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Vezetői összefoglaló 
 

A projekt tervezési szakaszában zajlott fókuszcsoportos beszélgetések során nem került 

meghatározásra húzó ágazat a Bácsalmási Járásban. Több irányban zajlanak fejlesztések, amelyek 

fontossága közel azonos. A járás településein jelen lévő, közös és minden területre kiható kihívásra 

építettük fel projekttervünket: az emberek fejlesztésére. A térségben munkaerőhiány van, 

ugyanakkor vannak inaktívak, álláskeresők és közfoglalkoztatottak is. Az ő segítésükkel, munkára 

felkészítésükkel és elhelyezésükkel javítani tudjuk a családok életszínvonalát, mentális és fizikai 

állapotát, fejleszteni tudjuk a közösségi életet és javul a termelékenység is, több munkavállalóval 

több hozzáadott értéket tudnak előállítani a cégek. A munkáltatóknál lévő szervezetfejlesztés, 

vezetők képzése, az egyéni és csoportos tanácsadás nagy előrelépést jelent a hatékonyabb 

humánerőforrás-gazdálkodás, a profit növelése és a társadalmi felelősségvállalás terén.  

A paktum költségvetése és tervezett tevékenységei előre meghatározott kereteket adnak. E projekt 

megvalósítása során együttműködünk a helyben szolgáltatást nyújtó szociális partnerekkel és a 

célcsoportunk számára szükséges szolgáltatásokat nyújtó projektekkel – figyelembe véve a pályázati 

előírásokat, kötöttségeket. Így a paktum költségvetéséből nyújtottakon kívül egyéb szolgáltatásokhoz 

is tudjuk irányítani célcsoportunkat, a munkavállalókat és a munkáltatókat is. 

 



   

5 

 

Előzmények 

A Bácsalmási Foglalkoztatási Partnerség Foglalkoztatási Stratégia II., 2007. dokumentumban 
megfogalmazott jövőkép jelenleg is aktuális: "A Bácsalmási kistérség legyen a határmenti helyzetét és 
természeti erőforrásait előnyösen kihasználó, újszerű megoldásokat alkalmazó, dinamikusan fejlődő 
térség, ahol a képzett fiatalok szívesen dolgoznak, a munkaképes korúak folyamatosan fejlesztik 
tudásukat, a gazdaság szereplői az interszektorális együttműködés keretében együtt dolgoznak a civil 
és önkormányzati szféra képviselőivel, miközben továbbra is megmarad a nemzetiségek és 
kisebbségek békés, kulturálisan nyitott együttélése, az esélyegyenlőség növelése mellett".  

A Bácsalmási Foglalkoztatási Partnerség Foglalkoztatási Stratégia II. Stratégia, 2007. egyik projektje a 
Mikro- és kisvállalkozások indulásához segítséget adó „inkubátorház” létrehozása és működtetése 
volt, amely nem jött létre, és az akkor tervezett formában igény sincs rá, de felmerül a szükségessége 
egy újragondolt inkubátorháznak, ahol nem a hely biztosításán, hanem a szolgáltatásokon lesz a 
hangsúly és egy esetleges coworking office (közösségi munkavégzés, közösségi munkahely) 
biztosításán. Biztosítani kell a fenntarthatóságát a térségi fejlesztéseket előkészítő és lebonyolító 
szervezet működtetésének, melynek feladata a foglalkoztatás növelése, a helyi humánkapacitás 
tevékeny alkalmazása, a térségi fejlesztések alakítása és a bennük való aktív részvétel. Meg kell 
tartani a csapat elhivatottságát, amely eddig a fejlesztéseken dolgozott, ki kell egészíteni újabb 
szakemberekkel, csoporttal, vagy új jogi személyt kell létrehozni, amely teljeskörű segítséget tud 
nyújtani a vállalkozók részére. Egy jól megközelíthető, forgalmas helyen kialakított térségi igényekhez 
rugalmasan alakított információs pont működtetése nyújthat segítséget a tanácsot kérők 
problémáinak megoldásában.  

Másik jelentős projekt a Vegyes profilú zöldség-gyümölcs feldolgozó és különleges funkcionális 
élelmiszertermékeket előállító üzem kialakítása, melyben képzések valósultak meg, ma már a 
kiképzett munkavállalókat többnyire a helyi szociális szövetkezetek alkalmazzák. Az élelmiszerek 
feldolgozottsági foka azonban még mindig elmarad a kívánatostól. További képzésekre, 
foglalkoztatásra van szükség. 

Az ipari parkban rehabilitációs foglalkoztatás valósult meg és jelenleg is zajlik. Ezáltal az egyik 
legnehezebb helyzetben lévő társadalmi csoport is lehetőséget kap a munkavállalásra. Ezt a 
kezdeményezést ápolni kell a jövőben is. 

A projekt szükségességének indoklása 

A projektgazda Bácsalmás Város Önkormányzata, huzamosabb ideje aktívan és eredményesen vesz 
részt a pályázati kiírásokon. A városra jellemző, hogy a több lábon állást helyezi előtérbe. Fejlesztési 
terveiben és eddigi pályázásai során megállapítható, hogy sikeresen pályázott nyert meg turisztikai 
projekteket, iparterület fejlesztésére vonatkozó projekteket és jelentős eredményeket mutat fel a 
szociális szövetkezetek működésében is. Több kiemelkedő projekt megvalósítása van folyamatban. 
Fontos szerepet tölt be a térségben a növénytermelés és állattenyésztés, hagyománya van a kacsa, 
tyúk és sertéstenyésztésnek, a kacsaállomány tíz év alatt megduplázódott. A vadászatban és 
halászatban is felismerhető fejlesztési potenciál, ami a turizmusra gyakorolhat pozitív hatást.  Iparát 
tekintve fejletlen, a feldolgozóipar és az építőipar a leginkább említésre méltó. A mezőgazdasági ipart 
illetően meg kell említeni a gabonamalmot, termény- és zöldségszárítót, ipari takarmány-keverőt, bér 
szeszfőzőt, kisebb kapacitású baromfi feldolgozót, sertés vágóhelyet és pékséget. Található a 
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térségben néhány varroda, épületasztalos- és bútoripar, műanyagipari tömegcikkgyártás és a 
műanyag nyílászárók előállításával is foglalkoznak.  

A vállalkozások nagy része a város központjában található, egyesek kinőtték a telephelyüket és 
érdekeltek az ipari területre áthelyezni azokat.  Az önkormányzat idejekorán felismerte ezt az igényt 
és új iparterület fejlesztésbe fogott, valamint a meglévő iparterületen egy csarnok kiépítését is 
tervezi. 

A térségben az ipari szektoron belül a mikrovállalkozások jelenléte a jellemző, 20-49 fős vállalkozás 

csak a feldolgozóiparban volt 2016-ban, 50 vagy annál több fős ipari vállalkozás nem található a 

járáson belül a 2016-os adatok alapján.  

A foglalkoztatottakra jellemző a nagymértékű ingázás, azaz az utazással töltött átlagos idő viszonylag 
magas a járásban.    

A térségben az utóbbi években megfordult a munkaerő-piaci kereslet és kínálat aránya. 
Munkaerőhiány van. Az alábbi táblázatban is látható, hogy nagyobb a munkaerőigény, mint a 
regisztrált álláskeresők száma. A 2018. évi fókuszcsoportos beszélgetések során a munkáltatók arról 
számoltak be, hogy vissza kell mondaniuk megrendeléseket, mert nincs elegendő munkatársuk, akik 
ellátnák a feladatot. Munkaerő hiányában nem tudják kielégíteni a megrendelők igényeit, és nem 
tudnak fejlődni. Gondot jelent a munkavállalók mobilitása, vándorlása is. Az indokok között a 
magasabb munkabért, vonzóbb munkahelyet és a gyakran félrevezetően vonzónak tűnő 
életkörülményeket említik, főként a külföldi munkák esetében. A munkaerő mobilitással járó 
kihívásokra is fel kell készíteni a munkáltatókat, hogy a változó munkatársi csapattal is gördülékeny 
legyen a termelés, szolgáltatás. Emellett a munkáltatói márkaépítés, a vonzó munkahelyek kialakítása 
számos feladatot tartogat, cégre szabottan, annak érdekében, hogy a meglévő munkavállalók 
lojalitását növelni tudják és jó minőségű új munkaerőt tudjanak felvenni. Az igények felmérése során 
említésre került, hogy a cégek egy részénél szervezetfejlesztésre, a vezetők képzésére is szükség van, 
azért, hogy biztosított legyen a cég, a munkahelyek fennmaradása és profitorientáltan tudjanak 
működni. 

