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KÖSZÖNTŐ 

 

Nyitottan és motivációval teli hívjuk a dokumentum olvasóit a gazdaság és foglalkoztatás-

fejlesztés irányainak megvitatására és kijelölésére, hogy a későbbiekben 

iránymutatásként és viszonyítási pontként szolgálhasson a kívánt eredményekhez vezető 

úton a haladás mérésére és a szükséges korrekciók kijelölésére. 

Sajátos helyzetben vagyunk:a munkaerő-piaci helyzet (ezen belül főként a 

munkaerőhiány) új körülményeket teremt a paktum együttműködés területe és 

résztvevői számára. 

Ez óriási kihívást jelent, hiszen az eddigi ismeretek, módszertan döntően más környezetre 

alapult, ahol a munkaerőpiac kínálati jellege dominált. Ezért a partnerség tagjai és a 

stratégia készítői nehéz helyzetben vannak a tervezési feladatot illetően, mivel olyan 

fordulat zajlik, amiről megbízható hosszú távú következtetéseket nehéz levonni az 

előzetes tapasztalatok korlátozott érvényesíthetősége miatt. Ezért van óriási jelentősége 

a paktum együttműködésnek, ahol a kormányzati és önkormányzati szféra, a 

vállalkozások és a civil társadalom képviselői tudják első kézből megosztani, megtárgyalni 

a gazdasági-társadalmi környezet változásairól szóló tapasztalataikat és jelzéseket adni, 

elvárásokat megfogalmazni a többi szektor számára a közös siker célravezető 

megoldásainak kialakításához. 

Fontos azonban, hogy ebben a kihívásban ismerjük fel és ragadjuk meg a lehetőséget. 

Gondoljuk újra mindazt, amit a paktum területéről tudunk! Reagáljunk a befektetési- és 

munkaerő-kereslet megjelenésére azzal, hogy megvizsgáljuk annak racionalitását és 

megvalósíthatóságát, hogy a térségeket, és azok kínálatát (befektetési, turisztikai, 

munkaerő-piaci, szolgáltatási, közszolgáltatási stb.) újrapozícionáljuk és a hátrányos 

helyzetű, lemaradó megközelítés helyett a dinamizálódó, fejlődő, meglévő értékekre 

építő minőségi környezetként határozzuk meg, mind az itt élők, mind a bejövő 

befektetők, betelepülők számára. 

Ennek egyik eszköze az együttműködés, annak stratégiája és megvalósítási eszközeinek 

tára. 

Úgy véljük, a siker kritériumainak egyikét a már birtokoljuk: a paktumok bevált eszközei 

annak, hogy a szektorok közötti információcsere és döntés-előkészítés gördülékeny és 

eredményes legyen. A paktum együttműködés tagjainak összefogása, elszántsága és 

törekvése a változások mederben tartásához és megvalósításához az együttműködési 

megállapodás aláírásával formálisan is megnyilvánul. 

Köszönjük, hogy velünk tart! 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

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. 

Helyzetelemzés és főbb megállapításai 
 

A helyzetelemzés főbb megállapításait a SWOT elemzés logikai keretébe rendezve 

ismertetjük. 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás 

● helyi termelési, tenyésztési kultúra 

(pl. vetőmag, szárnyas, gabona, 

virág, szőlő) 

● élelmiszeripari telephelyek fejlődése 

● szárazságtűrő növények termesztési 

tapasztalatai 

● vadászat (megyei szinten) 

● halastavak (Dél-Alföld régió szintjén) 

● Jánoshalmi járásban a 

mezőgazdaság hagyományosan 

nagyobb jelentőséggel bír az 

országos, sőt az alföldi átlaghoz 

képest is 

● Mélykúti szárnyas vágóhíd - több 

száz új munkahelyet teremt 

 

Tercier szektor 

Mezőgazdaság 

● birtok-és eszközkoncentráció (1-1 

család kezében összpontosul) 

