalók elhelyezkedését. 

A fejlesztési projektbe bevont vállalkozások megtalálják fejlesztéseikhez a megfelelő 

szakembereket, minőségi munkakörülményeket biztosítanak az alkalmazottak számára és példát 

nyújtanak más térségi foglalkoztatók számára is. A projektben közreműködő vállalkozások 
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gazdasági fejlődésének az egyik alapfeltétele javulhat a megfelelő felkészültségű munkaerő 

rendelkezésre bocsátásával és foglalkoztatásával, hiszen dedikáltan humánerőforrás hiánnyal 

küzdenek évek óta. 

A hatások kiváltása érdekében partnerségi együttműködéssel készül egy foglalkoztatási stratégia az 

ahhoz kapcsolódó Akciótervvel és közös projekttervekkel. Az önfoglalkoztató kezdő vállalkozások 

segítése, illetve megerősítése érdekében tanácsadási (befektetés-ösztönző stratégia), és képzési 

program kerül kialakításra, valamint további képzési, tanácsadási programok indulnak a változó 

munkaerő-piaci körülményekhez való alkalmazkodás érdekében álláskeresők és inaktívak számára.  

A beavatkozások kiegészíthetők további a foglalkoztatást ösztönző pénzügyi támogatásokkal, illetve 

a további TOP és GINOP projektek munkaerő igényének kiszolgálásával vagy indokolt esetben egy 

térség, vagy település foglalkoztatásában meghatározó, de strukturális, menedzsment problémákkal 

küszködő vállalkozások szervezeti modernizációjának ösztönzésével (pl. a járműiparban). 

Közvetett és közvetlen hatások 

Foglalkoztatás és munkaerőpiac: A projekt megvalósításának köszönhetően az elnyert támogatás 

(pályázott összeg: bruttó 1.250.000.000,- Ft) segítségével a célcsoportból: 

 810 fő vesz részt a foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban, 

 354 fő jut a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz, 

 Minimálisan 210 fő részesül képzésben és 

 230 fő rendelkezik állással a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a 

támogatás után hat hónappal. 

Munkakörülmények: A képzésnek, tanácsadásoknak és mentorálásnak köszönhetően felkészült 

munkavállalókat kerülhetnek alkalmazásra a célterület vállalkozásai által, akik képesek lesznek a 

számukra biztosított korszerű munkakörnyezetben is ellátni a tőlük várt feladatokat. 

Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme: A paktum projekt megvalósítása 

során szoros együttműködést alakít ki a konzorcium (különös tekintettel) a fiatal és az 50 év feletti 

hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok és az azok foglalkoztatását elősegítő társadalmi 

szervezetekkel. A program megvalósítása során szakmai véleményük beépítésre kerül. A 

programban résztvevők között lesznek hátrányos helyzetű álláskereső fiatalok és 50 év felettiek is, 

akiknek sikerei példaként és akár multiplikátorként (sokszorozó hatásúként) is működhetnek az 
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adott csoport gazdasági helyzetére tekintettel. 

Esélyegyenlőség: A projektben a tervezéskor az esélyegyenlőségi célkitűzések szem előtt tartásával, 

a partnerség létrehozatalában és működtetésében az esélyegyenlőségi vállalások teljesítésével a 

projekt hozzájárul az esélyegyenlőség javulásához. A projekt a támogatott képzési és foglalkoztatási 

komponensek esetében is figyelembe veszi ezeket a szempontokat és nem kirekesztő egy társadalmi 

csoporttal szemben sem. A B. főtevékenység indítása előtti előkészítési szakaszban meghatározzuk, 

hogy a képzés ideje alatt a célcsoport milyen mértékben igényli a képzések ideje alatt 

gyerekfelügyeletet, vagy más hozzátartozó ápolását/gondozását. Jelenleg ez a költség nem szerepel 

a költségvetés tervezetekben, de az előkészítés során pontosított igények alapján, a TSZ módosítást 

követően, átcsoportosítással szeretnénk kezelni ezt, amennyiben ez lehetséges. 

Területi kiegyenlítődés: A paktum hatásterületén működő vállalkozások széles körében lesznek 

elérhető képzések és támogatott foglalkoztatás, ezek elérhetővé válnak az aprófalvas területek lakók 

számára is, a kialakított korszerű IT rendszernek köszönhetően pedig csökken az utazások száma a 

projekten belül. 

Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme: A programba bevont családosok 

napi beosztása figyelembevételre kerül a képzések időpontjának kitűzésekor, hogy ne jelentsen 

problémát a gyereknevelés mellett a programban való részvétel. 

Az esélyegyenlőségi vállalások teljesítése 

Az esélyegyenlőségi vállalások teljesítése a Főpályázó felelőssége, ennek keretében a Veszprém 

Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a projekt megvalósítása során és a projekt fenntartási 

időszakában alkalmazni fog 1 fő esélyegyenlőségi munkatársat, valamint a projekt nyilvános 

rendezvényein, kommunikációjában és viselkedésében az esélytudatosságot fejezi ki, nem közvetít 

szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.  

A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31 §. (6) bekezdésének megfelelő Megyei 

Esélyegyenlőségi Programját és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervét, melynek céljait a projekt 

tervezésekor is figyelembe veszi és ezt elvárja a paktum együttműködésbe bevont településektől is a 

későbbiekben. 

Fenntartható gazdasági működés és környezeti fenntarthatóság 
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Fontos szempont, hogy jelen projekt középpontjában ugyan a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedés 

elősegítése és a vállalkozások munkaerő igényének kielégítése áll a paktum partnerség 

tevékenységének segítségével, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a környezeti szempontokat, a 

táji adottságokat és a hagyományok messzemenő figyelembe vételét sem. Remélhetőleg a 

konzorciumi partnerként bevont szervezet (VEMKH) jelenléte a projektben erősíti a bizalmat a 

térség lakóiban, foglalkoztatóiban, egyben lehetőséget biztosít arra, hogy olyan szereplők is részt 

vegyenek a megvalósításban, akik képesek a térség társadalmi, gazdasági, környezeti 

megújulásához hozzájárulni. A Veszprém Megyei Önkormányzat konzorciumi partnereként 

bevonásra került Veszprém Megyei Kormányhivatal, mint kötelezően bevonandó partner vesz részt 

a projektben, feladata a célcsoportot érintő támogatások, valamint egyéb szakmai szolgáltatások 

biztosítása. 

Közvetett és közvetlen hatások 

Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás:  

 Egy ilyen jellegű és méretű projekt dokumentálása nagy mennyiségű papírfelhasználással 

jár.  

 A projekt újrahasznosított papír használatának előnybe részesítésével és az adminisztráció 

nagy részének IT rendszerben történő végzésével kívánja csökkenteni a hulladékképződést 

és a hulladék-hasznosítást.  

 Közvetlenül a programban résztvevők környezeti tudatosságának javításával csökkenthető a 

hulladéktermelés a megvalósítási területen, az ajkai, a tapolcai és a zirci járásokban. 

Környezeti kockázatok megjelenése:  

 A projekt előkészítése során hangsúlyt kapott a környezeti kockázatok felmérése, és 

bekövetkezésük minimalizálásához a partnerek a Főpályázótól szakmai segítséget vehettek 

igénybe a Veszprém Megyei Önkormányzat szakembereitől. 

Mobilitás, energia-felhasználás:  

 A projekten belül a képzések kihelyezettek, és a képzési helyszínek kiválasztásakor, 

valamint a projektiroda és a paktumiroda kialakításakor és felszerelésekor figyelembe 

vételre kerül az energia-felhasználás csökkentés lehetséges módjai. 

A környezeti fenntarthatósági vállalások teljesítése 
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A környezeti fenntarthatósági vállalások teljesítése a Főpályázó felelőssége, ennek keretében a 

Veszprém Megyei Önkormányzat vállalja, hogy környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, 

irodaszerek, szolgáltatások beszerzésénél, valamint környezetvédelmi vagy fenntarthatósági 

megbízottat jelöl ki a projekt megvalósítása és a fenntartási időszak során. A projekt rendezvényei 

helyszíneinek kiválasztásakor is környezetbarát tömegközlekedési (elérhetőségi) szempontok 

érvényesülnek. 

4.1.4. Pénzügyi terv 

A projekt pénzügyi tervének célja, hogy annak társadalmi, gazdasági hasznossága igazolhatóvá 

váljon, a projekt kizárólag a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatásban részesüljön.  

Projekt időhorizontja: 

Támogatási szerződés aláírása: 2016. augusztus 19. 

Megvalósítási időszak kezdete: 2017. május 19. 

Projekt tervezett fizikai befejezése: 2020. május 31. 

Projekt fenntartási időszaka: 2020. június 01. – 2025. május 31. 

Igényelt támogatás mértéke: A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország Kormányának 

társfinanszírozásában jön létre. A program tervezett (bruttó) összköltsége 1.250.000.000 Ft, mely a 

– Konzorciumi együttműködési megállapodás alapján meghatározott – tagok között az alábbi 

bontás szerint oszlik meg: 

Konzorciumi tag: Forrásrészesedés: 
Forrásrészesedés a projekt 

összköltségének arányában: 

Veszprém Megyei Önkormányzat 79 065 000 Ft 6,33% 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 1 066 450 000 Ft 85,32% 

Veszprém Megyei Önkormányzati 

Hivatal 
104 485 000 Ft 8,36% 

Támogatási intenzitás mértéke: A pályázati felhívás alapján a projekt támogatási intenzitása 100%, 

ezért a megvalósító konzorciumi partnerek részéről saját forrást nem igényel. A projekt 

költségvetése fedezi az előkészítés és a megvalósítás időszaka során felmerülő összes költségeket. 

Az amortizáció kezelésének módja: Az elszámolható értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez 

viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adód élettartama, fizikai 

elhasználódása és az adott tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell 
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megtervezni és alkalmazni. Jelen projekt során a beszerzésre kerülő, nettó 200 000 Ft alatti tárgyi 

eszközök beszerzési költségét a használatbavételkor egy összegben számoljuk el. 

ÁFA kezelése: A Kedvezményezettek a támogatással finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban 

felmerült költségeire vonatkozóan általános forgalmi adó levonására nem jogosultak, így a pénzügyi 

tervben feltüntetett összegek minden esetben bruttó, azaz általános forgalmi adóval növelt 

költségek. 

Az infláció kezelése: A projekt időhorizontja alatt várható infláció mértéke beépítésre került a 

költségvetés tervezése során. 

