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BEVEZETÉS 

A Gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási stratégia akcióterve (továbbiakban Akcióterv) a 

Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások foglalkoztatási együttműködésének, 

partnerségének eredménye, és mint ilyen az aktív foglalkoztatáspolitika alapvető eszköze, 

mely illeszkedik a térségi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési célokhoz. Kidolgozásához 

alapul szolgált a Gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási stratégia (továbbiakban Stratégia) 

továbbá Paktum területről készített helyzetelemzés, valamint az Ügyrend és Szervezeti 

Szabályzat (továbbiakban Ügyrend).  

Az Akciótervet Bácsalmás Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető dolgozta ki. A fenti 

dokumentumok adatain kívül a térségi szereplőknek Bácsalmáson és Kiskunhalason 

szervezett műhelymunkákon megvitatásra kerültek a helyi igények, fejlesztési célok, továbbá 

az együttműködési lehetőségek és szándékok. Az Akcióterv a Stratégiában meghatározott 

pillérek mentén készült el. 

Az Akcióterv rendelkezik a Stratégiához illeszkedő ütemtervvel, intézkedései között 

megtalálhatóak a Paktum területre leginkább jellemző, egymással és a helyi gazdaság húzó 

ágazatait összefogó, egymással szinergiában lévő projektötletek is. Az Akcióterv három éves 

időtartamra szól, de folyamatosan szükséges, az újra tervezése, a tervek frissítése, 

aktualizálása, monitoringozása és az időközi értékelések ismételt elvégzése. 

A napjainkra jellemző és folyamatosan változó munkaerő-piaci helyzet megváltozása 

újragondolásra, új stratégiára kényszeríti a térség foglalkoztatáspolitikában érdekelt 

szereplőit. Jelentős munkaerőhiány van, ami nagy kihívást jelent a munkáltatók számára, 

ugyanakkor vannak álláskeresők és inaktívak a projekt célterületén, akiknek a bevonása, 

munkába állítása összetett feladat. A feladatok napi szintű megoldásában a sorozatosan 

jelentkező problémákra való gyors reagálás megköveteli a Paktum Szervezeti tagok és a 

Konzorciumi partnerek szakmai alapokon történő együttműködését, továbbá az Irányító 

Csoport részéről a felmerülő aktuális gyors döntések sorozatát. 

 

 Jövőkép, küldetés 

A paktumterület olyan térség, ahol a hozzáértő munkavállalók és a tehetséges, társadalmi 
felelősséggel bíró vállalkozók virágzó és fenntartható gazdaságot teremtenek, megerősítve 
az igazságos, gondoskodó, felzárkóztató társadalmi környezet formálódását. A társadalmi-
gazdasági törekvéseket a közigazgatás és intézmények nyújtotta szolgáltatások, 
infrastruktúra és szabályozók szolgálják és támogatják, megerősítve a helyben boldogulás és 
a visszatérés valós esélyeit. 

Határmenti terület,  ami jelenlegi határon túli kapcsolataival, meglévő egymást összekötő 
értékeivel, mind kulturálisan, mind pedig gazdaságilag együttműködve  magyar 
honfitársainkkal, erősíti és elősegíti a magyarság együvé tartozását és gazdagodását. 
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Célrendszer, mutatók 

Átfogó cél a paktumterület járásainak újrapozícionálása a pozitív önképre (identitás), az ezt 

alátámasztó értékekre és teljesítményekre alapozottan. 

A rövid távú célok (1-3 év) a leginkább érdekesek az Akcióterv szempontjából, hiszen ezekre 

tudunk csak közvetlenül, vagy közvetetten, de kimutathatóan hatni: 

- a gazdasági, önkormányzati, munkaerő-piaci- és képzőintézmények, valamint civil 

szereplők együttműködése, a foglalkoztatási szint növelésére, a munkaerő 

minőségének és tudásának, foglalkoztathatóságának javítására, párhuzamosan a 

gazdasági szereplők innovatív fejlesztésével 

- a szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi 

szereplők közötti kezdeményezések összehangolása, partnerségek erősítése, 

problémák felvetése, megoldások kidolgozása a szakképzés, felnőttképzés, 

foglalkoztatás területén; 

- közreműködés az érintett járásokra kiterjedő gazdasági és foglalkoztatási stratégiák 

készítésében, továbbá azok céljainak elérése 

- közreműködés a munkaerő-piaci helyzet feltárásában, a felmerülő problémák 

elemzésében, a munkaerő-piaci program és projektjavaslatok kezdeményezésében; 

- a gazdaság- és településfejlesztés, a felnőtt- és szakképzés, továbbá a munkaerő 

közvetítés rendszerének összehangolása; 

- a várható foglalkoztatási és munkaerőigények előrejelzése, a fejlesztések 

munkaerőigényeinek kielégítéséhez kapcsolódó koordináció; 

- a Kormányhivatal által nyújtott szolgáltatások és aktív munkaerő-piaci eszközök 

biztosítása a projekt keretében; 

- a munkaerő-piaci szolgáltatások; 

- járási szintű gazdasági és foglalkoztatási jelentések, elemzések készítése; 

- foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése, fejlesztési 

forrás koordináció (GINOP, TOP, EFOP, stb.) 

