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1 Vezetői összefoglaló 

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 következőkben a partnerség által kidogozott stratégia olvasható, amely tartalmazza a távolabbi 

jövőre vonatkozó víziókat, a megye életében bekövetkező változásokat, a foglalkoztatási paktum 

küldetését és a stratégiai célokat, illetve azok elérésének lehetséges eszközeit. 

A vonatkozó szakirodalom fő tanulsága és a szakma általános véleménye szerint a foglalkoztatást 

elősegítő projektek esetében jóval nagyobb jelentősége van a konkrét végrehajtás módjának, mint a 

program típusának. Mindenre található pozitív es negatív példa is. A komplex beavatkozások azonban 

több sikerrel kecsegtetnek. Ezen alapvetés mentén készítettük el stratégiánkat. 

A stratégiai tervezés módszertanának alapeleme a kiinduló helyzet megismerése, a legfontosabb 

problémák megnevezése, és ennek alapján határozott jövőkép és célok kialakítása. 
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Az átfogó, vagy alapvető célok eléréséhez szükséges volt kidolgozni a stratégiai célokat és az 

operatív, gyakorlatilag közvetlenül elérhető részcélokat. Ezeket tartalmazza a célrendszer. 

Ezek után fogalmazódhattak meg a munkacsoport, értekezletek során azok a prioritások, amelyek 

kijelölték a cselekvések legfontosabb területeit. 

Az itt közölt stratégiai terv tehát a kívánt állapotot leíró célrendszerből és egy helyzetelemzés alapján 

kirajzolódó problématérképből kiindulva fogalmazza meg azokat a programokat javaslatként, 

amelyek megvalósításával a célok elérhetőek. 

Veszprém megye foglalkoztatási stratégiáját megalapozó kutatási, felmérési munka részeként 

összegyűjtöttük a korábbi években készült helyi, megyei és térségi helyzetelemzések, alapozó 

dokumentumok, ágazati stratégiák és fejlesztési dokumentumokat. Ezen túlmenően a megyei 

foglalkoztatási stratégia szakmai és társadalmi legitimitását a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztályának naprakész nyilvántartásai, trendelemzései, az álláskeresők profiling 

módszerrel történő elemzésének alkalmazása, a megye releváns munkaerő-piaci szereplőinél tett 

látogatások, valamint a foglalkoztatásban érintett szakértő és intézményi partnerek bevonása és 

részvétele adja. 

A megyei paktum ernyőszervezeti feladatot is ellát. A földrajzi terület meghatározásában a stratégia 

figyelembe vette a vonatkozó pályázati felhívásban rögzített elvárásokat. Jelen pályázattal egy időben 

tervezett és időben átfedésben zajló TOP-6.8.2 projekt (Veszprém MJV) beavatkozási területét a 

megyei jogú város és térsége vonatkozásában határozták meg a járási szintű területi lehatárolást 

alkalmazva.  

A TOP-5.1.2 projektek a helyi foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások 

fejlesztésére szintén járási szintű területi lehatárolást alkalmaztak, lefedve a megye tíz járása közül 

hatot.  

Jelen stratégia esetében a beavatkozási terület Veszprém megye közigazgatási területén az Ajkai, a 

Tapolcai és a Zirci járás, hét járás vonatkozásában pedig ernyőszervezetként működik a projekt. 

A rendszerváltást követő gazdasági-társadalmi átalakulás eredményeként Veszprém megyében a 

gazdasági növekedés és a magas szintű feldolgozóipar, az ipari termelés egyik kiemelkedő helyszíne 

lett Magyarországon, ugyanakkor az olcsó, ipari munkaerőre alapozott gazdasági fejlődés hosszú időn 

keresztül gátolta is a megye fejlettebb térsége gazdasági szerkezetének átalakulását, míg a belső 
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perifériák esetében stagnálás volt tapasztalható, bizonyos területeken és ágazatokban pedig 

kifejezetten recesszív folyamatok indultak meg.  

A megye egésze tekintetében igaz, hogy a 2009 óta elindult foglalkoztatás bővülése jellemzően 

mennyiségi eredményeket ért el, a minőségi áttörést, az innováció megjelenését, a kvalifikált 

munkavállalók térnyerését és a magasabb hozzáadott érték előállítása felé való elmozdulást a 

gazdasági szerkezetváltás indokolatlanul lassú folyamata erősen késlelteti.  

A gazdaságszerkezet átalakulását elősegítő innovatív vállalkozások jelenlétének köszönhetően 

Veszprém megyét is (elsősorban a megyeszékhelyet) elérte a most zajlódó technológiai forradalom 

előszele, mely új kihívásokat generál a munkaerőpiac és a gazdaság egésze számára is, még inkább 

megosztva a megye gazdasági és foglalkoztatási helyzetét. 

Jelenleg egyszerre van jelen a megyében a gazdaságból akut módon hiányzó munkaerő pótlásának 

igénye és az alacsonyan képzett, munkaerő-piaci integrációt igénylő álláskeresői kör, a foglalkoztatók 

és az innováció hiánya. Számos ipari jellegű és egykoron katonai tulajdonban levő ingatlan is üresen 

áll, beruházókat várva. 

A várható folyamatok tekintetében meg kell küzdeni a szakképzés átalakulásának kihívásaival, a 

rövid távon hiányzó munkavállalók lehetőleg azonnali pótlásának kérdésével, a hosszabb távon 

várható ipari automatizálás miatti munkaerő felesleg foglalkoztatásával és a tartósan leszakadó 

rétegek foglalkoztathatóságának javításával.  

A leginkább munkaerőhiánnyal küzdő szektor a megyében a fémipar, a járműipar, a vegyipar és a 

feldolgozóipar, ezeknek az ágazatoknak az igényeire fokozott figyelmet kell fordítanunk. Az 

álláskeresők fele sajnálatos módon szakképzetlen vagy elavult tudással rendelkezik, nekik a 

felnőttképzés, illetve a betanító jellegű átképzés nyújthat megoldást, ugyancsak fokozott odafigyelés 

mellett. 

Fokozottan kell figyelnünk arra a tényre, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos 

igények jelentősen átalakultak, viszont a helyi munkaerőpiacra bevonható munkaerő-tartalék erősen 

korlátozott, esetükben a korábbiaknál sokkal időigényesebb és komplexebb feladat a munkaerő-piaci 

integrációs folyamat megvalósítása. 

Ugyancsak fokozottan kell figyelnünk a szociális gazdaság kiteljesedésének támogatására, a 

társadalmi vállalkozások tovább fejlesztési lehetőségeire és nem hagyhatjuk figyelmen kívül a megye 

járásainak fejlődését célzó törekvések támogatását, a területi egyenlőtlenségek csökkentéseét, a helyi 
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identitás és önfenntartó képesség növelését, a helyi gazdaság táradalom és gazdaságformáló 

szerepének újra felfedezésének, bővülésének támogatását sem. 

Figyelnünk kell azoknak a beruházásoknak a megfelelő ösztönzésére, amelyek képesek lesznek 

magasabb hozzáadott értéket felmutatni megvalósulásuk során és figyelnünk kell az ipari struktúra 

átalakítását elősegítő környezet kialakítására is. 

Magas kockázatú elem a megyében az iparvállalati koncentráció egyes területeken. Barnamezős 

beruházások ösztönzésével megvalósíthatóvá válik az egyes ipari ágazatok áttelepítése, de legalábbis 

arányosabb szétosztása a megyén belül, ezzel is elősegítve, hogy csökkentsük például a 

megyeszékhely munkaerő-elszívó hatását, túlzott befolyását a megye további humán erőforrás-

fejlesztési lehetőségeire tekintettel. 

Ki kell használnunk a turizmus potenciálja növelésében rejlő lehetőségeket, különös tekintettel a 

megye északi (hegyvidéki) és déli (Balatonparti) térségeiben. 

Végül, de nem utolsó sorban meg kell hallanunk azt (jogos) vállalati elvárást, miszerint a középfokú 

és felsőoktatásból kikerülő fiatalok az adott szakterületre vonatkozó szakmai tananyag mellett a 

vállalatnál hasznosítható egyéb készségekkel és képességekkel is rendelkezzenek, melyek a 

kooperatív és duális képzési programok kiterjesztésével fokozhatók 

Veszprém megye adottságai alapján egy megfelelő beavatkozási stratégiával joggal fogalmazhat meg 

egy kedvező, sokszínű gazdasági hagyományaira és meglévő humán erőforrására épülő középtávú 

jövőképet, mely meghatározza a 2017-2022 közötti kapcsolódó fejlesztések irányát is.  

A foglalkoztatási stratégia egy olyan jövő megteremtéséhez kíván hozzájárulni, melynek alapja a 

terület nyújtotta lehetőségek megújulása, a megyében élők munka és képzettségi lehetőségeinek 

megerősödése és egy, a veszélyeztetett célcsoport igényeire naprakészen reagáló intézményrendszer 

biztosítja. 

Veszprém megye vonzó társadalmi és gazdasági környezetként, fenntartható humán erőforrással, 

innovatív iparral és sokszínű munkaerő-piaci szolgáltatással segíti elő az eltérő igényű és helyzetű 

járások életminőségének fejlődését 

Veszprém megye vonzó gazdasági és társadalmi környezetté történő fejlesztésének elősegítése 

során törekedni kell a járások közti gazdasági célú együttműködés erősítésére annak érdekében, 

hogy a kiegyensúlyozott, helyi szintű fejlesztések nyerjenek teret, ezzel is megerősítve az adott 

térség gazdasági erejét és stabilitását. 
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Végső soron az a cél, hogy a mostani munkaerő-piaci szolgáltatások és beavatkozások proaktívvá 

váljanak, a több évtizede megcsontosodott, alacsony képzettségű, gyenge hozzáadott értékű ipari és 

mezőgazdasági termelő struktúrát átalakítva, a magasabban képzett, új kompetenciákkal bíró 

munkavállalók piacát megteremtve a vállalkozó, innovatív helyi gazdaság és társadalom kialakítása 

elérhető vízióból valósággá váljon. 
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2 A megyei foglalkoztatási stratégia megalapozottsága, összhangja más 

tervekkel és programokkal 

2.1 Nemzeti Fejlesztés 2030 dokumentum 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció funkciója (OFTK) az ország társadalmi, 

gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy 2030-ig szóló hosszú 

távú jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg. Ezek alapján középtávú 

fejlesztési prioritásokat fogalmaz meg a 2014–2020-as európai uniós programidőszak nemzeti 

fejlesztéspolitikája számára. 

A koncepció illeszkedik a kiemelt nemzeti stratégiai tervdokumentumokhoz, a fejlesztéspolitikai 

eszközökön keresztül kapcsolódik a nemzeti fejlesztési programok megvalósításához. Az OFTK 

fejlesztéspolitikai és területfejlesztési szempontból közös irányt határoz meg a szakpolitikák számára. 

Egyik fő funkciója az EU 2020 Stratégiához és a Közös Stratégiai Kerethez illeszkedve a hazai 

fejlesztés- és területfejlesztési politikai keretek, célok és prioritások kijelölése. Az OFTK képezi a 

Partnerségi Megállapodás koncepcionális hátterét, megalapozza az uniós források felhasználásra 

irányuló operatív programok tartalmát, továbbá orientálja a hazai fejlesztési források felhasználását. 
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1. ábra: Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció kapcsolódása az uniós programozáshoz 

 

(Forrás: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal) 

2.1.1 Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció közép- és hosszútávú 

üzenetei 

Gazdaság-stratégiai üzenetek: 

Középtávon: 

 a foglalkoztatást biztosító gazdasági ágazatok és tevékenységek fejlesztése 

 a nagyobb foglalkoztatási potenciállal rendelkező gazdasági ágazatok támogatása 

 a piacbővítési lehetőségek feltárása, piacbővítés (pl. keleti nyitás) 

 a szociális gazdaság támogatása 

 a helyi gazdaság erősítése 

 a barnamezős területek rekultiválása  

Hosszútávon: 

 piaci újrapozícionálás 
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 az innovatív, versenyképes, magas hozzáadott értéket előállító ágazatok hazai termelésre, 

kutatásra alapozott fejlesztése 

 a szakképzési, felsőoktatási és felnőttoktatási háttér, a tehetségtámogatás rendszerének 

megteremtése 

 az agrár- és élelmiszergazdaság exportcélú és a belső piacot, foglalkoztatást és egészséges 

élelmiszereket biztosító fejlesztése 

 a hálózati gazdaság és a helyi gazdaság erősítése 

 a turizmus fejlesztése 

Környezet-stratégiai üzenetek: 

Középtávon:  

 az épített környezet értékeinek és a természeti erőforrások védelme, természet- és tájvédelem, 

környezetvédelem, örökségvédelem, a települési környezet védelme és élhetőbbé tétele, a 

kedvező táji adottságok megőrzése, a táj szerkezete és karaktere kedvezőtlen irányú 

változásának lassítása, megállítása 

 agrár- és erdő környezetgazdálkodási rendszerek működtetése 

 természeti erőforrásaink és ásványkincseink nemzeti kézben tartása, kiemelten a termőföld és 

a víz védelme, fenntartható használata 

 az épített örökség fenntartható fejlesztése  

 integrált, a vízkészlet megőrzését és fenntarthatóságát szolgáló vízgazdálkodás 

 klímaadaptáció, negatív hatások csökkentése  

 környezettudatosság növelése, az újrahasznosítást és a takarékos anyag-, energia-, 

térhasználatot ösztönző szabályozás, szemléletformálás  

Hosszútávon:  

 a fenntarthatóságot, az épített környezet és a természeti erőforrások mennyiségi, minőségi 

védelmét és a gazdasági versenyképességet, megélhetést, a foglalkoztatást és az önellátást 

egyidejűleg biztosító gazdasági tevékenységek és ágazatok fejlesztése 

 szemléletváltás a vízgazdálkodásban, vízmegtartás, -pótlás és -elvezetés komplex, a 

gazdálkodással, tájszerkezettel összhangban történő működtetése 
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 energiatakarékosság, alternatív, megújuló energiára épülő helyi energiatermelési és ellátási 

rendszerek kiépítése 

 az épített környezet értékeinek védelme, valamint az épített örökség erőforrásként való 

használata 

 barnamezős beruházások szorgalmazása 

 a fenntarthatóság elvrendszerét erősítő környezeti nevelési és szemléletformálási feladatok 

erősítése 

 értékalapú település, illetve városrehabilitáció, valamint innovatív városfejlesztés 

Társadalom-stratégiai üzenetek: 

Középtávon:  

 a megélhetést, jövedelmet biztosító foglalkoztatási lehetőségek biztosítása 

 a képzettségnek, készségeknek megfelelő foglalkoztatási lehetőségek biztosítása 

 a foglalkoztathatóság fejlesztése, a képzésben, és foglalkoztatásban való részvételt segítő 

személyes szolgáltatások biztosítása 

 a gyerekszegénység elleni küzdelem, a gyerekek felzárkózási és oktatási esélyeinek növelése 

 a romák, mélyszegénységben élők társadalmi felzárkózása 

 a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése 

 a lakhatási feltételek javítása, szegregált élethelyzetek felszámolása 

 a gyermekvállalást ösztönző környezet 

 a jó minőségű kisgyermekkori szolgáltatások, kiemelten hátrányos helyzetű gyermekeknek és 

szüleiknek 

 a köznevelési rendszer hátránykompenzációs képességének erősítése 

 a kulturális értékekhez és szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosítása 

 az egészségtudatos életformára nevelés, minden életkornak megfelelő sportolás lehetőségének 

megteremtése 

 a felnőttkori tanulási, tovább- és átképzési lehetőségek megteremtése 

 az épített örökség és a műemlékek állapotának javítása, tudományos értékű helyreállítása  
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Hosszútávon: 

 gyermekvállalást ösztönző programok 

 átgondolt, a gazdasági fejlődéssel együtt kialakított szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés 

 a hazai oktató, kutató, fejlesztő műhelyek megerősítése, eredmények hazai gazdaságban 

történő hasznosítása 

 a köznevelés stratégiai elemként kezelése – komplex, integrált oktatás-nevelés, 

hálózatfejlesztés, intézményesítés 

 életpálya-modellek a fiataloknak és az egyes szakterületeken • a közszféra hozzáadott 

értékének növelése 

 a közösségi értékek megerősítése 

 az idősödés megfelelő kezelését biztosító szemléletváltás 

 a szociális ellátórendszer átalakítása 

 a munkaerő-kínálat minőségének javítása, foglalkoztathatóságának növelése 

 a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben tapasztalható aránytalanságok kiegyenlítés 

Területi stratégiai üzenetek: 

Középtávon:  

 a leszakadó térségek, vidéki térségek, külső és belső perifériák, foglalkoztatási és szociális 

problémáinak kezelése 

 a határ menti térségek elérhetőségének fejlesztése és a határon átnyúló kapcsolatainak 

erősítése  

Hosszútávon:  

 Magyarország meghatározó makro-regionális és térszervező szerepe 

 Budapest makro-regionális vezető szerepe 

 városhálózat és várospolitika, korszerű és minőségi életet biztosító városok 

 városok és várostérségek átfogó, városhálózati együttműködéseken alapuló fejlesztések 

 vidéki térségeink gazdasági és kulturális alapokra helyezett megújítása, város-vidék 

kapcsolatok megújítása 
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 a vidéki térségek tehetséggondozó hálózatainak fejlesztése 

2.1.2 NEMZETI JÖVŐKÉP ÉS CÉLRENDSZER  

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.  
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2. ábra: Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célrendszere 

 

(Forrás: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal) 
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3. ábra: Az OFTK területi jellegű specifikus céljainak kapcsolódása az uniós és a hazai célkitűzésekhez 

 

(Forrás: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal) 

2.1.3 Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán  

A leszakadó térségek többletforrásokkal való támogatása a jövőben is fontos területfejlesztési feladat, 

azonban egyre fontosabb, hogy a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott külső és belső 

perifériák, térségek felzárkóztatása külső segítséggel, de alapvetően belső erőforrásaikra építve 

történhet. 

A humán, társadalmi, természeti és gazdasági erőforrások feltárásával, kiaknázásával és térségben 

tartásával, a helyi gazdaság dinamizálásával a klasszikus versenyképesség szempontjából hátrányban 

lévő térségek is relatív versenyképességre tehetnek szert és egy fenntartható pályára lépve ismét 

bekapcsolódhatnak az ország vérkeringésébe, megállítva az ország területi szétszakadását, a 

szegénység újratermelődését. 
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Csökkenteni kell az életkörülményekben és a létbiztonságban az évtizedek során kialakult nagy 

különbségeket a térségek és esetenként településrészek között. Közös fejlesztés- és területpolitikai 

felelősség a leszakadt térségek hosszú távú, célzott programok keretében történő felzárkóztatása.   

Fejlesztési tématerületek 2014–2020 között 

1. Területi integráció, területfejlesztés, városfejlesztés 

2. Vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek 

3. Budapest és térsége fejlesztése  

4. Kárpát-medencei, Duna-menti nemzeti és európai területi együttműködés 

Térszerkezeti jövőképünk  

Az ágazati fejlesztések területi összehangolása és az eltérő adottságú térségek eredményes fejlesztése 

egy komplex stratégiai térszerkezeti víziót igényel. Az OFTK térszerkezeti jövőkép felvázolásával 

átfogó keretet ad:  

 Kijelöli az egyes sajátos tematikájú lehetőségeket hordozó és kihívásokkal küzdő beavatkozási 

térségtípusokat és térszerkezeti elemeket. 

 A városias és vidékies terek fejlesztésének prioritásait, általános küldetését is megadja. 

 Önálló szempontokat határoz meg a térszerkezet szempontjából kiemelten fontos mobilitást, a 

térhasználati elveket és ágazati területi orientációt illetően.  