A projekt tervezésénél a Konzorciumi tagok figyelembe vették a felhívásban főszabályként 

meghatározott elszámolhatósági feltételeket, mely szerint a projekt összköltségének legalább 70 

százalékát közvetlenül a célcsoport támogatásához köthető tevékenységekre kell fordítani, továbbá 

szem előtt tartották, hogy a célcsoport esetében az egy főre jutó valamennyi szolgáltatás összege 

nem haladhatja meg a 3.000.000 forintot. A projekt költségvetési tervezésekor a támogatást 

kérelmezők figyelembe vették a költséghatékonyságra vonatkozó szempontokat, melyet az is 

tükröz, hogy a projekt belső költségvetési korlátai érvényesülnek az egyes költségtípusokra 

vonatkozóan, így a projekt előkészítés, a közbeszerzési eljárások lefolytatása, a projekt 

menedzsment, a kötelező nyilvánosság és az általános költségek nem haladják meg az előírt 

költségkorlát hányadokat. 

Tevékenység megnevezése: 

Kormányrendelet 
által 

meghatározott 
költségvetési 

korlát: 

A projekt 
elszámolható 
költségeinek 
arányában a 

tényleges költség 
hányada: 

A költségnem 
tényleges 
összege: 

Projekt előkészítés, tervezés 
(kivéve közbeszerzési eljárások 
lefolytatásának költsége) 

5 % 2,54% 31 766 607 Ft 

Közbeszerzési eljárások 
lefolytatása 

1% 0,17% 2 159 000 Ft 

Projektmenedzsment 2,5% 2,5% 31 249 925 Ft 

Tájékoztatás, nyilvánosság 
biztosítása 

0,5% 0,23% 2 875 000 Ft 

Általános (rezsi) költség 1% 0,97% 12 147 126 Ft 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a 
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forrásrészesedésből az „A” Főtevékenység önállóan nem támogatható tevékenységeit látja el, 

melyek magukba foglalják a projektmenedzsmentet, a paktumiroda működtetését, a projekt 

előkészítő tevékenységeit, marketing és kommunikációs tevékenységeket, valamit a projekt 

szakmai megvalósítását támogató szolgáltatások szervezését. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal feladata – a felhívásban meghatározott – „B” Főtevékenység 

ellátása. Ennek keretében elsősorban a célcsoport számára nyújt szolgáltatásokat, továbbá részükre 

valósítja meg a projekt tevékenységeit. A képzéseket és a támogatott foglalkoztatásba való 

helyezését szervezi, valamint biztosítja a célcsoport eléréséhez, motiválásához, 

humánfejlesztéséhez, mentorálásához szükséges szolgáltatásokat. A célcsoporthoz köthető 

költségek megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti. 

Költségnem: Költséghányad: A költség összege: 

Célcsoport személyi jellegű 
ráfordításai 

40,1% 501 300 000 Ft 

Célcsoport lakhatási- és útiköltsége 4,99% 62 400 000 Ft 

Célcsoport képzési költségei 20,91% 261 432 510 Ft 

Célcsoport által igénybe vett 
munkaerő-piaci szolgáltatások 
költségei 

6% 74 976 300 Ft 

A célcsoport támogatása összesen: 72,01% 900 108 810 Ft 

 

A projekt költségvetésének kialakítása során a bérek, bérjellegű költségek, valamint az ezekhez 

kapcsolódó járulékok tervezése a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény alapján történt, figyelembe véve a közeljövőben várható átsorolásokat és esetleges 

illetményváltozásokat is.
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Az alábbi táblázatok mutatják be a projekt részletes költségvetését. 
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Költségkategória/költségtípus 
megnevezése 

Elszámolni 
kívánt 

összköltség 
Részletezés 

Projektelőkészítés költségei 33 925 607 Ft   

Előzetes tanulmányok, 
engedélyezési dokumentumok 
költsége 

31 766 607 Ft 

"Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége": VMÖ a projekt 
előkészítéséhez szükséges tevékenységek ellátásához egységes, komplex 
szakértői szolgáltatást vesz igénybe bruttó 18.490.844 Ft értékben. A szolgáltatás 
magába foglalja a Foglalkoztatási stratégia elkészítését (1. Foglalkoztatási 
helyzetelemzés, 2. Veszprém Megyei Foglalkoztatási Stratégia), illetve a 
Foglalkoztatási Stratégiához kapcsolódó tervezési feladatok ellátását (3. 
Foglalkoztatási akcióterv, 4. Éves munkaprogramok, 5. Paktum projekttervek). 
 
"Megvalósíthatósági tanulmány költsége": az MT-t a VMÖH saját teljesítésben 
készíti el bruttó 8.490.814 Ft értékben a 3. mérföldkő teljesüléséig (2017.05.18). 
 
VMÖH egyéb szükséges háttértanulmányok és szervezeti dokumentumok 
létrehozását saját teljesítésben végzi bruttó 2.819.474 Ft értékben, továbbá a 
társadalmi partnerek, érintettek bevonását saját teljesítésben végzi bruttó 
1.965.475 Ft összegben, összesen bruttó 4.784.949 Ft összegben 

Közbeszerzés költsége 2 159 000 Ft 1 közbeszerzési eljárás nettó díja: 1.700.000 Ft + 27% ÁFA 

Beruházáshoz kapcsolódó 
költségek 

17 481 718 Ft   

Eszközbeszerzés költségei 16 397 718 Ft 

VEMKH 
7 db Munkaállomás: 1.638.000 Ft (íróasztal: 48.000 Ft/db; forgószék: 24.000 
Ft/db; görgős konténer: 64.000 Ft/db; iratszekrény: 98.000 Ft/db) 
7 db komplett számítógép: 381.000 Ft/db 
7 db nyomtató: 254.000 Ft/db 
1 db multifunkcionális fénymásoló: 1.651.000 Ft 
7 db mobiltelefon: 44.450 Ft/db 
1 db projektor: 308.088 Ft 
14 db bélyegző: 6.350 Ft/db 
 
VMÖH 
Tárgyalóasztal székekkel: 1.650.000 Ft 
Multifunkciós készülék: 3.240.000 Ft 
Munkaállomás (íróasztal, forgószék, görgő konténer, iratszekrény): 1.060.070 Ft 
Páncélszekrény: 763.510 Ft 
Komplett számítógép perifériákkal: 1.242.000 Ft 

Immateriális javak 
beszerzésének költsége 

1 084 000 Ft A feladatok ellátásához szükséges szoftverek beszerzése. 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó szolgáltatások 
költségei 

73 274 156 Ft   

Képzéshez kapcsolódó 
költségek 

10 160 000 Ft Paktum Akadémia működtetése 2017.09.01. és 2020.05.31. között. 
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Egyéb szakértői szolgáltatás és 
rendezvényszervezés költségei 

53 989 156 Ft 

A projekt megvalósítása során felmerülő különböző szolgáltatások költségei: 
VMÖ: 
I. Szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék-és szolgáltatásfejlesztés 
segítése, piacra  jutás  segítése,  a  piaci  és  állami  szereplők,  valamint  a  
szociális  vállalkozások  közti partnerségek fejlesztéséhez szükséges szakértői 
szolgáltatások költsége. (bruttó 3.443.156 Ft) 
 
II. Monitoring és értékelés : Az előkészítési szakaszban lezárult stratégiai tervezést 
követően megvalósítás több éves időszakában a stratégia végrehajtásának 
nyomon követését, értékelését kell biztosítani a paktum együttműködés 
valamennyi tevékenységére vonatkozóan. Gondoskodni kell a szükséges 
beavatkozások azonosításáról, intézkedési terv készítéséről és végrehajtásáról. A 
szükséges beavatkozásokat a foglalkoztatási együttműködés során folyamatosan 
kell megtenni. A szolgáltatás keretében gondoskodni kell a monitoring eljárásrend 
kidolgozásáról a megyei paktumon felül a helyi paktumok vonatkozásában is, 
valamint a megye azon területein, ahol helyi paktumok nem jönnek létre. (bruttó 
18.923.000 Ft) 
 
III. Befektetés ösztönzés (bruttó 18.923.000 Ft) 
 
VEMKH: 
IV. Vállalati igényfelmérés (bruttó 12.700.000 Ft) 

Marketing, kommunikációs 
szolgáltatások költségei 

6 250 000 Ft 

A  széles  körű  partnerség  megteremtése, az  együttműködési  hálózatban  
érintett  partnerekkel történő megfelelő kapcsolattartás, valamint  a  szélesebb 
nyilvánosság körében történő figyelemfelhívás érdekében szükséges egyes 
marketing és kommunikációs tevékenységek, különösen: 
 
- Paktum marketing rendezvények szervezése,  
- Marketing kiadvány készítése - nyomtatott és elektronikus formában 
- Elektronikus és nyomtatott médiában való megjelenés 
- Üzleti célú honlap fejlesztése 
 
A tevékenységek során elő kell segíteni a megyei paktum ernyőszervezeti  
feladatainak ellátását, a  megye  területén  működő  paktumok  közötti 
koordinációt,  kapcsolattartást. 

Kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításának költsége 

2 875 000 Ft 

Kommunikációs terv készítése: bruttó 100.000,- Ft 
2-4 oldalas szórólap előállítási költsége: bruttó 30.000,- Ft 
Több oldalas tájékoztató füzet előállítási költsége: bruttó 150.000,- Ft 
Több oldalas könyv előállítási költsége: bruttó 300.000,- Ft 
Aloldal: bruttó 60.000,- Ft 
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése: bruttó 100.000,- Ft 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról: bruttó 15.000,- Ft 
Sajtómegjelenések összegyűjtése (a projekt indítás): bruttó 30.000,- Ft 
Több, mint 50 fő részvételével megtartott sajtónyilvános esemény: bruttó 
400.000,- Ft 
C tábla: bruttó 10.000,- Ft 
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan: bruttó 400.000,- Ft 
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése: bruttó 50.000,- Ft 
Több mint 50 fő részvételével megtartott sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó 
rendezvény szervezése: bruttó 400.000,- Ft 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról: bruttó 15.000,- Ft 
Sajtómegjelenések összegyűjtése (a projekt zárás): bruttó 30.000,- Ft 
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése: bruttó 
300.000,- Ft 
2-4 oldalas szórólap előállítási költsége (projekt zárás): bruttó 30.000,- Ft 
Több oldalas tájékoztató füzet előállítási költsége (projekt zárás): bruttó 150.000,- 
Ft 
Több oldalas könyv előállítási költsége (projekt zárás): bruttó 300.000,- Ft 
TERKEPTER feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal: bruttó 5.000,- Ft 

Szakmai megvalósításban 
közreműködő munkatársak 

181 812 658 Ft   
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költségei 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi jellegű 
ráfordítás (kivéve 2. 
főtevékenység) 

44 520 696 Ft 

1 fő szakmai vezető (bruttó 320.125 Ft + 22% járulék) és 2 fő paktumkoordinátor 
(bruttó 324.700 Ft + 22% járulék és 368.852 Ft + 22% járulék) bruttó bére és 
szociális hozzájárulási adója a megvalósítási időszak alatt. (mennyiségi egység: 
emberhó) 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi jellegű 
ráfordítás (2. főtevékenység) 

133 083 684 Ft 

36 hónapra 7 fő bruttó bére (315.000 Ft/hó), szociális hozzájárulási adója (69.300 
Ft), cafetéria juttatása (16.667 Ft/hó), egyéb személyi juttatás (40.000 Ft/hó) 
A feladatok megoszlanak a kormányhivatal megvalósításban résztvevő szervei 
között. A projekt megvalósításából, szervezéséből, irányításából és ellenőrzéséből 
adódó többletfeladatok hatékony és határidőben történő elvégzése érdekében 
célhoz kötött feladatot tűztünk ki átlag 8 fő részére havi 62.500 Ft/fő összegben, 
illetve az ehhez tartozó szociális hozzájárulási adó 13.750. Ft/fő/hő 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó útiköltség, 
kiküldetési költség 

4 208 278 Ft 

Szakmai megvalósítók útiköltsége. A VEMKH 7 fő szakmai megvalósítójának 
kiküldetési és útiköltsége átlagosan havi 6.000 Ft. + ÁFA/fő összeggel. 
(mennyisége: emberhó) 
 
3 fő részére a projekt teljes időtartamára: 2.288.038 Ft 

Célcsoport támogatásának 
költségei 

900 108 810 Ft   

Célcsoport személyi jellegű 
ráfordításai 

501 300 000 Ft 

Bértámogatás 150 fő célcsoport tag részére 8 hónapra átlagosan 171.650 
Ft/fő/hó. 20 fő vállalkozóvá válásának támogatására 6 havi időtartamra tervezve 
havi bruttó 111.000,- Ft/fő összeggel. Munkatapasztalat szerzés céljából 
bérköltség támogatás 235 fő célcsoport tag részére 6 hónapra 200.000 Ft/fő/hó 
átlagköltséggel. (mennyiségi egység: emberhó) 

Célcsoport lakhatási- és 
útiköltsége 

62 400 000 Ft 
Lakhatási támogatás 52 fő részére 12 hónapos futamidőre 1.200.000 Ft/fő 
támogatási összeggel. 

Célcsoport képzési költségei 261 432 510 Ft 

Képzési alkalmassági vizsgálat 150 fő részére 5.000 Ft/fő átlagáron 
Tanfolyami díj 353 fő részére átlagosan 6 hónapos képzési idővel számolva, a 
tanfolyami díj átlagosan 45.445 Ft/fő/hó 
210 fő részére 6 hónap átlagos képzési időtartammal 12.000 Ft/fő/hó 
átlagköltséggel 
Képzésben résztvevő 353 fő részére 6 hónapos időtartamra keresetpótló juttatás 
átlagosan 70.000 Ft/fő/hó 
Keresetpótló juttatáshoz kapcsolódó posta információ díja (A képzésben 
résztvevő 353 fő 50%-ának 175 főnek 6 havi postai igazolás díja 1.000 Ft/fő/hó) 

Célcsoport által igénybe vett 
munkaerő-piaci szolgáltatások 
költségei 

74 976 300 Ft 
Munkaerő-piaci szolgáltatások és bérköltségek havi megoszlása a projektidőszak 
alatt 2.082.675,- Ft/hó. (mennyiségi egység: hó) 

Projektmenedzsment költség 31 249 925 Ft   

Projektmenedzsment személyi 
jellegű ráfordítása 

29 053 247 Ft 
1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő projektasszisztens bruttó bére 
és szociális hozzájárulási adója (mennyiségi egység: hó).  

Egyéb projektmenedzsment 
költség 

1 109 874 Ft 

Projektmenedzsment eszköz és immateriális javak bérleti költsége: 755.874 Ft 
(mennyiségi egység: emberhó). 
Projektmenedzsment anyag és kis értékű eszközök költsége: 354.000 Ft 
(mennyiségi egység: fő). 

Projektmenedzsmenthez 
kapcsolódó útiköltség, 
kiküldetési költség 

10 86 804 Ft 
3 fő projektmenedzsment tag útiköltsége: bruttó 10.063 Ft/Fő/hó a megvalósítási 
időszak során 

Általános (rezsi) költség 12 147 126 Ft   

Egyéb általános (rezsi) költség 12 147 126 Ft 

VMÖH: 
Közüzemi szolgáltatások: 3.187.422 Ft 
Másolópapír: 332.472 Ft 
Irodaszer: 640.080 Ft 
Toner: 840.024 
 
VEMKH: 
Postaköltség 7 fős projektlétszámot alapul véve 36 hónapra havi bruttó 4.445 Ft-
os átlagköltséggel 
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Közüzemi szolgáltatások díja 7 fős létszámot alapul véve 36 hónapra havi bruttó 
8.890 Ft-os átlagköltséggel 
Karbantartási költségek havi bruttó 6.084 Ft átlagköltséggel számolva 
Másolópapír: A 810 főre tervezett bevonandó létszám alapul vételével bruttó 
1.270 Ft-os átlagköltséggel 
Irodaszer: A projekt időtartama alatt a 7 fős létszámot alapul véve 3 alkalommal 
beszerezve 29.000 Ft + Áfa/ alkalom 
Toner: 29.000 Ft + ÁFA/alkalom átlagköltséggel számolva 
A projekt időtartama alatt a 7 fős létszámot alapul véve 3 alkalommal beszerezve 
bruttó 35.000 Ft + ÁFA/alkalom átlagköltséggel számolva 
7 fő 36 havi mobiltelefonköltsége 2.600 Ft + ÁFA /fő/hó átlagköltséggel számolva 

ÖSSZESEN: 
1 250 000 000 

Ft 
  

 

A projekt – mellékletként csatolt likviditási terve alapján – a mérföldkövek közti költségmegoszlás 

az alábbi táblázat szerint fog megvalósulni. 

Mérföldkő 
sorszáma: 

Mérföldkő 
elérésének 
tervezett 
dátuma: 

Mérföldkő rövid leírása: 

 A mérföldkő 
eléréséig 

felhasználni 
tervezett támogatás 

összege: 

Mérföldkő 
elérésekor 

elszámolni kívánt 
összeg: 

1. 2016.09.10 Az együttműködés megkezdése. 0 Ft 0 Ft 

2. 2016.10.31 Paktumszervezet felállításának megkezdése. 0 Ft 0 Ft 

3. 2017.05.18 Projekt előkészítés tevékenységei. 16 852 902 Ft 16 852 902 Ft 

4. 2017.06.18 Képzések megkezdése. 21 638 109 Ft 4 785 207 Ft 

5. 2017.07.31 1. teljesítési mérföldkő 67 824 315 Ft 46 186 206 Ft 

6. 2017.08.30 Foglalkoztatás megkezdése. 100 758 688 Ft 32 934 373 Ft 

7. 2017.11.30 2. teljesítési mérföldkő 202 697 224 Ft 101 938 536 Ft 

8. 2018.05.31 3. teljesítési mérföldkő 432 917 744 Ft 230 220 520 Ft 

9. 2018.10.31 Időközi indikátor teljesítése. 592 526 599 Ft 159 608 855 Ft 

10. 2018.11.30 4. teljesítési mérföldkő 663 299 785 Ft 70 773 186 Ft 

11. 2019.05.31 5. teljesítési mérföldkő 860 375 064 Ft 197 075 279 Ft 

12. 2019.11.30 6. teljesítési mérföldkő 1 072 130 109 Ft 211 755 045 Ft 

13. 2020.05.31 A projekt fizikai befejezése. 1 250 000 000 Ft 177 869 891 Ft 

 

A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum működésének finanszírozását az igénybe vett 100 

százalékos előleg biztosítja. Az elszámolhatóság jogszabályi kereteit a 2014-2020 programozási 

időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet rögzíti. A projektköltségvetés bevételi oldalát a mérföldkő 

elérését követően a támogató felé benyújtásra kerülő elszámolások biztosítják, melyek a korábban 

igénybe vett előleggel, illetve szállítói finanszírozás keretében az érintett összeggel számolnak el. 

Az elszámolások az említett kormányrendeletben és a Támogatási Szerződésben meghatározott 

korlátokat is minden esetben szem előtt tartják. 
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4.1.5. Kockázatelemzés 

Pénzügyi kockázatok 

A pénzügyi kockázatok elemzésének (szenzitivitás vizsgálat) célja annak meghatározása, hogyan 

módosítja a projekt megvalósíthatóságát az egyes költségek paramétereinek, illetve az ezekre ható 

főbb tényezőknek a tervezettől való eltérése. A vizsgálat célja a kritikus változók és paraméterek 

kiválasztása.  

A projekt pénzügyi és gazdasági megtérülése több olyan tényezőre (inputok, hatótényezők) épül, 

melyek változása jelentősen befolyásolhatja az elvégzett számítások eredményét, de mivel a projekt 

közcélú, nem jövedelemtermelő, a pénzügyi mutatók számítása nem végezhető el. 

Kockázat megnevezése  
Erőssége (kis - közepes 

- nagy)  

Bekövetkezés 

valószínűsége (alacsony 

– közepes - nagy)  

Kezelés módja  

A projekt 

finanszírozásában 

tervezett kifizetések 

megérkezésének 

elhúzódása  

Közepes  Alacsony  

A támogatási szerződés 

megkötése után lehívott 

támogatási előleg, amely 

gyors igénylésével 

csökkenthető a likviditási 

probléma kockázata, 

továbbá a kifizetési 

igénylések benyújtása 

olyan ütemterv szerint 

készült el, amely révén 

biztosítható a 

konzorcium tagjainak a 

projekt előrehaladása. A 

kockázat minősítése 

során a vonatkozó 

jogszabályban a 

kifizetésekre szóló 

rögzített határidőket 

vettük alapul, valamint a 

pénzáramlás 

tervezésekor is ezt vettük 

figyelembe.  