- kiemelt figyelem fordítása a projekt célcsoportjaihoz (a hátrányos helyzetű 

álláskeresők és az inaktívak) kapcsolódó tevékenységek koordinációjára; 

- a foglalkoztatási színvonal növelése, és a munkanélküliség csökkentése; 

- képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása; 

- új munkahelyek teremtése, meglévőek megőrzése a vállalkozói szektor erősítésével; 

- vállalkozási tanácsadás rendszerének fejlesztése és befektetés ösztönzés; 

- hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése; 

- a tanácsadói és mentori lehetőségek bővítése olyan személyek részére, akiket a 

munkanélküliség érint; 

- társadalmi vállalkozások fejlesztése;  

- a gazdaság és a munkaerő-piac szereplői közti kommunikáció hatékonyságának 

növelése; 
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- helyi termék-és szolgáltatásfejlesztés.1 

 

A középtávú célok (3-5 év) megvalósulását remélhetjük a rövidtávú célok teljesítésétől, 

külön egy-egy aktivitás nem tud rá kihatni, de a rövidtávú célok elérése érdekében 

foganatosított tevékenységek hatása és szinergiája vezet a megvalósulásukhoz:   

 

 

A Stratégia fenntarthatóságának mutatója a hosszú távú célok megvalósulása:  

 

                                                           

1 A célokat a foglalkoztatási paktum partnerség tagjai által aláírt együttműködési megállapodásban 
rögzítették 
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VÁLLALT INDIKÁTOROK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE 
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A BEAVATKOZÁSOK ISMERTETÉSE PILLÉREK SZERINT 

Cél/tevékenység Célérték Céldátum 

1. pillér: Befogadó gazdaság 

Hátrányos helyzetű emberek munkaerő-

piaci integrálása  
Min. 522 fő  2021.10.31. 

Hátrányos helyzetű álláskeresők 

munkába állása 
Min. 300 fő 2021.04.30. 

Vállalkozási tanácsadás működtetése Min 3 terület 2021.10.31. 

GINOP, TOP, EFOP projektek munkaerő-

igényének kielégítése 
300 fő legalább 15 %-ával 2021.04.30. 

Hozzájárulás a vállalkozói igényfelmérés 

révén megismert fejlesztési elképzelések 

munkaerőigényének biztosításához 

300 fő legalább 70%-ával  2021.10.31. 

2. pillér: Értékeink a fejlődés alapjai 

Vállalati igényekre épülő képzési 

program működése 

1 program 

50 résztvevő bevonása 
2021.10.31. 

A járásokat bemutató befektető- és 

munkaerővonzó imázsfilm 
3 film 2020.12.31. 

Befektetés-ösztönzési tevékenység 

alapján érkező megkeresések 
100 %-os megválaszolása 2021.10.31. 

3. pillér: Együttműködő, nyitott régió 

Paktum foglalkoztatási partnerség 

létrehozása, együttműködési 

megállapodás aláírása 

1 megállapodás,  

26-tagú partnerség 
2018.07.25. 

Paktumiroda felállítása és működése 
1 helyzetelemzés,1 stratégia, 

1 akcióterv, 1 gyorsjelentés 
2018.12.31. 

Paktum kulcsszemélyeinek menedzsment 

képzése 
Min. 11 fő 2021.10.31. 
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Eredmények pillérenkénti bemutatása 
 

M
o

n
it

o
ri

n
g 

m
u

ta
tó

k 

Pillérek 

1. Befogadó 

gazdaság 
2. Értékeink a fejlődés 

alapjai 

3. Együttműködő, nyitott 

régió 

Eredmény 

Hátrányos helyzetű 

álláskeresők 

munkába állása 

Vállalati igényekre épülő 

képzési program működése 

Paktum foglalkoztatási 

partnerség létrehozása, 

együttműködési 

megállapodás aláírása 

Célérték 300 fő 
1 program 

50 résztvevő bevonása 

1 megállapodás, 26-tagú 

partnerség 

Eredmény 

Hátrányos helyzetű 

emberek munkaerő-

piaci integrálása 

A járásokat bemutató 

befektető-és 

munkaerővonzó imázsfilm 

Paktumiroda felállítása és 

működése 

Célérték 522 fő 3 film 

1 helyzetelemzés 

1 stratégia 

1 akcióterv 

1 gyorsjelentés 

Eredmény 

 

Vállalkozási 

tanácsadás 

működtetése 

Befektetés-ösztönzési 

tevékenység alapján érkező 

megkeresések 

Paktum kulcsszemélyeinek 

menedzsment képzése 

Célérték 

 

Az az igényfelmérés 

révén priorizált 

legalább 3 

tanácsadási területet  

 

A beérkező megkeresések 

100 %-os megválaszolása 

érdemi befektetési, 

letelepedési, foglakoztatási 

információval 

11 fő 

Eredmény 

(belső mutató 

nem kapcsolódik 

a támogatási 

szerződéshez) 

GINOP, TOP, EFOP 

projektek munkaerő-

igényének kielégítése 
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Célérték 

(belső mutató 

nem kapcsolódik 

a támogatási 

szerződéshez) 

A jelzett nagy 

létszámú 

munkaerőigény 

kielégítéséhez 

nyújtott hozzájárulás 

a projekt keretében 

munkába helyezett 

300 fő legalább 15 %-

ával 

 

 

Eredmény 

(belső mutató 

nem kapcsolódik 

a támogatási 

szerződéshez) 

Hozzájárulás a 

vállalkozói 

igényfelmérés révén 

megismert fejlesztési 

elképzelések 

munkaerőigényének 

biztosításához 

 

 

Célérték 

(belső mutató 

nem kapcsolódik 

a támogatási 

szerződéshez) 

A jelzett nagy 

létszámú 

munkaerőigény 

kielégítéséhez 

nyújtott hozzájárulás 

a projekt keretében 

munkába helyezett 

300 fő legalább 70%-

ával 
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AZ AKCIÓTERVVEL ELÉRNI KÍVÁNT CÉLCSOPORTOK 

A projekt közvetlen célcsoportjai a TOP-5.1.2-16 program munkaerő-piaci tevékenységeinek 

keretében  

 

 

➢ a munkavállalók, azaz a Bácsalmási, Jánoshalmi, illetve Kiskunhalasi járásban munkát 

vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak (ebben a 

térségben lakcímmel rendelkezők) és  

A hazai és térségi foglalkoztatás növelése érdekében olyan munkahelyekre van szükség, 

amelyet a munkaerőpiactól tartósan távollévő társadalmi csoportok is képesek betölteni.  

A projekt célcsoportjai:  

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

b) 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők  
c) 50 év felettiek  
d) GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül 

nevelő felnőttek  
e) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők  
f) Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött 

időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is 
beszámítható)  

g) Megváltozott munkaképességű személyek  
h) Roma nemzetiséghez tartozó személyek  
i) A közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők 



   

12 

 

j) Inaktívak 

A gazdaságilag inaktív személyek azok, akik  

a) a bevonás előtt nem dolgoztak,  

b) nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk,  

c) nem kerestek munkát,  

d) kerestek munkát, de nem tudtak munkát vállalni.  