● birtokok átadása a fiatalok 

elvándorlása miatt nehéz 

● a helyben termelt mezőgazdasági 

termékeket feldolgozó üzemek 

száma csekély, így a jó minőségű 

termék csak alacsonyabb felvásárlási 

áron, alapanyagként kerül ki a 

térségből és nem feldolgozott 

áruként kerül értékesítésre 

Ipar 

● ipari nagyvállalatok hiánya 

Tercier szektor 

● szolgáltató szektor gyenge 

(vállalkozások számában és 
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● Kiskunhalas, mint gyógyhely és 

fürdője, mint turisztikai vonzerő 

● a határőrizet időszakos élénkítő 

szerepe a szolgáltatások piacán 

● természeti kincsek, mint turisztikai 

célpontok 

● állomásozó katonák (csak 

ideiglenesen) 

● határ közelség (pl. határon túli 

piacok kiszolgálása) 

Társadalom 

● többnyelvűség 

● mintaértékű kezdeményezések 

tapasztalatai (pl. romakutatás, 

bácsalmási roma integráció 

(nevelőszülői tapasztalatok szoros 

szociális háló támogatása mellett), 

szociális szövetkezetek) 

Infrastruktúra 

● Jánoshalmi járás közúti elérhetősége 

● vasútvonalakkal feltárt térség 

Környezet 

● természeti kincsek (erdők, vizek, 

rétek, őshonos állat-és növényfajok, 

vadállomány) 

Intézményi ellátottság 

● óvodai férőhelyek száma 

 

 

szolgáltatások skálájában) a 

kereslettel összefüggésben 

Egészségügy 

● háziorvosi és ügyeleti ellátás, 

felszerelt mentő kapacitásainak 

hiányai 

Infrastruktúra 

● közúti elérhetőség a Bácsalmási 

járásban 

Társadalom 

● kisebbség hátrányos helyzete 

● fogyó és elöregedő népesség  

● Bácsalmás járásban az alacsonyabb 

(érettséginél kisebb) végzettségűek 

kénytelenek máshol munkát keresni 

(arányuk 35%), de a legalább 

középiskolai érettségivel 

rendelkezők három tizede is mobil 

munkaerő.  

● generációs munkanélküliség a 

családokban  

● A Jánoshalmi kistérség roma 

kisebbségére fokozottan jellemző 

hátrányok (alacsony iskolai 

végzettség, a családokban mindkét 

szülő tartós munkanélkülisége, a 

rossz lakás körülmény, a 

nagycsaládos állapot, a megromlott 

egészségi állapot, a 

szűrővizsgálatokon való igen 

alacsony részvétel, szenvedély- 

betegség jelenléte.) 

Intézményi ellátottság 

● egészségügyi infrastruktúra és 

ellátottság eloszlása 

● munka mellett érettségi 

megszerzését lehetővé tevő 
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elérhető oktatási Bácsalmás 

térségében 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

Közlekedés, infrastruktúra 

● nemzetközi vasútvonalak és 

kapcsolódó vámtevékenység 

Környezet 

●  

Mezőgazdaság, állattenyésztés 

erdőgazdálkodás 

● osztatlan közös tulajdon várható 

jogszabályi rendezése a 

földművelésügyi miniszter 

bejelentése alapján (pl. 

öntözőfürtökhöz elengedhetetlen) 

● szőlőtermesztés – borászat országos 

és/vagy nemzetközi piaci igényei 

● erdőgazdálkodás (az erdőterületek 

növelésére irányuló nemzeti vagy 

közösségi kezdeményezések 

● házinyúl és juhtenyésztés export 

piacainak elérése 

Munkaerőpiac 

● a határmentiség periférikus 

jellegének oldódása (pl. 

munkavállalók átjárása határon 

túlról) 

● mezőgazdasági termelők piacra 

jutásának támogatása 

● munkaigényes kertészeti kultúrák 

jövedelmezőségének növekedése és 

bérpozícióinak javulása a piacok 

megtartásával,   

● A foglalkoztatási lehetőségek 

bővítésének egyik lehetséges 

Környezet 

● klímaváltozás, szárazság, egyenetlen 

csapadékeloszlás 

● A településeinek belterületein a 

talajvizek szinte kivétel nélkül 

szennyezettek.  