Az álláskeresők számának alakulásából az is látszik, hogy vannak még tartalékok. Őket és az inaktív 
személyeket, egyéni igényeik szerint segítve, fejlesztve, a munkára, valamint a család és munka 
összehangolására felkészítve, növelhető a foglalkoztatottak száma. A mentorok – és esetlegesen 
bevont egyéb segítő személyek – közreműködésével készült egyéni fejlesztési terv szerint a munka 
világába való visszatérésnél fontos lehet a fokozatosság elve. Azokban az esetekben ahol már hosszú 
ideje kiszorultak a munkaerő-piacról, kezdetnek releváns lehet a közfoglalkoztatás vagy a 
részmunkaidős állás és/vagy a szociális gazdaságban történő elhelyezkedés. Ezután következhet 
később a nagyobb felkészültséget igénylő munkahely, a továbblépő munkatársak helyére pedig 
bekerülhetnek újak az álláskeresők, inaktívak köréből.  

Az elmúlt időszakban elindult a toborzás a Vajdaságban is, már több cégnél dolgoznak határon túlról 
érkező munkavállalók a Bácsalmási Járásban. Az ő helyzetüket, beilleszkedésüket is megkönnyíthetik 
a projekt szolgáltatásai közvetve vagy közvetlenül. 
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Forrás: Megvalósíthatósági tanulmány, Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok 
megvalósítására, 2017. 

 

A helyzetelemzés, valamint a Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása, majd a 
projektterv előkészítését szolgáló fókuszcsoportos beszélgetések során kikristályosodott, hogy 
Bácsalmás Városban és a járás területén a legnagyobb hangsúlyt a humánerőforrásra fektetik. Az 
önkormányzatok az emberek (munkavállalók, potenciális munkavállalók és vezetők) fejlesztését 
helyezik előtérbe. Az aktív lakosok számának növelése a cél, amely kedvező hatással bír a helyi 
közösségfejlesztés, a mezőgazdasági és ipari termelés, a turizmus és a szolgáltatások területén is. 
Emellett a meglévő munkahelyek vonzóbbá tétele is megfogalmazódott. Ehhez ez a projekt a vezetők 
képzésével, szemléletformálásával, és a szervezetfejlesztést támogató szolgáltatásokkal kíván 
hozzájárulni. A munkavállalói oldalt tekintve pedig mentorálást, egyéni és csoportos tanácsadást, 
közösségi programokat, tréningeket, képzéseket nyújtunk.  
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A PROJEKTTERV AKCIÓTERVHEZ VALÓ KAPCSOLÓDÁSÁNAK BEMUTATÁSA 
 

Az akciótervben (2008.) szereplő tevékenységek összefoglaló táblázata  

Tevékenység megnevezése 
Akcióterv 

Tevékenység megjelenése a 
projekttervben 

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 

A projektmenedzser és a 
szakmai vezető segíti e projekt 

megvalósítását 

Projektmenedzsment tevékenység 
ellátására munkatársak 

foglalkoztatása 

A projekt folyamatos 
működésének biztosítása 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

Paktum Iroda működtetése 

A Paktumiroda koordinálja e 
projekt megvalósítását és 

helyet ad az adminisztrációs 
feladatoknak, a célcsoport 
tagok fogadásához irodát 

biztosít a mentorok részére. 

Paktum Iroda működtetése, 
munkatársak foglalkoztatása 

Működő Paktum Iroda 
Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

Vállalkozási tanácsadás 
rendszer működtetése és 

fejlesztése 

A vállalkozási tanácsadás a 
meghirdetett módon elérhető 

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 segítő 

szolgáltatások 

Helyi termékfejlesztés: a térség 
stratégiai ágazatának kijelölése, a 
megvalósítói munkafolyamatok 

szervezése, koordinálása és ellátása a 

Egyéni és csoportos 
tanácsadások 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 
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térségi gazdaságfejlesztési, 
befektetés ösztönzési célok, járási 

stratégia elkészítése érdekében 

Befektetés-ösztönzési 
akciók lebonyolítása 

- 
A projekt célterületére történő 

befektetések ösztönzését elősegítő 
tevékenységek 

Befektetés-ösztönzési akciók 
Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

Partnerségi rendezvények 

Partnerségi rendezvényeken a 
projekt előrehaladásának 

megvitatása, 
együttműködések kialakítása 

A Paktum partnerek számára 
szervezett rendezvények, az aktuális 
gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási 

témák megvitatására 

Partnerségi rendezvények, 
működő partnerség 

Bácsalmás 

Város 

Önkormányzata 

Imázsfilmek készítése 

Az imázsfilm segíti a projekt 
céljainak megvalósulását, 

kiemeli a térség értékeit, miért 
érdemes itt élni, munkát 

vállalni 

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

külön-külön 

3 db imázsfilm 

Bácsalmás 

Város 

Önkormányzata 

Mentorálás 

Kulcsfontosságú projekt 
tevékenység a mentorálás, 

amely során egyénre 
szabottan kapnak segítséget a 

célcsoport tagok 

Mentorálás  – folyamatosan elérhető 
szolgáltatásként 

Mentorálásban részesülő 
célcsoport tagok 

Szenyorita 
Közhasznú 
Egyesület 

Tanácsadás 

Amennyiben a mentorok 
szenvedélybetegséggel, 
pszichiátriai betegséggel 

érintett célcsoport tagokkal 
találkoznak munkájuk során, 
szakemberhez irányítják őket 

Szenvedélybetegséggel, pszichiátriai 
betegséggel érintett családok részére 

szakirányú tanácsadás 

Tanácsadással segített 
célcsoport tagok száma 

Szenyorita 
Közhasznú 
Egyesület 
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Munkavállalói tréningek 

A munkavállalásra felkészítő és 
munkahely megtartást 
elősegítő tréningek, csoportos 
fejlesztő foglalkozások 

Munkavállalói kompetenciákat, 
beilleszkedést elősegítő tréningek 

megvalósítása 

Szakmai képzésre, 
munkavállalásra felkészített 

célcsoport tagok 

Szenyorita 
Egyesület 

Szakmai képzések 

Az egyéni fejlesztési terv 
szerinti, lehetőleg támogatott 
szakmai képzések ajánlása a 

célcsoportnak – KH 
költségvetésből vagy más 

finanszírozást keresve 

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 projekt költség keretéig 

terjedően bér jellegű 
támogatások nyújtása 

A foglalkoztatás költségeinek 
támogatása, munkáltatók ösztönzése 

A célcsoport foglalkoztatása 
Bács-Kiskun 

Megyei 
Kormányhivatal 

Rugalmas foglalkoztatás 
bevezetésének elősegítése 

Rendezvényeken, egyéni és 
csoportos tanácsadáson, 

mentorálás során, cégvezetők 
felkészítésének alkalmával a 

rugalmas foglalkoztatás 
lehetőségeinek bemutatása 

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 

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 
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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 

Forrás: Gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási stratégia akcióterve (2008.) – kivéve: Tevékenység megjelenése a projekttervben 
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SWOT elemzés 
Erősségek 

• helyi termelési, tenyésztési kultúra 

• együttműködés szándéka és erős járási 
együttműködés 

• lakossági igényekre alapultak a fejlesztések 

• szőlészet és borászat 

• jó közúti elérhetőség és vasúti szállítás 
lehetősége 

• az ipari vállalkozások jellemzően hazai 
tulajdonban vannak 

• többnyelvűség 

• közfoglalkoztatás 

• szociális gazdaság (social economy) 