➢ a munkáltatók, azaz a létrejött Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés 

tagjai, azon helyi/térségi szervezetek (állami és civil), gazdasági szereplők (munkáltatói 

szféra), akik a projekt célterületén működnek, és akikre a fejlesztések irányulnak 

➢ települési önkormányzati tulajdonú vállalkozások, intézmények, állami intézmények 

Potenciális foglalkoztatóként részesülhetnek a programból önkormányzati, állami 

fenntartású/tulajdonú intézmények/vállalkozások is. A konzorcium kiemelt figyelmet 

fordít a gyermekellátási szolgáltatásokra azzal, hogy a TOP TC8 ERFA forrásaiból (1. 

prioritás) fejlesztett új gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek 

támogatására munkaerő-piaci szolgáltatások (képzési és foglalkoztatáshoz kapcsolódó 

támogatások) nyújthatók a paktum keretein belül.  

➢ Társadalmi szervezetek: társadalmi szervezetek szintén megjelenhetnek munkaadóként a 

projekt keretében. Kiemelt feladat a társadalmi szervezetek ösztönzése.  

➢ A Paktum terület Szociális gazdaságának fejlesztése a Szociális Szövetkezetek és a 

Társadalmi szervezetek bevonásával. 

 

A projekt közvetett célcsoportjai 

A projekt közvetett célcsoportja egyrészt a közvetlen célcsoport mikrokörnyezete 

(családtagok), a közvetlen célcsoport érdekeltségi körébe tartozó szervezetek, partnerek 

hálózata. Azáltal, hogy a közvetlen célcsoport tagjai rendezett anyagi körülmények közé 

kerülnek, szintén felszabadulhatnak az anyagi terhek alól. 

Másrészt a Bácsalmási, Jánoshalmai, Kiskunhalasi járás területén a projekt akcióterületén 

működő aktív gazdasági szervezetek, vállalkozások (mikro-, kis- és középvállalkozások 

képviselő) tartoznak, akik a foglalkoztatási partnerséghez még nem csatlakoztak. Az általuk 

bejelentett munkahelyekre az igényeiknek megfelelően alakított képzettséggel, tudással 

kaphatnak munkavállalókat versenyképességük fenntartásához, javításához. 

Harmadrészt a paktumterületen a települési önkormányzatok, hiszen javul a népesség 

képzettségi szintje, bővülnek a munkalehetőségek, csökken a munkanélküliség, ami javítja 

egyfelől a népességmegtartó erőt, másfelől közvetett módon – a saját bevételek 

növekedésével – hozzájárulhat az önkormányzatok kiegyensúlyozott gazdálkodásához. 
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A további paktum tagok a tervek elkészítésében, valamint a projekt eredményeinek 

fenntartásában (azaz együttműködések, közösségek életben tartása, foglalkoztatottak 

tovább való alkalmazása stb.) több munkáltató, önkormányzat, civil szervezet és helyi 

szerveződés, érdekképviseleti szerv, képző intézmény, munkaerő-piaci szolgáltató vett és 

vesz részt, csakúgy, mint a terület gazdasági és vidékfejlesztési folyamataiban aktív szerepet 

vállaló terület- és térségfejlesztő szervezetek, a további megyében működő foglalkoztatási 

paktumok is. 
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A MEGVALÓSÍTÁS SZEREPLŐI, SZERVEZETI KERETEI 

A projekt megvalósításáért felelős döntéshozó és végrehajtó szervezetek meghatározása a 
Stratégia kidolgozásakor körvonalozódott:  

 

 

 

Paktum Döntéshozó Testület: meghatározza a projekt stratégiai terveit, illetve dönt szakmai, 
pénzügyi kérdésekben. Tagjait a konzorciumi partnerek, tehát Bácsalmás Város 
Önkormányzata, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, és a Szenyorita Közhasznú Egyesület 
hivatalos képviseletére jogosult személyek alkotják.  

Projektmenedzsment: a feladatokat Bácsalmás Város Önkormányzatánál 2 fő látja el, 1 fő 
projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető. A projektmenedzsment feladatok során a 
mérföldkövek teljesítéséhez igazodó kifizetési kérelmek benyújtásán és a projekt folyamatos 
és részletes dokumentálásán túl figyelemmel kísérik a támogatási összeg szabályos és a 
Támogatási Kérelemnek megfelelő felhasználását is.  

Paktum partnerek: a projekt előkészítési szakaszától egészen a zárásáig fontos szerepet 
kapnak a stratégiai partnerek a szakmai munkában, az egyeztetéseken való részvételük és a 
döntés-előkészítő folyamatba való bevonásuk révén.  

Munkaerő-piaci szolgáltatási iroda: a Szenyorita Közhasznú Egyesület, mint konzorciumi 

partner foglalkoztatja a mentorokat. Ők elvégzik az álláskeresőkkel kapcsolatos 

szolgáltatásokat, foglalkoztatókkal, Kormányhivatallal való kapcsolattartást.  

A projekt keretén belül megszületett az Ügyrend, amely a Paktum és szervezete részletes 

működési rendjét tartalmazza. Ezen dokumentum pontosítja és meghatározza a szervezeti 
egységeket: 

 

Paktum Döntéshozó 

Testület 

 

Bácsalmás Város 

Önkormányzata 

 

 

Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal 

 

Szenyorita Közhasznú 

Egyesület 

 

Projektmenedzsment 

 

 

Paktum Iroda 

 

 

Munkaerő-piaci iroda 
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Foglalkoztatási fórum: A Partnerek a demokratikus működés és a Paktumban folyó munka 

legszélesebb körű nyilvánosságának biztosítása, valamint a partnerségi viszony erősítése 

érdekében Foglalkoztatási Fórumot működtetnek. A Fórum minden érdeklődő helyi lakos 

és szervezet számára formális csatlakozás nélkül is nyitott. 