Településhálózat, hálózati kapcsolatok 

● környező nagyvárosok elszívó-ereje 

(munkaerő és vásárlóerő) 

Finanszírozás 

● nem a célcsoport igényeinek és 

jellemzőinek megfelelően kiírt 

pályázati felhívások (pl. jogosultsági 

feltételek) 

Munkaerőpiac 

● élőmunka-igényes termesztési 

kultúrákat sújtó munkaerőhiány 

● a közmunka, mint versenytárs a nyílt 

munkaerő-piaccal az álláshelyekért 

● országos hiány szakmunkásokban és 

betanított munkásokban  

Egészségügy 

● Más térségek betöltetlen orvosi 

praxisainak elszívó hatása hátráltatja 

a tartósan betöltetlen praxisok 

megoldását 
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alternatíváját a társadalmi célú 

gazdaság (socialeconomy) 

fejlesztése jelentheti a 

versenyképes, piaci adottságokkal 

nem rendelkező települések lakosai 

számára 

Társadalom 

● szemléletformálás (környezeti, 

fogyasztási pl. helyi termékek 

előtérbe helyezésével) 

● társadalmi felelősségvállalási 

szemlélet terjedése a vállalkozások 

körében 

● földterület-átadás szociális 

szövetkezet részére 

● fiatalok hazatelepülése Nyugat-

Európából 

Kis-és középvállalkozások 

● klaszteresedés, vállalkozói és 

innovációs együttműködések, KKV 

inkubáció módszertanainak 

adaptálása a helyi 

kezdeményezésekben 

● pályázati támogatások a tervezett 

fejlesztésekhez 

LEADER közösségi gyakorlat alkalmazása 

Határon átnyúló kapcsolatok 
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Célrendszer, mutatók 
 

Átfogó cél: 

A paktumterület járásainak újrapozícionálása a pozitív önképre (identitás) és az ezt 

alátámasztó értékekre és teljesítményekre alapozottan 

 

Rövid távú célok (1-3 év) 

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

szereplők együttműködése a foglalkoztatási szint növelésére, a munkaerő 

minőségének és tudásának, foglalkoztathatóságának javítására; 

- 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 stratégia 

készítésében és céljainak elérésében; 

- 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); 

- 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; 
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- társadalmi vállalkozások fejlesztése; 

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

növelése; 

- helyi termék-és szolgáltatásfejlesztés.1 

Középtávú célok (3-5 év) 

- az egyéni és közösségi bevételek és jövedelem növekedése 
- a paktumtérség népesség képzettségi szintjének javulása 

Hosszú távú célok:  

- az elöregedés és elvándorlás megállítása 
- fenntartható gazdasági növekedés 
- a társadalmi csoportok esélyeinek kiegyenlítése a felzárkózás révén 
- pozitív térségi imázs érzékelése mind a helyben lakók, mind a látogatók, betelepülők 

részéről 
 

Stratégiai keret, beavatkozási logika, tervezett hatásút bemutatása 
 

 

                                                           
1
 A célokat a foglalkoztatási paktum partnerség tagjai által aláírt együttműködési megállapodásban 

rögzítették 



   

11 

 

Pillérek bemutatása 

 

1. Befogadó gazdaság 2. Értékeink a fejlődés alapjai 3. Együttműködő, nyitott régió 

1.1. Hátrányos helyzetű 
célcsoportok és települések 
integrációja 

2.1. Munkaerő-piaci és ágazati igényekre 
fókuszáló képzési rendszer fejlesztése 
(élelmiszer-feldolgozás, turizmus, építőipar) 