A projektben tervezett 

tevékenységeinek 

esetleges időbeni 

elhúzódása esetén nem 

teljesül a pénzügyi 

ütemterv  

Közepes  Alacsony  

A projekt megvalósítása 

során folyamatos 

monitoringot biztosítunk, 

a projekt pénzügyi és 

szakmai tervezéskor 

tartalékidőszakokat 

építettünk be az egyes 

folyamatokba, a 

monitoringnak 

köszönhetően pedig 

időben korrigálásra 

kerülhetnek az eltérések.  
A TOP támogatások 

időben való elszámolása 

és a támogató általi 

kiegyenlítése  

Nagy  Alacsony  

A partnerek felkészítése 

az elszámolásokra, 

folyamatos monitoring 

alkalmazása. Tartalék 
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Kockázat megnevezése  
Erőssége (kis - közepes 

- nagy)  

Bekövetkezés 

valószínűsége (alacsony 

– közepes - nagy)  

Kezelés módja  

összegek felszabadítása 

igény esetén, vagy a 

projekt átütemezése  

A konzorciumi tagoknál 

jelentkező csúszások a 

felmerülő kiadások 

finanszírozásánál.  

Közepes  Alacsony  

A projektszervezet 

folyamatos kapcsolatban 

lesz a tagok 

menedzsmentjével, 

rendszeres találkozókon 

és folyamatos jelentések 

adásával teszik közzé a 

tevékenységek és a 

költségek rájuk 

vonatkozó részét, így az 

esetleges módosításokra 

időben és hatékonyan 

kerül sor (esetlegesen a 

beépített 

tartalékidőszakokban).  

A fenntartási költség 

rendelkezésre állása  
Közepes  Alacsony  

A projekt 

megvalósításához olyan 

partnerség került 

kialakításra, amelyben a 

résztvevő szervezetek 

kompetensek a projekt 

eredményeinek 

fenntartásában és 

forrásaikat eszközeiket 

tudják is hasznosítani 

ennek érdekében.  
 

Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 

 

Kockázat megnevezése  
Erőssége (kis - közepes 

- nagy)  

Bekövetkezés 

valószínűsége (kis – 

közepes - nagy)  

Kezelés módja  

Jogi szempontok: Közepes  Alacsony  

A paktum partnerség 

bevonása a döntés 

előkészítésbe, a hatályos 

működési és 

döntéshozatali szabályok 

figyelembe vétele.  
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Kockázat megnevezése  
Erőssége (kis - közepes 

- nagy)  

Bekövetkezés 

valószínűsége (kis – 

közepes - nagy)  

Kezelés módja  

A jogszabályi környezet 

változása  
Közepes  Nagy  

 A programban 

résztvevő 

foglalkoztatókat, a 

Kormányhivatal 

működését, továbbá 

a munkakeresők 

elhelyezkedését, 

végül a projekt 

megvalósításának 

intézményi és 

eljárási szabályozási 

környezetét 

érinthetik elsősorban 

jogszabályi 

változások, melyek 

hatással lesznek a 

projekt 

eredményeire:  

 a munkáltatókat 

érintő kedvezőtlen 

változásokat oly 

módon próbáljuk 

kezelni, hogy az 

esetlegesen a 

projektből kilépők 

helyére új 

munkáltatókat 

keresünk;  

 a Kormányhivatal 

jogkörét érintő 

módosítások negatív 

hatásai várhatóan 

központi 

kormányzati szinten 

lesznek kezelve 

tekintettel arra, hogy 

az országos szinten 

több különböző 

foglalkoztatást 

élénkítő projektbe 

került bevonásra;  

 Az eljárásrendi 

szabályok 

módosítását 

megfelelően 

rugalmas 

menedzsment 

szervezettel kezelni 

tudjuk;  

 az álláskeresők 

státuszában és az 

alkalmazásuk 

feltételeiben történő 

változásokra a 

Kormányhivatalok 
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Kockázat megnevezése  
Erőssége (kis - közepes 

- nagy)  

Bekövetkezés 

valószínűsége (kis – 

közepes - nagy)  

Kezelés módja  

megfelelő 

szakértelemmel 

fognak reagálni, 

segítve a projekt 

előre haladását;  

 a Járási hivatalok 

térségi 

összevonásának 

esetén módosulnak 

az aláírási jogkörök, 

ezt a hivatali 

szabályozásban a 

jogkörök átadásának 

azonnal 

átvezetésével lehet 

kezelni.  

Intézményi szempontok: Kis  Közepes  

A munkaügyi 

szervezetnél a járások 

esetében összevonások 

várhatók, ehhez hozzá 

kell igazítani a 

közvetítési rendszert  

Társadalmi szempontok: 

Foglalkoztatói előítéletek 

miatt a hátrányosabb 

helyzetű, nehezebben 

aktivizálható élcsoportok 

kimaradnak a projektből  

Közepes  Közepes  

 A foglalkoztatók 

számára nyújtott 

szolgáltatásoknál és 

a munkavállalók 

bevonásánál a 

konzorcium 

biztosítja az egyenlő 

bánásmód elvét.  

 A célcsoport elérését 

célzó tevékenységek 

során 

partnerszervezetek 

segítségével minden 

lehetséges 

célcsoporthoz 

eljuttatjuk a 

projekttel 

kapcsolatos 

információkat, 

illetve elsősorban a 

hátrányos helyzettel 

érintett csoportok 

tagjait fogjuk 

toborozni (a projekt 

szakmai 

elvárásainak 

megfelelően), 

mégpedig személyre 

vagy mikrocsoportra 

szabott programmal. 

 Mivel a projekt 
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Kockázat megnevezése  
Erőssége (kis - közepes 

- nagy)  

Bekövetkezés 

valószínűsége (kis – 

közepes - nagy)  

Kezelés módja  

keretében 

végbemenő 

tevékenység sorozat 

végső soron a 

célcsoportok 

(hátrányos helyzetű 

álláskeresők) 

érdekeit 

(szükségleteit) 

szolgálja, így 

negatív 

fogadtatásától 

(társadalmi 

ellenállás) nem vagy 

csak kismértékben 

kell tartani. 

 

Szakmai szempontok: A 

projektbe bevont 

munkavállalók közül túl 

sokan morzsolódnak le, 

amely megnehezíti a 

vállalt indikátorok 

teljesülését.  

Nagy  Alacsony  

Több lépcsős kiválasztási 

folyamat alkalmazása, 

tartalék emberek 

biztosítása lemorzsolódás 

esetére, a konzorciumi 

tagok folyamatosan 

figyelemmel kísérik a 

megvalósítást.  

Pénzügyi-gazdasági 

fenntarthatósági 

szempontok: A 

továbbfoglalkoztatáshoz 

szükséges anyagi 

források nem állnak 

rendelkezésre.  

Nagy  Alacsony  

A foglalkoztatók 

rendelkezésére áll a 

továbbfoglalkoztatáshoz 

szükséges anyagi 

fedezet, erről jogi 

nyilatkozatot is kell 

tenniük. A fenntartási 

időszakban már bevételt 

is termelnek a 

foglalkoztatottak, 

amelyet a 

továbbfoglalkoztatásra 

lehet fordítani.  

A hatáskioltó képesség 

alacsony voltából adódó 

kockázatok: likviditási 

problémák párhuzamos 

projektek finanszírozási 

igénye miatt  

Kis  Alacsony  

Az önkormányzat és a 

konzorciumi partner 

szervezetek 

párhuzamosan futó 

projektjei esetében is 

rendelkezésre állnak 

likviditási tervek, 

amelyek biztosítják a 

zavartalan megvalósítást.  

A kockázati tényezők mérsékelése: a fenti táblázatból látható, hogy az azonosított kockázatok 

túlnyomó része az alacsony és a közepes kategóriába sorolható. Az egyes kockázatok kezelésének 

módszere függ egyrészt a kockázat kategóriájától (alacsony, közepes, magas, kritikus), valamint 

annak jellegétől. A kockázatok kezelése során kiemelkedő jelentősége van a projektmenedzsment 

tevékenységének.  



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

 

232 

 

Az azonosított kockázatok jelentős része a felkészült és gyakorlott projektmenedzsment csapat 

(projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi munkatárs, stb.) alkalmazásával eredményesen 

kezelhető, minimalizálható.  

Kiemelt feladatnak tekintjük kockázat-menedzsment hosszú távú fenntartását, megfelelően 

elkülönítve a pénzügyi jellegű, valamint a megvalósítás és fenntartás vonatkozásában feltárt 

kockázatok kezelését. 

4.1.6. Fenntartás 

A paktum iroda felállítását követően megkezdőnek a paktum szakmai tevékenységek és a 

célcsoportok bevonása, támogatása érdekében végzett munka. A Projektgazda a paktummal 

kapcsolatos feladatai mellett számos egyéb feladatot is ellát, azonban tevékenységeit össze tudja 

hangolni.  

A paktum sikeres működésének érdekében külön szakmai vezetőt és 1 paktum munkatársat 

alkalmaznak, akik a szakmai feladatok ellátásáért, a paktum működtetéséért felelnek. A projekt 

befejezését követően a projektgazda további partnerségi programok megvalósítását tervezi a 

projektben elindított szolgáltatások igénybevételével, további foglalkoztatók bevonásával.  

A projekt fenntartásához szükséges emberi erőforrások rendelkezésre állnak a fenntartási 

időszakban is a projektgazdánál és a partnereknél is.  

A kölcsönös együttműködések révén a pályázó szervezet személyi feltételei kiegészülnek a projekt 

partnerek humán kapacitásaival. Az önkormányzati-kormányzati konzorciumi partnerség 

mintaértékű együttműködést hozhat létre a vállalati szektor igényeinek kiszolgálásában. A bevont 

vállalkozások a felkészített munkaerő segítségével is folyamatosan fejlesztenek, stabilabbá válnak 

piaci pozícióik, és helyi adófizetési képességük is. 

A paktum szervezet a foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés keretében programszerű és 

integrált, a paktum megvalósítási területére kiterjedően gazdasági és foglalkoztatás-fejlesztési 

együttműködést valósít meg fenntartható módon. Ennek keretében a célcsoport bevonása, képzése, 

foglalkoztatása valósul meg programszerűen.  

Mivel a foglalkoztatásban és a térségben releváns szereplők bevonásával kerül létrehozásra a 

partnerség így egy körültekintő gazdasági és foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzés készülhet, 

amelyre tud majd építeni a foglalkoztatási stratégia és az annak megvalósítását segítő koordináció 
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is.  