Irányító Csoport: a Paktum végrehajtó, operatív szervezete. A paktumban foglaltak 

hatékony és eredményes végrehajtásáért az Irányító Csoport felelős. Az Irányító Csoport 

azon szakemberek közössége, akik a projekt tevékenységeinek szakmai tartalmait 

megfogalmazzák és meghatározzák, illetve ellenőrzik a konzorciumi tagok szakmai 

munkáját és a projekt tevékenységeinek tartalmát. Az Irányító Csoportot a konzorciumi 

tagok és a stratégiai partnerek képviselői alkotják. Az Irányító Csoport 7 választott tagból 

áll. Az Irányító Csoport választott tagjait egy szavazati jog illeti, megbízatásuk határozatlan időre 

szól. 

 

 

 

Paktumiroda: A Megállapodás koordinációját és menedzsmenti feladatait a Paktumiroda végzi. A 

feladatok ellátását valamely szerződő partner vállalja, a szerződő partnerek ezen feladatok ellátására 

nem hoznak létre önálló jogi személyt. A Paktumiroda irányítását, működési rendjének szabályozását 

az Irányító Csoport elnöke végzi. A Partnerek a közös munka összefogására az együttműködési 

megállapodásban Paktumiroda létrehozását határozták el. Az Irányító Csoport a Paktumiroda 

feladatainak ellátására Bácsalmás Város Önkormányzatát jelölte ki.  

Érintettek  

A projekt érintettjei a projektben aktív szerepet játszó konzorciumi partnerek tekintettel 

arra, hogy az összefogásuk és a projektben vállalt szerepük hosszas előkészítő és egyeztető 

 

IRÁNYÍTÓ 

CSOPORT 

Bácsalmás 

Város 

Önkormány-

zatának 

képviselője 

Jánoshalma 

Város 

Önkormány-

zatának 

képviselője 

Kiskunhalas 

Város 

Önkormány-

zatának 

képviselője 

Bács-Kiskun 

Megyei 

Kormány- 

hivatal 

képviselője 

Bács-Kiskun 

Megyei 

Kereske- 

delmi és 

Iparkamara 

képviselője 

Kiskunhalasi 

Szakképzési 

Centrum 

képviselője 

Hunent Zrt. 

képviselője 
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munka eredménye azzal a céllal, hogy hozzásegítsék a paktumterületet a munkaerő-piaci 

helyzet javulásához.  

További érintett szereplők a Paktumiroda, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatók és képző 

intézmények.  

Az 5 tagintézménnyel 16 telephelyen működő Kiskunhalasi Szakképzési Centrum nappali 
rendszerben nyújt lehetőséget szakiskolai, szakközépiskolai, szakgimnáziumi és érettségi 
utáni képzésre, valamint a szakmunkások érettségi vizsgára való felkészítésére. Esti 
munkarend szerinti képzésben végeznek iskolai rendszerű szakmai felnőttoktatást, és 
digitális középiskola keretében felkészítést végeznek az érettségi vizsgára. A Centrum és 
tagintézményei több településen, folytatnak felnőttképzési tevékenységet. Közel 60 
szakmára rendelkeznek engedélyezett felnőttképzési programmal, de ezek számát igény 
szerint bővíteni tudják. 

A paktumterületen felnőttképzést folytató intézmények:  

• VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola 

és Kollégium, Jánoshalma  

• Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Kiskunhalas  

• Bácska Autósiskola Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Bácsalmás  

• HALASI ATI Kereskedelmi, Oktatásszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság, Kiskunhalas  

• Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára, Kiskunhalas  

• II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai 

Szakközépiskola, Kiskunhalas  

• Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola, 

Jánoshalma  
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A MEGVALÓSÍTÁS TEVÉKENYSÉGEI, FELELŐSEI 

Tevékenység megnevezése Rövid tartalma Eredmény leírása Felelős 

Stratégia, Akcióterv, 
Projekttervek elkészítése 

Tervezési dokumentáció, amely segíti a 
projekt megvalósítását és illesztését egyéb 
helyi fejlesztésekhez 

Kidolgozott Stratégia, Akcióterv, 
Projekttervek 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

Projektmenedzsment és 
szakmai vezető alkalmazása 

Projektmenedzsment tevékenység ellátására 
munkatársak foglalkoztatása 

A projekt folyamatos működésének 
biztosítása 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

Paktum Iroda működtetése 
Paktum Iroda működtetése, munkatársak 
foglalkoztatása 

Működő Paktum Iroda 
Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

Vállalkozási tanácsadás 
rendszer működtetése és 
fejlesztése 

Lehetséges témák: finanszírozás, marketing, 
üzletfejlesztés, turizmus, pályázati tanácsadás, 
adózás, stb., KKV-k részére történő tanácsadás 

Egyéni és csoportos tanácsadások 
Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

Helyi termékfejlesztés 

Helyi termékfejlesztés: a térség stratégiai 
ágazatának kijelölése, a megvalósítói 
munkafolyamatok szervezése, koordinálása és 
ellátása a térségi gazdaságfejlesztési, 
befektetés ösztönzési célok, járási stratégia 
elkészítése érdekében 

Egyéni és csoportos tanácsadások 
Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

Befektetés-ösztönzési akciók 
lebonyolítása 

A projekt célterületére történő befektetések 
ösztönzését elősegítő tevékenységek 

Befektetés-ösztönzési akciók 
Bácsalmás Város 
Önkormányzata 
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Partnerségi rendezvények 
A Paktum partnerek számára szervezett 
rendezvények, az aktuális gazdaságfejlesztési 
és foglalkoztatási témák megvitatására 

Partnerségi rendezvények, működő 
partnerség 

Bácsalmás Város 

Önkormányzata 

Imázsfilmek készítése 
A 3 járást bemutató befektető- és szakképzett 
munkaerő-vonzási célú imázsfilm elkészítése, 
járásonként külön-külön 

3 db imázsfilm 

Bácsalmás Város 

Önkormányzata 

Mentorálás 
Egyéni életvezetési tanácsadás – 
folyamatosan elérhető szolgáltatásként 