3.1. A külföldön élő térségből elköltözöttek 
hazatérésének segítése 

1.2. Szociális gazdaság  2.2. Vállalkozásfejlesztési tanácsadás 
3.2.A térség déli kapu szerepköréhez illeszkedő 
munkaerő-bázis kiszélesítése 

1.3. Termelési, szolgáltatási 
és szervezési integrációs 
szükségletek megoldását 
célzó tanácsadás és támogató 
szolgáltatások 

2.3.Térségmarketing a helyi termék-és 
szolgáltatási kultúrára fókuszálva a 
munkaerővonzó és megtartó-képesség 
javítása érdekében 

3.3. A paktum együttműködői által nyújtott 
szolgáltatások megismertetése   

1.4. A bérek felzárkóztatása 
az országos átlagot képező 
bérszínvonalhoz 

 

3.4. A munkaerő-
piaciszereplőkközöttiegyüttműködéséskommunikációfejl
esztéseaz ágazati szervezeti kultúrák figyelembe 
vételével 

  
3.5. A munkaerő mobilitását segítő lakhatási 
kezdeményezések (bérlakás, munkásszállás, letelepedési 
támogatás) 
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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 sikeresen végzett 

résztvevő 

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 

  

Célérték A jelzett nagy   
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(belső mutató 

nem 

kapcsolódik a 

támogatási 

szerződéshez) 

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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Intézkedések rövid leírása 
 

 

Pillér Intézkedés Fejlesztési 
tevékenység részletei, 
eszközei 

Végrehajtásért 
felelős 

Kedvezményezett 
célcsoport 

Eredmények Output Ütemterv Monitoring, 
értékelés módja 

1
. 
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Célcsoport 
programba vonása 
(álláskeresők 
felkutatása) 

Bács-Kiskun 
Megyei 
Kormányhivatal 
Foglalkoztatási 
Főosztály 

a járásokban 
munkát vállalni 
szándékozó, 
álláskereső 
hátrányos 
helyzetű 
személyek és 
inaktívak 

Hátrányos 
helyzetű 
álláskeresők 
munkába állása 

522 fő 2018.09. hó - Indikátor-alapú 

Bértámogatás Bács-Kiskun 
Megyei 
Kormányhivatal 
Foglalkoztatási 
Főosztály 

foglalkoztatók Jogosultság 
alapján kifizetett 
bértámogatás 
összege 

Projekt költségvetés 
szerinti teljes összeg 

2018. 09. hó- Projekt 
költségvetés 

Munkába helyezés, 
önfoglalkoztatás 

Bács-Kiskun 
Megyei 
Kormányhivatal 
Foglalkoztatási 
Főosztály 

a járásokban 
munkát vállalni 
szándékozó, 
álláskereső 
hátrányos 
helyzetű 
személyek és 
inaktívak 

Hátrányos 
helyzetű 
foglalkoztatottak 
a támogatást 
követő hat 
hónapban 

300 fő 
továbbfoglalkoztatása 

2019. 03. hó- Indikátor-alapú 

Munkáltatók 
felkészítése 

Szenyorita 
Közhasznú 
Egyesület 

foglalkoztatók Munkáltatói 
tájékoztató 
rendezvények 

6 rendezvény 2018. 09 hó- Indikátor-alapú 

Mentorálás Szenyorita 
Közhasznú 
Egyesület 

a járásokban 
munkát vállalni 
szándékozó, 

Kiválasztott 
mentorok által 
mentorált 

6 mentor* esetszám  2018. 09 hó- Indikátor-alapú 
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álláskereső 
hátrányos 
helyzetű 
személyek és 
inaktívak 

hátrányos 
helyzetű 
személyek 

Nőközpont 
létrehozása 
Bácsalmáson 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

a járásokban 
munkát vállalni 
szándékozó, 
álláskereső 
hátrányos 
helyzetű 
személyek és 
inaktívak 

szolgáltatási hely 
kialakítása 

1 db szolgáltatási hely 
biztosítása  

2018. 09 hó- Indikátor-alapú 

Sz
o

ci
á

lis
  g

az
d

as
ág

 