A fenntarthatóságot az is elősegíti, hogy az együttműködő szervezetek összehangolják a paktum 

földrajzi területén elérhető gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, aktív kapcsolatot tartanak a 

munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel, támogatják a 

szociális gazdaság fejlődését, kidolgoznak és megvalósítanak, képzési és foglalkoztatási, 

önfoglalkoztatási programokat. Összekapcsolják a paktum terület fejlesztési programjait, és 

fejlesztési forrás koordinációt valósítanak meg. 
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4.2. Részletes cselekvési terv 

4.2.1. Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai 

ELŐKÉSZÍTÉS 2017.05.18-ig 

1. mérföldkő: 2016.09.10. 

Műszaki-szakmai eredmény: A paktumelemre vonatkozóan együttműködés megkezdése a TOP-

6.8.2-15 intézkedés keretében benyújtott, vonatkozó megyei jogú város projektjével. Közbeszerzési 

szakértő kiválasztása. Közbeszerzési eljárás megindítása. 

2. mérföldkő: 2016.10.31. 

Műszaki-szakmai eredmény: A Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 

munkaülésének keretében sor került a paktumszervezet felállításának megkezdésére. 
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3. mérföldkő: 2017.05.18. 

A mérföldkő eléréséig elvégzendő tevékenységek ütemezését az alábbi Gantt diagram mutatja be. 
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MEGVALÓSÍTÁS 2017.05.19 - 2020.05.31 
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5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS 

TEVÉKENYSÉG 

A jelen TOP 5.1.1 konstrukcióban benyújtásra került támogatási kérelem keretében megvalósuló 

kommunikációs tevékenység célja, hogy a támogatási kérelmet és annak eredményeit minél többen 

megismerjék, valamint, hogy a kommunikációs eszközök segítségével a támogatást igénylő minél 

szélesebb körű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok 

számára a megvalósult fejlesztésekről, és arról a tényről, hogy EU támogatásból valósult meg a 

projekt. 

5.1. A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása  

A nyilvánosság és a kommunikációs tevékenység további célja annak biztosítása, hogy a projekt 

előre haladásáról, eredményeiről a projekt közvetett és közvetlen célcsoportjai, a tágabb környezet 

és a projekt finanszírozásában közreműködő szervezetek megfelelő tájékoztatásban részesüljenek.  

A projektgazda a fejlesztés során kiemelt figyelmet fordít arra a célcsoport azon tájékoztatására, 

hogy a fejlesztés európai uniós forrásból valósul meg. A tájékoztatás „Széchenyi 2020 

kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv” előírásainak 

megfelelően szövegesen és a megfelelő logó(k) elhelyezésével történik minden lehetséges 

nyomtatott és elektronikus kommunikációs felületen.  

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, a projekt során alkalmazott 

kommunikációjában és viselkedésében a projektgazda és konzorciumi partnerei esélytudatosságot 

fejeznek ki: nem közvetítenek szegregációt, csökkentik a csoportokra vonatkozó meglévő 

előítéleteket. A projektmegvalósítás időszakában nagy hangsúlyt kap a helyi társadalom 

tájékoztatása. A tájékoztatási tevékenység célja ebben az időszakban a projekt megvalósítás által 

bekövetkező kedvező változások tudatosítása a célcsoportban, illetve a projekt pozitív 

fogadtatásának elősegítése.  

A sajtóban történő megjelenéskor törekszünk a regionális média, különös tekintettel a helyi írott és 

elektronikus sajtó ingyenes lehetőségeinek (pl. közérdekű információk) igénybe vételére, szükség 

esetében sajtóhirdetés faladására is sor kerülhet. 

Fenti célok teljesülése érdekében a lent felsorolt tájékoztatási és nyilvánossági tevékenységek 

kerülnek megvalósításra. 
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A projekt előkészítő szakaszában: 

 Kommunikációs terv készítése 

 Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése  

o 2-4 oldalas szórólap előállítása 

o Több oldalas tájékoztató füzet előállítása 

o Több oldalas könyv előállítása 

 A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató, aloldal 

megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig 

 Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése 

A projekt megvalósítási szakaszában: 

 Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról, sajtómegjelenések összegyűjtése 

 Sajtónyilvános események - nyitó rendezvény - szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. 

alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása 

stb.) 

 A beruházás helyszínén „C" típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése  

 Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan, online formában 

 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 

 Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó – záró - rendezvény szervezése 

 Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról, sajtómegjelenések összegyűjtése 

 Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése az alábbi típusok 

szerint: 

o Exkluzív kivitelű könyv előállítása  
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o 2-4 oldalas szórólap előállítása 

o Több oldalas tájékoztató füzet előállítása 

o Több oldalas könyv előállítása,  

 TERKEPTER feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

A tervezett fejlesztés jellegéhez illeszkedően a paktum partnerség összejövetelein, rendezvényein 

ugyancsak élni kell a tájékoztatás lehetőségeivel. A szakmai konferenciák, fórumok, workshopok 

szervezésével, valamint a megyei foglalkoztatás-elősegítő partnerségi hálózat kiépítésével a 

résztvevőknek a számukra releváns információk eljuttatása lehetséges, így ösztönözve az 

együttműködést. E fórumokon a szórólapok, tájékoztató anyagok rendelkezésre bocsátása, az 

elektronikus elérhetőség (honlap, paktumiroda email-cím) széles körben történő ismertté tétele is 

hatékony eszköz. 

5.2. A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú 

elemzése, kommunikációs üzenetek megfogalmazása 

A kommunikáció sikerét szolgálja a külső és a belső kommunikációs tevékenységek, majd ennek 

megfelelően a külső és belső kommunikációs célcsoportok lehatárolása és önálló kezelése. A 

célcsoportok és az alkalmazott eszközök között természetesen lehet átfedés is.  

A projekt belső kommunikációs célcsoportját a fejlesztésben érintettek köre, tehát elsősorban a 

konzorciumi partnerek, majd a megvalósítás alatt a paktumszervezet további tagjai, a projektben 

aktívan közreműködők jelentik.  

A belső célcsoportok kommunikációs igénye elsősorban a projekttel kapcsolatos tájékoztatásra, a 

szakmai és pénzügyi előrehaladás helyzetére terjed ki. Az időszakos megbeszélések, 

projekttalálkozók beszámolói, belső hírlevelek, tájékoztató kiadványok, előrehaladási jelentések, 

illetve a folyamatos elektronikus és személyes kapcsolattartás mind hatékony kommunikációs 

formák lehetnek esetükben.  

A kommunikáció további célcsoportjainak azonosítása során elvárás, hogy a csoportok legyenek 

minél homogénebbek, kellő nagyságúak, elérhetőek és ismerjük sajátosságaikat. A paktum 

kommunikáció külső célcsoportjai a megye lakossága közül a paktum közvetlen célcsoportjai, azaz 

a megyében lakcímmel rendelkező hátrányos helyzetű álláskeresők, a megye gazdasági szereplői, 

valamint a civil szervezetek és a munkaerőpiacot befolyásolni tudó egyéb együttműködő partnerek.  
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A munkaerő-piaci szolgáltatások célcsoportjainak elérésében, majd a kiválasztásában, a célzott 

információs szolgáltatás során a korábbi munkaerőpiaci programokban való eredményes részvétele 

miatt kulcsszerepet játszik a kormányhivatal, mint konzorciumi partner.  

Ezen folyamatot az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a térségi munkaadók is segítik, 

elsősorban kiterjedt kapcsolatrendszerük által. A hátrányos helyzetű álláskeresők elérésénél – a 

felkutatás és a célzott információs szolgáltatás szakaszában - a korábbi projektek tapasztalatai 

alapján azonban nem megkerülhető a partnerség, mivel a célcsoport gyakran a hagyományos PR 

eszközökkel nehezen érhető el.  

Eredményes lehet azon intézményekkel történő együttműködés (pl. családsegítő szolgálat, területi 

szociális irodák, orvosi rendelők,járási hivatalok foglalkoztatási osztályai), amelyek a 

célcsoportokkal történő kommunikációt, tájékoztatást segítik a képzésekre való célzott információs 

szolgáltatás érdekében. Ezen eszközök minden közvetlen célcsoport számára olyan üzenetet 

fogalmaznak meg, amelyek a támogatási kérelem elismertségét és megismerhetőségét javítják.  

5.3. Kommunikációs eszközök azonosítása 

A Veszprém megyei foglalkoztatási paktum a célcsoportok tájékoztatására alkalmazott 

kommunikációs módszereket a központilag kiadott tájékoztatási kötelezettségek tárgyú útmutatóban 

foglaltak szerint valósítja meg.  

A konzorciumi partnerek a honlapon naprakész és rendszeres tájékoztatást tudnak nyújtani a projekt 

eseményeiről és eredményeiről az arculati elemek betartásával, megvalósul a dinamikus 

tartalomfrissítés a projekt teljes időtartama alatt.  

A KTK 2020 előírásai szerinti tartalmi elemek, valamint kötelező arculati elemek 

szükségszerűen megjelennek az elektronikus a nyomtatott kiadványokon egyaránt. 

A tervezett paktum projekt során a célcsoportok igényeit figyelembe véve az egyik leghatásosabb 

kommunikációs eszköz vélhetően a személyes, folyamatos kapcsolattartás és együttműködés 

keretében végezhető közvetlen ügyfélszolgálati pontokon végzett munka, a személyes 

kapcsolattartás, egyéni tanácsadás.  

Ezek helyszíneit elsősorban a paktumiroda, a civil szervezetek által biztosított információs pontok, 

illetve a kormányhivatal ügyfélszolgálati irodái adják.  

Az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés a hátrányos helyzetűek körében sok 
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esetben korlátozott. Ezen a téren is fontos a szemléletváltás ösztönzése például a fokozott 

médiajelenlét, a fenntarthatósági értékek erőteljesebb megjelenítésének lehetősége, a 

továbbképzések és tudásfejlesztések által.  

A meghívók, tájékoztató anyagok, emlékeztetők készítésének is célja a paktumiroda működésével 

kapcsolatos szolgáltatások, a projekt keretében tervezett rendezvények, események, valamint ezek 

eredményeinek ismertetése. 

5.4. Kommunikációs ütemterv 

A kommunikációs ütemtervben az alábbi táblázatos formában kerültek meghatározásra a 

kommunikációs feladatok, eszközök, csatornák, illetve az elérendő célcsoportok és a kommunikáció 

ütemezése. 