• szociális szövetkezetek 

• pályázati támogatások a tervezett 
fejlesztésekhez 

• LEADER közösség 

Gyengeségek 

• ipari nagyvállalatok hiánya 

• gyenge szolgáltató szektor 

• határ közelség (pl. magyar munkások nem 
helyben, hanem a határon túl vállalnak 
munkát) 

• elöregedő népesség 

• a fiatalok számára nem vonzó élettér e térség 

• betanított munkások, szakmunkások, 
felsőfokú végzettséggel rendelkező 
munkavállalók hiánya 

• több generációs munkanélküliség a 
családokban, hiányzó minták 

Lehetőségek 

• a határmentiség periférikus jellegének 
oldódása (pl. munkavállalók átjárása határon 
túlról) 

• mezőgazdasági termelők piacra jutásának 
támogatása 

• földterület-átadás szociális szövetkezet 
részére 

• munkaigényes kertészeti kultúrákban 
munkaerő biztosítása a termelők számára  

• a foglalkoztatási lehetőségek bővítésének 
egyik lehetséges módja a szociális gazdaság 
(social economy) fejlesztése  

• munkaerő minőségének javítása 

• a több lábon állás megerősítése, a külön-
külön nem életképes területek összehangolt 
fejlesztése, támogatása 

• szemléletformálás (környezeti, fogyasztási, pl. 
helyi termékek előtérbe helyezésével) 

• társadalmi felelősségvállalási szemlélet 
terjedése a vállalkozások körében 

• fiatalok hazatelepülése Nyugat-Európából 

• határon átnyúló együttműködés és pályázati 
felhívások (IPA) 

Veszélyek 

• klímaváltozás, szárazság, egyenetlen 
csapadékeloszlás, nagymértékű 
vízszintsüllyedés 

• szennyezett talajvizek 

• környező nagyvárosok elszívó-ereje (erősödő 
szegregáció, népesség fogyás, munkaerő és 
vásárlóerő csökkenése)  

• élőmunka-igényes termesztési kultúrákat 
sújtó munkaerőhiány  

• a mezőgazdaság térvesztése 

• a közmunka, mint versenytárs 

• országos hiány szakmunkásokban és 
betanított munkásokban  

• a belföldi elvándorlások száma még mindig 
nagyobb, mint az odavándorlásoké  

• életszínvonal romlása 

• a betelepülő vállalkozásoknál jellemző 
alacsony munkabérek 
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Megvalósítás alatt lévő kapcsolódó projektek a járásban: 

TOP-1.1.1-16-BK1 - Üzleti infrastruktúra fejlesztése Bácsalmáson 300.000.000 Ft 
A projekt közvetlen célja, hogy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok csoportjának 

infrastrukturális fejlesztésével olyan iparterület alakuljon ki, amely alkalmas arra, hogy azt a 

vállalkozások, mint telephelyüket üzleti környezetként, termelés vagy szolgáltatás végzése céljából 

igénybe vegyék. 

A fejlesztés közvetett célja, hogy az üzleti környezetet elfoglaló vállalkozások tevékenységük 

megkezdésével új munkahelyeket hoznak létre, javítva ezzel a térség foglalkoztatottságát, növelve a 

járás jövedelmezőségét, a település adóerő képességét. A munkahelyteremtés hozzájárul a lakosság 

anyagi biztonságához, csökkentve az elvándorlási hajlandóságot. Az üzleti infrastruktúrát igénybe 

vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség 

a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által. A projekt eredményeképp egy 

üzemcsarnok felépítése is várható mely termeléshez, szolgáltatáshoz, esetlegesen logisztikai 

tevékenységhez ad teret és elsősorban bácsalmási székhelyű vállalkozások számára. 

A projekt várható befejezése 2019. november 30. 
 

TOP-1.2.1-16-BK1 - Bácsalmás természeti és kulturális értékeinek komplex turisztikai attrakcióvá 
fejlesztése 370.000.000 Ft 
A fejlesztés fő célja olyan regionálisan-országosan versenyképes turisztikai attrakció fejlesztése, 

újdonság teremtése, amely a kulturális örökség és természeti értékek megóvásával egyidejűleg 

hozzájárul a Bácsalmási térség, illetve Bács-Kiskun megye gazdasági fejlesztéséhez.  

A projekt rövidtávú közvetlen céljai az épített környezet értékeinek megóvása a környezetbarát 

üzemeltetés feltételeinek megteremtésével. A beruházás biztosítja az energia-hatékonyságot, 

családbarát szolgáltatásokat fejleszt és a fejlesztendő épületrészek részleges – műemléki 

szempontjaiért is síkra száll. Szem előtt tartja az akadálymentesítési az esélyegyenlőségi 

követelményeket. Fontos szempont a munkahelymegtartás és teremtés a turisztikai fejlesztések 

révén, üzleti lehetőséget biztosít a magánvállalkozások számára. A fejlesztés eredményeként a város 

belterületén egy látogatóközpont épül és egy tájház régészeti parkkal. A külterületen ökopark 

fogadóközponttal és két tanösvénnyel, valamint a Sós-tó tanösvény kialakításához is nagyban 

hozzájárul.    

A projekt várható befejezése 2021. március 31. 

 

TOP-1.1.1-15-BK1 - Iparterület fejlesztése Bácsalmáson 440.000.000 Ft 
A projekt célja továbbvinni az Üzleti infrastruktúra fejlesztése Bácsalmáson projektben 
meghatározott célokat, bővítve új lehetőségekkel és jól közművesített iparterület biztosításával. A 
közművesítés magába foglalja a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését az iparterületen és a városi 
hálózatra történő rákötést, ivóvíz hálózat kiépítését és a városi hálózatra történő rákötést, 
iparterületen áthaladó 20 kV-os elektromos légvezeték kiváltását, az terület parcellázási terve alapján 
elektromos hálózat kiépítését, a terület közelében található gerinchálózati végpontra történő 
rákötéssel, földgáz hálózat kiépítését, a terület közelében található gerinchálózati végpontra történő 
rákötéssel, a területen történő zavartalan, biztonságos közlekedés érdekében feltáró úthálózat 
létrehozását illeszkedve a parcellázási tervhez, a kialakítandó úthálózathoz illeszkedő közvilágítás 
kiépítését és városi hálózathoz csatlakoztatatását.  
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A projekt várható befejezése 2019. október 31. 
 

EFOP-3.9.2-16 - Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben     499.903.573 Ft 

A projekt célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok 
komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások 
tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a 
köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás 
területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A projekt széles partnerségen alapul. A 
konzorcium tagjai: Katymár Község Önkormányzata, Madaras Község Önkormányzata, Jánoshalma 
Város Önkormányzata, Borota Község Önkormányzata, Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ 
Nonprofit Közhasznú Kft., Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde, Család és 
Gyermekjóléti Központ.  
A projekt várható befejezése 2021. január 31. 
 

TOP-1.1.1-16-BK1 - Iparterület kialakítása Madarason 50.000.000 Ft 
A projekt várható befejezése 2019. december 31. 
 

TOP-1.1.3-16-BK1 - Zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem agrár-logisztikai fejlesztésének támogatása 
Kunbaján 80.000.000 Ft 
A projekt várható befejezése 2019. május 31. 
 