Tevékenységek 
diverzifikálásának 
elősegítése (több 
lábon állás) 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

közfoglalkoztatás, 
szociális 
szövetkezetek 

tervező 
műhelymunka 
során 
meghatározott 
diverzifikációs 
irányok 

Műhelymunkák száma 2018. 09 hó- Indikátor-alapú 
és ex post 
értékelés 

Életképes 
tevékenységek 
kiválasztása és 
fejlesztése tudatos 
marketinggel 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

közfoglalkoztatás, 
szociális 
szövetkezetek 

tervező 
műhelymunka 
során 
meghatározott 
tevékenységek 

Műhelymunkák száma 2018. 09 hó- Indikátor-alapú 
és ex post 
értékelés 

Új tevékenységek 
tervezése és 
bevonása a 
nyereséget termelő 
tevékenységi kör 
kialakításához 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

közfoglalkoztatás, 
szociális 
szövetkezetek 

tervező 
műhelymunka 

Műhelymunkák száma 2018. 09 hó- Indikátor-alapú 
és ex post 
értékelés 
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tá
m

o
ga

tó
 s
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lg
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ta
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 Integrációs 

tanácsadás, 
szervezetfejlesztés 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

foglalkoztatók, 
önfoglalkoztatók 

integrációs 
kezdeményezések 
indulása, 
megvalósulása 
szövetkezeti vagy 
egyéb 
együttműködési 
formában 

tanácsadási esetszám 2018. 09 hó- Indikátor-alapú 

B
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k 

fe
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zá
go
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át

la
go

t 

ké
p
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b
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n
vo

n
al

h
o

z 

Paktum szervezeti 
egyeztetések 
napirenden tartása  

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

Paktum szervezet 
tagjai 

bérekkel 
kapcsolatos 
információk 
összegzése, 
elemzése 

Konszenzusos állapot 
elérése a paktum 
szervezeten belüli 
véleményekben 

2018. 09 hó- Ex post/utólagos 
értékelés 

2
. 
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ké
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jle
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se
 Munkaerő-piaci és 

ágazati igények 
szerinti képzések 
megvalósítása 

Bács-Kiskun 
Megyei 
Kormányhivatal 
Foglalkoztatási 
Főosztály 

a járásokban 
munkát vállalni 
szándékozó, 
álláskereső 
hátrányos 
helyzetű 
személyek és 
inaktívak 

Foglalkoztatói 
igényekre épülő 
képzési kínálat 

50 fő képzésben részt 
vevő 

2018. 09 hó- Indikátor alapú, 
képzésben 
résztvevők 
száma 

V
ál

la
lk

o
zá

sf
e

jle
sz

té
si

 

ta
n

ác
sa

d
ás

 

stratégiai ágazatok 
fejlesztéséhez 
kapcsolódó 
tanácsadás 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

foglalkoztatók, 
önfoglalkoztatók 

Igényfelmérésen 
alapuló 
tanácsadási 
portfolió 

tanácsadási területek 
száma, ügyfelek száma 

2018. 09 hó- Indikátor-alapú 



   

17 

 

Té
rs

é
gm

ar
ke

ti
n

g 
a 

h
e

ly
i 

te
rm

é
k-

 
é

s 
sz

o
lg

ál
ta

tá
si

 

ku
lt

ú
rá

ra
 f

ó
ku

sz
ál

va
 a

 m
u

n
ka

e
rő

vo
n

zó
- 

é
s 

m
e

gt
ar

tó
-

ké
p

e
ss

é
g 

ér
d

e
ké

b
e

n
 

Vállalkozói, 
kistermelői tervező 
műhelymunkák 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

foglalkoztatók, 
önfoglalkoztatók 

tervező 
műhelymunka, 
térségre jellemző 
egyedi 
termékportfolió 

rendezvények és 
résztvevők száma 

2018. 09 hó- Indikátor-alapú 

Befektetés-ösztönzés Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

a járások 
potenciális 
befektetői és 
külső befektetők 

ágazati stratégiák, 
járásokat 
bemutató 
befektető- és 
munkaerővonzó 
imázsfilm 

3 ágazati stratégia, 3 
film 

2018. 09 hó- Indikátor-alapú 
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I.