Mentorálásban részesülő célcsoport 
tagok 

Szenyorita Közhasznú Egyesület 

Tanácsadás 
Szenvedélybetegséggel, pszichiátriai 
betegséggel érintett családok részére 
szakirányú tanácsadás 

Tanácsadással segített célcsoport 
tagok száma 

Szenyorita Közhasznú Egyesület 

Szakmai képzések 
A munkaerő-piac aktuális igényei szerinti 
szakmai és betanító képzések a célcsoport 
részére 

A munkáltatói igényeknek megfelelő 
szakmai képzést végzett (potenciális) 
munkavállalók 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

Bér jellegű támogatások 
A foglalkoztatás költségeinek támogatása, 
munkáltatók ösztönzése 

A célcsoport foglalkoztatása 
Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

Rugalmas foglalkoztatás 
bevezetésének elősegítése 

Rugalmas foglalkoztatási formák 
megismertetése munkáltatókkal, célcsoport 
tagokkal – írásos formában, rendezvényeken, 
egyéni beszélgetések során 

Tájékoztató, szemléletformáló 
rendezvényeken részt vett személyek, 
munkáltatók  
Mentoráláson, tanácsadáson részt vett 
személyek 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

Szenyorita Közhasznú Egyesület 
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Nőközpont létrehozása 
Bácsalmáson 

Azoknak az egyedülálló vagy nem egyedülálló 
nőknek a segítése, akik nehezen tudják 
összeegyeztetni a munkát és a magánéletet, 
pl. gyermeknevelés vagy más családtagok 
gondozása miatt  

Nőket segítő szolgáltatások biztosítása 
a munka és családi kötelezettségek 
összehangolásának elősegítése 
érdekében 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

Közösségi programok 
szervezése 

Az életvezetést és társadalmi beilleszkedést is 
elősegítő közösségi programok szervezése, a 
közösség megtartó erejének felhasználása, 
közösségfejlesztés, amely segítségével a 
munkába állás, munkahelyen maradás is 
könnyebb 

Közösségi programokon résztvevő 
személyek 

Szenyorita Közhasznú Egyesület 

Önsegítő klubok szervezése  

Az azonos vagy hasonló kihívásokkal találkozó 
célcsoport tagok részére közösség, klub 
szervezése, ahol egymást segítik, és védett 
környezetben tudnak fejlődni, fejleszteni saját 
magukat, pl. megosztják speciális tudásukat a 
többiekkel 

Önsegítő körök, klubok létrejötte, 
fejlődő közösségi élet 

Szenyorita Közhasznú Egyesület 
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A MUNKAERŐ BIZTOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ TÖREKVÉSEK 

A Stratégia írásakor valamint a Helyzetelemzés során elhangzottak alapján 

megfogalmazódott a rugalmas hozzáállás szükségszerűsége, a munkaadók rugalmas 

hozzáállása nagyon sokban hozzájárulhat ahhoz, hogy megtalálják a munkavállaló számára a 

megfelelő foglalkoztatási formát, pozíciót az adott településen, vállalkozáson belül. 

 
 

 

 

MEGFELELŐ 

POZÍCIÓ 
 

 

MEGFELELŐ 

EMBER 

 

 

MEGFELELŐ 

FOGLALKOZÁSI 

FORMA 

 

 
 

 

Vannak, esetek, amikor a munkavállalónak segítségre van szüksége ahhoz, hogy fel tudjon 

készülni a munkavállalásra, vagy ha már dolgozik, akkor meg tudja tartani a munkáját. 

Sokszor csak egy kis segítség kell ahhoz, hogy az ember az otthon töltött időszak után el 

merjen indulni munkát keresni, elkezdje átgondolni az otthoni teendők újraszervezését. 

Néhány segítő beszélgetés, sorstársak bátorító, támogató közössége, egy jól megírt 

önéletrajz elindíthatja a pozitív változást.  

A nem dolgozók, hátrányos helyzetűek közül nehezebb és összetettebb azok helyzete, akik 

régóta kiszorultak a munkaerő-piacról vagy még be sem léptek oda, de sok idő eltelt az iskola 

befejezése óta. Még nagyobb kihívást jelent azon személyek munkába helyezése, akiknek a 

családjában több generációs munkanélküliség van, és nincs előttük munkavállalással 

kapcsolatos minta. Őket hosszabban és – igény szerint – többféle szolgáltatással kell segíteni 

ahhoz, hogy munkára kész állapotba kerüljenek és családi körülményeik is lehetővé tegyék a 

munkavállalást. Másfelől a munkáltatókat is fel kell készíteni ezen csoportok fogadására, 

beillesztésére, és javasolt a bér jellegű támogatással történő ösztönzésük. Az anyagi 
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támogatás kompenzálhatja a beilleszkedési, betanulási időszak költségeit és alacsonyabb 

termelékenységét.  

A mentorálás kulcsfontosságú tevékenység e projektben, amely során szakképzett 

munkatársak hosszabb ideig segítik, kísérik a célcsoport tagokat, hogy eredményesen 

felkészülhessenek a munkavállalásra. Erre azért is szükség van, mert sok esetben nehezen 

tudják megfogalmazni a pályázni kívánt célállást, illetve az ehhez kapcsolódó igényeiket, az 

információkhoz való hozzájutásban egyéni korlátokba ütköznek (kapcsolati tőkéjük alacsony, 

kiestek a szociális hálóból), nincs ismeretük az igénybe vehető szolgáltatások helyéről és 

köréről, vagy a családi kötelezettségek mellett nem látnak lehetőséget a munkavállalásra. 

Depresszió, beszűkültség is előfordulhat, ennek következménye lehet, hogy addiktív 

szerekhez (drog, alkohol, stb.) nyúlnak. Javasoljuk a mentorálás megszervezését a projektben 

szereplő mindhárom járásban, hogy valóban elérhető legyen a hátrányos helyzetűek 

számára, ne kelljen messzire utazniuk. 