 
EFOP-1.2.9.-17/1  „Nő az esély, nő a tét, nő a munka – Nő-Köz-Pont kialakítása és működtetése Bács-
Kiskun megyében”                         200.000.000 Ft 
A projekt célja a vidéken élő nők munkaerő-piaci helyzetének javítása és a rugalmas foglalkoztatás 
elterjesztése, a munkáltatók szemléletformálása, képzése. A megvalósítás három központja, ahol 
állandó ügyfélszolgálat található és rendszeres tanácsadások elérhetők: Kalocsa, Baja, Kiskunhalas.  
Aktív korú nők és férfiak számára nyújtott szolgáltatások: mentorálás, egyéni tanácsadás 
(mentálhigiénés, HR, álláskeresési, speciális tanácsadás szenvedélybeteggel, pszichiátriai betegséggel 
érintett munkavállalóknak, potenciális munkavállalóknak, családtagoknak), képzések, tréningek 
(önismereti, munka és magánélet összehangolását segítő, kommunikációs, álláskeresési, 
együttműködési készségek fejlesztése, új generációk megismerése, IKT eszközök használata) 
Munkáltatók által elérhető szolgáltatások: HR tanácsadás, rugalmas foglalkoztatás bevezetését 
támogató képzések, műhelymunkák, helyi partnerség létrehozását, működtetését elősegítő program, 
kommunikációs tréning, vezetőképzés, HR Klub, jó gyakorlatok megosztása, az atipikus/rugalmas 
foglalkoztatás bevezetését segítő kézikönyv, munkaerő-közvetítés. 
A konzorcium tagjai: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (konzorciumvezető), IFKA 
Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, RÉV Szolgálat. 
A projekt várható befejezése 2020. december 31. 

PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ PARTNEREK MEGNEVEZÉSE, FELADATA 

Konzorcium vezetője:  
Bácsalmás Város Önkormányzata 
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Konzorciumi tag:  
Szenyorita Közhasznú Egyesület 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Paktum tagok, partnerek:  
Járási önkormányzatok 

Helyi munkaadók 

Kapcsolódó projektek 

A PROJEKT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET, FÖLDRAJZI HELYSZÍN 

A Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi Járások foglalkoztatási együttműködése, partnersége 

(továbbiakban Paktum) projekt keretében megfogalmazott EMBER központú fejlesztési program a 

Bácskai térségben projektterv aktivitásai közvetlenül a Bácsalmási Járás területét ölelik fel, de 

kiterjeszthetők a paktum teljes területére. 

Bácsalmás, Bács-Kiskun megye és a Duna-Tisza köze déli részén, a Baja-Szeged-Szabadka városok 

közötti háromszögben, az ún. Bácskai löszös hátságon fekszik, a megyeszékhelytől, Kecskeméttől kb. 

110 km-re. A város közvetlen vonzáskörzetét a Bácsalmási Járás további kilenc települése jelenti: 

Bácsszőlős, Csikéria, Kunbaja, Madaras, Katymár, Bácsborsód, Bácsbokod, Mátételke, Tataháza.  

 

Bácsalmási Járás (Forrás: jarasterkep.hu) 

A város meghatározó szerepet tölt be a járás közlekedésében. Jelentős átmenő forgalmat jelent a 

Bácsalmás – Bajmok határátkelő. A Szerbiai határ közelsége az idők folyamán sokszor hátrányt 

jelentett a város számára, azonban az utóbbi időben számos pozitív lehetőséget rejt magában, amit a 

város vezetése kész kihasználni.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kecskem%C3%A9t
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A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI  
 

- inaktívak, álláskeresők, közfoglalkoztatottak, akik a Bácsalmási Járásban laknak, vagy a 

projekt időszak alatt ide költöznek, és akik elfogadják a segítséget munkaerő-piaci helyzetük 

javításához 

- munkavállalók, akik jelenleg a térségben dolgoznak vagy a projekt időszak alatt 

elhelyezkednek, és akik elfogadnak segítséget munkakörülményeik és élethelyzetük javítása 

érdekében 

- munkáltatók (vállalkozások, szociális szövetkezetek, társadalmi vállalkozások, civil 

szervezetek és intézmények), akik a járásban tevékenykednek és érdekeltek a hatékonyabb 

humánerőforrás-gazdálkodásban (munkavállalók felvétele, megtartása, munkaerő 

termelékenységének növelése), szervezetfejlesztésben, piaci pozícióik javításában 

A projekt céljai  
 

Átfogó célok 

 

Célunk egy olyan, ember központú fejlődés elindítása és támogatása, amely kedvezően hat a 

Bácsalmási Járás népességmegtartó képességének és gazdasági versenyképességének javítására, és 

amely kedvező változásokat indíthat el a szomszédos Jánoshalmi és Kiskunhalasi Járásokban, valamint 

a Vajdaságban is. 

Célunk a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-piaci reintegrációjával a helyi 

munkáltatók munkaerő igényének kielégítése, és a munkahelyi vezetők támogatása, fejlesztése az 

eredményesebb működés elérése érdekében. 

Célunk a munkavállalók, leendő munkavállalók és munkahelyi vezetők képzése, attitűdjük fejlesztése, 

a hatékonyabb termelés, jobb életminőség elérése, az egymásra odafigyelő közösség és a vonzó 

munkahely, lakóhely kialakításának érdekében. 

Célunk a növényi alapú élelmiszerek értékesítéséből származó nyereség növelése, az ipari termelés 

bővítése, a szolgáltatások színvonalának emelése. 

 

Konkrét célok 

 

A projekt keretében elérendő konkrét céljaink és a hozzájuk tartozó tevékenységek: 

➢ Bevonás és bevonódás – aktív részvétel a fejlesztésekben 

o munkáltatók, partnerek bevonása a projekt megvalósításába már a kezdetektől – 

aktivitásukkal, igényeik megfogalmazásával és érvényesítésével nő az 

elköteleződésük a közös célok eléréséért 

o fenntartható partnerség kialakítása, az együttműködés alapjainak lefektetése, jó 

gyakorlatok kialakítása, egymás segítése a közös cél, a térség fejlesztése érdekében 
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o fórumok és személyes találkozások szervezése vállalkozások, szociális szövetkezetek, 

civil szervezetek, önkormányzatok részére, bevonásuk a hátrányos helyzetűek 

foglalkoztatási helyzetének javításába 

o szemléletformáló rendezvények, programok a lakosság részére, mint pl. fotó 

pályázat, rajzpályázat, előadások, beszélgetések, nyílt napok szervezése 

munkahelyeken, on-line cikkek, bejegyzések, kérdések, beszélgetések 

o helyi lakosság informálása, célcsoport toborzása, bevonása – a virtuális és a valós 

térben 

o a projekt folyamatos kommunikációjának biztosítása a helyi médiában és a 

projekt/paktum honlapján, Facebook profilján 

o az ellenvéleményen lévők bevonása a fejlesztésbe, javaslatok meghallgatása, 

megfontolása 

o a vállalkozások döntését befolyásoló telepítési tényezők feltérképezése, a meglévők 

hangsúlyozása, a hiányzók fejlesztése 

 

➢ Inaktívak, álláskeresők, közfoglalkoztatottak felkészítése 

o munkaerő (utánpótlás) biztosítása a leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatásával 

(inaktívak, közfoglalkoztatottak, álláskeresők attitűdjének formálása, szakmai 

képzésre és/vagy munkavállalásra való felkészítésük) 

o tréningek, workshopok, csoportos és egyéni tanácsadások, előadások szervezése 

o üzemlátogatások, céglátogatások szervezése a munkavállalási motiváció fokozása 

érdekében 

o társadalmi beilleszkedést segítő programok, önsegítő körökön való részvétel 

biztosítása 

 

➢ Mentor hálózat működtetése – munkavállalók felkészítése és megtartása 

o a mentor hálózat megerősítése 

o folyamatosan elérhető szolgáltatás nyújtása 

o a célcsoport felkészítése a munkavállalásra és munkahely megtartásra, szükség 

esetén megfelelő szakemberekhez delegálása 

o önsegítő körök, közösségi programok generálása 

 

➢ Felkészülés a munkaerő mobilitására 

o a munkaerő mobilitás kezelésének kidolgozása 

o térségi összefogás, együttműködés a munkaerő helyben tartásának érdekében, jó 

gyakorlatok megosztása 

o az információ, a tudás és a kapcsolati tőke cégben tartása rendszerének kidolgozása  

o új munkavállalók toborzása, munkáltatói márka kialakítása 

o új munkavállalók beilleszkedésének segítése, betanulási idejük lerövidítése, 

standardok kialakítása 

 