A térszerkezeti jövőképünket összesítve kirajzolhatók azok a funkcionális térségek, melyek 

arculatában meghatározó – vagy a jövőben szándékoltan azzá válik – egy-egy nemzeti szinten is 

jelentős gazdasági, társadalmi vagy környezeti feladat ellátása. Az adott térség elsősorban e 

feladatellátással kapcsolódik a nemzeti szintű társadalmi és területi munkamegosztásba. A funkciók 

kívánt térségi és településhálózati szintű kiosztását szemlélteti az alábbi térkép.  

Ezek nem kizárólagos és semmiképpen nem szabályozási jellegű térségek. A „túlnyomóan települési 

funkciójú területek” például csak az országos léptékben is jelentős városias és ahhoz kapcsolódó 

agglomerációs területeket képviselik. A természetközeli gazdálkodás sem korlátozódhat a környezeti 

meghatározottságú gazdálkodás tereire, de ott kiemelt fontosságú. 
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4. ábra: Funkcionális térségek 

 

(Forrás: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal) 

Új területfejlesztési megközelítések  

A változó globális és hazai folyamatokhoz igazodva a területfejlesztési politika szemléletének, 

megközelítéseinek megújítása is szükséges. A területfejlesztés központi célját képező, a gazdasági és 

társadalmi fejlettségben megmutatkozó területi különbségek csökkentése, kiegyenlítése mellett új 

szempontok érvényesítése szükséges. A hatékonyabb, a hazai sajátosságokra épülő fejlődést szolgáló 

térszerkezet kialakítása az alábbi fő elvekre épül: 

 Makro-regionális térkapcsolatok feltárása 

 Többközpontú fejlődés 

 Város-vidék együttműködés 

 Természeti erőforrásainkat védő térszerkezet 

 Beruházásösztönző térszerkezet 

 Periférikus térségek becsatolása az ország társadalmi-gazdaság vérkeringésébe 
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 Autonóm (importkiváltó) térségek 

 Új középszint: új megyei szerepek 

 Város és vonzáskörzete, mint funkcionális alapegység 

Többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat-fejlesztés 

A területpolitika egyre sürgetőbb feladata Budapest túlnyomó súlyának kiegyensúlyozása. Ezzel 

együttesen a helyi, térségi gazdaságélénkítést, az innovációs képesség és a társadalmi jólét 

helyzetének javítását is el kell érni. 

E célok elérése érdekében az ország egészére kiterjedő, hálózati szemlélettel működő, valamint 

települési adottságokat és lehetőségeket egyaránt figyelembe vevő területi tervezési folyamatra van 

szükség a városok vonatkozásában. A városhálózat fejlesztésének szempontjai: az ország 

többközpontúságának, a decentralizált térszerkezetnek és a hálózatos térszerkezetnek a biztosítása. 

5. ábra: Városhálózat 

 

(Forrás: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal) 
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A területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés  

A magyarországi válságterületek kialakulásukban és problémarendszerükben két jól elkülöníthető 

csoportot alkotnak. Az egyik a vidékies térségeké, amelyek részletes fejlesztési céljait a vidéki 

térségek megújítását taglaló fejezet tartalmazza. Másik csoportjuk az ipari válságövezeteké.  

Igen hasonlóak a magas arányú roma népességgel rendelkező térségek is. Azonban a szegregáció 

csökkentésében és a roma közösségek társadalmi problémáinak megoldásában a szokásos gazdaság és 

térségfejlesztésen túlmutató megközelítés szükségessé teszi önálló fejlesztési célok kijelölését.  

Fejlesztéspolitikai feladatok: 

 A foglalkoztatás bővítése, a lakosság képzettségbeli szintjének emelése. 

 A térségközpontban elérhető szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztése, illetve 

méltányos elérhetőségének megteremtése. 

 A közlekedési, kommunális infrastruktúra biztosítása, fejlesztése az életminőség javítása és a 

foglalkoztathatóság érdekében. 

 Közösségépítés, a társadalmi kohézió erősítése, a térségek közösség megtartó erejének 

növelése. 

 Az egészség- és környezettudatosság formálása a lakosság körében, az egészségügyi és 

szociális szolgáltatások fejlesztése. 

 A köznevelés komplex, integrált szemléletű fejlesztése a leszakadó térségek, társadalmi 

rétegek integrációjának segítésében 

 A térségek lakossága számára a mobilitás lehetőségeinek megteremtése a munkahelyekkel 

jobban ellátott és kedvezőbb életkörülményeket biztosító helyszínekre. 

 



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

21 

6. ábra: Elmaradott térségek 

 

(Forrás: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal) 

Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása  

A tudáshoz, a munkaerőhöz a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés meghatározó a 

térségek gazdasági fejlődésében. Ezért elengedhetetlen, hogy megfelelő minőségű, mennyiségű, 

valamint a területi sajátosságokat figyelembe vevő és kiszolgáló közlekedési rendszer jöjjön létre.  

Figyelembe kell venni azonban, hogy az elérhetőség nem csak a mobilitás (közlekedés) 

mennyiségének és minőségének fokozásával javítható, hanem keresleti oldalról az utazási igények 

csökkentésével, valamint egyéb alternatív megoldásokkal, például az infokommunikációs 

szolgáltatások fejlesztésével is.  

A tudás- és információáramlás globális hálózataihoz való könnyű hozzáférés ma már gyakran a 

közvetlen, földrajzi közelségből adódó fizikai kapcsolatoknál is nagyobb jelentőséggel bír. Ezért 

szükség van a technológiai infrastruktúra kiépítésére (vezeték nélküli internet-hozzáférés a 

közhasználatú tereken, szélessávú internet-hozzáférés minden településen) és a digitális 

írástudatlanság felszámolására is.  
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A közlekedési infrastruktúra kötött és állandó jellegéből fakadóan ellentmondásban van a 

globalizációs folyamatok változékonyságával és gyorsaságával. Ahhoz, hogy a hosszú távra tervezett 

létesítmények alkotta hálózat megfelelően alkalmazkodni tudjon a gyors változásokhoz és azokhoz a 

körülményekhez, amelyek a jelen pillanatban még nem ismertek, fokozott rugalmassággal kell 

rendelkeznie.  

A rugalmasságot elsősorban az alternatív útvonalak és közlekedési módok biztosításával lehet 

garantálni, tekintettel az eltérő területtípusok igényeire.  

Kiemelkedően fontos szempont a közlekedési rendszer fenntarthatóságának biztosítása gazdasági, 

környezeti és társadalmi szempontból is. A beruházásoknál a gazdasági és társadalmi jólét 

maximalizálására, és a negatív környezeti hatás minimalizálására kell törekedni.  

7. ábra: Stratégiai kapcsolatok szerkezete 

 

(Forrás: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal) 
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Térszerkezeti és térhasználati elvek  

A térségi fejlesztésekben, a terület- és vidékfejlesztési beavatkozásokban, valamint a szakágazati 

fejlesztéspolitikákban mind a tervezésben, mind a végrehajtás során tekintettel kell lenni a természeti 

erőforrásokat védő térszerkezetre és a fenntarthatóságot biztosító területhasználatra.  

8. ábra: Értékes természeti erőforrások: fenntartható tájgazdálkodás 

 

(Forrás: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal) 
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A területfejlesztés és a területrendezés összehangolása  

Az OFTK és az Országos Területrendezési Terv elvei és szempontrendszere legyen közös. A 

dokumentumok közötti feladatmegosztást a jogszabályok rögzítik, azonban a közös elvekre épülve 

meg kell találni azokat a pontokat, ahol egymásra épülhet a két terv és hozzájuk kapcsolódóan a helyi 

jellegű területfejlesztési és területrendezési tervek és az ezekhez köthető projektek. 

9. ábra: A területfejlesztés és a területrendezés összehangolt tervezési ciklusa 

 

(Forrás: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal) 

Stratégiánk összhangban van Veszprém Megye Területfejlesztési Programjával és Területrendezési 

Programjával is, amelyek tökéletesen illeszkednek az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióhoz, ezáltal a Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című 

projekt illeszkedése az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz is teljesnek mondható. 
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2.2 Veszprém Megye Területfejlesztési - Stratégiai Program 2014-2020 

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció a megye jövőképét és átfogó célját az alábbiak 

szerint említi: 

„A megye jövőképe olyan távlatot rajzol fel, amelyben - a Nemzeti Fejlesztési Koncepcióban kitűzött 

országos szintű stratégiai célkitűzések megvalósulásától is függő ütemben és mértékben - Veszprém 

megyében: 

 a helyi erőforrások széleskörű kihasználásával erősödik a gazdaság úgy az ipari ágazatok, mint 

a mezőgazdaság, illetve a szolgáltatások vonatkozásában, 

 erősödik a gazdaság térségi beágyazottsága, nő a versenyképessége 

 javulnak a lakosság életkörülményei, 

 a gazdaság minden versenyképes szektorában javulnak a fejlődési lehetőségek, 

 nő a foglalkoztatás, az aktív korú lakosság minden rétege és a tenni kívánók számára esély 

lesz a munkavállalásra, illetve a megélhetést biztosító önfoglalkoztatásra, 

 a X XI. századi innovatív, tudás alapú gazdasági ágak, szolgáltatások é s intézmények megyei 

jelenléte megerősödik; 

 a helyi szereplők együttműködése révén a megtermelt jövedelmek lehető legnagyobb része a 

megyén belül marad, a térség gazdasági szereplőit és polgárait gazdagítja; 

 fejlődnek a települések, javul a környezet állapota és a lakosság életminősége, 

 nő a megye népességmegtartó és népességvonzó képessége, amelynek eredményeként 

csökkennek a megyén belül jelentős területi társadalmi-gazdasági különbségek, a m 

ultikulturális é s érdektagolt helyi társadalom konfliktusai j ól kezeltek. 

 javulnak a gazdaságfejlesztés infrastrukturális feltételei úgy a K-Ny irányú közúti és vasúti, 

mint az É-D-i irányú közúti és vasúti (Veszprém – Győr) kapcsolatok vonatkozásában, 

megvalósul az M8-as autópálya kiépítése Ausztria határáig, 

 a belső közlekedési hálózat javításával valamint a közösségi közlekedés feltételei javításával 

javul a munkahelyek és az ellátást biztosító központok elérhetősége,  

 az információs társadalom legújabb vívmányai elterjedtek, és alkalmazásuk megjelenik a 

gazdasági és társadalmi életben, 
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 megvalósulnak klímavédelmet és az energiahatékonyságot szolgáló fejlesztések, nő a 

megújuló energia termelésének és felhasználásának súlya és aránya úgy a megye 

gazdaságában, mint településeiben és a háztartásokban, 

 a (Székesfehérvár) Várpalota – Veszprém – Ajka gazdasági és innovációs tengely a térségi 

gazdaságfejlesztés és a tudásipar meghatározó célterületévé válik, bővül Pápa gazdasága és 

Győr gazdaságával való együttműködése,  

 a Székesfehérvár – Veszprém gazdasági és innovációs tengely a térségi gazdaságfejlesztés és a 

tudásipar meghatározó célterületévé válik, megvalósul az M8as autópálya kiépítése Ausztria 

határáig, bővül a gazdasági együttműködés Ajka és Várpalota vonatkozásában, valamint Pápa 

és Győr gazdasági együttműködése, 

 erősödik a táji-, természeti erőforrások fenntartható használata és a helyi potenciálokra és 

termelési hagyományokra, valamint a bővülő értékesítési lehetőségekre alapozva nő a helyben 

termelt és felhasznált egészséges élelmiszer mennyisége és aránya, 

 kialakulnak a térségi sajátosságokat figyelembe vevő tájgazdálkodás feltételei, a táji, 

természeti adottságokra és kultúrtörténeti hagyományokra épülve, a helyi környezeti 

feltételekhez igazodva javul a vidéki térségek értékteremtő képessége, szerepe az e 

térségekben való megélhetésben, a vidék népesség- és képességmegtartásában, 

 kiteljesedik a térségi sajátosságokkal bíró szőlőtermesztés és borászat, a helyi karaktert adó 

egyedi termékek termesztése és feldolgozása, 

 a települések megőrzik és gazdagítják természeti- és épített értékeiket, ápolják helyi 

hagyományaikat, amelyek így a fejlesztés erőforrásaivá válnak, 

 javul a megye térszerkezete, azon belül javul az egyes települések szerkezete is, a 

társadalmilag indokolt és a gazdasági fejlődéssel összehangolt ütemben folytatódik a 

városközpontok funkcióbővítő megújítása és megkezdődik a vidéki településeken a helyi 

értéket és karaktert hordozó településközpontok és településrészek revitalizálása, 

 bővülnek a zöldfelületek, egyaránt növekszik azok használati értéke és biológiai aktivitása, 

fokozatosan kialakulnak a települések zöldfelületi rendszerei (hálózatai), 

 tovább nő a megye erdősültsége, javul az erdők állapota és ez egyaránt hozzájárul a térségi 

gazdaság erősödéséhez, az ökológiai-, a turisztikai- és rekreációs potenciál növekedéséhez, 
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 bővül a turizmus, javulnak a vendégül látás feltételei, a Balaton-felvidék kihasználja a 

kiemelkedő turisztikai potenciáljában rejlő lehetőségeket, kialakul a Balaton-felvidék és a 

Bakony turisztikai és fejlesztési együttműködése, 

 Veszprém megyei jogú város integrálódik a Balaton Kiemelt üdülőkörzetbe, 

 a Bakonyalja térségében bővülnek a falusi vendéglátás, a rekreáció lehetőségei, javulnak 

annak feltételei, térségi együttműködései, 

 biztosítottak és elérhetők az alap-, a közép-, valamint a felsőfokú minőségi oktatás és a 

képzés, valamint a munkaerő-piaci igények változásához való alkalmazkodást biztosító 

élethosszig való tanulás feltételei,  

 kialakul a lakosság s okoldalú ellátásának hatékony rendszere, biztosított a z intézményhálózat 

elérhetősége, 

 Veszprém erősödik, mint a felsőfokú képzés és a térségi gazdasággal együttműködő innováció 

regionális központja a Székesfehérvárral és a hazai pólusvárosokkal, valamint a Közép-Kelet 

Európai Országok g azdasági központjaival való együttműködésben. 

 tovább nő a születéskor várható élettartam, a megye településein biztosítottak az egészséges 

élet megőrzésének, illetve a gyógyulás feltételei,  

 megőrződnek a gazdag hagyományok és tradíciók, 

 nő a kultúra szerepe a térségi és a helyi identitás erősödésében, nő a kultúra szerepe a térség és 

a települések fejlődésében (fejlesztésében),  

Veszprém megye jövőképe egy dinamikusan megújuló harmóniát tükröz, annak megteremtését vetíti 

előre. A megyei fejlesztési koncepció átfogó célja tehát ennek a harmóniának megteremtése, olyan 

vonzó, élhető és versenyképes térség kialakítása, amely az itt élők, és az ide látogatók szélesen 

értelmezett „jól lét”-ének is feltétele.” 

2.3 Foglalkoztatás-szakpolitikai stratégiai dokumentum 2014-2020 

Az ország foglalkoztatás terén tapasztalható jelentős elmaradására tekintettel, valamint figyelembe 

véve a demográfiai trendeket, a Kormány legfontosabb gazdaság- és fejlesztéspolitikai céljának a 

foglalkoztatás bővítését tűzte ki. Ez összhangban van az uniós célkitűzésekkel is, hiszen az Európa 

2020 stratégia keretében kitűzött egyik fő uniós cél a foglalkoztatás növelése, és 2020-ra a 20-64 éves 

népesség körében 75%-os foglalkoztatási ráta elérése az EU-ban. 
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A magyar Kormány középtávú célja az uniós foglalkoztatási célkitűzéssel való konvergencia, és egy 

modern, versenyképes, rugalmas hazai munkaerő-piac, ahol: 

• számottevő munkahelyteremtés valósul meg az elsődleges munkaerő-piacon, 

• megfelelően képzett versenyképes munkaerő áll rendelkezésre, 

• gyors és hatékony munkaerő-piaci státusz-váltások valósulnak meg, 

• a munkanélküliek és inaktívak elhelyezkedését hatékony, személyre szabott munkaerő-

piaci szolgáltatások segítik, 

• a leghátrányosabb helyzetűek számára átmeneti foglalkoztatási lehetőségek állnak 

rendelkezésre, 

• a munkaerő-piaci szereplők a változásokhoz rugalmasan tudnak alkalmazkodni, 

• a foglalkoztatási formák és képzési utak figyelembe veszik az egyéni élethelyzeteket. 

Mindehhez hazai szinten mind a munkaerő kereslet bővítésére, mind a munkaerő kínálat mennyiségi 

és minőségi fejlesztésére szükség van. A kereslet élénkítése elsősorban a gazdaságpolitika, 

gazdaságfejlesztés eszközeivel érhető el, míg a munkaerő aktiválása és foglalkoztathatóságának 

javítása a foglalkoztatáspolitika egyik legfőbb feladata. 

Specifikus célok: 

• A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése. 

• A fiatalok aktiválása, munkába állásuk ösztönzése és foglalkoztathatóságuk javítása. 

• A munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása. 

• A munkaerő versenyképességének javítása. 

• A gazdasági igényekhez igazodó szak- és felnőttképzési intézményrendszer 

kialakítása. 

• A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása. 

• A szociális gazdaság fejlesztése. 

2.4 Gazdaságfejlesztési es Innovációs Operatív Program (GINOP) 

A Széchenyi 2020 program keretében a legmeghatározóbb szerepe Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

Operatív Program –nak, vagyis a GINOP-nak tulajdonít a kormányzat. A GINOP-ra jutó költségvetési 

juttatás összege 2014-2020 között összesen 7.684.204 174 EUR. 
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A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, GINOP céljai: 

 Versenyképes KKV szektor, 

 Ipari termelés, szolgáltatások és hálózatok, 

 Kreativitás és tudásgazdaság fejlesztése, 

 Innováció és kutatás-fejlesztés, 

 Infokommunikációs technológia fejlesztése, 

 Rekreációs, egészségügyi szolgáltatások és turizmusfejlesztés, 

 Kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatás ösztönzése, és üzleti 

környezet fejlesztése. 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, GINOP prioritásai: 

1. Kis- és középvállalkozások fejlesztés (KKV fejlesztés) 

A KKV fejlesztést szolgáló GINOP 1. prioritásra fordítandó forrás 1.308.619.971 EUR összeg. Ezen 

GINOP prioritás keretében kerülnek kiírásra a Széchenyi 2020 uniós pályázatok meghirdetése során a 

vállalkozói kultúra terjesztését (pl. tanácsadás, üzleti modell, üzleti terv, piackutatás), a modern üzleti 

infrastruktúra megteremtését (pl. logisztikai központok, ipari parkok), a kapacitásbővítést (pl. eszköz- 

és géppark fejlesztés, telephelyfejlesztés), növekedésorientált KKV-knak, valamint a hálózatosodást 

és piacra jutás elősegítését (pl. beszállítók, klaszterek, külpiacra jutás, turisztikai desztináció), 

elősegítő uniós támogatások. 

2. Kutatás-fejlesztés, innováció (K+F+I) 

A Kutatás-fejlesztés, innováció (K+F+I) GINOP 2. prioritásra fordítandó forrás 1.396.219.898 EUR 

összeg. Ezen GINOP prioritás keretében kerülnek kiírásra a Széchenyi 2020 uniós pályázatok 

meghirdetése során a vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának ösztönzését (pl. termékfejlesztés, 

kapacitásfejlesztés, innovációs szolgáltatások és tanácsadás), a stratégiai K+F+I együttműködések 

támogatásét (pl. vállalkozások és kutatóhelyek közös K+F projektje, versenyképességi és kiválósági 

programok, S3 fókusz), valamint a K+F+I infrastruktúra és kapacitások bővítését a nemzetközi 

kiválóság érdekében (pl. kutatóhelyi műszerállomány, ELI program, ESFRI projektek), elősegítő 

uniós támogatások. 