A mentorálás célcsoportja elsősorban az álláskeresők, közmunkások. Igény mutatkozik 

azonban a munkahelyi mentorálásra is, amit nem szükségszerűen cégen belül alkalmazott 

mentorok biztosítanak, hanem lehet egy mentorszolgáltató szervezeten keresztül is, például 

heti egyszeri alkalommal. A Paktum projekt által szervezett egyeztetéseken, rendezvényeken 

e témával is érdemes foglalkozni, felmérni a munkáltatók igényeit és szükség esetén 

segítséget nyújtani a szolgáltatás megszervezéséhez, szolgáltató megtalálásához.  

A szenvedélybetegséggel, pszichiátriai betegséggel érintett családokban sokszor az egyik 

családtag betegsége miatt nem tud munkát vállalni a másik családtag (házastárs, szülő, 

gyermek). Részükre szakirányú tanácsadást kell nyújtani, hogy ki tudják alakítani azt az 

életvitelt, amelybe belefér a munkavállalás. A betegséggel érintett célcsoport tagok 

elhelyezkedése is lehetővé válhat, ha szakértő segítséget kap, és megvizsgálják a járható 

utakat. Pl. A nyugtatók szedése miatt reggel munkára nem képes személy későbbi 

munkakezdéssel vagy délutános műszakban hatékonyan foglalkoztatható. 

A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében szükség van a célcsoport 

tagok képzésére, egyéni helyzetüknek, igényeiknek megfelelően. 

A munkavállalói kompetenciákat fejlesztő tréningek kiváló alkalmat biztosítanak arra, hogy 

a célcsoport tagok  

- az otthonlét (és esetleg egyedüllét) után kipróbálhassák a közösségbe való beilleszkedést, 

és felkészüljenek a további tanulásra, munkavállalásra 

- átgondolják helyzetüket, értékeiket, fejlesztendő területeiket, célokat fogalmazzanak meg 

(Önismereti és személyiségfejlesztő tréning) 

- felmérjék és javítsák együttműködési készségüket, hogy mielőbb be tudjanak illeszkedni a 

munkahelyen (Együttműködést fejlesztő műhelymunka/tréning) 

- fejlesszék kommunikációjukat, amely nagy segítség lehet stresszes helyzetekben, 

konfliktuskezeléskor akár a munkahelyen, akár a családban (Kommunikáció tréning) 
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- elsajátítsák a modern infokommunikációs eszközök (okostelefon, számítógép) használatát, 

amelyek szükségesek a mindennapi élethez, álláskereséshez és a munkahelyen is 

(Informatikai képzés). 

- segítséget kaphatnak a családi pénzügyek eredményes kezeléséhez, pl. családi költségvetés 

készítése, likviditás tervezése, hitelek értelmezése (Háztartási pénzügyek képzés) 

 

A helyzetelemzésből kiderül, hogy a munkavállalást akadályozó tényezők közül 

legjelentősebbek a képzett szakemberhiány és az alacsony bérezés. A mobilitás és a 

motiváció nem megfelelősége is gátolja az elhelyezkedést. Szakmai képzések terén a 

munkáltatói igényekre, a keresett szakmákra szükséges alapozni, illetve figyelembe kell venni 

a várható, folyamatban lévő, munkaerő felvétellel járó fejlesztéseket. 

 
Munkáltatói és munkavállalói szempontból is a képzés tekinthető a legkomolyabb kitörési 
pontnak a hátrányos helyzetűek munkavállalási mutatóinak javítása szempontjából. 
 

Hiánypótló lenne a gyakorlatorientált, az új típusú, a megváltozott környezeti feltételekhez 

alkalmazkodó, új típusú jövedelemszerzési formák megismertetését is célzó képzések 

bevezetése. 

Ezen a tanfolyamok alkalmasak lehetnek az alacsonyabb iskolázottságú, de a földből élő, 

vagy a mezőgazdasági munkától nem idegenkedő térségi lakosok képzésbe történő 

bevonására, új szemléletű termelés-feldolgozás-értékesítés elindítására. 

Javasolt szakterületek: 

- Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó - OKJ 31 541 12 
- Alternatív Jövedelemszerzés Tréning kistermelőknek, gazdálkodóknak 
- Helyi termék – helyi érték tréning  
- Ökológiai gazdálkodás. 

 
A rugalmas foglalkoztatási formákra való nyitottság érdekében a tudás átadáson kívül 

szükséges bemutatni az érintett csoportok lehetőségeit, illetve képességeit is, például 

megszervezni a hátrányos helyzetű csoportok bemutatkozását. Ebben nagy szerepet 

vállalhatnak a civil szervezetek.    

A munkáltatók nyitottsága kulcsfontosságú. Eddig is tapasztalható részükről az 

együttműködési készség, egyesek alkalmazzák az on-line marketing lehetőségét, jó példát 

mutatnak, ennek kiszélesítése mindenképp hasznos. Segíteni kell ebben a tevékenységben, 

tudatosítani és alkalmazni a munkáltatói márkaépítést (employer branding). Jó tevékenység 

lehet a vállalati ösztöndíjazás, az ösztöndíjasok nyári foglalkoztatása, olyan szerződések 

megkötése, amelyek bizonyos ideig kötelezik az ösztöndíjast a vállalatban maradásra. 

A Paktum projektben tervezett tevékenységek közül a járásonként készülő egy-egy imázsfilm 

a települések népszerűsítését is szolgálja, ami hozzájárul a városok, falvak márkaépítéséhez. 

További ötletek is születtek, mint kisfilmet készíteni a hiányszakmákról, a szociális 
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gazdaságról, a hátrányos helyzetűek bemutatkozásáról és a térség egészéről. A filmeket 

bemutathatják a helyi televíziók adásaiban, interneten (települések honlapja, YouTube, stb.), 

általános iskolásoknak, sőt készülhet rajzfilmes változat óvodásoknak, de munkanélkülieknek 

is átképzési, továbbképzési szükségletek és lehetőségek feltárása céljából.  

Fentiek alapján a 25 év alatti fiatalokat, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresőket be 

kívánjuk vonni szakmai és kiegészítő ismereteket adó képzésekbe, illetve szolgáltatások és 

támogatások révén jelentős segítséget kívánunk nyújtani az elhelyezkedésükhöz is. A 

korcsoportból adódó kockázat speciális, mivel nem alakultak ki a munkaerő-piaci készségek, 

előzetes ismerettel, tapasztalattal a munka világáról nem rendelkeznek. A legnagyobb 

veszélyt az jelenti, hogy a munkaerő-piaci kirekesztettség tartóssá válik, ez pedig a 

munkavégző képesség és motiváció elvesztéséhez vezethet. 