➢ Szervezetfejlesztés a munkaadóknál 
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o az iparterület infrastruktúrájának kihasználásával a vállalkozások letelepedésének, a 

jelen lévő cégek termelő kapacitása növelésének ösztönzése a helyi munkaerő 

foglalkoztatásával 

o belföldi és külföldi piaci kapcsolatok kialakítása, fejlesztése 

o vállalkozások humánerő-gazdálkodásának fejlesztése 

o vállalkozásfejlesztési szolgáltatások 

o HR tanácsadás, vezetői kompetenciák fejlesztése, hatékony munkaerő gazdálkodás, 

rugalmas foglalkoztatás, folyamatok szabályozása fejlesztésének elősegítése 

o a projekt utáni önfinanszírozós modell kidolgozása, egy vállalkozásfejlesztési 

szolgáltató központ iránti igények felmérése, tervek kidolgozása 

 

➢ Vonzó lakóhely és vonzó munkahely 

o az ipari termelés és a munkahelyek száma bővítésének, a szolgáltatások skálája és 

színvonala emelésének köszönhetően a térség népességének megtartása, élhető, 

vonzó környezet kialakítása 

o szabad vállalkozási zóna és iparterület fejlesztés előnyeinek hangsúlyozása, olcsó 

ingatlanok kiajánlása – a befektetések ösztönzésére 

o értékajánlat megfogalmazása, helyi értékek tudatosítása, attitűdfejlesztés, helyi 

identitástudat, lokálpatriótizmus fejlesztése, az elköltözéssel járó változások reális 

feltérképezése, mérlegelése 

 

➢ Szociális gazdaság fejlesztése 

o munkaerő utánpótlás biztosítása a leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatásával 

(inaktívak, közfoglalkoztatottak, álláskeresők attitűdjének formálása, szakmai 

képzésre és/vagy munkavállalásra való felkészítésük), a szociális gazdaság, mint 

összekötő kapocs értelmezése az inaktívak/álláskeresők – szociális gazdaság – 

elsődleges munkaerőpiacra lépés folyamatban 

o hatékony humánerőforrás-gazdálkodás és munkaszervezés modelljének kidolgozása, 

bevezetése 

o önfenntartó vállalkozás – piacorientált, tudatos tervezés, piacképes termékek, 

eredményes marketing tevékenység 

o a helyben, helyi munkaerővel megtermelt jó minőségű növényi alapú élelmiszerek 

magas hozzáadott értékkel történő értékesítése 

 

➢ Kiváló termékek profi értékesítése 

o a piaci igényeknek megfelelő termékfejlesztés elősegítése tanácsadás, workshop, 

tapasztalatcsere útján 

o az értékesítés gyengeségeinek feltérképezése, cselekvési terv kidolgozása 

o értékesítési tanácsadás, képzés, tapasztalatcsere 

o marketing tevékenység újragondolása 
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A PROJEKT KONKRÉT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI SZEREPLŐKHÖZ RENDELVE  

Célok/tevékenységek 

Szereplők 

A projekt 

szolgáltatásai Magánszemélyek Munkáltatók Külső szakértők 
Helyi szereplők/ 

Partnerség 

Bevonás és bevonódás 

– igényfelmérés – aktív 

részvétel a 

fejlesztésekben 

Munkaerő igények 

felmérése, munkáltatók 

bevonása, közös 

tervezés 

Potenciális 

munkavállalók 

toborzása, bevonása, 

igényeik felmérése 

Tájékozódás a projekt 

adta lehetőségekről 

(rendezvényeken való 

részvétel, beszélgetés a 

mentorokkal), igényeik 

megfogalmazása, 

megosztása 

Aktív részvétel a 

fejlesztésekben az 

elejétől kezdve 

 Igények jelzése, 

javaslatok tétele, 

együttműködés a 

partnerekkel 

A projekt lehetőségeinek 

ismertetése a helyi 

médiában 

Együttműködés, közös 

gondolkodás, munkaerő 

igények jelzése 

Inaktívak, álláskeresők, 

közfoglalkoztatottak 

felkészítése 

Leendő munkavállalók 

részére egyéni és 

csoportos segítő 

szolgáltatások nyújtása, 

képzések, 

attitűdformálás 

Munkavállalói 

kompetenciákat fejlesztő 

tréningek, egyéni és 

csoportos tanácsadás, 

álláskeresők klub, 

közösségi programok, 

betanító és OKJ 

képzések, 

Nyílt nap, 

üzemlátogatás, 

próbamunka szervezése 

potenciális 

munkavállalók számára 

Tréningek tartása, 

tanácsadás – 

munkavállalói 

kompetenciák 

fejlesztése, egyéni 

esetkezelés 

Az elérhető 

szolgáltatások, 

szakemberek 

összegyűjtése, 

tevékenységek 

összehangolása a 

különböző projektek közt 



   

21 

 

Mentor hálózat 

működtetése – 

munkavállalók 

felkészítése és 

megtartása 

Mentorok 

foglalkoztatása, akik a 

leendő és a már állásban 

lévő munkavállalókat 

segítik 

Mentorálás igénybe 

vétele, szükség szerint 

Kapcsolattartás a 

mentorokkal 

 Szükség esetén külsős 

vagy céges mentor 

igénybevétele, 

alkalmazása a munka 

hatékonyságának 

javítása érdekében 

Szükség esetén 

szupervízió vagy 

tanácsadás speciális 

kérdésekben 

Az elérhető 

szolgáltatások, 

szakemberek 

összegyűjtése, 

tevékenységek 

összehangolása a 

különböző projekt közt. 

Felkészülés a 

munkaerő mobilitására 

Munkaadók és 

munkavállalók 

felkészítése a 

mobilitással járó 

kihívások kezelésére 

Munkahelyek közötti 

váltás, bejárás a térség 

egy másik településére, 

távoli/külföldi 

munkavégzés 

körülményeinek 

feltérképezése, előnyök, 

hátrányok mérlegelése 

Munkaerő képzése, 

attitűdjének formálása 

Hatékony működés, 

termelés cserélődő 

állomány mellett 

Információ- és 

minőségmegtartás 

lehetőségei változó 

gárda esetén 

Egyéni és csoportos 

tanácsadás, egyedi 

esetkezelés, cégekre 

modellek kidolgozása 

Cselekvési terv 

kidolgozása közösen, 

majd jó gyakorlatok, 

tapasztalatok 

megosztása 

Szervezetfejlesztés a 

munkaadóknál 

Vezetői kompetenciák 

fejlesztése, hatékony 

munkaerő gazdálkodás, 

rugalmas foglalkoztatás, 

folyamatok szabályozása 

fejlesztésének 

elősegítése és a projekt 

utáni önfinanszírozós 

modell kidolgozása 

Egyéni igények 

megfogalmazása, 

becsatornázása, 

részvétel a fejlesztési 

folyamatban 

 A szervezetfejlesztésnek 

köszönhetően könnyebb 

lesz a beilleszkedés és a 

Aktív részvétel a 

fejlesztési folyamatban 

Tréningek, workshopok 

tartása 

Jó gyakorlatok 

megosztása, sikertelen 

tevékenységek 

megvitatása 

Közös tervezés, igények 

becsatornázása: helyi HR 

és pénzügyi, vállalkozási, 

közbeszerzési tanácsadó 
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(Vállalkozásfejlesztési 

szolgáltató központ) 