3 Vállalkozói infokommunikációs fejlesztések (IKT) 
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Az infokommunikációs fejlesztések (IKT) GINOP 3. prioritásra fordítandó forrás 460.283.830 EUR 

összeg. Ezen GINOP prioritás keretében kerülnek kiírásra a Széchenyi 2020 uniós pályázatok 

meghirdetése során a versenyképes IKT szektor fejlesztését (pl. IKT termékek és szolgáltatások 

fejlesztése), a digitális gazdaság fejlesztését (pl. IKT eszközök, szolgáltatások vásárlása, bevezetése 

vállalkozások számára), a digitális felzárkózás és közösségi hozzáférést (pl. hátrányos helyzetű 

területek Internet elérése, e-szolgáltatások bővítése), valamint a szélessávú hálózatok fejlesztésé 

(vállalkozások, állam, önkormányzat, egyházak), elősegítő uniós támogatások. 

4. Vállalkozói energiahatékonyságot elősegítő fejlesztések (Energia) 

A vállalkozói energiahatékonyságot elősegítő fejlesztések (Energia), GINOP 4. prioritásra fordítandó 

forrás 186.726.161 EUR összeg. Ezen GINOP prioritás keretében kerülnek kiírásra a Széchenyi 2020 

uniós pályázatok meghirdetése során az Energiahatékonyság és megújuló energia növelését a 

vállalkozások körében célzó uniós támogatások.  

Ezen belül olyan uniós pályázatok megjelenése valósul meg, mely az épületek hőszigetelése, fűtés 

korszerűsítése, nyílászárók cseréje, világítás korszerűsítése (stb.), az energiahatékonyság érdekében 

épületek fejlesztése megújuló energiák, pl. napkollektor, napelemek, hőszivattyúk, szellőztető 

rendszerek bevezetése révén, valamint a vállalati termelési folyamatok fejlesztése az 

energiafelhasználása racionalizálása révén (pl. biomassza, vízenergia, hulladék hő, napelem). 

5. Foglalkoztatás és képzés (Foglalkoztatás) 

A Foglalkoztatás és képzés (Foglalkoztatás), GINOP 5. prioritásra fordítandó forrás 1.737.398.564 

EUR összeg. Ezen GINOP prioritás keretében kerülnek kiírásra a Széchenyi 2020 uniós pályázatok 

meghirdetése során az álláskeresők és inaktívak foglalkoztatásának elősegítését (pl. munkaerőpiaci 

szolgáltatások fejlesztése, társadalmi célú vállalkozások támogatása), a fiatalok munkaerőpiaci 

integrációját (pl. gyakornoki helyekhez való hozzáférés, vállalkozásindítás), Ifjúsági Garancia 

program megvalósítását, a vállalkozások és munkavállalók alkalmazkodóképességének javítását (pl. 

rugalmas vagy atipikus foglalkoztatás, jogszerű foglalkoztatás bővítése), az egész életen át tartó 

tanulás (pl. képzések, továbbképzések, digitális írástudatlanság), valamint a szakképzés és 

felnőttképzés fejlesztését elősegítő uniós támogatások. 

6. Turizmusfejlesztés (Turizmus) 

A Turizmusfejlesztés (Turizmus), GINOP 6. prioritásra fordítandó forrás 419.557.548 EUR összeg. 

Ezen GINOP prioritás keretében kerülnek kiírásra a Széchenyi 2020 uniós pályázatok meghirdetése 
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során az országos, vagy nemzetközi jelentőségű, megyéket átívelő, központi koordinációt igénylő 

turisztikai fejlesztéseket célzó uniós támogatások.  

Ezen belül olyan uniós pályázatok megjelenése valósul meg, mely a hálózatos fejlesztések (pl. 

Bejárható Magyarország Keretprogram, zarándokutak) megvalósítását, a kulturális örökséghelyszínek 

integrált fejlesztését (pl. kastélyok, várak fejlesztése), a természeti örökséghelyszínek (pl. Nemzeti 

parkok) fejlesztését, és a gyógyhelyek fejlesztését teszik lehetővé. 

7. Pénzügyi eszközök 

A Pénzügyi eszközök, GINOP 7. prioritásra fordítandó forrás 2.175.398.202 EUR összeg. Várható 

intézkedések: vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférés javítása. 

2.5 Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program (EFOP) 

Az EFOP az Európai Bizottság által elfogadott, 2014-2020-as időszakra vonatkozó 9 operatív 

program közül az egyik. Az Európa 2020 ezen operatív programok keretén belül kívánja elérni a 

következő évtizedre szóló 11 célterülethez tartozó célkitűzéseit. Az EU-val kötött Partnerségi 

Megállapodáshoz az EFOP a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával tud 

hozzájárulni.  

Az EFOP a 4. nemzeti prioritást (a társadalmi felzárkóztatási és népesedési kihívások kezelése, 

valamint a jó Állam) segíti megvalósítani 7 beavatkozási területen keresztül: 

1. Szegénység elleni küzdelem 

2. Társadalmi kohézió erősítése 

3. Egészségmegőrzés és egészségügyi fejlesztések 

4. A köznevelés minőségének fejlesztése kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás 

csökkentésére 

5. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése 

6. Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók 

körében és a kutatás-fejlesztésben 

7. Jó Állam megerősítése 
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Prioritási tengelyek és finanszírozás 

Az EFOP a 7 beavatkozási terület fejlesztéséhez 7 prioritási tengelyt határozott meg. Ezek 

finanszírozására két alap szolgál: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Európai Szociális 

Alap (ESZA). A program teljes költségvetése az Uniós támogatás 10,94%-a hozzávetőlegesen 800 

Mrd Ft. Ebből 7%, 52,3 Mrd Ft teljesítménytartalék, ami csak 2019-et követően lesz felhasználható, 

ha az adott tartalékhoz kapcsolódó 2 indikátor 2018-as célértéke teljesül. 

Az operatív program 64,6%-a az ESZA-ból, míg 35,4%-a az ERFA-ból tevődik össze. 

 Az EFOP 52%-a a 9. tematikus célra, azaz a társadalmi befogadás előmozdítására és a 

szegénység elleni küzdelemre jut. 

 Az EFOP 36,6%-a a 10. tematikus célra, az oktatásba való beruházásokra, a készségekre és az 

egész életen át tartó tanulásra fordítódik. Kiemelt célterület az EU2020 Stratégiában foglalt 

korai iskolaelhagyások csökkentése (a beavatkozások egymással szoros tartalmi és időbeli 

összhangban vannak). 

 Az operatív program ezen kívül két tematikus célt részben fed le. Az 1. tematikus célon belül 

(a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése) a kutatás, a technológiai 

fejlődés és az innováció ösztönzése posztgraduális képzések kidolgozása, kutatói képzési 

programok, valamint a felsőoktatási intézmények, kutató- és technológiai központok és 

vállalkozások közötti hálózatépítő tevékenységek és partnerségek révén elnevezésű beruházási 

prioritást tartalmazza. Erre az operatív program 5,9%-a került allokálásra. A tematikus cél 

egyéb fejlesztéseit a GINOP és a VEKOP tartalmazza. 

 A másik, az EFOP által részlegesen lefedett cél az intézményi kapacitások és a közigazgatás 

hatékonyságának fokozása (11. tematikus cél), melyből a közigazgatási szervek és 

közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának növelésébe történő 

beruházások, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a felelősségteljes kormányzás 

megvalósítása elnevezésű beruházási prioritás. 
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1. táblázat: EFOP prioritási tengelyei és forrásmegosztásuk 

Prioritási tengely  Finanszírozó alap  Keretösszeg  Megoszlás  

1. Infrastrukturális 

beruházások a 

társadalmi befogadás 

területén 

ERFA 128,4 Mrd Ft 16,05% 

2. Befogadó társadalom ESZA 287,4 Mrd Ft 35,93% 

3.Infrastrukturális 

beruházások a 

gyarapodó tudástőke 

területén 

ERFA 133,8 Mrd Ft 16,72% 

4. Gyarapodó tudástőke ESZA 190,6 Mrd Ft 23,83% 

5. Jó Állam ESZA 30,64 Mrd Ft 3,83% 

6.Helyi stratégiák 

megvalósítása, 

társadalmi innováció és 

transznacionális 

együttműködés 

ESZA 11,68 Mrd Ft 1,46% 

7.Technikai 

segítségnyújtás 
ESZA 17,44 Mrd Ft 2,18% 

 

A fenti táblázatban láthatók az EFOP prioritási tengelyei és forrásmegosztásuk. A program úgy épül 

fel, hogy a prioritási tengelyekhez több specifikus célt rendelnek. A specifikus célok mindegyikéhez 

tartozik több konkrét intézkedés, amiket tovább bontanak úgynevezett alintézkedésekre. Az EFOP-

ot összesen 20 speciális célkitűzésre és 29 intézkedésre tagolták. 

1. prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén 

1. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: A szegénység és hátrányos helyzetek átöröklődésének 

megakadályozása. 

Az intézkedés olyan beavatkozásokhoz biztosít infrastrukturális hátteret, amelyek a legkorábbi 

életkortól kezdve segítik a lakókörnyezeti, egészségügyi és szociokulturális hátrányokkal induló 

gyermekek sikeres felzárkózását a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, valamint a hátrányos 

helyzetű, szolgáltatáshiányos településeken. 
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2. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Minőségi közszolgáltatáshoz való hozzáférés fejlesztése 

A szegénység és a hátrányos helyzetek átörökítésének megakadályozása és összehangolt 

beavatkozásokat tartalmazó programok kivitelezése a mélyszegénységben élő, gyermekes családok 

felzárkózása érdekében. 

3. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Területi leszakadási folyamatok megállítása 

Cél a leghátrányosabb helyzetű térségekben illetve a szegregálódás által érintett településeken élők 

kikerülése a hátrányos helyzetből, mélyszegénységből. 

4.SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése 

Cél a társadalmi bizalom erősítése és a közösségekben rejlő erőforrások aktivizálása az ahhoz 

szükséges infrastruktúra biztosításával. 

2. prioritás: Befogadó társadalom 

5. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Foglalkoztathatóság fejlesztése 

Cél a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek, romák és megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztathatósága és munkaerő-piaci integrációjuk elősegítése. 

6. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése 

Cél a társadalmi együttélés és társadalmi cél erősítése a helyi közösségek fejlesztésével, a 

társadalmi szerepvállalás erősítésével és az esélyegyenlőség javításával. 

7. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: A szegénység, és hátrányos helyzetek átöröklődésének 

megakadályozása 

A cél három területet érint: a gyermekszegénység átörökítésének megakadályozása; a hátrányos 

helyzetű gyermekek és fiatalok esélyeinek növelése illetve az e célokat szolgáló szolgáltatások 

fejlesztése a hátrányos helyzetű településeken. 
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8. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Területi leszakadási folyamatok megállítása 

Cél a területi hátrányok csökkentése, a társadalmi kohézió erősítése, a társadalomból való kiszorulás 

és annak tovább örökíthetőségének elkerülése. Az intézkedés stabil alapot teremt a gyermekek 

iskolai oktatásához és majdani foglalkoztathatóságukhoz. 

9. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Egészségtudatosság növelése és egészségfejlesztés 

Cél a lakosság hosszú távú egészségtudatosságának fejlesztése, a betegségmegelőzés és az 

egészségügyi ellátások javítása. 

10. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Jobb minőségű közszolgáltatások nyújtása mindenkinek 

A specifikus cél a közszolgáltatást nyújtó intézmények dolgozóit célozza új életpálya kialakításával, 

az országon belüli elmaradott térségekbe irányuló mobilitás erősítésével, szervezeti működés 

korszerűsítésével, illetve szakmai, módszertani fejlesztésekkel.  

11. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Munkaerő-piaci integráció erősítése 

A foglalkoztatási szint növelése, valamint a szegénység elleni eredményes fellépés érdekében 

szükséges a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, elsősorban roma emberek 

foglalkoztatásának, öngondoskodó képességének fejlesztése a szociális gazdaságban rejlő 

lehetőségek kiaknázásával. 

3. prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 

12. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés infrastrukturális 

fejlesztése a gyarapodó tudástőke érdekében 

Az oktatási ágazat eredményessége, illetve fejlesztése szoros kapcsolatban áll a foglalkoztatás 

növelésével és a gazdasági növekedéssel, hiszen az oktatási ágazat célja elsősorban az, hogy a 

társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci elvárásokhoz alkalmazkodni tudó felelős állampolgárokat 

és munkavállalókat bocsásson ki a szocio-kulturális különbségek felszámolásával vagy legalább 

mérséklésével. A felsőoktatási reformok kiemelt célja a végzettségi szint növelése, ennek érdekében 

a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növelése, valamint a 

túlfutók és a lemorzsolódok számának csökkentése.  
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A reformok további célja egy olyan Európa- és világviszonylatban versenyképes felsőoktatás 

megvalósítása, mely nem csak a magyar fiatalokat serkenti a hazai továbbtanulásra, hanem ide 

vonzza a külföldi hallgatókat és oktatókat is. 

Egyik intézkedés a gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése: az 

intézkedés célja az oktatási rendszert átfogó fejlesztések infrastrukturális megalapozása, támogatása 

az közneveléstől a felsőoktatásig bezárólag, beleértve a nem formális és informális tanulási terek 

oktatási-képzési infrastruktúrával, eszközökkel való felszerelését. 

4. prioritás: Gyarapodó tudástőke 

13. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése 

Cél a minőségi és méltányos köznevelés megteremtése: esélyteremtő szerepének javítása, a 

képzettségi szint növelése és a korai iskolaelhagyás arányának csökkentése. A köznevelés ágazat 

teljes standard irányítási, minőség értékelési rendszerének kialakítása. 

14. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése 

A felsőoktatás mennyiségi kibocsátásának növelését egyfelől a felsőoktatáshoz való hozzáférés 

szélesítése, másfelől a képzési előmenetel erősítése, a lemorzsolódás csökkentése révén kívánjuk 

elérni. Mindkettő esetében kiemelten fontos az esélyteremtés és a szociális dimenzió bővítése a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felsőoktatásba való integrációja révén  

A felsőoktatás minőségi színvonalának emelése területén az elvárt általános eredmény a nemzetközi 

versenyképesség növelése és a nemzetközi minőségi sztenderdeknek való megfelelés.  

15. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a humán 

területeken 

Az intelligens szakosodás keretében a kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények, klinikák, 

egészségügyi kutatóintézetek, kutatókórházak profiljának specializálása és rájuk építve a 

tudásháromszög kiépítése, azaz az oktatás – kutatás – innováció kapcsolódásának elősegítése.  

A vállalati és felsőoktatási – akadémiai intézményi együttműködések támogatása; az alapkutatások 

nemzetközi beágyazottságának növelése a Horizon2020 projektekben és az európai kutatási 



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

37 

hálózatokban, programokban való magas arányú részvétel elérésével, s ehhez hazai és európai 

kutatóhelyek közötti kapcsolatok erősítésével.  

A kutatói létszám növelése az utánpótlás biztosításával valamint a nemzetközi és szektorközi 

kutatói mobilitás ösztönzése. 

5. prioritás: Jó állam 

16. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: A közigazgatás hatékonyságának fokozása 

Cél az adminisztratív korlátok csökkentése az állampolgárok és vállalkozások számára a 

közigazgatás valamennyi területén. 

17. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Igazságügy korszerűsítése 

Cél az adminisztratív korlátok lebontása, a jobb jogi szabályozás elérése, a szakpolitikák közötti 

szinergia biztosítása, a közpolitikák hatékonyabb menedzsmentje, a közpénzek felhasználása során 

az átláthatóság, a feddhetetlenség és kiszámíthatóság javítása, továbbá a pénzügyi egyszerűsítés. 

6. prioritás: Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködés 

18. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Területi leszakadási folyamatok megállítása 

A felzárkózás politika helyi szintű megvalósítását segítő területi szintű együttműködések 

támogatása a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtása érdekében. 

19. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: A Befogadó társadalom és a gyarapodó tudástőke megújulási 

képességének növelése 

A társadalmi innováció és a transznacionális együttműködés eszközeinek alkalmazása annak 

érdekében, hogy a Befogadó társadalom és a Gyarapodó tudástőke által lefedett szakterületeken 

javuljon a társadalmi kihívásokra adható válaszok hatásmechanizmusa részint újszerű megoldások 

kidolgozásával és kipróbálásával, részint nemzetközi tapasztalatok megismerésével. 

7. prioritás: Technikai segítségnyújtás 

20. SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉS: Az Operatív Program műveleteinek eredményes és hatékony 

megvalósítása 
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Cél az operatív program előkészítési, menedzsment, monitoring és ellenőrzési tevékenységeinek 

eredményes ellátása, s az ahhoz szükséges adminisztratív kapacitás megerősítése. 

Horizontális alapelvek: 

1. Fenntartható fejlődés 

2. Esélyegyenlőség és anti-diszkrimináció: Az operatív program minden beavatkozásánál kötelező 

érvényre juttatni az esélyegyenlőség követelményét és a megkülönböztetés mentességet. Az EFOP 

fellép a nemek közötti esélyegyenlőség és a megkülönböztetés mentesség biztosítása, a nemen, faji 

vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális 

irányultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés megakadályozása érdekében. 

 Esélyegyenlőség 

 Esélyteremtés 

 A romák (hátrányos helyzetűek) társadalmi felzárkózásának elősegítése 

 Kezdeményezések, amelynek célja az elvek érvényesítése a projektek kiválasztása és 

megvalósítása során 

 Férfiak és nők közötti egyenlőség 

2.6 Európai foglalkoztatási stratégia 

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 
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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 

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: 

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

2. Az EU GDP-jének 3%-át a K+F-re kell fordítani 
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3. Teljesíteni kell a -20/20/20- éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket (ideértve 

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

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

generáció 40%-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel 

5. 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: 

1. 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 

2. A “Mozgásban az ifjúság” az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok 

munkaerőpiacra történő belépésének megkönnyítését szolgálja 

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

egységes digitális piac előnyeinek háztartások és vállalkozások általi kiaknázását tartja szem 

előtt 

4. 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 

5. 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 

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

és arra törekszik, hogy lehetővé tegye az emberek számára készségeik egész életen át 
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történő fejlesztését, hogy ezáltal növekedjen a munkaerőpiacon való részvétel, és - többek 

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

és kereslet 

7. 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 

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. 
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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 

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, 
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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. 

2.7 Helyzetértékelés 

Magyarországon és ezen belül Veszprém megyében is, az elmúlt 5 évben viszonylag 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 közel 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 

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 27 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 
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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 

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 közmunkásokat kivesszük a számításból, a munkanélküliségi ráta 8-9 

százalék között lenne, tehát továbbra sem kedvező a kép. 



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

45 

 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 közmunkásokat, 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. 

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. 

A vonatkozó gazdasági feszültséggócok azonosítása a jelen dokumentum mellékleteként szereplő 

Foglalkoztatási helyzetkép és elemzés 8.2. pontjában van részletezve. 

A vonatkozó munkaerő-piaci feszültséggócok azonosítása a jelen dokumentum mellékleteként 

szereplő Foglalkoztatási helyzetkép és elemzés 8.3. pontjában van kibontva. 
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A vonatkozó szakképzési feszültséggócok azonosítása a jelen dokumentum mellékleteként szereplő 

Foglalkoztatási helyzetkép és elemzés 8.4. pontjában van kibontva. 