 

Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

2016.08.19-
2020.05.31. 

A projekthez 

kapcsolódó 

külső és 

belső 

tájékoztatás 

folyamatos 

működtetése 

Tájékoztatá

s és 

nyilvánossá

g 
biztosítása 

 közvetlen 

célcsoport 

 közvetett 

célcsoport 

 érintettek 

 internetes felületek 

 nyomtatott sajtó 

 konzorciumi 

partnerek 

 paktum tagok 

 együttműködő 

egyéb 

szervezetek 

2017.05.11 -

2020.05.31 

Közvetlen 

célcsoportok

kal való 

folyamatos 

kommunikác

ió, lakossági 

fórum, 

közmeghallg
atás  

Információ 

folyamatos 

biztosítása 
a projektről 

 közvetlen 
célcsoport 

 személyes 

kapcsolattartás 

 internetes felületek 

 konzorciumi 

partnerek 

 paktum tagok 

2017.05.18-
2020.05.31 

Kommuniká

ciós terv 

készítése, 
aktualizálása 

Információ 

folyamatos 

biztosítása 
a projektről 

 közvetlen 
célcsoport 

 dokumentum  konzorciumi 
partnerek 

2017.06.- 
2020.05.31 

Nyitó 

rendezvény 

szervezése, 

sajtóközlemé

ny kiküldése 

a projekt 

indításáról, 

fotódokumen

táció és a 

sajtómegjele

nések 

összegyűjtés

Információ 

folyamatos 

biztosítása 

a 

projektről, 

tájékoztatás

, 

nyilvánossá
g 

 közvetlen 

célcsoport 

 közvetett 

célcsoport 

 

 internetes felületek 

 nyomtatott sajtó 

 konzorciumi 

partnerek 

 paktum tagok 
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e 

2017.06.-
2020.05.31 

Paktum 

rendezvénye

ken szakmai 

előadások 

tartása, 

fotódokumen

táció 
készítése 

Információ 

folyamatos 

biztosítása 

a 

projektről, 

projekt 

tudatosítás 

 közvetlen 

célcsoport 

 közvetett 

célcsoport 

 érintettek 

 meghívók, 

emlékeztetők, 

jegyzőkönyvek, 

szakmai anyagok 

 internetes felületek 

 fotódokumentáció 

 konzorciumi 

partnerek 

 paktum tagok 

 együttműködő 

egyéb 

szervezetek 

2017.06. 

A beruházás 

helyszínén 

„C” típusú 

tájékoztató 

tábla 

elkészítése 

és 
elhelyezése 

Tájékoztatá

s és 

nyilvánossá

g 

biztosítása 

 közvetlen 

célcsoport 

 közvetett 

célcsoport 

 érintettek 

 tájékoztató tábla  konzorciumi 
partnerek 

2017.05.19-

2020.05.31 

Elektronikus 

tájékoztatók 

kiküldése a 

paktum 
tagoknak 

Információ 

folyamatos 

biztosítása 
a projektről 

 érintettek 

köre 

 közvetlen 
célcsoport 

 elektronikus 

hírlevél, 
tájékoztató 

 konzorciumi 

partnerek 

 paktum tagok 

2020.05. 

Projektzáró 

rendezvény 

megtartása, 

sajtóközlemé

ny kiküldése 

a projekt 

zárásáról, 

fotódokumen

táció, 

sajtómegjele

nések 

összegyűjtés
e 

Információ 

folyamatos 

biztosítása 

a 

projektről, 

tájékoztatás

, 

nyilvánossá
g 

 közvetlen 

célcsoport 

 közvetett 

célcsoport 

 

 internetes felületek 

 nyomtatott sajtó 

 konzorciumi 

partnerek 

 paktum tagok 

2020.05  

TÉRKÉPTÉ

R feltöltése a 

projekthez 

kapcsolódó 

tartalommal 

Tájékoztatá

s, 

nyilvánossá
g 

 közvetlen 

célcsoport 

 közvetett 
célcsoport 

 fotók, információk 

feltöltése az 

elektronikus 
pályázati felületre 

 konzorciumi 

partnerek 

 paktum tagok 

 

6. TERVEZÉST SEGÍTŐ JAVASLATOK - PAKTUMOK 

FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE 

6.1. Szakmai fenntarthatóság 

A TOP keretében megvalósuló, a vállalkozói, foglalkoztatói igényekből kiinduló, kereslet-orientált 

paktumok a foglalkoztatás-fejlesztés mellett a gazdaság fejlesztésének is biztosítékai. A konkrét 

munkalehetőségekre építő és erre rendelkezésre álló eszköztárat felvonultató paktum projektek, 



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

 

245 

 

valamint a projektek végrehajtásáért felelős Paktumszervezet, Paktumiroda, projektmenedzsment és 

partnerség folyamatos működtetése, fejlesztése hosszú távon alapozza meg a sikeres 

együttműködéseket, a helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés új mechanizmusának kialakítását. 

A szakmai fenntarthatóságot megalapozó célcsoporti munkaerő elsődleges munkaerőpiacra történő 

közvetítése komplex munkaerő-piaci beavatkozások végrehajtásával biztosítható, úgymint 

 megyei munkahelyteremtő - GINOP, TOP, VP - beruházások azonosítása, majd a 

munkaerőigényeik felmérése 

 térségi meglévő, kielégítetlen munkaerőigények feltérképezése 

 teljes körű diagnózis készítése egyénenként 

 kapcsolódó szolgáltatások biztosítása (pl.: karrier tanácsadás, esélyegyenlőségi tanácsadás) 

 az egyénre szóló lehetséges fejlesztési alternatívák meghatározása a munkaerő-piaci 

realitások függvényében 

 egyéni cselekvési terv elkészítése a leendő munkáltatók bevonásával, igényeik 

figyelembevételével 

 szakképzés és gyakorlati foglalkoztatás biztosítása mentori kíséréssel lehetőleg a leendő 

munkáltatónál 

 elhelyezkedés segítése, munkaközvetítés 

 beilleszkedést és munkában maradást segítő mentori kísérés 

 képzési költségeinek támogatása 

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

 képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása 

 képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó 

ápolásának/gondozásának támogatása 

 munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása 

 munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása 

 mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit 

megkönnyítő, ideiglenes támogatás) 
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 önfoglalkoztatóvá válás támogatása. 

6.2. Pénzügyi fenntarthatóság 

A paktumszervezet működésének, a tervezett projekt megvalósításának finanszírozása 100 %-ban 

uniós forrásból valósul meg. A Veszprém megyei foglalkoztatási paktum működése során törekedni 

kell egyrészt a stratégiában megfogalmazott célokat támogató új projektek feltérképezésére, 

másrészt új finanszírozási formák bevonására, mindenekelőtt a pályázati lehetőségekre és egyéb 

pénzügyi forrásokra koncentrálva.  

A paktumszervezet működése a fejlesztési ciklus végéig garantált. A bér- és járulék támogatás a 

projekt megvalósítási időszakában tartható fent. 

A paktum forráskoordinációs tevékenysége révén további ágazati OP forrásokat, és befektetői 

forrásokat lehet az adott térségbe, megyébe vonzani a gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés céljaira. 

Ez a tevékenység egyben javítja az EU-s források hatékonyságát is a felhasználásban. 

Ezeket egészíthetik ki a helyi partnerek, vállalkozások anyagi és természetbeni hozzájárulásai (pl. 

önkormányzati pénzügyi támogatás, épületek), akiknek - a projekt eredményeit, foglalkoztatási 

helyzetre gyakorolt hatásait és azok gyakorlati hasznát megismerve – mindez már érdekét képezi. 

6.3. Jogi, szervezeti fenntarthatóság 

A 2012. január 1-jén hatályba lépett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény erejénél fogva a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, 

területrendezési, valamint koordinációs szerepköre biztosított. 

A projekteredmények szervezeti fenntarthatóságának biztosítására egyrészt maga a konzorciumi 

forma, másrészt a konzorciumot alkotó szervezetek típusa nyújt hosszú távú garanciát. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Magyarország foglalkoztatáspolitikai intézményrendszerének 

részeként – szintén szervezeti jogkörénél fogva – a jövőben is számos szolgáltatással és 

támogatással igyekszik megkönnyíteni az álláskeresést és a munkába állást, valamint végzi az 

álláskeresési támogatások megállapításával és számfejtésével kapcsolatos feladatokat.  

A bértámogatások – valamint a kapcsolódó bérjárulékok támogatása – esetében nyomon követi a 

továbbfoglalkoztatási kötelezettségre vonatkozó feltételeket érvényesülését. 
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A konzorcium tagok szakmai hozzáértése, tapasztalata biztosítja a stratégia megvalósításának 

keretet adó megyei paktum projekthez kapcsolódó indikátorok teljesülésének monitoringját. A 

konzorciumot alkotó további tagok fenntarthatósága tevékenységi körükből eredően is garantált. 

6.4. A paktumszervezetre vonatkozó szempontok 

A konzorcium tagjai szervezeti mivoltuknak köszönhetően, továbbá az együttműködésben 

résztvevő, a kitűzött célok teljesítéséhez kapcsolódó szolgáltatási profillal, hatáskörrel, megfelelő 

humán és szervezeti háttérrel rendelkező szervezetek felkészültsége hosszú távon biztosítja a 

projekt megvalósítási és fenntartási időszak folytonosságát, a személyi feltételek meglétét, projekt 

eredményeinek nyomon követhetőségét, s ezáltal Veszprém megye foglalkoztatási paktumának 

fenntartását. 

A projekt előrehaladással egyidejűleg, valamint a fenntartási időszakban egyaránt az elkészült 

stratégia elemei is - legalább éves szintű - felülvizsgálatot követelnek meg, aktualizálva a 

munkaerő-piaci igényeket, a képzési, foglalkoztatási irányokat, a projekt terveket, a 

munkaprogramot. Ezen felülvizsgálat során elsősorban a paktumszervezetnek lesz döntő szerepe, 

melynek munkatervébe ezen tevékenység már most betervezésre kerül. 

A fenntartható működésre is garanciákat nyújtó paktumot alapító együttműködési megállapodás is 

évente kerül felülvizsgálatra. 