Az 50 év felettiek célcsoportja, vagyis a nyugdíjkorhatár felé közeledő korosztályok is 

kedvezőtlen megítélés alá esnek egyes munkáltatók körében. Az erre hajlandó személyeknek 

érdemes lehetőséget adni, mert sokszor jóval nagyobb elszántsággal és sikerességgel 

sajátítják el az új ismereteket, mint fiatalabb társaik. A támogatott elhelyezések esetében is 

általában jók a munkáltatói visszajelzések. Figyelembe kell venni, hogy ebben a körben 

magasabb az egészségi problémákkal, esetleg megváltozott munkaképességgel küzdők 

aránya.  

Alacsony iskolázottsággal rendelkező álláskeresők közül a programban részvételre 

jogosultak lesznek azok is, akik középfokú oktatásban megkezdték tanulmányaikat, de 

befejezni azt valamilyen okból nem tudták, valamint akik még az alapfokú iskolai végzettség 

megszerzéséig sem jutottak el, részükre felzárkóztató oktatás megszervezése szükséges.  
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A PROJEKTBŐL ÉS MÁS FORRÁSOKBÓL TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK, FEJLESZTÉSEK 

ÜTEMEZÉSE 
 

Az Akciótervet a Stratégia alapján állítottuk össze, valamint a Bácsalmáson és Kiskunhalason 

megtartott fórumok keretében megismert problémák, információk, vállalások alapján, szem előtt 

tartva a támogatási szerződésben rögzített kereteket, valamint más elnyert pályázatokat, amelyek 

hatást gyakorolnak ezen Akciótervre. 

Minden intézkedés, beavatkozás a foglalkoztatás növelését célozza, ennek érdekében elsősorban a 

Stratégia rövidtávú céljainak elérése érdekében történik. Struktúrája követi a Stratégiában 

meghatározott pilléreket, de azok kibővítése is látható olyan mértékben, ahogyan az kikristályosodott 

a megtartott fórumok alkalmával. A költségvetési tételek is szerepelnek az áttekintő táblázatban, 

ahol azt számszerűsíteni lehetett, és ahol erre már rendelkezésre állnak tervezett pénzeszközök, 

elsősorban e projektből. Szerepelnek itt vállalások is a Paktum szereplőinek részéről, de egyes 

vállalkozók is nyilatkoztak a vállalásaikról a kívánt cél elérése érdekében. 

A részletes táblázatos áttekintés a mellékletben található.  

A táblázatban került bemutatásra azon potenciális projektek ötlete is, melyek a későbbiek során 

átfogó hatást gyakorolhatnak úgy témájukban, mint területileg - felölelhetik mindhárom járást. Az 

Akcióterv és az Irányító Csoport döntése alapján három projektre vonatkozóan kerülnek majd 

kidolgozásra a projekttervek, azaz minden járásközpont egy-egy projekt koordinálásával lenne 

megbízva, amelyben a leginkább érintett. 

A Bácsalmási Járás esetében a turizmus fejlesztése kristályosodott ki mint átfogó projekt (2.4), a 

Jánoshalmi Járás esetében az agrárlogisztika, kiemelve a Mélykúti fejlesztés jelentőségét (3.6), míg a 

Kiskunhalasi járás esetében két projekt is indokolt – az egészség gazdaság (2.5) és az ipari parkok 

fejlesztése és igazgatása (3.7). Az Irányító Csoport illetékes az első két projekt megerősítésében, 

valamint a Kiskunhalasi Járás részére legmagasabb prioritással bíró projekt kiválasztásában. 
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FELELŐSÖK ÉS KOMPETENCIÁK A BEAVATKOZÁSOK SZERINT 

Az Együttműködési Megállapodást aláíró szerződő partnerek a Bácsalmási, Jánoshalmai, és 
Kiskunhalasi Járás szempontjából kiemelten fontos feladatnak tartják a foglalkoztatás 
ösztönzését, bővítését, az emberi erőforrás fejlesztését és a társadalmi-gazdasági 
együttműködés erősítését, így ezen együttműködéssel segítik a munkáltatók és 
munkavállalók alkalmazkodását a foglalkoztatáspolitikai, gazdasági és munkaerő-piaci 
változásokhoz. A partnerség legfontosabb célja a gazdasági és foglalkoztatási folyamatok 
pozitív irányú befolyásolása a járási és helyi szereplők segítségével, a térség társadalmi, 
gazdasági fejlődésének támogatása a humánerőforrás fejlesztésével, valamint a 
munkavállalók elhelyezkedésének segítésével. 

A fentiekben leírtak érdekében a szerződő partnerek a TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 
azonosító számú projekt keretében 3 járásra kiterjedő helyi szintű Foglalkoztatási Paktumot 
írtak alá 2018. július 25-én.  

Bácsalmás Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető, a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal és a Szenyorita Közhasznú Egyesület konzorciumi tagságával, a Bácsalmási, 

Jánoshalmai, és Kiskunhalasi Járásra kiterjedő Foglalkoztatási Paktum elnevezéssel, 26 taggal 

foglalkoztatási partnerséget hoztak létre azzal a céllal, hogy: 

- megismerjék az érintett járások foglalkoztatási nehézségeit, a szektoriális munkaerő- 

hiány és a munkanélküliség okait; 

- foglalkoztatást elősegítő programokat valósítsanak meg; 

- összehangolják a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás-fejlesztési 

elképzeléseit és céljait, valamint megoldást keressenek a problémákra; 

- összehangolják a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes 

megvalósításának érdekében. 
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A projekt megvalósításáért felelős döntéshozó és végrehajtó szervezetek:  
 

Megnevezés Felelős Feladatkör/Kompetencia 

Irányító Csoport Bácsalmás Város 

Önkormányzata 

Azon szakembereket tömöríti, akik a 

projekt tevékenységeinek szakmai 

tartalmait fogalmazzák és határozzák 

meg, illetve ellenőrzik a konzorciumi 

tagok szakmai munkáját és a projekt 

tevékenységeinek tartalmát. Az Irányító 

Csoportot a Paktum Iroda, a munkaerő-

piaci iroda munkatársai, valamint külső 

szakértők és a paktum partnerséget 

reprezentáló stratégiai partnerek 

szakmai képviselői alkotják. 