A vonatkozó SWOT-elemzés a Foglalkoztatási helyzetkép és elemzés dokumentum 9. pontjában 

található. 
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3 Veszprém megyei és Veszprém Megyei Jogú Város járásának 

stratégiáinak illeszkedése 

A következő, 4.1. és 4.2. pontokban meghatározott célrendszerhez szervesen illeszkedik Veszprém 

Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktumának célrendszere, amennyiben a projekt átfogó 

célkitűzése „a foglalkoztatás bővülése és a lakosság életminőségének javulása érdekében a 

Veszprémi járás foglalkoztatási helyzetének javítása a munkaerő-piaci aktivitás növelése által”. 

A célok elérése érdekében a Veszprémi járásra kiterjedő foglalkoztatási együttműködés (paktum) 

keretében olyan képzési és foglalkoztatási programok megvalósítására kerül sor, melyek a 

munkaerő-piac bővítéséhez, a célcsoportok képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők 

együttműködésének erősítéséhez szükségesek. A fejlesztés hozzájárul a megyei és települési 

stratégiai célok eléréséhez, a gazdaság fejlődéséhez szükséges szakemberállomány biztosításhoz, és 

ezzel párhuzamosan a hátrányos helyzetű munkavállalók aktivizálásához. Ez utóbbi szempont 

kiemelten illeszkedik a megyei paktum „Az álláskeresők, kiemelten a hátrányos helyzetű személyek 

és inaktívak munkaerő-piaci helyzetének javítása” operatív céljához. 

A foglalkoztatási együttműködés a járás egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik, 

ugyanakkor ösztönzi, előkészíti, segíti a megyében megvalósuló további foglalkoztatási és 

gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, valamint segíti a megyei szintű koordinációt. 

Az ITP keretében az óvodák és bölcsődék infrastrukturális fejlesztése valósul meg, melynek 

keretében nemcsak korszerűsítés, de a megváltozott jogszabályi környezet (kötelező óvoda) 

következtében és a munkahelyek közelsége miatt a belvárosban jelentkező kapacitáshiány 

kielégítése is megtörténik.  

Alapvető cél a szolgáltatási színvonal emelése, az üzemeltetési költségek csökkentése, és – a 

bölcsődék fejlesztésén keresztül - a nők munkába állásának segítése. A foglalkoztatás bővítését 

segíti a helyi munkaerő-piaci szereplők együttműködése. 

Foglalkoztatási Paktum keretében a hátrányos helyzetű álláskeresők részére olyan programok 

tervezése valósul meg, amelyekkel az elsődleges munkaerő-piacon helyezkedhetnek el. Ehhez a 

versenyszférában működő cégek közreműködése is elengedhetetlen. Az érintett célcsoport 

foglalkoztathatóságát egyénre szabott szolgáltatások segítik.  



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

48 

A helyi gazdasági szereplők munkaerő ellátását igényeikhez igazított képzések szervezése 

biztosítja. A különösen hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásához foglalkoztatási 

támogatás nyújt kezdeti segítséget. 

Veszprém Megyei Jogú Város kiemelt figyelmet fordít a foglalkoztatás bővítésére a 

munkanélküliség megelőzésére, csökkentésére. Ennek érdekében olyan vállalkozói környezetet 

biztosít, amely ösztönzi a cégek beruházását, befektetését, segíti a működésüket. 

A megyei jogú városok integrált területfejlesztési programja a TOP 6 prioritás keretében 

lényegében azonos tematika szerint épül fel. Kapcsolata a megyei integrált területfejlesztési 

programmal alapvetően a város közigazgatási határán átnyúló fejlesztések esetében van. 

Veszprém Megyei Jogú Város integrált területfejlesztési programjában foglaltak alapján a 

megyeszékhely térségében megvalósítani kívánt üzleti infrastruktúra fejlesztési elképzelések 

támogatásának megalapozásánál szükséges a kapcsolatok vizsgálata.  

A foglalkoztatási együttműködések terén pedig mind a megyei szintű keret-megállapodás, mind a 

veszprémi területi munkaerőpiacra vonatkozó megállapodás kezdeményezését közös projektben 

indokolt elvégezni. Ez jelen projekt esetében is így van, tekintettel arra, hogy folyamatos az 

együttműködés mind a megyei önkormányzattal mind pedig a járások paktum szervezeteivel. 

A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum által megalkotott stratégia célja olyan programok 

megvalósítása, melyek támogatják a veszprémi munkanélküliek és inaktívak munkaerő-piacon 

történő elhelyezkedését is, ezáltal növelve a foglalkoztatás mértékét, a helyi vállalkozások számát.  

A megye és megyei jogú város projektjeinek összekapcsolódási pontjai az alábbiak: 

• Közös módszertan alkalmazása 

• Stratégiai célok, jövőkép összehangolása 

• Területi lehatárolások 

• Azonos értékrend 
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4 Veszprém megye foglalkoztatási stratégiájának célrendszere 

4.1 Megyei általános célok 

A veszprém megyei foglalkoztatási együttműködés 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. 

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. 
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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: (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 városrehabilitációs 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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10. ábra: Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködési Program 

 

4.2 Megyei specifikus célok 

4.2.1 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 Önkormányzati Hivatal 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.  
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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 

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 városrehabilitációs beavatkozásokat. 

A releváns TOP intézkedéshez kapcsolódó egyedi célkitűzés: A foglalkoztathatóság javítása és a 

helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése 

4.2.2 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. 
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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. 

A korcsoportok szempontjából hátrányos helyzetűnek tekinthetőek 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. 
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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 városrehabilitációs beavatkozásokat. 

A releváns TOP intézkedéshez kapcsolódó egyedi célkitűzés: A foglalkoztathatóság javítása és a 

helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése. 

4.2.3 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. 
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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 városrehabilitációs 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 Veszprém Megyei foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködésben tehát három operatív 

célt jelöltünk meg, ez az átfogó célrendszerünk, amelyhez eszközrendszert (projektterveket) 

rendelünk, ezek mentén tudjuk megvalósítani stratégiánkat. Az alábbi ábrában bemutatjuk, milyen 

projekteket kívánunk megvalósítani az egyes operatív célokon belül. Az ábrában látható, hogy 

egyes projektek több operatív célnál is fellelhetők, ez mutatja, hogy az operatív célok hogyan 

illeszkednek egymáshoz. A projektek vázlata a 4.4. pontban található! 
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11. ábra: Az operatív célok és a megvalósításukhoz rendelt projektek, valamint az operatív célok egymáshoz 

történő illeszkedése 

 

4.3 Megyei prioritások 

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 

Megyei szintet lefedő, átfogó paktum-rendszer létrehozása, 
melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják 

•A foglalkoztatási paktum üzleti kapcsolatainak kiépítése és fenntartása 
Veszprém megye gazdasági potenciájának fejlesztésére 

•A foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés megvalósulását 
támogató információs és monitoring rendszer létrehozása és működtetése 

Az álláskeresők, kiemelten a hátrányos helyzetű személyek és 
inaktívak munkaerő-piaci helyzetének javítása 

•Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási esélyének növelése 

•Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának segítése 

•A foglalkoztatási paktum üzleti kapcsolatainak kiépítése és fenntartása 
Veszprém megye gazdasági potenciájának fejlesztésére 

•Szakképzési és felnőttképzési kínálat munkaerő-piaci igényekhez való 
igazítása, megyei pályaorientációs és pályamódosítási rendszer létrehozása 

•A foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés megvalósulását 
támogató információs és monitoring rendszer létrehozása és működtetése 

A Veszprém megyei vállalkozások foglalkoztatási képességének 
javítása 

•A foglalkoztatási paktum üzleti kapcsolatainak kiépítése és fenntartása 
Veszprém megye gazdasági potenciájának fejlesztésére 

•Szakképzési és felnőttképzési kínálat munkaerő-piaci igényekhez való 
igazítása, megyei pályaorientációs és pályamódosítási rendszer létrehozása 

•A foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés megvalósulását 
támogató információs és monitoring rendszer létrehozása és működtetése 
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- M4. prioritás: A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint 

a 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. 

4.3.1 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. 
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A Veszprém megyei ITP a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó településrészek 

megújítására, valamint a hátrányos helyzetűek és az integrált programokba bevonandók 

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 
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kapcsolódó fejlesztések megvalósítását, melyet az ITP egyes intézkedések esetében a 

forrásfelhasználási módok között való nevesítéssel is támogat. 

4.3.2 Prioritások és tervezett intézkedések: 

1. Foglalkoztatási szint növelése 

 Munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése 

 Képzettségi szint fejlesztése 

 A munkába állást segítő infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztése 

2. Foglalkoztatók fejlesztése, vállalkozásfejlesztés 

 Befektetés ösztönzés 

 Önfoglalkoztatóvá válás ösztönzése 

3. Foglalkoztatási-Gazdaságfejlesztési Partnerség építése és fejlesztése, ernyőszervezeti 

tevékenység 

 Paktumszolgáltatások kialakítása, fejlesztése, összehangolása 

 Megyei, MJV és helyi paktum tevékenységek összehangolása, ösztönzése 

4.3.3 Horizontális célok: 

1. Esélyegyenlőség 

Mindenki számára elérhető szolgáltatások: a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Stratégia (VMFS) 

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 Veszprém Megyei Foglalkoztatási Stratégia (VMFS) hozzájárul a 

szegénység és a szegregáció leküzdéséhez, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, nemzetiségek 

és kisebbségi közösségek felzárkózásához, munkaerőpiaci integrációjához. 

Tudás- és információalapú fejlesztés: a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Stratégia (VMFS) 

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. 
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Közösségépítés: a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Stratégia (VMFS) előmozdítja, hogy a helyi 

közösségek tagjai kitalálják, szükség esetén újrafogalmazzák és megvalósítsák saját jövőképüket, 

küldetésüket, megerősítsék identitásukat, továbbá támogatja a helyi gazdaság és a helyi identitás 

kialakulását. 

Szolidaritás, együttműködés: a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Stratégia (VMFS) elősegíti az 

egyes szektorok (önkormányzati, vállalati, nonprofit) képviselőinek egymás közötti, valamint a 

helyi társadalommal való kapcsolatának javítását, kooperációs képességét. Nemzedékek közötti 

együttműködés: a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Stratégia (VMFS) megvalósítása során 

hangsúlyt kell fektetni az egyes generációk közötti kommunikációra és együttműködésre, különösen 

a munkahelyen belüli generációs konfliktusok kezelése tekintetében. 

2. Fenntarthatóság 

Hozzájárulás a helyi fenntarthatósághoz: a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Stratégia (VMFS) 

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 Veszprém Megyei 

Foglalkoztatási Stratégia (VMFS) 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 Veszprém Megyei Foglalkoztatási 

Stratégia (VMFS) 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 

szennyezésátterhelésekhez. 

Ágazati integráció: a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Stratégia (VMFS) és beavatkozásai 

elősegítik a fenntartható oktatáspolitika, fenntartható energiapolitika és fenntartható 

településfejlesztés, valamint az innovatív szociális szolgáltatások érvényre juttatását. 

Újrahasznosítás: a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Stratégia (VMFS) nyomán megvalósuló 

intézkedéseknek és projekteknek elő kell segíteniük a melléktermékek újrahasznosítását. 
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4.4 Intézkedések 

A 4.3 pontban említett intézkedéseket az egyszerűség és a transzparencia érdekében három komplex 

program (pillér) keretén belül kívánjuk megvalósítani, melyek során teljesülnek a horizontális célok 

is! 

1. pillér: Veszprém Megyei Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségi Program 

2. pillér: Veszprém Megyei Munkaerő-piaci Partnerség Program 

3. pillér: Veszprém Megyei Munkaerő-piaci Monitoring Program  

A pilléreken belül öt projektet valósítunk meg, amelyek által teljesülnek az operatív célok: 

1 Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási esélyének növelése 

2 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának segítése 

3 A foglalkoztatási paktum üzleti kapcsolatainak kiépítése és fenntartása Veszprém 

megye gazdasági potenciájának fejlesztésére 

4 Szakképzési és felnőttképzési kínálat munkaerő-piaci igényekhez való igazítása, megyei 

pályaorientációs és pályamódosítási rendszer létrehozása 

5 A foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés megvalósulását támogató 

információs és monitoring rendszer létrehozása és működtetése 
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12. ábra: A Veszprém Megyei Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Együttműködés alappillérei és a pilléreken 

belül megvalósítandó projektek 

1. pillér  

Veszprém Megyei Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségi Program 

 

1. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási esélyének növelése 

 

2. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának segítése 

 

2. pillér  

Veszprém Megyei Munkaerő-piaci Partnerség Program 

 

3. A foglalkoztatási paktum üzleti kapcsolatainak kiépítése és fenntartása Veszprém 

megye gazdasági potenciájának fejlesztésére 

 

4. Szakképzési és felnőttképzési kínálat munkaerő-piaci igényekhez való igazítása, 

megyei pályaorientációs és pályamódosítási rendszer létrehozása 

 

3. pillér  

Veszprém Megyei Munkaerő-piaci Monitoring Program 

 

5. A foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés megvalósulását támogató 

információs és monitoring rendszer létrehozása és működtetése 
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4.4.1 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 

arányú foglalkoztatottsági szint elérése a fent nevezett csoportokban. 
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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: 

- 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. 

- A gyermekes szülők számára szükséges kialakítani azt a támogatási rendszert, amely a 

szintén megosztja a munkáltatóval a munkavállaló terhét a gyermek elhelyezését illetően. 



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

65 

- Gyermek-felügyeleti és -megőrző feladatok ellátására alkalmas, szakintézményeket 

minősíteni kell, és erről tájékoztatni is kell a munkavállalókat. 

- 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 

4.4.2 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 
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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. 

 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. 
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 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 

 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.  

 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 
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 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 

 (Forrás: http://www.veszpremikamara.hu/hu/veszprem-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/hianyszakmak-9924?print=1) 

4.4.3 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. 
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 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 

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 
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13. ábra: A pillérek egymáshoz kapcsolódása a megvalósítandó projektekkel 

 

4.4.4 Projekttervek összefoglaló bemutatása 

2. táblázat: Projekt 1. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási esélyének növelése (1. pillérhez) 

Együttműködő partnerek: VEMKH Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, az Ajkai, Tapolcai és 

Zirci járások szociális intézményei, Veszprém Megyei Civil 

Hálózatért Közhasznú Egyesület, Veszprém Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 

A projekt célja: - A munkaerő-piaci szempontból hátrányt szenvedő csoportok 

munkaerő-piaci helyzetének javítása 

- A foglalkoztatási diszkrimináció csökkentése 

- Magasabb arányú foglalkoztatottsági szint elérése a 

célcsoportokban 

- Az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők 

foglalkoztatásának növelése 

- A célcsoportok társadalmi- és munkaerő-piaci integrációja 

- Szakmai együttműködési hálózat működtetése 

3. pillér:  

Veszprém Megyei Munkaerő-piaci Monitoring Program 

Projekt 5.  

A 
foglalkoztatási

- és 
gazdaságfejles

ztési 
együttműködé

s 
megvalósulásá

t támogató 
információs és 

monitoring 
rendszer 

létrehozása és 
működtetése 

2. pillér:  

Veszprém Megyei Munkaerő-piaci Partnerség Program 

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 

1. pillér:  

Veszprém Megyei Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségi 
Program 

Projekt 1.  

Hátrányos helyzetű 
munkavállalók 

foglalkoztatási esélyének 
növelése 

Projekt 2.  

Megváltozott 
munkaképességű 

munkavállalók 
foglalkoztatásának segítése 
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Célcsoport: - 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) 

- Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

- Közfoglalkoztatottak 

A projekt indokoltsága: 

 

A munkaerő-piacról kiszorult alacsony iskolai végzettségű 

álláskeresők, valamint inaktívak munkavállalási esélyei nagyon 

lecsökkentek, gyakorlatilag lehetetlen a spontán reintegrációjuk. 

Ehhez szükségesek a személyre szabott programok, felzárkóztató 

képzések. 

A projekt illeszkedése a 

stratégiához: 

2. operatív cél: Az álláskeresők, kiemelten a hátrányos helyzetű 

személyek és inaktívak munkaerő-piaci helyzetének javítása. 

A projekt kapcsolódása Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának 
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más fejlesztésekhez, 

projekthez: 

segítése. 

 

Tevékenységei: - Célcsoportok célzott munkaerő-piaci információkkal történő 

ellátása. 

- Egyénre szabott szolgáltatási csomagok kidolgozása az Ajkai, 

a Tapolcai és a Zirci járásokban, amelyek a célcsoportok 

tagjait segítik abban, hogy önálló életvitelre képessé váljanak. 

- Tanácsadási szolgáltatások: munkavállalási tanácsadás, 

álláskereséséi tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, 

informáló tanácsadás, pályakorrekciós tanácsadás, döntés 

előkészítő tanácsadás. 

- Pszichológiai támogatás. 

- Kulcskompetencia feltáró és fejlesztő csoportfoglalkozások.  

- Törekedni kell az atipikus foglalkoztatási formák 

megismertetésér, különös tekintettel a „HOME Office” jellegű 

munkavégzésre a gyermeküket egyedül nevelő 

munkavállalókra. 

- 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, ezáltal is 

csökkentve az érintett célcsoportokkal szembeni előítéletek 

kialakulásának valószínűségét. 

- 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. 

- A gyermekes szülők számára szükséges kialakítani azt a 

támogatási rendszert, amely a szintén megosztja a 

munkáltatóval a munkavállaló terhét a gyermek elhelyezését 

illetően. 

- Gyermekfelügyeleti és gyermekmegőrző feladatok ellátására 

alkalmas szakintézményeket minősíteni kell, és erről 
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tájékoztatni is kell a munkavállalókat. 

- A jelenlegi intézmények számára célszerű támogatást nyújtani 

a szolgáltatások színvonalának emelésére. (A pályázat 

Veszprém megyében 2017. május 31-től újra beadható!). 

- Munkaerő-piaci támogatások. 

Várt eredmények, 

indikátorok: 

A program elemeinek teljesülésétől azt várjuk, hogy az említett 

csoportok aránya csökken a regisztrált és különösen a tartósan 

álláskereső státuszban találhatók között, valamint csökken az említett 

célcsoportokban megbújó inaktívak aránya is. 

- Az érintett célcsoportok körében regisztrált álláskeresők 

száma. 

- Az érintett célcsoportok körében munkához jutottak. 

- 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. 

Tervezett időbeli 

ütemezése: 

2017.06.19. - 2020.05.31. 

Humánerőforrás igény: - projektmenedzser 

- munkavállalási tanácsadók 

- szociális munkások, mentorok 

- projektasszisztens 

- pénzügyi szakember 

- jogi tanácsadók 

- pszichológusok 

- esélyegyenlőségi szakember 

 

3. táblázat: Projekt 2. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának segítése (1. pillérhez) 

Együttműködő partnerek: VEMKH Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály, 

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, az Ajkai, Tapolcai és 
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Zirci járások szociális intézményei, Veszprém Megyei Civil 

Hálózatért Közhasznú Egyesület, Veszprém Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 

A projekt célja: - Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási 

szintjének növelése a megyében 

- Munkaadók felkészítése a megváltozott munkaképességű 

személyek sikeres foglalkoztatására 

Célcsoport: - Megváltozott munkaképességű munkavállalók 

- Munkáltatók, különös tekintettel a 20 fő statisztikai létszám 

fölötti cégekre, tekintettel az őket érintő munkaügyi 

rendelkezésekre 

A projekt indokoltsága: 

 

A megemelt rehabilitációs hozzájárulás nagy anyagi terhet ró a 

munkáltatókra. A megváltozott munkaképességű munkavállalók 

megtalálása, alkalmazása és integrálása a támogatások ellenére 

nagyon nehézkes. Személyre szabott intézkedések szükségesek. 