Ernyőszervezeti feladatok ellátásnak eleget téve a megyei paktum a projekt fenntartás időszakában 

is kiemelt figyelmet fordít a helyi paktumok szakmai támogatására és Veszprém MJV paktumával 

való szoros együttműködés fenntartására. 
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7. MELLÉKLETEK 

7.1. - 1.sz. Melléklet – Definíciók azonosítása 

A dokumentum könnyebb érthetősége miatt definiáltuk azokat a kifejezéseket, amelyek a 

helyzetelemzést megkívánó projekt, azaz a Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési 

együttműködés során meghatározók lesznek, ezek az alábbiak: 

 Foglalkoztatási paktum: 

◦ A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának eszköze, 

amely a helyi partnerségen alapul. Olyan szervezeti keret, amelynek segítségével egy 

asztalhoz lehet ültetni a térségben élő lakosság foglalkoztatásának érdekében tenni tudó 

feleket, s segítségével a humánerőforrás fejlesztés céljait összhangba lehet hozni a térség 

gazdaságfejlesztésének elképzeléseivel. 

 Foglalkoztatási stratégia: 

◦ A foglalkoztatási együttműködés (paktum) működését megalapozó dokumentum. Célja, 

hogy iránymutatást adjon a foglalkoztatás terén meghatározó szereplők részére.  

◦ A stratégia tartalmazza azokat a kitörési pontokat, amelyeket az együttműködés aláírói 

közös célnak tekintenek és amelyek megvalósításának segítése a paktum szervezet 

feladata lesz. 

◦ Tartalmazza a jövőképet, azaz azokat az elképzeléseket, melyek a paktum terület 

munkaerő-piacára jellemzőek lesznek az elkövetkezendő 3 évre vonatkozóan.  

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

erőfeszítések értelmét, megakadályozza, hogy a fejlesztések vaktában, akár egymásnak 

ellentmondva valósuljanak meg. 

◦ A kitörési pontokon és a jövőképen túl a stratégia prioritásokat fogalmaz meg, amelyek 

alapján rövid- és középtávon megvalósíthatóvá válnak a jövőképből levezethető átfogó 

és specifikus célok.  

◦ Ilyen prioritás szükségszerűen a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások fejlesztése, a 

foglalkoztatási lehetőségek kihasználása a paktum területén és a partnerség-fejlesztés, 

célzottan a foglalkoztatás színvonalának optimalizálásáért. A prioritások mellett a 
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stratégia eszköztárat is kínál az egyes fejlesztési területekhez és feltárja a lehetséges és 

szükséges forrásokat. 

 Helyzetfelmérés, helyzetelemzés: 

◦ Amikor stratégiaalkotásról és tervezésről van szó, az elkészítendő dokumentumokat meg 

kell alapozni felmerésekkel, kutatásokkal annak érdekében, hogy megállapíthassuk hol 

vagyunk, hol tartunk, milyen feltételek állnak a rendelkezésünkre, illetve azt 

megállapítandó, hogy projektbe bevonandó partnereknek és célcsoportoknak mire lenne 

szükségük.  

◦ A helyzetelemzés minden esetben csak a helyzet tárgyszerű leírására, elemzésére épül. 

Ehhez összeg kell gyűjtenünk a már máshonnan a rendelkezésre álló adatokat, 

információkat, kutatási eredményeket és elemzéseket (szekunder kutatás) és ezeket össze 

kell hasonlítanunk a saját adatgyűjtésünk, információ szerzésünk (primer kutatás) során 

kapott adatokkal. Ennek eredményeképpen jön létre a helyzetelemzés dokumentuma. 

 Munkaerő-piac: 

◦ A munkaerőpiac a munkaerő adásvételével kapcsolatos közgazdasági értelemben vett 

piac. Az eladók (kínálat) a munkát keresők, aminek az összessége a munkaerő-kínálat. A 

vevők (kereslet) a munkaerőt kereső munkaadók, aminek az összessége a munkaerő-

kereslet.  

◦ A munkaerő-kereslet és kínálat közötti különbség a munkaerőhiány vagy a munkaerő-

felesleg (munkanélküliség). A munkaerőhiány előnyös a munkavállalók számára. A 

munkaerő-felesleg a vevőknek kedvez. A munkaerőpiac az egyes szakmák, foglalkozási 

ágak és térségek szerint további részpiacokra bontható. 

 Potenciális munkaerő-tartalék: 

◦ A foglalkoztatási együttműködési projekt szempontjából munkaerő-tartalékba soroljuk 

azokat a 15-64 év közötti embereket, akik vagy munkanélküliek (akik egy adott 

időpontban képesek és akarnak is dolgozni, mégsem találnak munkát), vagy munkát 

keresők, de azt kezdeni nem tudók, vagy akik szeretnének dolgozni, de valamilyen okból 

nem keresnek állást, illetve a a 15. életévüket betöltött tanulókat, közülük azokat, akik 

2017-ben, 2018-ban vagy 2019-ben szereznek valamilyen szakképesítést, illetve 

diplomát.  
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 Inaktívak: 

◦ A foglalkoztatási együttműködési projekt szempontjából a felhívás szerint az inaktívak 

közé soroljuk azokat az embereket, akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, 

nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy 

kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. 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) 

 Közfoglalkoztatás: 

◦ A közfoglalkoztatás a jóléti állam egyik lehetséges foglalkoztatáspolitikai eszköze, 

melynek eredeti célja az álláskeresők munkaerőpiacra való visszakerülésének átmeneti 

segítése. A közfoglalkoztatást a közgazdászok általában a hagyományos aktív munkaerő-

piaci programok közé sorolják. 

 Célcsoport elérését célzó tevékenységek: 

◦ A célcsoport elérését célzó tevékenységek a foglalkoztatási együttműködésen belül 

olyan tevékenységek összessége, amelyek a paktumterületen található foglalkoztatók 

igényeinek megfelelő számú és összetételű munkaerő biztosítására irányulnak. 
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7.2. - 2.sz. Melléklet – Veszprém Megyei Munkaerő-piaci 

Esélyegyenlőségi Program 

 
A program céljai: 

A munkaerő piaci szempontból hátrányt szenvedő csoportok  

 Legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik 

 25. életévét nem töltötte be 

 30 év alatti pályakezdő álláskereső 

 50. életévét betöltötte 

 Legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőtt 

 GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérő 

 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

 Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek:  

 a legalább 6 hónapja álláskeresőként nyilvántartottak;  

 azok a nők, akik legalább 5 hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, a programba vonás 

időpontjában 35. életévüket betöltötték és szakiskolai, szakmunkásképző, szakközépiskolai 

vagy gimnáziumi végzettséggel rendelkeznek;  

 azok a nők, akik legalább 4 hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, a programba vonás 

időpontjában 45. életévüket betöltötték és szakiskolai, szakmunkásképző, szakközépiskolai 

vagy gimnáziumi végzettséggel rendelkeznek;  

 a legalább 3 hónapja álláskeresőként nyilvántartott olyan személyek, akiknek a 

foglalkoztatási szerv ezen idő alatt nem tudott megfelelő állásajánlatot kínálni;  

 az elavult szakképesítéssel rendelkezők (szakképesítését a programba vonást megelőzően 

legalább 15 évvel szerezte és legalább 5 éve nem dolgozott az adott szakképesítést igénylő 

munkakörben) 

 Megváltozott munkaképességű személyek 

 Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

munkaerő piaci helyzetének javítása, a foglalkoztatási diszkrimináció csökkentése és magasabb 
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arányú foglalkoztatottsági szint elérése a fent nevezett csoportokban. 

Hosszú távú hatásai: 

A program elemeinek teljesülésétől azt várjuk, hogy az említett csoportok aránya csökken a 

regisztrált és különösen a tartósan álláskereső státuszban találhatók között és az említett 

csoportokban megbújó inaktívak aránya is csökken. 

A program intézkedései: 

1. intézkedés Az atipikus foglakoztatási formák rendszerének kidolgozása, erősítése 

Feladatok: 

 Törekedni kell az atipikus foglalkoztatási formák megismertetésére. Ennek érdekében 

szakmai kiadványokat, rendszeres konzultációs lehetőségeket kell kialakítani mind a 

munkáltatók, mind a munkavállalók számára. 

 A partnerségben résztvevők számára érdemes kidolgozni bizonyos jogilag is értelmezhető 

előnyöket az atipikus foglakoztatási formák alkalmazásának elismerésére. 

2. intézkedés Hátrányos megkülönböztetésben részesülők integrációjának erősítése 

Feladatok: 

 A különböző csoportok számára célzott képzési és átképzési programokat kell kialakítani 

annak érdekében, hogy növekedjen munkavállalási esélyük. 

 Helyi hatáskörben jogi garanciákat kell beépíteni a munkáltatók számára arra az esetre, ha a 

célcsoportba tartozó munkavállalókat foglalkoztatnak. 

 Közösségi alkalmakat kell teremteni az egyes csoportok és a „többség” találkozásának 

lehetőségével a közöttük húzódó társadalmi távolság csökkentése érdekében. Csökkentve ez 

által az érintett csoportokkal szembeni előítéletek kialakulásának valószínűségét. 

3. intézkedés Gyermeket nevelő munkavállalók munkába járási feltételeinek megteremtése 

Feladatok: 

1. Felméréseket kell végezni a munkába járás körülményeiről, külön az ingázókat és külön a 

helyben közlekedőket illetően. Törekedni kell arra, hogy a közlekedési viszonyok az óvodák 

és iskolák rendjéhez igazodjanak. 

2. A gyermekes szülők számára szükséges kialakítani azt a támogatási rendszert, amely a 

szintén megosztja a munkáltatóval a munkavállaló terhét a gyermek elhelyezését illetően. 

3. Gyermek-felügyeleti és -megőrző feladatok ellátására alkalmas, szakintézményeket 
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minősíteni kell, és erről tájékoztatni is kell a munkavállalókat. 

4. A jelenlegi intézmények számára célszerű támogatást nyújtani a szolgáltatások 

színvonalának emelésére. A pályázat Veszprém megyében 2017. május 31-től beadható! 

A program indikátorai: 

 Az érintett csoportok körében regisztrált álláskeresők száma 

 Azon munkáltatók számának alakulása, akik Esélyegyenlőségi Tervet fogadnak el 

 Az át- és továbbképzésben résztvevő munkavállalók száma 

 Gyermekfelügyelettel foglalkozó intézmények száma 

 Gyermekfelügyelettel foglalkozó intézmények szolgáltatásainak minőségével való 

elégedettség alakulása 

 Az elhelyezett gyermekek számának alakulása 
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7.3. - 3.sz. Melléklet – Veszprém Megyei Munkaerő-piaci Partnerség 

Program 

A program céljai: 

- Üzleti kapcsolatok kialakítása (munkáltató és munkáltatók között), amelyek segítik a 

vállalkozások hatékonyságának növekedését. 