bent maradás a cégnél iroda/cég/virtuális 

inkubátorház/ 

létrehozása ügyében 

Vonzó lakóhely és 

vonzó munkahely 

Helyi értékek 

feltérképezése, 

szemléletformálás, 

vonzó munkahelyek, 

munkáltatói márkaépítés 

elősegítése 

A helyi értékek 

tudatosítása után, a 

vonzó lakóhelyi és 

munkahelyi 

környezetben, helyben 

maradás 

Munkáltatói 

márkaépítés, vonzó 

munkahelyek kialakítása, 

munkavállalók 

igényeinek figyelembe 

vétele, családbarát 

intézkedések bevezetése  

Tanácsadás, workshopok 

vezetése, jó gyakorlatok 

megosztása 

Összefogás, közös 

gondolkodás az 

értékajánlat 

megfogalmazásához, 

saját akciók 

megtervezéséhez, 

tapasztalatcsere 

Szociális gazdaság 

fejlesztése 

Munkaerő-fejlesztő és 

profittermelő funkció 

javításának elősegítése 

Munka kipróbálása 

védett közegben 

Munkaerő fejlesztése, 

piackutatás, 

profitorientált termelés 

és értékesítés, 

szemléletváltás 

Tanácsadás, workshopok 

vezetése, jó gyakorlatok 

megosztása 

Együttműködés, közös 

gondolkodás a szociális 

gazdaság fejlesztése 

érdekében, üzleti 

kapcsolatok ajánlása, jó 

gyakorlatok megosztása, 

tapasztalatcsere 

Kiváló termékek profi 

értékesítése 

Vásárlói igények 

felmérése, 

minőségbiztosítás, 

értékesítési 

stratégiaváltás, piaci 

pozíciók javításának 

elősegítése 

A foglalkoztatottak 

számának növekedésével 

nő a vásárlóerő és a 

minőségi termékek iránti 

igény 

Piackutatás, 

termékfejlesztés, 

értékesítés, marketing 

újratervezése, szükség 

esetén értékesítő 

képzése vagy felvétele 

Értékesítési tanácsadás, 

képzés, jó gyakorlatok 

megosztása, 

tapasztalatcsere 

Visszajelzés a 

termékekről, üzleti 

kapcsolatok ajánlása, 

értékesítési 

tapasztalatok, jó 

gyakorlatok megosztása, 

tapasztalatcsere, 

összefogás az 

értékesítésben, közös 

értékesítési csatorna 
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A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEINEK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE 

Tevékenység Felelős Hónap 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

  2019. 2020. 2021. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Projekt előkészítése 
Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

                                    

Projekt koordináció, 
projektmenedzsmen
t biztosítása 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

                                    

Projekt 
kommunikáció 
biztosítása 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

                                    

Munkaerőigényének 
felmérése, 
munkaerő toborzása 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

                                    

Célcsoport bevonása                                      

Mentorálás 
Szenyorita 
Közhasznú 
Egyesület 

                                    

Megvalósíthatósági 
tanulmány 
elkészítése 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

                                    

Közösségi 
programok, önsegítő 
körök szervezése 
célcsoport részére 

Szenyorita 

Közhasznú 

Egyesület 

                                    

Tréning/csoportos 
felkészítés (leendő) 
munkavállalóknak 

Bács-Kiskun 

Megyei 

Kormányhivatal/ 
Szenyorita 

Közhasznú 

Egyesület 

                                    

Bér jellegű 
támogatások  

Bács-Kiskun 

Megyei 

Kormányhivatal 

                                    

Fórumok szervezése 
vállalkozások, civil 
szervezetek, 
önkormányzatok 
részére 

Bácsalmás Város 

Önkormányzata 
                                    



   

24 

 

Szemléletformáló 
programok a 
lakosságnak 

Szenyorita 

Közhasznú 

Egyesület 

                                    

Szervezetfejlesztés, 
vállalkozásfejlesztés 
-  tréning,workshop, 
előadás, tanácsadás 

Bácsalmás Város 

Önkormányzata 
                                    

Vonzó lakóhely 
program 

Bácsalmás Város 

Önkormányzata                                     

Vállalkozásfejlesztési 
szolgáltató központ 
iránt igényfelmérés, 
tervek kidolgozása 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

                                    

Projekt fenntartás 
kidolgozása 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

                                    

Paktum kiadványban 
megjelenés 

Bácsalmás Város 

Önkormányzata 
                                    

Zárás, értékelés, 
disszeminációs 
tevékenység 

Bácsalmás Város 

Önkormányzata 
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A PROJEKT RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉSE  
A projekt részletes költségvetése a mellékelt Excel táblázatban található. 

A PROJEKT VÁRHATÓ, SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI 
 

- 1 megvalósíthatósági tanulmány elkészül 

- Megtartott 3 partnerségi találkozó 

- Megtartott 2 munkavállalói tájékoztató, szemléletformáló rendezvény 

- 9 db megtartott tréning munkavállalók számára 

- 99 fő részére bér jellegű támogatás nyújtása 

- Vállalkozásfejlesztési szolgáltató központ iránti igények felmérése, és amennyiben van rá 
igény, a megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése 

- 6 nap workshop munkáltatók részére 

- 6 tréningnap vezetőképzés 

- Cégek számára nyújtott szolgáltatás: 150 óra 

- 1 darab imázs film. 

PROJEKT TERVEZETT KEZDÉSE 
2019. január 1. 

PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE 
2021. december 31. 

A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK, KOCKÁZATELEMZÉS, 

KOCKÁZATMENEDZSMENT 

Műszaki kockázatok  

• Irodahelység és eszközök biztosítása körüli gondok 

Jogszabályi környezet változása  

• Vonatkozó törvények változása (közmunkával, szociális szövetkezetekkel kapcsolatos jogi 

szabályozás)  

Társadalmi szempont (lakossági ellenállás, közvélemény, stb.)  

• Lakosság ellenállása, érdektelensége a projekt iránt 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont  

• Projektgazda pénzügyi stabilitásának hiánya  

• Projekt tervezett költségei túl-, vagy alulbecsültek  

• Be nem tervezett feladatok forrásigénye  

Intézményi szempont  
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• Támogatási szerződés szerinti feladatok csúszása, határidők betartáséra vonatkozó 

nehézségek 

• Kulcs munkatársak, fontos vezetők hirtelen kilépnek, megbetegednek  

 

A kockázatok bekövetkezési valószínűsége és azok esetleges hatása a projektre 

Kockázatok típusa 
Bekövetkezési 
valószínűsége 

Projektre 
gyakorolt hatása 

Műszaki kockázatok  

Irodahelység és eszközök biztosítása körüli gondok Alacsony Nagy 

Jogi kockázatok  

Vonatkozó törvények változása Közepes Közepes 

Társadalmi kockázatok  

Lakosság ellenállása, érdektelensége a projekt iránt Alacsony Közepes 

Pénzügyi-gazdasági kockázatok  

Projektgazda pénzügyi stabilitásának hiánya Alacsony Nagy 

Projekt tervezett költségei túl- vagy alulbecsültek Alacsony Nagy 

Be nem tervezett feladatok forrásigény Közepes Nagy 

Intézményi kockázatok  

Támogatási szerződés szerinti feladatok csúszása, 
határidők betartása 

Alacsony Közepes 

Kulcs munkatársak, fontos vezetők hirtelen kilépnek, 
megbetegednek 

Alacsony Közepes 

 

A projekt egyes tevékenységeinek elvégzésére megfelelő szaktudású munkatársak, szakértők állnak 

rendelkezésre, így a kockázatelemzésnek az lett az eredménye, hogy a kockázat valószínűsége sehol 

sem magas, csak néhány helyen közepes, de leginkább alacsony. Ha mégis bekövetkezik valamely 

kockázati tényező a projektre való hatás közepes, vagy nagy, de jól kezelhető.  

A műszaki kockázatok tekintetében megállapítható, hogy a valószínűsége alacsony, ugyanis az 

önkormányzat biztosítja az irodahelységet, eszközöket és egyéb feltételeket. A projektre gyakorolt 

hatás azonban nagy lenne. Az Önkormányzat folyamatos monitoringjával ez a kockázat minimálisra 

csökkenthető.  

A vonatkozó törvényeket figyelembe véve tevékenykednek a szakemberek, időben jelzik és 

rugalmasan módosítanak, ahol szükséges, így a jogi kockázat jól kezelhető, annak ellenére, hogy a 

valószínűsége és a projektre gyakorolt hatása is közepes. 