Paktum Döntéshozó 

Testület 

Bácsalmás Város 

Önkormányzata, 

Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal, 

Szenyorita Közhasznú 

Egyesület 

Meghatározza a projekt stratégiai 

terveit, illetve dönt szakmai, pénzügyi és 

kérdésekben. Tagjait a konzorciumi 

partnerek, tehát Bácsalmás Város 

Önkormányzata, Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal, és a Szenyorita 

Közhasznú Egyesület. hivatalos 

képviseletére jogosult személyek 

alkotják 

Paktum Iroda Bácsalmás Város 

Önkormányzata 

Bácsalmás Város Önkormányzata 

hatáskörébe tartozó 2 fős iroda (1 fő 

szakmai vezető, 1 fő partnerségi 

koordinátor). Tevékenységük egyrészt a 

szakmai koordinációt foglalja magában, 

emellett folyamatos kapcsolatot 

tartanak a többi szakmai csoporttal is 

Projektmenedzsment Bácsalmás Város 

Önkormányzata 

A feladatokat Bácsalmás Város 

Önkormányzatánál 2 fő látja el, 1 fő 

projektmenedzserrel és 1 fő pénzügyi 

vezetővel. A projektmenedzsment 

feladatok során a mérföldkövet 

teljesítéséhez igazodó kifizetési 
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kérelmek benyújtásán és a projekt 

folyamatos és részletes 

dokumentálásán túl figyelemmel kísérik 

a támogatási összeg szabályos és a 

Támogatási Kérelemnek megfelelő 

felhasználását is. 

Paktum partnerek Bácsalmás Város 

Önkormányzata 

A projekt előkészítési szakaszától 

egészen a zárásáig fontos szerepet 

kapnak a stratégiai partnerek a szakmai 

munkában, az egyeztetéseken való 

részvételük és a döntés-előkészítő 

folyamatba való bevonásuk révén 

Munkaerő-piaci 

szolgáltatási iroda 

Szenyorita Közhasznú 

Egyesület 

A konzorciumi partnerekhez kapcsolódó 

önálló 6 fős szakmai csoport, amely 

végrehajtja a tevékenységi körébe 

tartozó feladatokat. Elvégzi az 

álláskeresőkkel kapcsolatos 

szolgáltatásokat, foglalkoztatókkal, 

Kormányhivatallal való kapcsolattartást. 

Feladatainak hatása és mozgástere 

kiterjed a projekt szakmai részének 

egészére. 
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A MEGVALÓSÍTÁS NYOMON KÖVETÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA 

A Paktum Iroda 

• monitorozza és értékeli a Megállapodás eredményeit, 

• összefoglaló jelentéseket készít az éves munkaprogram és költségvetés teljesítéséről 
és felhívja a figyelmet az eltérésekre. 

A monitoring feladat tartalma a pályázati projektben és az azt megalapozó 
megvalósíthatósági tanulmányban megfogalmazott céloknak, az ennek alapján támogatási 
szerződésben foglalt vállalásoknak megfelelő teljesítések nyomon követése, a meghatározott 
mérföldkövekkel történő rendszeres összevetése. 

A projektmenedzsment révén a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználása, a 
vállalt határidők pontos betartása és betartatása, és mindezekről a szükséges információk 
proaktív begyűjtése.   A projektmenedzsment egyik fontos feladata a pénzügyi vezetéssel 
együttműködve, hogy folyamatosan nyomon kell követnie a projekt tevékenységek 
előrehaladását, elemeznie és értékelnie kell egy adott időpontra vonatkoztatott 
részteljesítés alapján, hogy a határidőre történő teljesítés megvalósítható-e, valamint az 
addig elért teljesítéshez felhasznált erőforrások és költségek lehetővé teszik-e a még 
hátralévő feladatok tervezett kereteken belüli megvalósítását.  

A monitoringnak a Paktum Iroda révén az is feladata, hogy vizsgálja, hogy az együttműködés 
területén zajló társadalmi-gazdasági folyamatok a projekt megvalósítását miképpen 
befolyásolják. Adottak-e a körülmények ahhoz, hogy teljesüljenek azok a célkitűzések, amik a 
projekt megvalósítását szükségessé tették. A monitoring folyamatos adatgyűjtés, feldolgozás 
és továbbítás a döntések előkészítése érdekében.  

A döntéshozóknak folyamatos információcserére van szüksége, ezt szolgálják a Paktum 
Szervezet ülései, hogy az esetleg szükséges korrekciókat megalapozó információkat 
megismerjék és értékeljék, amennyiben szükséges, a döntések meg tudjanak születni. Az 
Irányító Csoport is folyamatosan figyelemmel kíséri a megvalósítást. A projektmonitoring a 
teljes projektmegvalósítási időszak alatt végzett folyamatos tevékenység  

Az értékelés meghatározott időszakonként elvégzett tevékenység (a stratégai értékelése 

lehet ex-ante/előzetes, mid-term/köztes és ex-post/utólagos), amelynek során a célok 

elérésének, a részeredményeknek részletekbe menő értékelése történik meg, illetve ennek 

eredményeként sor kerülhet a stratégiában tervezett módszereknek és eszközöknek 

folyamat közben történő korrekciójára is. Az értékelés célja a stratégia egészének 

átgondolása, és ennek alapján a szükséges módosítások kidolgozása. Tekintettel arra, hogy a 

munkaerő-piac átalakulási folyamata zajlik, kínálati piacból keresletivé alakul, az értékelés 

minden eddigi időszaknál fontosabb, hogy az átalakuláshoz történő alkalmazkodás minél 

sikeresebb legyen.  

 