A projekt illeszkedése a 

stratégiához: 

2. operatív cél: Az álláskeresők, kiemelten a hátrányos helyzetű 

személyek és inaktívak munkaerő-piaci helyzetének javítása 

A projekt kapcsolódása 

más fejlesztésekhez, 

projekthez: 

- Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási esélyének 

növelése 

- A foglalkoztatási paktum üzleti kapcsolatainak kiépítése és 

fenntartása Veszprém megye gazdasági potenciájának 

fejlesztésére 

 

Tevékenységei: - Munkáltatói felmérés a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatásának akadályairól 

- Megváltozott munkaképességű célcsoporttal foglalkozó 

szervezetek megkeresése, bevonása az együttműködésbe 

- Tudásbővítő rendezvények munkaadók számára a 

partnerszervezetekkel együttműködésben 

- Kiadvány megjelentetése a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatásával kapcsolatos hasznos információkról, 

jogszabályokról, előnyökről, jó gyakorlatokról 

- Megváltozott munkaképességűek sikeres foglalkoztatását 

segítő szolgáltatási csomag összeállítása a munkáltatói 

igényeknek megfelelően 

- A vonatkozó szolgáltatások (tájékoztatás, egyéni konzultáció, 

kiválasztás, beillesztés, foglalkoztató szervezet felkészítése 
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stb.) megvalósítása 

 

Várt eredmények, 

indikátorok: 

- A megváltozott munkaképességű munkavállalók 

elhelyezkedése egyszerűbbé válik, reintegrációjuk lehetősége 

a munkaerő-piacon megnövekszik. 

- Az érintett célcsoport körében regisztrált álláskeresők száma 

- Az érintett célcsoport körében munkához jutottak 

- Azon munkáltatók számának alakulása, akik 

Esélyegyenlőségi Tervet fogadnak el 

 

Tervezett időbeli 

ütemezése: 

2017.06.19. - 2020.05.31. 

Humánerőforrás igény: - projektmenedzser 

- munkavállalási tanácsadók 

- szociális munkások, mentorok 

- projektasszisztens 

- jogi tanácsadók 

- esélyegyenlőségi szakember 

 

 

 

4. táblázat: Projekt 3. A foglalkoztatási paktum üzleti kapcsolatainak kiépítése és fenntartása Veszprém megye 

gazdasági potenciájának fejlesztésére (2. pillérhez) 

Együttműködő partnerek: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala; A Veszprém megyei 

foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés Irányító 

Csoportjának tagjai, VEMKH Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztály, KISOSZ Veszprém Megyei Szervezete, 

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Ajka Város 

Önkormányzata, Tapolca Város Önkormányzata, Zirc Város 

Önkormányzata + bevonandó vállalkozások; 

A projekt célja: - A paktum szervezeti megerősítése, hosszú távú működésének 

biztosítása. 

- Üzleti kapcsolatok kialakítása (munkáltató és munkáltatók 

között), amelyek segítik a vállalkozások hatékonyságának 
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növekedését, gazdasági stabilitásuk 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. 

Célcsoport: - A foglalkoztatási partnerség tagjai 

A projekt indokoltsága: 

 

- A paktum partnerek részéről megjelenő fontos igény a 

paktumban résztvevők szervezetek tevékenységének 

megismerése, kapcsolódási pontok feltárása. 

- A paktum hosszú távú stabil működésnek feltétele a 

megszilárduló bizalmas üzleti és partnerségi 

együttműködések. 

- A helyi igényekre a helyi együttműködések és közös 

projektek biztosítják a leghatékonyabb megoldásokat. 

- Biztosítani kell megye önkormányzatainak 

foglalkoztatáspolitikai együttműködését. 

- Ki kell dolgozni partneri kapcsolatok kialakítását támogató 

fejlesztéseket és programokat az ágazati és szektorközi 

együttműködések keretén belül 

A projekt illeszkedése a 

stratégiához: 

1. operatív cél: Megyei szintet lefedő, átfogó paktum-rendszer 

létrehozása, melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják 

2. operatív cél: Az álláskeresők, kiemelten a hátrányos helyzetű 

személyek és inaktívak munkaerő-piaci helyzetének javítása 

3. operatív cél: A Veszprém megyei vállalkozások foglalkoztatási 

képességének javítása 

A projekt kapcsolódása 

más fejlesztésekhez, 

projekthez: 

- A foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés 

megvalósulását támogató információs és monitoring rendszer 

létrehozása és működtetése 

Tevékenységei: - Partnerségi hálózatépítés folytatása, megerősítése 

- Szolgáltatási igények felmérése 

- Foglalkoztatási paktum szolgáltatási kapacitásának felmérése 

- Belső piac kialakítása 
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- Partnerség bővítése 

- Közös projektek generálása 

- 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. 

- 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. 

- Biztosítani kell az online formában történő tapasztalatcserét. 

Ehhez moderált fórumot kell indítani, amely intelligens 

módon önszerveződő „topikokban” ad lehetőséget a 

tapasztalatcserére. 

 

Várt eredmények, 

indikátorok: 

A projekt 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. Nő a 

térségen belüli üzleti együttműködések aránya, ez által nő a 

gazdasági stabilitás is. Megszilárdul a foglalkoztatási paktum 

kapcsolatrendszere, ami a biztosítja a partnerség hosszú távú 

működését. Helyi szükségleteket kielégítő közös projektek jönnek 

létre a partnerek együttműködésében. 

- Munkaerő-piaci szereplők közötti közös projektek száma 

- Ágazatok és szektorok közötti kapcsolatok száma 

- Együttműködésben megvalósuló projektek száma 

- A partnerség tagjai számának alakulása 

Tervezett időbeli 

ütemezése: 

2017.06.19. - 2020.05.31. 

Humánerőforrás igény: - projektmenedzser 

- projektasszisztens 
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- pénzügyi szakember 

- gazdasági tanácsadó 

 

5. táblázat: Projekt 4. Szakképzési és felnőttképzési kínálat munkaerő-piaci igényekhez való igazítása, megyei 

pályaorientációs és pályamódosítási rendszer létrehozása 

Együttműködő partnerek: VEMKH Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály; 

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprémi Szakképzési 

Centrum, Pápai Szakképzési Centrum, Pannon Egyetem, Óbudai 

Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, KISOSZ Veszprém Megyei 

Szervezete, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

Veszprém Megyei Civil Hálózatért  

A projekt célja: A vállalkozások, a helyi gazdaság dinamikus fejlődéséhez szükséges 

munkaerőpiaci igényeinek megfelelő minőségi képzési rendszer 

kialakítása, a különböző szintű és formájú képzések és a munkaerő-

piaci igények összehangolása. A projekten belül létrehozandó 

rendszer feladata lesz a 12-14 éves korosztály és szüleik valós és 

élményszerű információkkal történő ellátása, melyek alapján valós 

döntéseket hozhatnak az iskolaválasztás és szakmaválasztás terén. 

Célcsoport: - vállalkozások, 

- felsőoktatási intézmények, 

- egyéb felnőttoktatással foglalkozó intézmények, 

- szakgimnáziumok és szakiskolák, 

- általános iskolák 7-8 osztályos tanulói, 

- Járási kormányhivatalok foglalkoztatási osztályai 

A projekt indokoltsága: 

 

A megye munkáltatói számára egyre inkább nehézséget jelent a  

megfelelően képzett és motivált munkavállalók felkutatása, valamint 

esetlegesen szükséges képzésük megszervezése. Ez hátráltatja 

fejlesztési elképzeléseiket. Sok esetben a munkáltatók saját, belső 

képzések megvalósítására kényszerülnek, hogy az adott 

munkaerőhiányt a lehető leggyorsabban pótolni tudják. A projekt 

által létrejövő együttműködésekben rengeteg, a mai napig 

kihasználatlan lehetőség rejtőzik, ezeket a lehetőségeket kívánja 

azonosítani és realizálni a projekt megvalósítása. A foglalkoztatási- 

és gazdaságfejlesztési együttműködés célja az is, hogy közép- és 

hosszútávon egyaránt megalapozza a  megfelelően képzett és 

motivált jövőbeni munkavállalók „kitermelődését” is. A minden 

igényt kielégítő pályaorientációs rendszer létrehozása is ezt a célt 

szolgálja. Általános probléma, hogy az általános iskolás diákokat 

olyan impulzusok érik a környezetükből és a médiából, ami gyakorta 
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okoz esetükben rossz szakmaválasztást, aminek eredményeképpen 

évről-évre növekszik a pályaelhagyók száma. A pályaválasztási és 

pályaorientációs szolgáltatások jelenleg nem megfelelőek. A 

pályaválasztási előkészítő munka fő színtere az iskola, viszont a 

tapasztalatok alapján a képző intézményekben sem működik 

hatékonyan és hiányoznak a humánkapacitások is. 

A projekt illeszkedése a 

stratégiához: 

2. operatív cél: Az álláskeresők, kiemelten a hátrányos helyzetű 

személyek és inaktívak munkaerő-piaci helyzetének javítása 

3. operatív cél: A Veszprém megyei vállalkozások foglalkoztatási 

képességének javítása 

A projekt kapcsolódása 

más fejlesztésekhez, 

projekthez: 

- A foglalkoztatási paktum üzleti kapcsolatainak kiépítése és 

fenntartása Veszprém megye gazdasági potenciájának fejlesztésére 

- Megyei vállalkozások támogatása 

- Szakképzési és felnőttképzési kínálat munkaerő-piaci 

igényekhez való igazítása 

Tevékenységei: - Igényfelmérés a megyei vállalkozások körében a 

hiányszakmák és együttműködési hajlandóság 

vonatkozásában, 

- 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, 

- Képzések indítása a járási kormányhivatalok foglalkoztatási 

osztályainak támogatásával, 

- Vállalkozások tekintetében önköltséges képzések indítása 

felnőttképzési intézmények keretei közt, szükség esetén több 

cég együttműködésében, 

- Iskolarendszerű képzések beindítása (közép távú 

megvalósulás) 

- Vállalkozások megkeresése, lehetséges együttműködés 

kidolgozása, 

- Gyárlátogatások megszervezése iskolák számára, 

- Középiskolák tanműhelyeinek bemutatása általános 
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iskoláknak, 

- Pályaorientációs tanácsadás megszervezése, 

- Pályaorientációs kiállítás szervezése tanulók és szüleik 

számára 

- A jelenleg működő pályaorientációs és/vagy pályamódosítási 

fel kell térképezni és a 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. 

Várt eredmények, 

indikátorok: 

A térség iskoláiban a rendszeres és széles spektrumú pályaorientációs 

foglalkozásoknak köszönhetően, a pályaválasztás előtt álló diákok és 

szüleik egy valós képet kapnak egyrészt a diák kompetenciáiról, a 

térségi munkaerő-piaci lehetőségekről, valamint az egyes szakmák 

valós mibenlétéről. Így megalapozott döntést tudnak hozni a 

pályaválasztást illetően. Többen választanak kompetenciáiknak 

képességeiknek megfelelő szakmákat és olyanokat, mellyel 

elhelyezkedési esélyeik megnőnek. Csökken a pályakezdő 

munkanélküliek és a folyamatos átképzésben részt vevő álláskeresők 

száma. A hátrányos helyzetű munkavállalók közül a motiváltabbak 

„B” típusú OKJ felnőttképzésben vesznek részt. 

- Információs adatbázisok számának és az információk 

összetételének alakulása 

- Az online letöltések, illetve hozzászólások száma 

- A különböző fórumokon, rendezvényeken résztvevők száma 

- Szakmacsoportok képzési létszámainak alakulása 

- Hiányszakmák számának alakulása 

Tervezett időbeli 

ütemezése: 

2017.06.19. - 2020.05.31. 

Humánerőforrás igény: - projektmenedzser 
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- projektasszisztens 

- pályaorientációs tanácsadók 

- pszichológusok 

- koordinátor 

 

6. táblázat: Projekt 5. A foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés megvalósulását támogató 

információs és monitoring rendszer létrehozása és működtetése 

Együttműködő partnerek: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala; A Veszprém megyei 

foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés Irányító 

Csoportjának tagjai, VEMKH Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztály, Veszprém Megyei Önkormányzat 

Hivatala, Veszprémi Szakképzési Centrum, Pápai Szakképzési 

Centrum, Pannon Egyetem, Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki 

Kar, KISOSZ Veszprém Megyei Szervezete, Veszprém Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara, Veszprém Megyei Civil Hálózatért 

Közhasznú Egyesület, Ajka Város Önkormányzata, Tapolca Város 

Önkormányzata, Zirc Város Önkormányzata, Veszprém Megyei 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat + bevonandó vállalkozások 

A projekt célja: - A partnerség folyamatos működésének fenntartása 

- A munkaerő-piac szereplőinek folyamatos tájékoztatása 

- A gazdasági versenyképességgel összhangban lévő 

humánerőforrás-gazdálkodás kialakítása 

- Partneri együttműködések megvalósulását támogató 

információs rendszer létrehozása és működtetése 

- A munkavállalók érdekérvényesítési lehetőségeinek 

ellenőrzése és támogatása 

- Beruházások, infrastruktúra-fejlesztések munkaerő-piaci 

hatásának elemzése 

Célcsoport: - A foglalkoztatási partnerség tagjai 

A projekt indokoltsága: 

 

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 
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megye teljes területén megfigyelhető lesz mind munkavállalói, mind 

munkáltatói oldalról. 

A partnerség munkavállalói, továbbá munkáltatói oldalról történő 

megalapozása hosszabb távon a munkaerő megyén belüli földrajzi 

mobilitásának ösztönzéséhez járulhat hozzá. 

A monitoring a projektirányítás eszköze, nem pedig egy pusztán 

ellenőrző mechanizmus. A monitoring célja a projektek 

előrehaladásának folyamatos mérése, hogy a lehetséges problémák 

még időben felismerésre kerüljenek, ami elvileg lehetővé teszi a 

helyreigazító intézkedések megtételét. A sikeres monitoring kulcsa a 

kommunikáció a paktumszervezetek munkatársai és program egyéb 

érintettjei között. 

A programok, támogatások és szolgáltatások végrehajtásának 

nyomon követéséhez és az intézkedések eredményeinek méréséhez 

átlátható és objektív monitoring rendszer kerül kidolgozásra, olyan 

monitoring rendszer, mely megbízhatóan alkalmazható az indikátor-

teljesülések nyomon követése esetében is. 

A projekt illeszkedése a 

stratégiához: 

1. operatív cél: Megyei szintet lefedő, átfogó paktum-rendszer 

létrehozása, melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják 

2. operatív cél: Az álláskeresők, kiemelten a hátrányos helyzetű 

személyek és inaktívak munkaerő-piaci helyzetének javítása 

3. operatív cél: A Veszprém megyei vállalkozások foglalkoztatási 

képességének javítása 

A projekt kapcsolódása 

más fejlesztésekhez, 

projekthez: 

- Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási esélyének 

növelése 

- Megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatásának segítése 

- A foglalkoztatási paktum üzleti kapcsolatainak kiépítése és 

fenntartása Veszprém megye gazdasági potenciájának 

fejlesztésére 

- Szakképzési és felnőttképzési kínálat munkaerő-piaci 

igényekhez való igazítása, megyei pályaorientációs és 

pályamódosítási rendszer létrehozása 

Tevékenységei: - Minőségi indikátorok meghatározás 

- Mennyiségi indikátorok meghatározása 

- Résztvevőkre vonatkozó indikátorok meghatározása 

- Szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok 
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meghatározása 

- Kérdőíveket és adatlapokat kell kidolgozni a standard módon 

történő adatgyűjtés érdekében. 

- Időközi beszámoló és kifizetési igénylés 

- Eredmény indikátorok nyomon követése 

- Output mutatók mérése, nyomon követése 

- Célcsoport attitűd és elégedettség változás mérése 

- A Fórum működésének értékelése 

- Veszprém Megyei Foglalkoztatási Stratégia félidei 

felülvizsgálata, értékelése 

- Rendszeresen közzé kell tenni az elemzéseket és az azok 

alapján készült előrejelzéseket. 

- Folyamatosan kapcsolatot kell tartani a munkaerőpiac összes 

szereplőjével. 

- Információs pontokat kell kijelölni a partnerek 

intézményeiben. 

- 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 paktum irodának közvetlen kapcsolatot kell kialakítania az 

érdekképviseleti szervekkel. 

- On-line és/vagy Off-line formában információkat kell kérni a 

munkavállalóktól az őket ért esetleges munkahelyi 

sérelmekről a közvetlen visszacsatolás lehetőségének 

biztosítása érdekében. 

Várt eredmények, 

indikátorok: 

- Információs adatbázisok számának és az információk 

összetételének alakulása 

- Az online letöltések, illetve hozzászólások száma 

- A különböző fórumokon, rendezvényeken résztvevők száma 

Tervezett időbeli 

ütemezése: 

2017.06.19. - 2020.05.31. 
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Humánerőforrás igény: - projektmenedzser 

- projektasszisztens 

- pénzügyi szakember 

5 Járási célkitűzések 

5.1 Járási általános célok1 

Összhangban Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójával. 