 P
IL

LÉ
R

: 

EG
Y

Ü
TT

M
Ű

K
Ö

D
Ő

, N
Y

IT
O

TT
 R

ÉG
IÓ

 

A
 k

ü
lf

ö
ld

ö
n

 é
lő

 

té
rs

é
gb

ő
l e

lk
ö

lt
ö

zö
tt

e
k 

h
az

at
é

ré
sé

n
e

k 
se

gí
té

se
 Tájékoztatás Bács-Kiskun 

Megyei 
Kormányhivatal 
Foglalkoztatási 
Főosztály 

külföldön 
dolgozó, 
hazatérni kívánó 
személyek 

esetszám visszatelepüléssel 
kapcsolatos 
foglalkoztatási 
tájékoztató/tanácsadási 
események száma 

2018. 09 hó- Indikátor-alapú 
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képzés Bács-Kiskun 
Megyei 
Kormányhivatal 
Foglalkoztatási 
Főosztály 

a járásokban 
munkát vállalni 
szándékozó, 
álláskereső 
hátrányos 
helyzetű 
személyek és 
inaktívak 

beazonosított 
képzések 

résztvevők száma 2018. 09 hó- Indikátor-alapú 
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tájékoztató 
rendezvények, 
nyilvánosság 
kommunikációs 
eszközei 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

a járásokban 
munkát vállalni 
szándékozó, 
álláskereső 
hátrányos 
helyzetű 
személyek és 
inaktívak,  
foglalkoztatók 

elért, 
megszólított 
személyek, 
szervezek 

alkalmak, 
megjelenések, 
híradások száma 

2018. 09 hó- Indikátor-alapú 
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tréningek, képzések Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

a paktum 
szervezet tagjai 

kommunikáció 
hatékonyságának 
javulása 

képzések száma 2018. 09 hó- Ex-post/utólagos 
értékelés 
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munkavállalást, 
letelepedést segítő 
lakhatási támogatás 

Bács-Kiskun 
Megyei 
Kormányhivatal 
Foglalkoztatási 
Főosztály, 
Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

a járásokban 
munkát vállalni 
szándékozó, 
álláskereső 
hátrányos 
helyzetű 
személyek és 
inaktívak 

a járásokban 
letelepülő 
munkavállalók 

támogatottak száma, 
felhasznált költségvetés 

2018. 09 hó- Indikátor és 
költségvetés -
alapú,  és ex-
post/utólagos 
értékelés 
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Indikatív forrásterv  és ütemterv 
 

Az indikatív forrás-és ütemtervet részletesen a 4. fejezetben ismertetjük. 

A gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés finanszírozási kereteinél figyelembe kell vennünk azt 

a tényezőt, hogy Magyarország a Strukturális és beruházási Alapokból rendelkezésre álló 

forrásai 105%-át kötötte le döntéssel (figyelembe véve az esetlegesen meghiúsuló projektek 

forrásainak lekötéséhez szükséges tartalék képzését), így a stratégia időtávjában a paktum 

együttműködési pályázat, valamint a járásokban megítélt egyedi támogatásokon túl jelentős 

forrásbevonással nem számolhatunk. Mindazonáltal a projektcsatornába beérkező projektek 

esetében minden alkalommal lehetőség nyílik a rendelkezésre álló források vizsgálatára, 

mivel egyes vis maior körülmények befolyásolhatják a már megítélt források tényleges 

felhasználását2 

 