- Ágazati együttműködések létrehozása a civil szervezetek munkaerő-piacon nyújtott 

társadalmi feladatainak teljesítése érdekében. 

- Az önkormányzatok megítélésnek javulása, „partnerként” való elismerése mind 

munkavállalói, mind vállalkozói körben. 

- A munkaerőpiac általános forrásabszorpciós képességének növekedése. 

Hosszú távú hatásai: 

A program elemeinek teljesülésétől azt várjuk, hogy nő az együttműködéseken alapuló projektek 

száma, valamint általánossá válik a partnerségben gondolkodás, továbbá az ágazatok, szektorok 

közötti együttműködések növelik a gazdaságfejlesztés hatékonyságát. 

A program intézkedései: 

1. intézkedés A megye önkormányzatainak foglalkoztatáspolitikai együttműködésének biztosítása 

Feladatok: 

A megyében található települések vezetőinek fontos rendszeresen és közvetlen módon találkozniuk 

a fejlesztések irányainak egyeztetése érdekében. 

Létre kell hozni egy a jelenlegi megyei keretek közt működő foglalkoztatási fórumot, amelynek 

tevékenységét össze kell hangolnia a különböző munkaerő-piaci szervezetek tevékenységével. 

2. intézkedés Partneri kapcsolatok kialakítását támogató fejlesztések és programok kidolgozása 

ágazati és szektorközi együttműködések keretében 

Feladatok: 

 Lehetőséget kell teremteni a személyes kapcsolattartásra rendszeresen megrendezett 

szakmai fórumokon, amelyek tematikusak, és a munkaerőpiac problémáival foglalkoznak. 

 Szintén workshopok keretében személyes találkozásokon kell lehetőséget teremteni a bevált 

gyakorlatok tapasztalatainak megosztására. 
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 Biztosítani kell az online formában történő tapasztalatcserét. Ehhez moderált fórumot kell 

indítani, amely intelligens módon önszerveződő „topikokban” ad lehetőséget a 

tapasztalatcserére. 

3. intézkedés Képzési kimenetek és a munkáltatói igények összehangolása 

Feladatok: 

 Folyamatosan információkat kell gyűjteni a munkáltatók humánerőforrás-gazdálkodását 

illető terveikről. 

 Az információgyűjtést ki kell terjeszteni az újonnan alkalmazottakkal való elégedettség 

területére. 

 Felméréseket kell készíteni a pályakezdők tapasztalatairól. 

 Támogatni kell az iskolákat és képzőket a pályakezdők, vagy átképzett felnőttek 

utánkövetési munkájában. 

4. intézkedés Pályaorientációt támogató szolgáltatások fejlesztése 

Feladatok: 

 A jelenleg működő pályaorientációs és/vagy pályamódosítási és/vagy pályamódosítási 

szolgáltatásokat össze kell hangolni. 

 Tájékoztató szülői fórumokat szükséges szervezni a diákok pályaválasztási lehetőségeinek 

szélesebb körű megismertetésére. 

 Lehetőséget kell adni a sikeresen elhelyezkedő pályakezdők véleményeinek, 

tapasztalatainak másokkal történő megosztására. 

 Szakmacsoportonként bemutató sorozatokat kell tartani az általános iskoláskorúak számára 

az adott tevékenységek iránti érdeklődés felkeltésének érdekében. 

 Támogatni kell a hiányszakmákat oktató iskolákat és képzőhelyeket, valamint a 

hiányszakmákat tanulókat. 

 

A program indikátorai: 

 Munkaerő-piaci szereplők közötti közös projektek száma 

 Ágazatok és szektorok közötti kapcsolatok száma 



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

 

256 

 

 Együttműködésben megvalósuló projektek száma 

 A partnerség tagjai számának alakulása 

 Szakmacsoportok képzési létszámainak alakulása 

 Hiányszakmák számának alakulása 

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Veszprém Megyei 

Fejlesztési és Képzési Bizottság elkészítette a hiányszakmák listáját, amely lista jelen állás 

szerint a következő szakmákat tartalmazza a 2016/2017-es tanévben. (Forrás: 

http://www.veszpremikamara.hu/hu/veszprem-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/hianyszakmak-9924?print=1) 

A projekt megvalósulása alatt ezt tekintjük bázisadatnak: 

 1. Ács 

 2. Asztalos 

 3. Bányaipari technikus 

 4. Épület- és szerkezetlakatos 

 5. Festő, mázoló, tapétázó 

 6. Gazda 

 7. Gépgyártástechnológiai technikus 

 8. Gépi forgácsoló 

 9. Gyakorló ápoló 

 10. Gyakorló mentőápoló 

 11. Húsipari termékgyártó 

 12. Ipari gépész 

 13. Laboratóriumi technikus 

 14. Mezőgazdasági gépész 

 15. Női szabó 

 16. Szakács 

 17. Szerszámkészítő 

 18. Szociális gondozó és ápoló 

 19. Vájár 

 20. Villanyszerelő 
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7.4. - 4.sz. Melléklet – Veszprém Megyei Munkaerő-piaci Monitoring 

Program 

A program céljai: 

 A partnerség folyamatos működésének fenntartása 

 A munkaerő-piac szereplőinek folyamatos tájékoztatása 

 A gazdasági versenyképességgel összhangban lévő humánerőforrás-gazdálkodás kialakítása 

Hosszú távú hatásai: 

A program elemeinek teljesülésétől azt várjuk, hogy a munkáltatói igények és a képzési kimenetek 

közelednek, valamint a munkahelyteremtő ingatlanfejlesztések és beruházások száma növekszik. 

A program intézkedései: 

1. intézkedés Partneri együttműködések megvalósulását támogató információs rendszer létrehozása 

és működtetése 

Feladatok: 

 Kérdőíveket és adatlapokat kell kidolgozni a standard módon történő adatgyűjtés érdekében. 

 Rendszeresen közzé kell tenni az elemzéseket és az azok alapján készült előrejelzéseket. 

 Folyamatosan kapcsolatot kell tartani a munkaerőpiac összes szereplőjével. 

 A paktum irodának jelentős részt kell vállalnia a fórumok szervezésében. 

 Információs pontokat kell kijelölni a partnerek intézményeiben. 

2. intézkedés A munkavállalók érdekérvényesítési lehetőségeinek ellenőrzése és támogatása 

Feladatok: 

 A paktum irodának közvetlen kapcsolatot kell kialakítania az érdek-képviseleti szervekkel. 

 Támogatni kell azokat a munkáltatókat, akik igazoltan többet törődnek alkalmazottaikkal. 

 On-line és/vagy Off-line formában információkat kell kérni a munkavállalóktól az őket ért 

esetleges munkahelyi sérelmekről a közvetlen visszacsatolás lehetőségének biztosítása 

érdekében. 

3. intézkedés Beruházások, infrastruktúra-fejlesztések munkaerő-piaci hatásának elemzése 
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Feladatok: 

 Együttműködést kell kialakítani a gazdasági fejlesztésekért felelős paktum irodákkal. 

 Kutatási programot kell indítani a gazdaságélénkítő beruházások munkaerő-piaci 

következményeinek előrejelzésére alkalmas módszertan kidolgozására. 

 Beszámolókat kell készíteni az Irányító Csoport számára a megye gazdasági programjának 

vonatkozó eredményeiről. 

A program indikátorai: 

 Információs adatbázisok számának és az információk összetételének alakulása 

 Az online letöltések, illetve hozzászólások száma 

A különböző fórumokon, rendezvényeken résztvevők száma 

 

7.5. - 5.sz. Melléklet: Felhasznált irodalom jegyzéke 

A felhasznált irodalom jegyzéke: 

 

1. Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati 

lehatárolása a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten 

2. Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció feltáró és értékelő vizsgálat 2012. 

3. Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció átdolgozása Tervezői változat 2015. 

december 

4. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020 ÉVEKRE SZÓLÓ 

GAZDASÁGI PROGRAMJA (8/2015. (II.12.) MÖK határozat melléklete) 

5. Veszprém megyei szakképzés-fejlesztési koncepció 2016 – 2023 

6. VESZPRÉM MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2015. szeptember  

7. VESZPRÉM MEGYEI KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS 

HATÁSKÖRE 

8. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZAT (2016. december 1. napjától hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

9. Zsoldos András: A szakképzés története, jelenlegi helyzete és megítélése Magyarországon 

10. Bognár Fruzsina-Balázs Gábor: Gazdasági érdekképviseletek és kamarák 

11. Szociális ellátások, szociális védelmi helyzetkép a megyékben 2016 - KSH 
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12. Kiemelt térségi felzárkóztatási és foglalkoztatási terv figyelemmel az esélyegyenlőségre 

Veszprém megyében 

13. Az Európa 2020 Stratégia foglalkoztatáspolitikai vonatkozásai - Kardkovács Kolos 

Parlamenti beszéde 

14. H/13094. számú Országgyűlési Határozati Javaslat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról 

15. Borbás László: Európai elvárások-magyar válaszok. Az Európa 2020 stratégia üzenete 

Magyarországnak  

16. Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-

2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek 

17. A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - 

szakpolitikai stratégia -  

18. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

19. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

20. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 

21. Regionális Operatív Programok (ROP) 

22. Európa 2020 növekedési stratégia  

23. Nemzeti Fejlesztés 2030 dokumentum 

24. A magyarországi  foglalkoztatási paktumok  összehasonlító elemzése és  átfogó értékelése - 

A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya 

OFA/K-5659/8341/50/2009  

25. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Disszeminációs füzet 

26. Gács János: EURÓPAI FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA DILEMMÁK, ÉRTÉKELÉS 

ÉS JÖVŐ 

27. EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ KFT.: KÜLFÖLDI FOGLALKOZTATÁSI 

SZOLGÁLATOK STRATÉGIAI TAPASZTALATAINAK VIZSGÁLATA 

28. Dr. Frey Mária: Az állami foglalkoztatási szolgálatokkal kapcsolatos uniós elvárások, 

fejlesztési stratégiák II. 

29. Lévai Márta: A helyi foglalkoztatási fejlesztések és a szociális gazdaságban rejlő 

lehetőségek 

30. BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS: AZ EURÓPAI FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA 

INTEGRÁCIÓJA AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIÁBA 
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7.6. 6. sz. Melléklet: elemzéshez használt KSH (TEIR) adatsorok 

7.7. 7. sz. Melléklet: 4.1.4 melléklete: Likviditási terv 