Megfelelő kommunikációval a lakosság ellenállása, vagy éppen érdektelensége kezelhető, a 

tájékoztatások során az érintettek képet kapnak a projekt fontosságáról és a megvalósulás előnyeiről. 

Ehhez nagyban hozzájárulhatnak a megszervezésre kerülő munkavállalói tájékoztatók, fórumok, az 

imázs film népszerűsítése a helyi médián és közösségi oldalakon. Ily módon ez a kockázat 

mérsékelhető. 

A pénzügyi kockázatok a projekt finanszírozási kockázatát jelentik, legnagyobb kockázatot a 

megvalósítás során az előre nem tervezett többletköltségek jelenthetik, vagy esetleges új, indokolt 
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igények felmerülése. A becslések és piackutatások során kapott árak változhatnak. Bekövetkezési 

valószínűségük azonban – mivel nem túl hosszú időszakra tervezünk (3év) – nem túl nagy. Ha mégis 

jelentkezik ez a probléma, a költségvetési tételek átcsoportosításával kezelhetők vagy egyéb forrás 

bevonásával megoldható. 

A projekt működését veszélyeztető intézményi kockázatok projektre gyakorolt hatása alacsony, 

bekövetkezési valószínűsége közepes értéken áll. Megelőzésében nagy szerepet kap az állandó 

monitoring és az időszakos jelentések. A megvalósítás folyamán módosítási kérelemmel kezelhető. 

 

A PROJEKTHEZ JAVASOLT KOMMUNIKÁCIÓ BEMUTATÁSA 
 

Belső kommunikáció 

- A projektet megvalósító munkatársak – lehetőség szerint – heti egy alkalommal megbeszélést 

tartanak az aktuális feladatokról, kihívásokról, és az esetlegesen felmerülő problémákat is 

megvitatják. Ez összetartó, csapatépítő funkcióval is bír, és biztosítja az előrehaladás 

nyomonkövetését, a kockázatok feltérképezését és mérséklését. 

A megbeszélések közti időszakban telefonon és e-mailen zajlik az egyeztetés, amennyiben a 

személyes találkozásra nincs mód.  

- A konzorciumi partnerek legalább havonta egyeztetést tartanak, lehetőség szerint 

személyesen. Ha esetenként egy-egy tag nem tud jelen lenni, akkor infokommunikációs eszközök 

segítségével csatlakozhat, ha ez sem megoldható, akkor írásban elküldheti előre, amit meg szeretne 

osztani a partnerekkel, utólag pedig megkapja az értekezlet emlékeztetőjét. 

 

Külső kommunikáció 

- A paktum honlapján külön menüpontban vagy aloldalon szerepel ez a projekt, elsősorban statikus 

információkkal (a projekt leírása, azok a programok, amelyekre várjuk a magánszemélyeket és a 

munkáltatókat, célcsoport, ügyfélszolgálat, jelentkezés módja, stb.), emellett dinamikus tartalmakkal 

– pl. érdeklődés, jelentkezés, Facebook idővonal megjelenítése. 

- A jelenlegi társadalmi szokások és elvárások miatt fontos, hogy a projekt elérhető legyen közösségi 

oldalakon is. Ezért a paktum Facebook profilját is felhasználjuk információnyújtás, toborzás és 

kapcsolattartás céljára. Egy „adminisztrátort”, vagyis menedzsert jelölünk ki a Facebook 

karbantartására, aki feltölti a friss információkat, bejegyzéseket, figyeli és lereagálja a 

hozzászólásokat, és kezeli az esetleges trollkodókat. A bevonást e tekintetben is fontosnak tartjuk. Ha 

valaki erősen bírálja a projektet, felkérjük, hogy indokolja nemtetszését, és tegyen javaslatot, hogyan 

folytassuk, hogyan tehetnénk még jobbá a megvalósítást.  

- Személyes megkeresések, találkozások során a helyi lakosság informálása, célcsoport toborzása, 

munkáltatók tájékoztatása, bevonása történik. 
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- 2 alkalommal szervezünk munkavállalói tájékoztatót a járás lakosai, illetve az itt munkát vállalni 

szándékozók részére. 

- 18 alkalommal partnerségi rendezvényt szervezünk a paktumban, ahol e projekt aktualitásait is meg 

tudjuk vitatni, a partnerség tagjait tájékoztatjuk az előrehaladásról. 

- Fórumokat és személyes találkozásokat szervezünk vállalkozások, szociális szövetkezetek, civil 

szervezetek, önkormányzatok részére. Annak érdekében, hogy minél jobban be tudjuk vonni őket a 

hátrányos helyzetűek foglalkoztatási helyzetének javításába, már a folyamat elejétől kérjük 

együttműködésüket, és kérjük, hogy adjanak helyszínt a megbeszéléseknek. Ezzel is tudatosítani 

kívánjuk, hogy a projekt az ő közreműködésükkel tud megvalósulni, és értük van. 

- Szemléletformáló rendezvényeket, programokat szervezünk a lakosság részére, az aktuális 

igényeket és körülményeket figyelembe véve, mint pl. fotó pályázat, rajzpályázat, előadások, 

beszélgetések, nyílt napok szervezése munkahelyeken, on-line cikkek, kérdések, beszélgetések. 

- A helyi média számára információt és interjút adunk a projekt adta lehetőségekről és az 

előrehaladásról, tapasztalatokról. 

- Szívesen fogadunk érdeklődőket, akik tapasztalatcsere miatt szeretnének hozzánk ellátogatni. 

- A paktumról készülő kiadványban e projekt is megjelenik, mint a paktum része, így a 

tapasztalatokat, jó gyakorlatokat a paktum partnerség tagjain kívül a széles nyilvánosság is 

megismerheti. A kiadványból néhány példányt könyvtárakba is eljuttatunk, ezzel bővítve az olvasók 

körét. 

- Ugyan nem jelen projekt része, de a paktumban készülő, járásonként 1-1 befektető- és szakképzett 

munkaerővonzási célú imázsfilm is hozzájárul e projekt céljaihoz azzal, hogy bemutatja a térség 

értékeit, ami miatt vonzó lakóhely lehet, és ahol a munkavállalókra is szükség van. 

A PROJEKT EGYÉB HATÁSAI (TÁRSADALMI, KÖRNYEZETI, ESÉLYEGYENLŐSÉGI STB.) 
 

A projekt megvalósítása javítja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségét, növeli a 

foglalkoztatást, ezáltal kisebb lesz az igény a szociális segélyekre. A fejlesztés elemeinek szinergiája és 

multiplikátor hatása az új munkahelyeken kívül a térségben élők jövedelmi szintjének emelkedéséhez 

vezethet, a vásárlóerő növekszik, de a megtakarítási lehetőség és a potenciális vállalkozási hajlam is. 

A vásárlóerő nem csak mennyiségében változik kedvezően, hanem a fogyasztói szokások is 

módosulnak a magasabb feldolgozottság javára, ami helyben valósul meg.  

Az állandó foglalkoztatottak mellet idénymunkára, kiegészítő munkára is szükség lesz, ami bizonyos 

értelemben rugalmassá teszi a munkavállalást. 

Ahogy javul a családok életszínvonala, többen bekapcsolódnak a közösségi életbe, kedvezőbbek 

lesznek a lakhatási feltételek és vonzóbbá válik az itteni élet. Ennek köszönhetően csökken az 

elvándorlás és szívesebben költöznek ide munkavállalási céllal. A közösség fejlődésével csökken a 

környezeti terhelés, tudatosabbá válnak a helyi lakosok és összetartóbbak lesznek, támogatják 

egymást a helyes szokások kialakításában. 
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STAKEHOLDER ANALÍZIS (ÉRINTETTEK ELEMZÉSE) 

A projekt sikerét befolyásolhatják a tevékenységekben érintett csoportok, szervezetek, személyek, akiknek (amelyeknek) érdekei kapcsolódnak vagy éppen 

ütköznek a projekt céljaival. Az érintettek (stakeholderek) valamilyen módon befolyásolják vagy befolyásolhatják a projekt megvalósítását és annak sikerét. A 

projekt céljainak megvalósulását segítik, vagy gátolják. Érdekeik alapján külső és belső érdekelt csoportokat tudunk megnevezni és előre definiálni a céljukat, 

viselkedésüket, erősségüket és gyengeségüket a projekt szempontjából, ily módon tervezni tudjuk a projekt cselekvési tervét az érintettek irányába. 