Végrehajtás rendszere 
 
A projekt megvalósításáért felelős döntéshozó és végrehajtó szervezetek:  
Paktum Irányító Csoport: 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 
paktumiroda, a munkaerő-piaci iroda munkatársai, valamint külső szakértők és a paktum 
partnerséget reprezentáló stratégiai partnerek szakmai képviselői alkotják.  
Paktum Döntéshozó Testületet: 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 hatáskörébe tartozó 2 fős iroda, 1 fő 
szakmai vezetővel és 1 fő partnerségi koordinátorral. Tevékenységük egyrészt a szakmai 
koordinációt foglalja magában, emellett folyamatos kapcsolatot tart a többi szakmai 
csoporttal is.  
Projektmenedzsment: 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 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.  

                                                           
2
 Forrás: Európai Bizottság 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview 
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Munkaerő-piaci szolgáltatási iroda: a Szenyorita Közhasznú Egyesület. 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.  

Monitoring és értékelési tervek 
 
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 projekt menedzsment 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  döntéshozóknakfolyamatos információcserére van szüksége, ezt szolgálják a paktum szervezet 
ülései, hogy az esetleg szükséges korrekciókat megalapozó információkat megismerjékés értékeljék, 
amennyiben szükséges, a döntések meg tudjanak születni. 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 tervezettmódszereknek 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. 
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1. BEVEZETÉS 

1.1. Előzmények, indíttatás, mandátum 

 

Az előzményeket a támogatásigényléshez kapcsolódóan a megvalósíthatósági tanulmány 

egyes munkarészei a következőképpen összegezték: 

A térségi foglalkoztatási együttműködés a helyi munkaerő-piaci szükségletekre reagáló 

szolgáltatások, programok megvalósítását tűzi ki célul a munkapiacon hátrányos helyzetben 

lévő emberek – egyéni és csoportos felkészítésén alapuló – foglalkoztatásba helyezése, és 

megtartása érdekében. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az 

újonnan létrejövő vagy már működő foglalkoztatási paktumok olyan komplex, térségi alapon 

szerveződött képzési és foglalkoztatási programok megvalósítására kapnak lehetőséget, 

amelyek közvetlen és célzott segítséget nyújthatnak a hátrányos helyzetű álláskeresők vagy 

inaktívak munkaerő-piacra történő visszajuttatásához, illetve munkába állásához az 

elsődleges munkaerő-piacon. A foglalkoztatási paktumok a koordinált szakmai végrehajtás 

révén elősegítik a nemzeti foglalkoztatáspolitikai célok elérését, a paktumok és kapcsolódó 

foglalkoztatási projektek generálását, előkészítését, továbbá a szociális gazdaságban 

megvalósuló kezdeményezések stratégiai partnerségi támogatását. Mindemellett újabb 

lehetőségek nyílnak a partnerség keretében a közfoglalkoztatás, a szociális gazdaság és az 

elsődleges munkaerőpiac közötti átmenetek sikeres menedzselésére is. A Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretében megítélt támogatással az újonnan létrejövő 

és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) 

lehetőséget kapnak olyan képzési és foglalkoztatási programok megvalósítására, amelyek 

közvetlen és célzott segítséget nyújthatnak a hátrányos helyzetű álláskeresők vagy inaktívak 

munkaerő-piacra történő visszajuttatásához, illetve munkába állásához az elsődleges 

munkaerő-piacon. A foglalkoztatási paktumok helyi szinten képesek hatékony és 

eredményes lépéseket tenni az adott térség gazdaságának fellendítése és foglalkoztatási 

szintjének fejlesztése érdekében. A foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési tevékenység alapja a 

három járás közötti partnerség kialakítása, fejlesztése és összefogása, amely révén a paktum 

partnerség tagjai közös érdek mentén lehetőségeik kiaknázásával képesek fejlesztési 

céljaikat hatékonyan megvalósítani. A partnerség a helyi intézmények és szervezetek 

legszélesebb körének - a három érintett járás területénműködő vállalkozások, képzők, 

önkormányzatok, civil szervezetek, kamarák, egyéb, releváns szervezetek - bevonásával 

működik. A kialakult foglalkoztatási helyzet kapcsán megfogalmazódó helyi problémák 

megoldásában meghatározó a kormányzati, önkormányzati, gazdaság- és foglalkoztatás-

fejlesztési, és gazdasági érdekképviseleti szereplők összefogása, tervszerű együttműködése. 