5.1.1 Ajkai járás: 

 A térségi gazdaság fejlesztése, az ipar megújításának elősegítése 

 A térségi turizmus fejlesztése, a táji adottságokban lévő lehetőségek kihasználása a vidék 

népességmegtartó képessége növelése érdekében 

 A környezet fejlesztése 

 Munkaerő utánpótlás biztosítása 

 Munkahelyek minőségi fejlesztése 

 Az oktatás és képzés eredményességének javítása 

5.1.2 Balatonalmádi járás:  

 Idegenforgalmi szerepkör erősítése 

 Gazdálkodás, környezetkímélő iparfejlesztés 

 Elérhetőség javítása 

 Munkaerő utánpótlás biztosítása 

 Munkahelyek minőségi fejlesztése 

 Az oktatás és képzés eredményességének javítása 

                                                 

1
 Összhangban Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójával 
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5.1.3 Balatonfüredi járás:  

 Több lábon álló helyi gazdaság, munkahelyteremtés 

 Minőségi fejlesztés az idegenforgalomban 

 Mobilitás elősegítése, közlekedésfejlesztés 

 Munkaerő utánpótlás biztosítása 

 Munkahelyek minőségi fejlesztése 

 Az oktatás és képzés eredményességének javítása 

5.1.4 Devecseri járás:  

 A térségi gazdaság fejlesztése 

 Turizmusfejlesztés 

 Településfejlesztés 

 Munkaerő utánpótlás biztosítása 

 Munkahelyek minőségi fejlesztése 

 Az oktatás és képzés eredményességének javítása 

5.1.5 Pápai járás:  

 A térségi kapcsolatok erősítése 

 A térségi gazdaság fejlesztése 

 A térszerkezet tovább fejlesztése 

 Városszerkezet fejlesztése 

 Munkaerő utánpótlás biztosítása 

 Munkahelyek minőségi fejlesztése 

 Az oktatás és képzés eredményességének javítása 

5.1.6 Sümegi járás:  

 Térségi együttműködés jobb térségi pozíciók elérése érdekében 
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 A térség gazdaságának fejlesztése 

 Turizmus fejlesztése 

 Települések fejlesztése 

 Környezetfejlesztés 

 Munkaerő utánpótlás biztosítása 

 Munkahelyek minőségi fejlesztése 

 Az oktatás és képzés eredményességének javítása 

5.1.7 Tapolcai járás:  

 A Balaton nyugati kapuja szerepkör betöltéséhez szükséges fejlesztések megvalósítása 

 Turizmusfejlesztés 

 Gazdaságfejlesztés 

 A környezetvédelmi célú fejlesztések támogatása 

 Munkaerő utánpótlás biztosítása 

 Munkahelyek minőségi fejlesztése 

 Az oktatás és képzés eredményességének javítása 

5.1.8 Várpalotai járás:  

 Ipar- és gazdaságfejlesztés 

 Munkahelyteremtés 

 Térszerkezet fejlesztés 

 Munkaerő utánpótlás biztosítása 

 Munkahelyek minőségi fejlesztése 

 Az oktatás és képzés eredményességének javítása 

5.1.9 Veszprémi járás: 

 Veszprém regionális pozíciójának erősítése 
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 A város és térsége gazdaságának fejlesztése 

 Az európai klímastratégiához kapcsolódó – az alternatív energia hasznosítás számos ágát 

felölelő – energiastratégia megvalósítása 

 A közlekedés fejlesztése 

 Tervszerű városfejlesztés, együttműködés város és térsége összehangolt tervezésében és 

fejlesztésében 

 Munkaerő utánpótlás biztosítása 

 Munkahelyek minőségi fejlesztése 

 Az oktatás és képzés eredményességének javítása 

5.1.10 Zirci járás: 

 Népességmegtartás 

 Gazdaságfejlesztés 

 Közlekedésfejlesztés 

 Munkaerő utánpótlás biztosítása 

 Munkahelyek minőségi fejlesztése 

 Az oktatás és képzés eredményességének javítása 

5.2 Járási specifikus célok2 

5.2.1 Ajkai járás: 

 A térségi gazdaság fejlesztése, az ipar megújításának elősegítése 

o A 8-as főút melletti ipari- innovációs tengelyhez kapcsolódó Ajka iparának 

fejlesztése, az ipari szerkezetváltás folytatása, az újraiparosítás támogatása, a 

kialakult – elsősorban a járműiparhoz kapcsolódó - tevékenységek és vállalkozások 

bővítése, az autóipari klaszter erősítésének támogatása. A fuzionált járműipari- és 

                                                 

2
 Forrás: Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója 
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mechatnotikai klaszter fejlesztése, a gazdasági együttműködések bővítése és 

erősítése, az innováció eredményeinek beépítése a klaszter tagjai munkájába 

o Az alumínium-hidroxidra és a feldolgozott timföldre alapuló alumínium ipar 

megtartása és fejlesztése térségi szinten stratégiai kérdés. 

o Az üveggyártás támogatása. Az Ajka Kristály egyedülállóvá vált technológiában 

rejlő lehetőségek kihasználása. 

o Új, magas hozzáadott értéket termelő munkahelyek létrejöttének elősegítése 

o Népességvesztés megállítása – magasabb jövedelmet biztosító munkahelyek 

létrehozása – megélhetési feltételek biztosítása. 

o Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció megerősítése figyelembe véve a 

helyben működő vállalkozások érdekeit. 

o A gazdaság fejlesztéséhez szükséges képzett munkaerő biztosítása, - Innovációs és 

szolgáltató ház létrehozása, mely segíti a vállalkozásokat és a duális képzés hátterét. 

 Megkutatott ásványkincs (barnaszén és bauxit) többirányú hasznosítása, új, a környezetet 

kevéssé terhelő technológiák kifejlesztésével és alkalmazásával 

 A térségi gazdaság igényeivel összehangolt szakképzés fejlesztése (Ajka központtal) 

 Az ajkai erőmű mellett alternatív megújuló energiaforrások térnyerésének elősegítése, 

rendszerek létrehozása. 

 A vidéki (mező)gazdaság fejlesztése a vidék megtartó erejének fokozása érdekében. 

Önfenntartó gazdaságok fejlesztése, a megtermelt egészséges élelmiszer helybeni 

felhasználási arányának növelése (pld. helyi intézményekben, gyermekotthonokban) 

 A térségi turizmus fejlesztése, a táji adottságokban lévő lehetőségek kihasználása a vidék 

népességmegtartó képessége növelése érdekében: 

o A látnivalók rendszerbe szervezése, fő attrakciók megerősítése (Úrkút Őskarszt, 

Kislőd-Kalandpark, Ajka-Nomádia) 

o Minőségi szálláshelyek bővítése, a meglévők fejlesztése, háromcsillagos szálloda 

létesítése 
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o A kerékpárút hálózat fejlesztése, a kerékpárutak hálózattá szervezése (meglévő 

úthálózati elemek felhasználásával pl földutak) (kiemelten fontos K-Ny-i É-D-i 

átszelő kerékpárutak vonatkozásában) 

o A településközpontok megújítása (értékek megőrzése, hagyományos 

településközpontok revitalizálása- építészeti örökség védelme és hasznosításával). 

 Minőségi szálláshelyek bővítése, a meglévők fejlesztése 

 A kerékpárút hálózat fejlesztése, a kerékpárutak hálózattá szervezése (kiemelten fontos K-

Ny-i és az É-D-i átszelő kerékpárutak vonatkozásában) 

 A földúthálózat fejlesztése a településközi kerékpározási lehetőségek bővítése érdekében 

(Ajka – Kislőd-Városlőd- Herend között) 

 A településközpontok megújítása (az értékek megőrzése, új lakó célra való beépítése helyett 

a hagyományos településközpontok revitalizálása – az ott található jelentős építészeti 

örökség – védelme és hasznosítása 

 A karsztvíz-készletek védelme és mind nagyobb térségben való kihasználása az egészséges 

ivóvíz biztosításában 

 A környezet fejlesztése 

 A korábbi ipari tevékenységek során létrejött lerakók és tárolók környezeti rehabilitációja 

 Vízrendezés támogatása, átfogó, vízgyűjtőkre készítendő komplex vízgazdálkodási tervek 

alapján a vízvisszatartás támogatása, záportározók létesítése 

 Városszerkezet fejlesztése - A városi lakás- és életkörülmények javítása: városkép, 

közterületek, közlekedési kapcsolatok fejlesztése, lakás és intézményállomány energetikai 

korszerűsítése. 

 A lakosság egészségi állapotának javítása, egészségügyi infrastruktúra és szolgáltatások 

fejlesztése. 

 Térségi és városi közlekedési hálózat fejlesztése, tömegközlekedés optimalizálása. 

5.2.2 Balatonalmádi járás: 

 Idegenforgalmi szerepkör erősítése: 
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• Balatonalmádi térségében a hosszú és nagy távon is cél a Balatoni idegenforgalom 

tradícióinak ápolása és a turizmuságazat kiemelt kezelése. A térség húzóágazata kell, 

hogy legyen a turizmus hosszú távon is, és az egyéb fejlesztések is az 

idegenforgalom érdekeinek szem előtt tartásával történhetnek. 

• Cél a Balaton vízminőségének védelme térségi és települési szinten. A turizmusból 

származó bevételek növelése és a szezonális hatások mérséklése érdekében kiemelt 

cél az idegenforgalmi szezon meghosszabbítása minden lehetséges eszközzel, pl. 

aquapark, vitorláskikötő-fejlesztés (Balatonalmádi). 

• Cél különösen a térség Balatonfűzfő és Balatonvilágos közötti részén a ma még 

hátrányként megélt „keleti végek” szerepből adódó árnyékhelyzet mérséklése és a 

„keleti kapu” szerepkör erősítése. Ebben a Budapesttől csupán 1 órás elérési idő 

kihasználására is lehet alapozni. Itt, de a térség egészében a vízparti üdülésen túl 

nagyobb szerepet kell kapnia az idegenforgalmi ágazat egyéb szegmenseinek, pl. 

kerékpáros turizmus (megcélozva a tehetősebb réteget is), ipari turizmus, vallási 

turizmus, megelőző jellegű egészségturizmus, alkonyturizmus, sportturizmus. 

• A vízvédelem terjedjen ki a Balaton megóvásán túl a karsztvízbázis védelmére és 

ivóvízként történő hasznosítására is, vízrendezés vonatkozásában pedig a 

domboldalakra felfutó üdülőterületek vízelvezetésére, és a parti sáv vízrendezésére. 

 Gazdálkodás, környezetkímélő iparfejlesztés: 

• A jó adottságokkal rendelkező mezőgazdaság fejlesztésének célterületei a 

háttértelepülések, amelyek gazdaságában növelni kell a helyi gazdálkodás súlyát 

(Balatonkenese, Küngös, Csajág, Balatonfőkajár). Törekedni az önálló 

élelmiszerellátásra és a mezőgazdasági termékek helyben történő feldolgozására. 

• Hosszú távon is cél a környezetet nem terhelő ipar, elsősorban feldolgozó ipari 

ágazatok térségbe vonzása (Balatonfűzfő ipari park). 

• Az alternatív energiaforrások támogatása (zöldáram előállítás, naperőmű parkok 

fejlesztése). 

 Elérhetőség javítása: 

• Vasúti közlekedésben cél, a vasutat újra vonzóvá és versenyképessé tenni, amihez a 

100 évvel korábbi menetidők újbóli elérése a Balaton-Budapest viszonylatban, 
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villamosítás, ütemes menetrend, korszerűbb szerelvények, a Balatoni körvasúthoz 

hiányzó szakasz pótlása (Balatonakarattya-Balatonvilágos) szükséges. 

• A balatonkenesei (Balatonakarattya) magaspart (löszpart) stabilizálása a vasúti 

közlekedés és a környező lakóterületek biztonsága és Balatonalmádiban a vörös 

homokkő (és annak konglomerátuma) partfal stabilizálandó az a 71. számú főút 

veszélyeztetésének megszüntetésé érdekében. 

• Közlekedésfejlesztésben a Bécs, Győr és a Balaton közötti közúti kapcsolat javítása. 

• A tömegközlekedés fejlesztése különösen a járás keleti részén a járásközpont felé. 

• Kerékpáros közlekedésben cél a parti településeken túl a háttértelepüléseket is 

bekapcsolni a hálózatba és kerékpáros kapcsolat létesítése a Sümeg-Tapolca-

Veszprém közötti területtel. 

5.2.3 Balatonfüredi járás: 

 Több lábon álló helyi gazdaság, munkahelyteremtés: 

• Munkahelyteremtés terén alapvető cél a versenyképes jövedelmet nyújtó és egész 

éves állások biztosítása a lakosság számára, növelni a januártól decemberig történő 

foglalkoztatást. 

• Cél a legnagyobb jövedelemtermelő, de szezonális idegenforgalmi ágazat mellett a 

gazdasági több lábon állás megteremtése. 

• A gazdaságot és a foglalkoztatást átható erőteljes szezonalitás mérséklése, ellentétes 

szezonalitású munkahelyek teremtésével. 

• Balatonfüred központi szerepkörének erősítése, intézmények vonzása, idetelepítése, 

ezzel elősegítve a munkahelyteremtést is pl. járásbíróság, oktatási, egészségügyi 

intézmények megtelepítése. Az idős-ellátás két szinten (emelt szint, középkategóriás) 

történő kiépítése is a munkahelyteremtés egyik lehetséges módja Balatonfüreden. 

• K+F tevékenységek, magas hozzáadott értéket előállító gazdasági ágazatok vonzása 

– figyelembe véve a Balaton-törvény természet- és tájvédelmi szabályozását és az 

idegenforgalmi ágazat érdekeit. 

• A parti települések illetve a háttértelepülések eltérő problémáinak beazonosítása és 

azok célzott kezelése. 
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• A népességvesztés megállítása a – jellemzően – kistelepüléseken, a megélhetés helyi 

feltételeinek biztosítása. 

• Helyi mezőgazdasági termékek előállításának támogatása, szőlőtelepítés elősegítése, 

spekulánsok visszaszorítása. 

• Megújuló energiaforrások térnyerésének elősegítése, rendszerek létrehozása. 

 Minőségi fejlesztés az idegenforgalomban: 

• Átfogó cél a rendszerszemlélet érvényesítése a térség turisztikai fejlesztéseiben az 

egyedi, véletlenszerű, összehangolatlan fejlesztésekkel szemben. 

• Térség-marketing a turisztikai termékek értékesítéséhez, a vendégek térségbe 

vonzásához, külföldi vendégszám-arány megtartása illetve javítása. 

• Idegenforgalmi infrastruktúra minőségi fejlesztése (szállodák, kempingek, strandok, 

rendezvényterek megújítása). 

• Termék-utak kialakítása a turizmusban is, vallási turizmus, műemlékek és az épített 

örökség védelme (finanszírozási rendszer megteremtése). 

• Turizmuságazaton belül cél a - legnagyobb költéssel jellemezhető - rendezvény-

szegmens erősítése, a versenyhátrány leküzdése a déli parttal szemben. 

• A háttértelepülések szerepének erősítése a turizmusban, pl. kulturális programok. 

• A vízszintingadozások turizmust negatívan érintő hatásainak mérséklése érdekében 

mederkotrás, zagyelhelyezés rendszeresítése, a szennyvízcsatorna fejlesztések 

befejezése minden településen. 

 Mobilitás elősegítése, közlekedésfejlesztés: 

• A - térség megközelíthetősége szempontjából fontos - 710-es út M7-re rákötése és 

meghosszabbítása Veszprémig. 

• 71-es főút nyári zsúfoltságának csökkentése, parti települések terhelésének 

csökkentése, elkerülő szakaszok. 

• Veszprém-Tapolca közötti út felújítása, szélesítése, leágazásokkal balatoni 

kapcsolatok bővítése, kapcsolódó kerékpárúttal, Bakony-Balaton közlekedési 

kapcsolatának erősítése. 
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• Bécs (és közvetve az egész Duna-medence), Győr, Pápa irányából a közúti és 

kerékpáros eljutás lehetőségének javítása 

• A vasúti közlekedés szolgáltatási színvonalának emelése. 

• Mobilitás erősítése: az élhetőség javítása és a munkahelyek elérése érdekében. A 

térségen belüli közlekedési kapcsolatok javítása. 

• Turisztikai célú vízi közlekedés feltételrendszerének javítása: vitorláskikötők, 

csónakkikötők 

• Veszprém – Csopak – Balatonfüred közötti kerékpárút fejlesztése. 

5.2.4 Devecseri járás: 

 A térségi gazdaság fejlesztése 

 Foglalkoztatás bővítését szolgáló gazdaságfejlesztés megvalósítása a térség 

népességmegtartó képessége növeléséért. 

 A népesség (kiemelten a fiatalok és középkorúak) képzettségének emelése olyan 

irányokban, amelyben lehetőség van a helyben (illetve a térségben) való foglalkoztatásra. A 

nyelvtudás bővítése a turizmus fejlesztése érdekében. 

 A korábbi birodalmi központi hagyományhoz kapcsolódóan cél térségi képzési központ 

kialakítása 

 A képzett munkaerő helyben tartása, Devecser térségi vállalkozói központ szerepének 

erősítése 

 Devecseren az összegyűjtött – jelentős mennyiségű - hulladék újrahasznosítása és 

feldolgozása 

 Kézimunka-igényes termékek előállításának támogatása, kézműipar bővítése a családok 

megélhetésének támogatására 

 A mezőgazdaság fejlesztése, az ágazatban lévő potenciálok teljesebb kihasználása, az ott 

megtermelhető jövedelem mind nagyobb részének helyben tartása, a megélhetés 

lehetőségeinek bővítése 
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o a kisüzemek, a családok önfenntartó gazdálkodását biztosító kisüzemek és a kereset-

kiegészítést biztosító háztáji kisgazdaságok gazdálkodásának összehangolt 

támogatása, egészséges termékek előállítása 

o a rendelkezésre álló forrásokból a jövedelemtermelő gazdaságok támogatása 

o a borászatok fejlődésének biztosítása 

o mezőgazdálkodási termék-utak kidolgozása, ehhez kapcsolódóan helyben élelmiszer 

feldolgozás 

o az ökogazdálkodás támogatása és elterjesztése (a helyben termelés, a feldolgozás, az 

értékesítést segítő szövetkezési formák támogatása a helyi piacokon túlmenően a 

regionális piacok szolgálatában) 

o a kistermelők integrálása, a termékválasztékban az egyediségek támogatása 

o helyi piac a helyi termelőknek (Somlóvásárhelyen) 

o helyi állatvásár a térségben a kisüzemi és a háztáji állattenyésztés támogatására 

 Mintaprogram megvalósítása az alternatív energia előállítás foglalkoztatást bővítő hatásának 

kihasználására (biomassza, zöldhulladék) 

 Turizmusfejlesztés 

 Az együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása a turizmus fejlesztésében közös 

programajánlók készítésével. A turisztikai egyesülések támogatása. 

 A Somló turisztikai központi fejlesztése. 

 Az aprófalvak megőrzött hagyományaira alapozó kulturális turizmus támogatása és bővítése 

(a helyi kultúra, a sajátos helyi tudás megtartása és átadása, néptánc, népi mesterségek 

tanítása, elfeledett tudások és képességek újrafelfedezése és átadása a következő 

nemzedékeknek) a helyi kézművességben, a gasztronómiában rejlő lehetőségek kihasználása 

 A még kihasználatlan termálvíz potenciál kihasználása (a somlói borhoz kapcsolódó 

kínálatként) 

 A falusi turizmus szálláshelyei kapacitása bővítése, a meglévők szolgáltatási színvonalának 

emelése 
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 Kapcsolódás a vallási turizmus, a zarándokutak hálózatához, a „Barokk útja” támogatása, a 

különböző vallások egyházi programjainak rendszerbe szervezése 

 A kerékpárutak hálózatba szervezése a térségi látnivalók felfűzésével, a kerékpárhálózat 

összehangolása a borászatok és a borutak fejlesztésével. 

 Kapcsolódás a vallási turizmus tematikus útvonalaihoz (Devecser-Somló hegy) 

 Településfejlesztés 

 az üres ingatlanok hasznosításának támogatása 

 az egészségügyi intézmények fejlesztése a „szépkorúak”-nak nyújtható speciális 

szolgáltatások bővítésére, 

 A települések elérhetőségének javítása a munkahelyekre, szolgáltató központba való utazás 

idejének csökkentése 

 Hegyi utak (szabványon kívüli utak) rendezése a térség átjárhatósága, a látnivalók 

megközelíthetősége érdekében 

 Az alternatív energiaforrások támogatása (zöldáram előállítás, naperőmű parkok fejlesztése). 

Környezettudatos energiatermelés és felhasználás (az alternatív lehetőségek 

kihasználásával) 

 Patakok újraszabályozása, új víztározók kiépítése (pld. Tarna patakon) és azok hasznosítása 

(öntözés, horgászat) 
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5.2.5 Pápai járás: 

 A térségi kapcsolatok erősítése 

 Pápa – Győr kapcsolatrendszer erősítése 

 A kapcsolatok kétirányúvá tétele, Pápa turisztikai potenciáljának erősítése (a pápai fürdő, a 

pápai kulturális értékekhez kötődő szolgáltatások, a horgászati lehetőségek, a borutak) mint 

a győriek által is kedvelt célpontok, szabadidő eltöltési lehetőségek bővítése 

 A város dinamikus fejlesztése, a városkörnyék élhetővé tétele 

 A térségi gazdaság fejlesztése 

 Foglalkoztatás bővítését szolgáló gazdaságfejlesztés megvalósítása a térség 

népességmegtartó képessége növeléséért. 

 Stratégiai ágazatok fejlesztése, az autóiparhoz kapcsolódó (és beszállító) járműalkatrész 

előállító vállalkozások fejlesztése. 

 A húsipari vertikum fejlesztése (az állattenyésztés technológiai fejlesztésétől a „pápai hús” 

márkaértékét biztosító meglévő és az új feldolgozógyárakon át a – a fűszeriparban, a 

húshulladék feldolgozásban működő – vállalkozások fejlesztéséig. 