 

Stakeholder/érintett Az érintett céljai 
Az érintett 
viselkedése 

Erősségei Gyengeségei 
Cselekvési tervünk az érintettekkel 

kapcsolatban 
Önkormányzat, mint 
projekt gazda 

Célja, hogy a 
projektbe való 
befektetéseiket 
megtérülni lássák a 
projekteredményekbe
n, foglalkoztatottság 
növelése 

Érdekeit a 
projektmenedzser 
képviseli, akinek  
feladata az 
érintettekkel való 
kapcsolattartás és a 
gördülékeny 
együttműködés 
elősegítése 

Erős intézményi 
rendszer, törvényes 
háttér, költségvetési 
lehetőségek. 

Nem elég rugalmas, 
tervezett 
költségvetéshez kell 
igazodnia, csak 
bizonyos idő után tud 
reagálni testületi 
döntés alapján. 

Támogató – lobbi tevékenység újabb 
támogatások és fejlesztési lehetőség 
elnyerése céljából 

Munkáltatók Célja, hogy aktív 
részvételével a 
projektben saját 
fejlesztését biztosítsa 

Együttműködési 
szándék, igényeit 
megfogalmazza és 
hangot ad neki 

Működő 
tevékenysége van a 
területen 

Munkaerő problémák: 
nincs elég 
munkavállalója, vagy 
nem megfelelőek 

Támogató – közvetlenül érdekeltté kell 
tenni a gazdaság egészének 
fejlesztésében, rugalmasságra, 
együttműködésre formálni 
szemléletüket a munkavállalókkal 
szemben és a projekt egészének sikere 
érdekében 

Mentor hálózat Versenyképes 
munkaerő biztosítása 
a gazdaság számára 

Nyitott, segítőkész, 
szakmailag erős 
hálózat 

Területi lefedettség, 
helyi munkatársak, 
költségvetési 
lehetőségek 

Nem elég rugalmas, 
tervezett 
költségvetéshez kell 
igazodnia 

Támogató – közvetlen kapcsolat tartása 
a paktumiroda és a szakmai vezető 
részéről, segítőkész, rugalmas, jó 
együttműködés biztosítása, azon 
kompetencia területek feltérképezése, 
amelyekre külső szakembert kell 
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keresni, lehetőség szerint a 
partnerségen belülről 

Munkavállalók, 
potenciális 
munkavállalók 

Versenyképes bérek, 
munkahely, biztonság, 
megfelelő 
munkafeltételek 

Szívesen 
együttműködnek, 
várják a 
lehetőségeket 

Helyben van, 
képezhető, a határ 
közelsége miatt 
magyarul beszélő 
munkaerőt a 
Vajdaságból is lehet 
toborozni 

Fejlesztendő 
munkavállalói 
kompetenciák, a 
munka és a család 
összeegyeztetésében 
fennakadások 

Támogató – állandó kapcsolattartás 
biztosítása elsősorban a mentor 
hálózattal, munkavállalásra felkészítés, 
munkahely megtartás, munka és 
magánélet összehangolásának 
elősegítése 

Szociális szövetkezetek Munkahelyteremtés, 
gazdaságos működés,  
jó alapanyag 
beszerzés, értékesítés 
javítása 

Aktívak, szívesen 
együttműködnek, 
várják a 
lehetőségeket, új 
ötleteket is adnak 

Már működnek, 
megvannak a 
technológiák, üzemek 

Megbízható 
munkaerő hiánya, 
piac hiánya, állandó 
nyersanyag- 
ellátottság hiánya 

Támogató – gazdaságossá tenni, 
közvetlen érdekeltté tenni a szociális 
gazdaság fejlesztésében és a projekt 
egészének sikerében, felkészíteni őket 
a munkaerő áramlására, a felkészült 
munkavállalók elengedésére, hogy 
megtalálják helyüket az elsődleges 
munkaerőpiacon 

Szociális területen 
tevékenykedő 
partnerek, projektek 

A célcsoport segítése, 
fejlesztése 

Támogató, aktív, 
együttműködő 

Helyismeret, 
célcsoport ismerete, 
jó szakemberek 

Adott kompetencia 
területek és 
tevékenységi körök, a 
célcsoportot nem 
tudják teljes körűen 
kiszolgálni 

Együttműködés kezdeményezése a 
hasonló területen dolgozó 
szervezetekkel, projektekkel, a 
szolgáltatások összehangolása a 
célcsoport felkészítése 
hatékonyságának növelése érdekében 

Lakosság Munkalehetőség, 
képzési, fejlődési 
lehetőség, élhető 
környezet 

Várja a lehetőséget és 
az irányadást 

Együttműködő, lojális, 
nyitott, érdekelt a 
projekt sikeressége 
szempontjából 

Érzékeny a 
változásokra 

Semleges – munkalehetőség biztosítása 
a lakosság számára, tájékoztatás, 
kapcsolattarás, több szintű 
kommunikáció biztosítása 

Ellenzéki politikusok, 
civil csoportosulások, 
egyes negatív 
beállítottságú 
személyek 

Megtalálni a projekt 
gyenge pontjait, 
buktatóit 

Keresi a hibákat, 
hozzáállása nagyon 
kritikus 

Tudnak hatni a 
közvéleményre 

Kisebb létszámban 
vannak jelen, 
argumentumok 
hiányában gyenge 
hatást tudnak 
gyakorolni 

Blokkoló és együttműködő  
-a többi érintettel való kapcsolat 
erősítése, pozitív példamutatás, 
következetes, célratörő projekt 
megvalósítás, közvetett hatás a 
blokkolókra 
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- együttműködés felajánlása, javaslataik 
kikérése, bevonásuk a fejlesztésbe, a 
projekt megvalósításba 
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A PROJEKT FENNTARTHATÓSÁGA 
 

A projekt megvalósítása során megvitatásra és rögzítésre kerül, hogy az egyes partnereknek mi a 

célja, mi a partnerség közös célkitűzése, és ennek érdekében ki, mit vállal és milyen segítséget kér. Ha 

jól kialakul az együttműködés módja, akkor azt érdemes a projekt időszak után is folytatni – 

amennyiben arra továbbra is szükség lesz. A projekt lezárulta után meg kell vizsgálni az aktuális 

társadalmi, gazdasági szempontokat és azt, hogy a korábbi célok relevánsak-e még. A projekt 

fenntartására nem biztos, hogy szükség lesz, vagy nem ilyen formában és tartalommal. Javasolt a 

projekt vége után is a közös gondolkodás, az összefogás a helyi kihívásoknak való megfelelés 

érdekében. 

Amennyiben szükség lesz a továbbiakban is hasonló szolgáltatásokra, akkor azokhoz forrást kell 

teremteni. Az álláskeresők, inaktívak felzárkóztatását pályázati vagy egyéb támogatásból tervezzük. A 

munkáltatók részére nyújtott szolgáltatásokat piaci alapra helyezzük. A projekt időszak alatt 

megvizsgáljuk, hogy van-e kereslet egy HR és pénzügyi tanácsadó irodára Bácsalmáson, amelyet havi 

átalánydíjért és/vagy eseti megbízási díjért vehetnek igénybe a vállalkozások és egyéb munkáltató 

szervezetek. Ez az iroda nemcsak az egyes cégeknek dolgozhat, hanem az ügyfelek közös érdekeit is 

képviselheti.  

A fenntartás mikéntjét a projekt utolsó évében ki kell dolgozni, az akkor előre látható körülményekre 

alapozva. 

 