 A tejipari vertikum fejlesztése (állattenyésztéstől tejfelvásárláson át a feldolgozásig, 

sajátosan térségi termékek előállításáig) kiemelten a megyehatár menti Sokorói tengely 

mentén Nagydértől Bakonytamásin keresztül Gicig. 

 Textilgyártás 100 éves hagyományának folytatása (a termelési hagyományok és a 

mesterségbeli tudás hasznosítása a piac várható ismételt átrendeződése során), kézművesség 

 A környezetipar fejlesztése (nagy állattartó telepek trágya hasznosítására biogáz üzemek 

fejlesztése, állati eredetű melléktermékek és alapanyagok feldolgozása és hasznosítása, 

növényi (és erdészeti) eredetű alapanyagok és hulladékok hasznosítása, a termálvíz 

többirányú hasznosítása kertészeti termelésben.) 

 A mezőgazdaság támogatása (a nagyüzemek, a kisüzemek, a családok önfenntartó 

gazdálkodását biztosító kisüzemek és a kereset-kiegészítést biztosító háztáji kisgazdaságok 

gazdálkodásának összehangolt támogatása különösen a megyehatárok melletti 

településekben) egészséges termékek előállítása, helyi (térségi) piac létesítése. 
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 A vidékstratégia érvényesítése a városkörnyék fejlesztése érdekében kiemelten a megyehatár 

melletti területeken 

 A gazdaság fejlesztéséhez szükséges képzett munkaerő biztosítása 

 Műszaki diplomások a győri gazdasághoz kapcsolódó járműiparban, illetve szakmunkások 

képzése a húsiparban 

 A turizmus fejlesztése 

 A városi TDM-ből térségi hálózat és szervezet létrehozása 

 A kultúra szerepének erősítése a turizmus fejlesztésében 

 Egészségturizmus, a termálfürdőbe látogatók számára háttérprogramok szervezése, a vallási 

turizmus fejlesztése (Tapolca + Pápa), a lovas turizmus fejlesztése, az egyedi 

kezdeményezések (esetenként megyehatáron is túlnyúló) hálózatba szervezése, a falusi 

vendéglátás támogatása 

 A kerékpárutak térségi rendszerbe fejlesztése, egyes kijelölt erdészeti utak bekapcsolása a 

kerékpárút hálózatba. 

 A térszerkezet tovább fejlesztése: 

 Keszthely irányából a Devecser – Pápa kapcsolat erősítése Győr felé 

 A vidéki térséget megélhetését biztosító hálózatfejlesztés 

 Az úthálózat fejlesztése a települések közötti együttműködésben, az utak állapotának 

javítása 

 Városszerkezet fejlesztése 

 Az épített örökség és a városszerkezet védelme és megújítása 

 Az ipari beruházások ipari parkba telepítésének támogatása (mivel jelenlegi helyeken azokat 

körül nőtte a város) 

 Korábbi gyártelepek rehabilitációja, értékőrző megújítása (volt dohánygyár kulturális 

hasznosítása) 

 A pápai elkerülő folytatása (fontos a NATO bázis miatt is). 
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5.2.6 Sümegi járás: 

 Térségi együttműködés jobb térségi pozíciók elérése érdekében 

 A testvérvárosi együttműködés erősítése, az egymástól mindössze 18 km-re fekvő két város 

(Sümeg és Tapolca) közös várostérségként való együtt pozicionálása, összehangolt 

fejlesztése érdekében. 

 A térség gazdaságának fejlesztése 

 Befektetők térségbe vonzása, a munkahelyteremtés támogatása a népességmegtartó képesség 

erősítése. 

 A népesség (kiemelten a fiatalok és középkorúak) képzettségének emelése olyan 

irányokban, amelyben lehetőség van a helyben (illetve a térségben) való foglalkoztatásra. A 

képzett munkaerő helyben tartása. 

 Stratégiai ágazatként a környezetipar támogatása és fejlesztése, ökoparkok létrehozása 

(hulladékok feldolgozása, építési törmelékek feldolgozása, az összegyűjtött üveg 

újrahasznosításával összefüggő gazdasági fejlesztések és technológiában rejlő lehetőségek 

kihasználása.) 

 A víz, az élelmiszer és a megújuló energiaforrások a térség gazdasági fejlődésének alapjai 

 Mezőgazdálkodási termék-utak kidolgozása, ehhez kapcsolódóan az élelmiszer feldolgozás. 

Konzervgyár. 

 Ivóvíz palackozás fejlesztése (a zalaszentgróti ásványvíz ivóvízként való hasznosítása) 

 Az ökogazdálkodás támogatása és elterjesztése (a helyben termelés, a feldolgozás, az 

értékesítést segítő szövetkezési formák támogatása a helyi piacokon túlmenően a regionális 

piacok szolgálatában) 

 Az erdővagyon + az élelmiszertermelésen felül megtermelhető biomassza hasznosítása (a 

térségben felmért potenciálok és lehetőségek többirányú hasznosításával) 

 Kézimunka-igényes termékek előállításának támogatása, kézműipar bővítése a családok 

megélhetésének támogatására 

 A gazdasági terület bővítése Sümegen, új vállalkozások letelepítése érdekében 

 Turizmus fejlesztése: 
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 A kiváló termálvíz hasznosítása (a strand tovább fejlesztése, közintézmények termálvízzel 

fűtése) 

 A Tapolca-Sümeg-Hévíz-Keszthely turisztikai együttműködésben rejlő lehetőségek 

kihasználása, az attrakciók térségi rendszerbe szervezése 

 Térségi koncepció készítése a falusi turizmus fejlesztésére (a falusi vendégfogadás 

kapacitásainak bővítésére, a meglévő szálláshelyek minőségének és szolgáltatásainak 

bővítésére, térségi rendezvények összehangolására) 

 Lovasturizmus 

 A vallási turizmus fejlesztése (Sümeg, Zalaszántó, Rihács) 

 A vadászturizmus fejlesztése minőségi szálláshelyek kialakításával, a kastélyok és a kúriák 

hasznosítása Térszerkezet fejlesztése 

 a 77-es út országos főúttá fejlesztése 

 84-es út fejlesztése 

 a Balaton megközelítésének javítása 

 a megyehatárokat átlépő mellékutak fejlesztése a térség átjárhatóságának (a munkahelyek 

elérhetőségének javítása érdekében) 

 Kerékpárutak bővítése (kiemelten Sümeg és Tapolca között) 

 Települések fejlesztése 

 A műemlékek felújítása, a püspöki palota belső felújítása a hasznosítás, rendezvények 

tartása érdekében 

 Templomok korszerűsítése, felújítása 

 Városrehabilitáció keretében a térrendszerek megújítása a buszpályaudvar helyett köztér 

kialakítása 

 Környezetfejlesztés 

 Az alternatív energiaforrások felhasználásának támogatása (napenergia és termálvíz 

hasznosítás) 
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 Klímaváltozásra való felkészülés (erdőterületek bővítése, alternatív energiaforrások 

hasznosítása) 

 A karsztvízkészlet kiemelt védelme és hasznosítása, az ivóvíz javítási program folytatása 

 A vízrendezés, a lezúduló vizek visszatartása, víztározók létesítése 

5.2.7 Tapolcai járás: 

 A Balaton nyugati kapuja szerepkör betöltéséhez szükséges fejlesztések megvalósítása 

o Győr – Pápa – Tapolca közötti É-D-i közúti tengely és kapcsolat fejlesztése 

(kiépítése, illetve javítása) 

o É-Balatoni vasút rekonstrukciója, a kötöttpályás közösségi közlekedés vonzerejének 

visszaállítására, az utazási idő lerövidítésére 

o É-D-i kompjárat kialakítása a Balatonon a nyári időszakban Badacsony és Fonyód 

között az M7-es felé 

o Közösségi közlekedési szolgáltatások minőségi javítása (intermodális csomópont 

létrehozása Tapolcán, járműkorszerűsítés) és járási-városi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés biztosítása. Térségi közlekedési rendszer kialakítása. 

o A 77-es tervezett út (kétszámjegyű főutaknak megfelelő paraméterekkel való) 

kiépítése 

o A Veszprém – Tapolca közötti út rekonstrukciója, a hozzá kapcsolódó – a Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet feltárását szolgáló alsórendű úthálózat - fejlesztése 

(biztonságos kerékpározás feltételeinek biztosításával) 

o A kerékpárutak hálózatba szervezése, a kerékpárhálózat összehangolása a borászatok 

és a borutak fejlesztésével. 

 Turizmusfejlesztés (a minőségi szálláshelyek kapacitásának bővítése, a meglévők 

szolgáltatási színvonalának emelése (úgy a szállodai, mint a falusi turizmushoz tartozó 

szektorban), borturizmus 

 Gazdaságfejlesztés (a telephelyfejlesztés, az eszközfejlesztés, az önkormányzati 

vállalkozásokat is magában foglaló vállalkozásfejlesztés) támogatása. 
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o Tapolca 40 hektáros gazdasági területének fejlesztése, több kisebb (a foglalkoztatást 

javító, magasabb hozzáadott értéket eredményező) vállalkozás letelepítésével, 

Lesencetomajon 50 hektár gazdasági terület fejlesztése 

o A környezetipar fejlesztése és támogatása. 

o Az összegyűjtött üveg újrahasznosításával összefüggő gazdasági fejlesztések és 

technológiában rejlő lehetőségek kihasználása. 

 A mezőgazdaság támogatása (a nagyüzemek, a kisüzemek, a családok önfenntartó 

gazdálkodását biztosító kisüzemek és a kereset-kiegészítést biztosító háztáji kisgazdaságok 

gazdálkodásának összehangolt támogatása) egészséges termékek előállítása. A borászatok 

fejlődésének biztosítása. 

 A vidéki térségek megélhetését szolgáló – a mezőgazdasághoz tartozó – tevékenységek 

támogatása (a helyben termelés – a felvásárlás - a helyben feldolgozás – az értékesítés) 

vertikumának összehangolása és fejlesztése a korábbi HANGYA szövetkezetek mintájára 

annak érdekében, hogy az előállított értéktöbblet mind nagyobb része a térséget, az itt 

gazdálkodókat gazdagítsa. 

 Az alternatív energiaforrások támogatása (zöldáram előállítás, naperőmű parkok fejlesztése) 

 A gyógy-barlang adta lehetőségek kihasználása a gyógyászatban és a rehabilitációban. A 

város központi területének (gyógy-barlang, Tavasbarlang, kórház, Malom-tó környezete) 

gyógyhellyé minősítési eljárása folyamatban van. 

 A környezetvédelmi célú fejlesztések támogatása 

o A tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítése, rekonstrukciója 

o A hulladék terméklánc kialakítása (gyűjtés – feldolgozás – hasznosítás) 

o Hulladékudvar létesítése az e-hulladékok biztonságos gyűjtésére. 

5.2.8 Várpalotai járás: 

 Ipar- és gazdaságfejlesztés: 

• Általános és alapvető területfejlesztési cél, hogy Várpalota - a Székesfehérvár-

Várpalota-Veszprém-Ajka innovációs ipari tengely részeként - képes legyen 

befogadni és megtartani az országos fejlesztési energiákat, és azokat saját és a 

térségén belüli települések fejlődésére hasznosítani. Ennek elérését lehetővé tevő 
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gazdaságfejlesztés (elsősorban ipar, kiegészítő jelleggel a mezőgazdaság és a 

turizmus) és közlekedésfejlesztés a térség fő célkitűzése. 

• A térség fejlesztésének kulcskérdése az ipar újbóli fejlődési pályára állítása. 

Pozitívum, hogy itt nem idegen az ipar, ellentétben a megye sok más térségével. 

Megvan a múltja, hagyományai, infrastruktúrája, részben még szakemberbázisa is. A 

térség fejlesztésének sarkalatos pontja, hogy Várpalota gazdasága stabilizálódjon és 

növekedésnek induljon. A térség fejlődésének motorjává kell tenni Várpalotát, mivel 

az egész térség olyan mértékben fog fejlődni, ahogyan a térségközpont. Ezért 

kulcsfontosságú, hogy Várpalota Ipari parkja és a korábbról felhagyott iparterületek 

vonzóak legyenek a munkahelyet teremtő iparágak számára. Prioritás a vegyipar, 

gépgyártás, hulladék újrahasznosítás és az energetika iparágak megtelepítése, de nem 

támogatható a máshonnét kiszoruló környezetkárosító ipar térségbe hozása. 

• Vegyipar erősödésének, betelepülésének elősegítése, meglevő létesítményeinek 

hasznosítása, fejlesztése a Várpalota-Pétfürdő-Berhida-Papkeszi-Balatonfűzfő 

vegyipari tengely fejlesztése révén. 

• A térség kiváló szélviszonyainak köszönhetően megújuló energia hasznosításra a 

megye egyik leginkább preferálható területe (Tés, Jásd). 

• Megújuló energiaforrások (pl: szél, nap) térnyerésének elősegítése, rendszerek 

létrehozása. 

• A természetjáráshoz kapcsolódó turizmus és tömegsport fejlesztése. 

 Munkahelyteremtés: 

• A gazdaságfejlesztéssel összefüggésben a térség fejlesztésének másik kiemelt célja a 

munkahelyteremtés. A helyi KKV-k csak kis foglalkoztatók, ezért a térségi 

munkanélküliség enyhítésére cél ipari nagy foglalkoztató(k) térségbe vonzása. Cél a 

fiatal jó szakemberek elvándorlásának megállítása, helyi munkalehetőség 

biztosításával. Szakemberutánpótlás terén cél a kapcsolat fejlesztése és szorosabbra 

fűzése a Pannon egyetemmel, ennek egyik módja a térségre specifikus képzési 

programok kidolgozása. 

 Térszerkezet fejlesztés: 
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• Közlekedésfejlesztés terén kiemelt cél a 8-as főút Várpalotát elkerülő szakaszának 

megvalósulása, a településközi útkapcsolatok javítása, és kapcsolódás a Balatoni 

kerékpárúthoz. 

• A mezőgazdaság és a turizmus legfeljebb kiegészítő szerepű lehet, szerepük az 

önfoglalkoztatásban lehet jelentős. A térség tavainak lehetséges hasznosítása 

értékesítésre is termelő intenzív haltenyésztés és a horgászturizmus (Várpalota). 

• Várpalota és Tés közötti úthálózati kapcsolat színvonalának emelése. 

5.2.9 Veszprémi járás: 

 Veszprém regionális pozíciójának erősítése. 

 Hatékony – a kölcsönös előnyökre épülő – kapcsolatfejlesztés és együttműködés 

Székesfehérvárral 

 A felsőfokú oktatás – a tudásközpontok – fejlesztése, Veszprém high-tech központtá 

fejlesztése 

 A város és térsége gazdaságának fejlesztése 

 A Székesfehérvár – Várpalota – Inota - Veszprém – Ajka ipari- és innovációs tengely 

erősítése Veszprém térségében a kutatási potenciál erősítésével a magas hozzáadott értéket 

adó ágazatok fejlesztésével, vállalkozásfejlesztési zóna kijelölése, fejlődésének támogatása. 

 Az egyetem-kutatóintézet-ipar klaszterek, platformok működésének támogatása, erősítése. 

 A K+F+I infrastruktúra, a szakterületi elérésének erősítése és összehangoltabb kihasználása. 

A kreativitás támogatása 

 Kevés nyersanyag igényű, magas szellemi hozzáadott értéket adó iparok támogatása: 

elektronikai ipar húzóágazatain kívül a vegyipar, bútoripar, élelmiszeripar, építőipar, 

környezetipar (ökopolisz) 

 A herendi porcelángyártás támogatása, a termelési hagyományok ápolása, a piac bővítése 

 A turizmus fejlesztése érdekében: 

o a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kiterjesztése Veszprém területére, (kapcsolódhasson 

a TDM-hez) 
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o a vallási turizmus fejlesztése, „Mária út”-hoz kapcsolódó zarándokutak kijelölése, 

hálózatba illesztése 

 Átlátható partnerség a magánszféra szereplőivel: gazdasági szempontokat is integráló 

városfejlesztés, átlátható együttműködésben a piaci szereplőkkel. 

 Beruházásokat ösztönző, az országos tervekhez illeszkedő gazdasági (ipar) területek 

kiajánlása térségileg összehangolt módon. 

 Az európai klímastratégiához kapcsolódó – az alternatív energia hasznosítás számos ágát 

felölelő – energiastratégia megvalósítása (25%-al csökkentett CO2 kibocsátás, 25%-al 

kevesebb energia felhasználás, 20%-al magasabb arány a zöld energiákból) 

 A közlekedés fejlesztése: 

o A közúthálózat fejlesztése: 8-as főút M8-as autópálya szintű, valamint a 82-es főút 

(Veszprém – Győr közötti) 2x2 sávos fejlesztése, a városon belül hiányzó szakaszok 

megvalósítása (D-re új út, a K-Ny-i útgyűrű hiányzó szakasz kiépítése) 

o A vasúti hálózat fejlesztése, a szolgáltatás vonzerejének növelése 

o A kerékpárút hálózat fejlesztése (Veszprém-Csopak-Balatonfüred, illetve Veszprém-

Nemesvámos-Tapolca-Márkó-Magyarpolány, valamint Zirc irányába) új 

kerékpárutak kiépítése, a kerékpározást segítő szolgáltató infrastruktúra fejlesztése. 

o A városon belül hiányzó szakaszok megvalósítása (D-re új út, a K-Ny-i útgyűrű 

hiányzó szakasz kiépítése) és intermodális közlekedési hálózat megvalósítása. 

 Az oktatás, a kultúra és az egészségügy, mint a város életében meghatározó (és jelentős 

foglalkoztatást is nyújtó) „ágazatok” fejlesztése (az állam, a megye és a megyei jogú város 

hatékony együttműködésével) 

 Tervszerű városfejlesztés, együttműködés város és térsége összehangolt tervezésében és 

fejlesztésében 

 Reális helyzetértékelésre épített vízió, közös stratégia kidolgozása. Megbízható, 

kiszámítható fejlesztés 

 Élhető-vonzó város: minőségi lakóterületekkel, magas használati értékű zöldfelületekkel, 

attraktív városképpel. 
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 A kidolgozott program alapján a közterületek megújítását szolgáló programok 

megvalósítása (szociális-, turisztikai- és rekreációs célterületeken 

 Élhető-vonzó városkörnyék, nyugodt lakóhelyi környezettel, jó közlekedéssel 

 Az épített környezet értékeinek megőrzése és fejlesztése a városban és a vidéki települések 

központjaiban. 

5.2.10 Zirci járás: 

 Népességmegtartás: 

• Cél a térséget uraló kistelepüléseket képessé tenni fiataljaik megtartására, és vonzóvá 

tételük a fiatal, aktív korú népesség számára. Ennek érdekében a helyi 

foglalkoztatást nyújtó gazdaság erősítése, illetve kistelepülésekről elérhető 

munkahelyek létrehozása szükséges. 

 Gazdaságfejlesztés: 

• A gazdaságfejlesztés hármas pillére az erdőgazdálkodás-faipar, a járműipari 

klaszterbe beágyazódó gépipar beszállító üzemei és az idegenforgalom. 

• Cél a térségben gazdag hagyományokkal rendelkező, de mára visszaszorult 

erdőgazdálkodás és faipar felélesztése és fejlesztése. Szükséges a teljes faipari 

vertikum megtelepítése a korszerű erdőgazdálkodástól a fafeldolgozáson át a bútor- 

és asztalosiparig. A faipar további gépipari ágazatokat is vonz a térségbe. 

• A közeli hazai autógyárak - Győr illetve Esztergom – alkalmassá teszik a térséget a 

megye koncepcionális célkitűzésével teljes összhangban a már meglévő járműipari 

beszállítói szerepkörének erősítésére. 

• A térség turisztikai vonzásterülete a térség határain túlnyúló, bizonyos szegmensben 

országos kihatású. Kiemelt fejlesztési cél a természeti és táji adottságait megőrző 

komplex turizmusfejlesztés. Ennek keretein belül különösen az ökoturizmus, a 

falusi-, kerékpáros-, lovas-, téli-, vadászati-, és a vallási turizmus. 

• A megye alumíniumiparának megtartásával és fejlesztésével összhangban 

szükségessé válhat a bauxit- és barnaszénbánya újranyitása (Dudar, 

Bakonyszentkirály). Ez az összmegyei érdekű fejlesztés munkahelyeket is teremt a 

térségben, viszont csak a környezeti érdekekkel összhangban történhet. 



TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” 

106 

• A térségben tevékenykedő nagy számú fiatal gazdák boldogulása érdekében cél az 

önfoglalkoztatás segítése, a mezőgazdasági termények helyben történő feldolgozása 

és értékesítése, termelői piacok létrehozása, különösen a burgonya, sertés, 

szarvasmarha és tejtermék ágazatokban. 

 Közlekedésfejlesztés: 

• Mind a turisztikai fejlesztésekhez, mind a térség megközelíthetősége, biztonságos és 

hatékony belső átjárhatósága, mind a térség beszállítói szerepkörének erősítése 

érdekében alapvető cél a közlekedésfejlesztés. Ennek részeként a 82-es főút 

fejlesztése nyomvonal korrekciókkal, a túlterhelt települési szakaszok kiváltásával, 

elkerüléssel (pl. Zirc-Kardosrét, Eplény, Lókút), a hálós közlekedési hálózat 

kialakítása részeként hiányzó településközi kapcsolatok megteremtésével, a 

zsáktelepülések zsák jellegének megszűntetésével. 

5.3 Járási prioritások 

Veszprém megye járásainak prioritásai szükségszerűen megegyeznek a megyei ITP-ben 

meghatározott prioritásokkal (4.3 pontban részletesen kifejtettük) és a megye fejlesztésének 

stratégiai céljaival, melyek a következők: 

 Gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő 

gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás 

bővítésével 

 A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a 

Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal 

 Vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás, a vidék 

élhetőségének és életképességének fokozása e térségek leszakadásának megállítása, és újbóli 

fejlődési pályára állítása 

 Egészséges társadalom megteremtése 

 Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása 

 Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása 

 Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható 

használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme 
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 Térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének javítását szolgáló, 

fenntartható térszerkezet kialakítása 

 A városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése 

 A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése 
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6 A végrehajtás intézményrendszere 

A Foglalkoztatási Stratégia céljainak elérését a Veszprém megye területén létrejövő foglalkoztatási 

és gazdaságfejlesztési együttműködések hálózata hivatott biztosítani. A hálózatot alulról építkező 

helyi (járási, térségi) paktumszervezetek és a közvetlenül nyújtott szolgáltatások mellett 

ernyőszervezeti funkciókat ellátó megyei paktumszervezet alkotja, amelyek Veszprém Megyei Jogú 

Város foglalkoztatási paktumszervezetével is partnerségben tevékenykednek. 

A Veszprém Megyei Önkormányzat a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 sz. "Veszprém megyei 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projektjének keretében 2017. április 13-án 

jött létre a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum. 

Az Együttműködési Megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, 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 és   a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület írta 

alá.  

Az együttműködés tagjai egyetértenek abban, hogy Veszprém megye foglalkoztatási helyzetének 

érdemi javulása csak olyan komplex, valamennyi gazdasági ágazatra kiterjedő fejlesztési 

programmal érhető el, ami a térség vállalkozásaival szoros együttműködésben, másrészről az 

állami, az önkormányzati, a gazdasági és a társadalmi érdekképviseleti szervezetek összefogásával 

valósul meg. Ennek keretében a tagok közösen vállalkoztak 

 Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetének közös feltárására és értékelésére; 

 Veszprém megyére érvényes foglalkoztatási stratégia megalkotására; 

 olyan munkaerő-piaci projektek, intézkedések és szolgáltatások megvalósítására, ami 

elősegíti  

- a megyében élő társadalmi célcsoportok foglalkoztathatóságának javítását; 
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- 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; 

- a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzési kínálat biztosítását. 

Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktumban közös céljukként határozták meg az alábbiakat: 

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. 

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; 

- keresletorientált felnőttképzési programok indítása. 

3. Működő partnerség 

A paktum menedzsmentjének és szervezetének fenntartható működtetése. Az együttműködés egyes 

részcéljai: 
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- 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. 

A megyei paktumhálózat szervezetrendszerének csúcsán a Veszprém Megyei Foglalkoztatási 

Paktum Irányító Csoportja áll, mely a megyei paktumot reprezentáló (a Stratégia megalkotásának 

időpontjában négytagú szervezet, melyet a Veszprém Megyei Önkormányzat,  

Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal és a Veszprém 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1-1 képviselője alkot. 

A paktum tagjai a közös céljaik elérése érdekében Veszprém megye munkaerő-piaci szereplőinek 

széles körét vonják be tevékenységükbe. A paktum további résztvevői azon szervezetek, akik a 

munkaerőpiac különböző szegmenseiben a megye meghatározó szereplői közé tartoznak, és önként 

csatlakoznak az együttműködéshez. Az együttműködés alapító tagjai mellett ők alkotják a 

Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum Foglalkoztatási Fórumát, miután vállalást tesznek a 

következőkre: 

- közreműködés Veszprém megye foglalkoztatási helyzetére vonatkozó elemzések, 

értékelések elkészítésében elsősorban a szükséges adatok és információk rendelkezésre 

bocsátásával, illetve a Paktum szakmai rendezvényein való részvétellel; 

 

- 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; 
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- 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. 

A Paktum tevékenységeinek szervezését koordinációs, adminisztrációs és ügyviteli feladatok 

ellátásával a megyei Paktumiroda végzi. 

A Foglalkoztatási Együttműködés tagszervezetei a Foglalkoztatási Fórum közreműködésével 

gondoskodnak az alábbi dokumentumok létrehozásáról, melyek érvénybe lépéséről végső soron 

az Irányító Csoport jogosult dönteni: 

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 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 
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elképzelések szerint a megye munkaerőpiacára jellemző lesz 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. 

Akcióterv  

Az elkészítendő akcióterv az elfogadott megállapodásra, a stratégiára alapuló ütemtervvel, 

humánerőforrás-tervvel, valamint költségvetéssel rendelkező intézkedéssorozat, amely 

tartalmazza a végrehajtandó  projekteket is. 4 éves időtartamra javasolt kidolgozni (2017-

2020).  

Munkaprogram 

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.  

Stratégiai célrendszer megvalósítását szolgáló projekttervek kidolgozása a cél, ezek szakmai 

tartalmának pontos meghatározása, a végrehajtásban együttműködő partnerek, felelősségi 

viszonyok, határidők, és a finanszírozással összefüggő minden lényeges kérdés szabályozásával. 

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. 

Operatív projekttervek 

A 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 szabályozása. 
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A projektterveknek a következő szempontok szerint kell felépülniük: - Indokoltság, stratégiai 

illeszkedés, szinergiák – Célok – Célcsoportok – Tevékenységterv - Várható eredmények – 

Indikátorok – Partnerség - Horizontális szempontok – Monitoring - Költségvetés, finanszírozási 

források megjelölése, erőforrások. 

Paktumhálózat kialakítása, ernyőszervezeti funkció 

Veszprém megye teljes területére vonatkozóan a megyei paktumszervezet gondoskodik 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzéséről és összehangolásáról, 

elősegíti megyei szintű együttműködési hálózatok kialakítását, és működési feltételeinek 

megteremtését. 

A megyében működő és a későbbiekben létrejövő térségi paktumok vonatkozásában elősegíti  

- a tervezési és működtetés szervezési feladatainak koordinálását, ennek keretében 

közreműködik a helyi paktumok foglalkoztatási helyzetelemzéseinek, támogatási 

kérelmeinek, stratégiai és végrehajtási tervdokumentációjának elkészítésében, a 

paktumszervezetek létrehozásában és működésük kialakításában; 

- megyei szintű monitoring és értékelési rendszert alakít ki és működtet; 

- gondoskodik a helyi menedzsmentek és paktumirodák, illetve a megvalósításban részt 

vevő munkatársak lehető legszélesebb körének továbbképzéséről, a feladataik 

ellátásához szükséges információk, módszertanok és jógyakorlatok ismertetéséről, ennek 

érdekében megyei paktum akadémia működtetése; 
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7 Monitoring, ellenőrzés és értékelés 

7.1 Monitoring - ellenőrzés - értékelés 

A három fogalom három különálló, egymással nem helyettesíthető tevékenységet takar. A 

foglalkoztatási együttműködések programjainak végrehajtása során e három tevékenység az alábbi 

jellemzőkkel és célokkal bír: 

 Monitoring: a tevékenységek előre haladásának vizsgálata folyamatos adatgyűjtés alapján 

 Ellenőrzés: célja a szabálytalanságok kiszűrése a tevékenységek állandó felülvizsgálatán 

keresztül 

 Értékelés: célja a projektek, intézkedések hatásának vizsgálata az együttműködési program 

egészének áttekintésén keresztül 

Az egyes tevékenységek összevetését az alábbi táblázat mutatja: 

 Monitoring Ellenőrzés Értékelés 

Mire irányul? 

A megvalósulás 

vizsgálata kitűzött 

célok függvényében 

A törvényi 

előírásoknak, 

szabályoknak való 

megfelelés vizsgálata 

A tevékenység 

hatásának vizsgálata a 

megoldani kívánt 

társadalmi-gazdasági 

probléma 

függvényében 

Mikor végzik? 

Folyamatos a 

projektek végrehajtása 

során 

Folyamatos a 

projektek végrehajtás 

során 

Pontszerű, előzetes és 

utólagos 

Kik végzik? Paktumiroda 
Paktumiroda és 

Partnerek 

Paktumiroda és 

Partnerek 

Hogyan végzik? Operatív jelleggel Operatív jelleggel Elemző jelleggel 

 

7.2 A monitoring célja 

A monitoring a projektirányítás eszköze, nem pedig egy pusztán ellenőrző mechanizmus. A 

monitoring célja a projektek előre haladásának folyamatos mérése, hogy a lehetséges problémák 

még időben felismerésre kerüljenek, ami elvileg lehetővé teszi a helyreigazító intézkedések 
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megtételét. A sikeres monitoring kulcsa a kommunikáció a paktumszervezetek munkatársai és 

program egyéb érintettjei között.  

Az együttműködési program előre haladásának mérésére használt legfőbb dokumentumok a 

kapcsolódó támogatási kérelmek, azok dokumentációi – különös tekintettel a költségvetési 

mellékletekre. 

7.3 A monitoring eszközei 

Az együttműködési program irányítóinak többféle monitoring eszköz áll rendelkezésére ahhoz, 

hogy folyamatosan nyomon tudják követni a projekt előre haladását: 

A projektről készült jelentések: A projektközi jelentéseknek és a zárójelentéseknek, melyeket a 

projektnek a támogatás kifizetésének kiváltásához el kell készíteni. A projekt irányítói készíthetnek 

egy rövid, összefoglaló jellegű havi jelentést is, amelyet jól lehet hasznosítani akkor, ha valamilyen 

célirányos, megelőző jellegű beavatkozásra van szükség. 

Helyszíni szemlék: Látogatás a megvalósulási helyszíneken, a tevékenységek teljes körű 

megismerése céljából. 

Monitoring adatbázis: Az adatbázisban rögzített információk alapján bármikor pontos képet kapunk 

arról, milyen teljesítési szinten vannak az egyes projektek tevékenységei. 

A program zárása és értékelése 

A program végrehajtásában a végső fázis a projektek lezárása, amely egyrészt jelenti a fizikai 

megvalósulást - a létesítmény műszaki átadás-átvételét -, másrészt jelenti a projekt adminisztratív 

lezárását, a teljes programidőszak értékelésének elvégzését, mind szakmai, mind menedzsment 

szempontból.  

Az értékelés során megtörténik az eredményesség teljes körű elemzése, a végső beszámoló, 

dokumentáció elkészítése, valamint a belső és külső értékelés.  

A végső beszámoló magában foglalja: 

 a program szakmai jelentésének elkészítését a projektek elemzése alapján 

 a program és az egyes projektek végső pénzügyi beszámolójának elkészítését 
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 a támogató által kijelölt szakmai monitoring bizottság, auditorok helyszíni szemléjével 

egybekötött értékelés dokumentációjának elfogadását. 

Az értékelés során megvizsgálásra kerül, hogy az adott projektek a megoldani kívánt társadalmi-

gazdasági probléma viszonylatában betöltötték-e a kívánt funkciót. Az értékelés az együttműködési 

programot annak célkitűzéseivel, eredményeivel és hatásaival együtt egységes egészként kezeli.  

A vissza nem fizetendő támogatással végrehajtott projekteknél általános követelmény, hogy a 

szerződő félnek a projekt befejezésével kapcsolatos hivatalos zárójelentést kell készítenie. A 

támogatott programokban nem egyetlen elfogadott jelentési formát használnak. 

A zárójelentések felépítése még az EU-programokon belül is különböző, és vannak olyan 

programok, amelyeknél nincs is meghatározva. A támogató szervezettel egyeztetni kell, hogy 

milyen formában szükséges elkészíteni a zárójelentést, amely tartalmát tekintve vezetői 

összefoglaló, amely magában foglalja a projekt teljesítése során felmerült problémákat, azok 

kezelését, a projekt eredményeit, a levonható tanulságokat, a javaslatok a jövőre nézve.  

A zárójelentéshez mindig csatolni kell a projekt zárszámadását, az esetleges külső értékelés, 

projektközi, illetve végleges eredményét. 

Esetünkben a közép távra szólóan, 2022-re kitűzött munkaerőpiaci és gazdaságfejlesztési célok 

eléréséhez megtett előrehaladás megítélhetővé, a beavatkozások eredményességét értékelhetővé kell 

tenni. 

A stratégia, majd ennek alapján – a gyakorlatorientált megvalósítás érdekében – kidolgozásra 

kerülő akcióterv illetve a kapcsolódó részletes projekttervek, valamint az induló esetleges kiegészítő 

programok, támogatások és szolgáltatások végrehajtásának nyomon követéséhez és az intézkedések 

eredményeinek méréséhez átlátható és objektív monitoring rendszer kerül kidolgozásra. Méghozzá 

olyan monitoring rendszer, mely megbízhatóan alkalmazható az indikátorteljesülések nyomon 

követése esetében is.  

A nyomon követéshez és a célok teljesülésének értékeléséhez egyrészt statisztikai adatgyűjtést kell 

végezni, a helyi paktumszervezetek kötelező adatszolgáltatásával szakmai nyomon követés 

mérhetőségét kell biztosítani, valamint célszerű olyan mutatókat is bevezetni, melyek az egyes 

projektek hatékonyságán túl a program egészének eredményességét mérik, illetve a horizontális 

elvek érvényre kerülését mutatják be. 
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Ezen túlmenően a monitoring részeként szükséges a foglalkoztatók és a lakosság attitűdjét, 

véleményét is feltárni mind a projekt elején, mind pedig a projekt végén. 

A megyei Paktumiroda, mint munkaszervezet, az Irányító Csoport számára negyedévente készít elő 

jelentést a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Stratégia végrehajtásának helyzetéről. Ugyancsak a 

Paktumirodához, mint az ernyőszervezet képviseletéhez futnak be a megyében létrejött helyi 

paktumok mutatói, ugyanabban az ütemben és formában, ahogy a saját monitoringját és értékelését 

is végzi a szervezet. Az indikátorok is megegyeznek, illetőleg megfeleltethetők egymásnak. 

Lényeges, hogy mindig az értékelés céljának megfelelő módszerek és indikátorok kerüljenek 

kiválasztásra. Megkülönböztetünk egymástól minőségi és mennyiségi indikátorokat. 

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

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

interperszonális készségek), amelyek túlmutatnak a mennyiségi indikátorokon. 

Különösen fontosak lehetnek hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó projektek esetében, mivel 

képesek a munkához vezető úton tett személyes előrelépések mérésére. 

A mennyiségi indikátorok, adatok (számok és statisztikák) specifikusak és mérhetőek. Alkalmasak 

arra, hogy bemutassák a kiinduló helyzetet, a tényeket és kimeneti eredményeket, például a 

ráfordított pénzügyi forrásokat vagy a képzésben részesülők számát. Önmagukban azonban nem 

alkalmasak a teljes kép bemutatására. A más térségekkel való összehasonlítás miatt érdemes 

sztenderd, mások által és statisztikai rendszerek keretében is gyűjtött indikátorokat használni. 

Az Európai Unió által finanszírozott programok (pl.: ESZA) monitoring tevékenységével 

kapcsolatos elvárások, illetve a tagállam adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségének 

tartalmát az 1304/2013/EK rendelet I. és II. melléklete tartalmazza. A dokumentum szerint a 

nemzetközi összehasonlíthatóságot biztosító közös indikátoroknak két fő kategóriája van: 

 résztvevőkre vonatkozó indikátorok, 

 szervezetekre (entitásokra) vonatkozó indikátorok 

A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint 

kell adatot gyűjteni és szolgáltatni. 
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Jelen Foglalkoztatási Stratégia megvalósulásának sikerét első sorban az befolyásolja, hogy 

mennyire lesz élő, pezsgő a Paktum szervezet által működtetett együttműködési platform. 

Az együttműködési hajlandóság azonban fokozható, ha a partnerség tagjai hasznosnak és 

működőnek tartják a szervezetet. Ez jórészt attól függ, hogy mennyire rendelkezik a szervezet 

naprakész információval a munkaerő-piaci folyamatokról, illetve, hogy azokat felhasználva 

mennyire lesz képes a változó gazdasági környezet kihívásaira reagálni. Mindez a rendelkezésre 

álló információk mennyiségétől és minőségétől is függ. 

A monitoring és értékelés ütemezésének tervezete: 

Monitoring eszköz Forrás Gyakoriság Felelős 

Időközi beszámoló és 

kifizetési igénylés 

Pénzügyi, szakmai 

előre haladási jelentés 

(szabályossági, haté-

konysági, célszerűségi) 

Támogatási szerződés 

szerinti 

mérföldkövenként 

Releváns konzorciumi 

partnerek 

Eredmény indikátorok 

nyomon követése 

támogatott személyek, 

foglalkoztatók 

dokumentációja, 

adatszolgáltatások 

6 havonta 

jelentéskészítés 

Adatgyűjtés: egyedi 

projektütemezések 

szerint 

Releváns konzorciumi 

partnerek 

Konzorciumi partnerek 

Output mutatók 

mérése, nyomon 

követése 

támogatott személyek, 

foglalkoztatók 

dokumentációja, 

adatszolgáltatások 

6 havonta 

jelentéskészítés 

Adatgyűjtés: egyedi 

projektütemezések 

szerint 

Releváns konzorciumi 

partnerek 

Paktum Iroda 

Célcsoport attitűd és 

elégedettség változás 

mérése 

lakossági kutatás, 

vállalati kutatás 
Kutatás(ok) készítése 

Releváns konzorciumi 

partnerek 

A Fórum működésének 

értékelése 
önértékelési kérdőív évente Paktum Iroda 

VMFS félidei 

felülvizsgálata, 

Félidei jelentés 

(szakmai, pénzügyi) 

programidőszak 

felében, 2 év elteltével 
Paktum Iroda 
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Monitoring eszköz Forrás Gyakoriság Felelős 

értékelése 
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8 Mellékletek 

8.1.sz. MELLÉKLET - TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 "Veszprém megyei 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" Foglalkoztatási 

helyzetkép és elemzés
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8.2 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 

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 
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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 

 

 

 

 