A helyi partnerség összefogása, koordinálása hiányában a munkahely-teremtési akciók nem 

képesek elérni céljukat, mivel fontos, hogy a foglalkoztatást és gazdaságfejlesztést érintő 

információk már a megfogalmazásukat követő legkorábbi időpontban bekerüljenek az 

információcserébe, hiszen a szükségletek kielégítéséhez elengedhetetlen a proaktív 

gondolkodás. Nagyon fontos, hogy a vállalati igények és a foglalkoztatás fejlesztők, valamint 
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a forrást biztosítók között legyen még hatékonyabb párbeszéd, és közös álláspont 

kialakításával fogalmazzák meg a térségi teendőket. A foglalkoztatási paktumok 

tevékenysége során a vállalkozók kérésére és közreműködésével folyik az igények felmérése 

arról, hogy hol, milyen szakmákban, milyen képzettségű szakemberekre lenne igény, erősítve 

ezzel a paktumok közvetítő szerepét a képzőintézmények felé. Ugyanakkor a paktum arra is 

jó, hogy felmérje: a vállalkozásoknak milyen elképzeléseik vannak a beruházás-ösztönzésre, a 

foglalkoztatottság növelésére. A foglalkoztatási paktumokat az különbözteti meg az egyéb, 

például területfejlesztési, partnerségektől, hogy ez az összefogás a munkanélküliség 

csökkentését, a foglalkoztatási színvonal emelését közvetlenül kell, hogy szolgálja. A 

partnerség nyitott minden szereplő számára. A nyitottság önkéntességet is jelez, de jelenti az 

együttműködés keretében folyó munka nyilvánosságát is. A partnerséghez bármikor 

csatlakozhat az, aki elfogadja annak alapvető céljait. A paktumban folyó nyilvánossági 

követelményt a partnerség szervezeti keretei is szolgálják, például a foglalkoztatási 

fórumokon keresztül. A partnerségen belüli nyitottság a partnerek fogékonyságát is jelenti 

egymás érdekei vonatkozásában. A paktum azáltal hoz új minőséget a helyi 

együttműködésben, hogy a szereplők tevékenységei összeadódnak, egymást erősítik. A 

foglalkoztatási partnerségben tehát minden szereplő fontos, véleményét, javaslatait be kell 

építeni a közös munkába. 

A megoldást kívánó problémaként a pályázat megalapozásául szolgáló megvalósíthatósági 

tanulmányban az alábbiakat azonosítottuk: 

A hazai népesség gazdasági aktivitása az utóbbi évtizedben – főként az elmélyülő gazdasági 

válság hatására – jelentősen megváltozott. Szűkült a munkaerőpiac, megváltozott a 

foglalkoztatási struktúra és megjelent a munkanélküliség. A társadalom elöregedése és a 

korai nyugdíjazás lehetőségeinek megteremtődése pedig a gazdaságilag inaktívak állományát 

növelte, fokozva ezzel az aktív lakosságra háruló terheket. A 2008-as világválságot követően 

hazánkban is növekedett a munkanélküli emberek száma. A munkanélküliség – az európai 

tendenciához hasonlóan – elsősorban a fiatal (30 év alatti) korosztályt sújtotta. A gazdasági 

válság eredményeképpen Magyarország 2009-ben rendkívül mély az egész gazdaságot érintő 

válságba került: a külső és belső piacok jelentősen beszűkültek, a fogyasztás és kibocsátás 

erőteljesen csökkent. 2010 közepétől volt érezhető újra a gazdaság élénkülése, az év 

második felében újból növekedni kezdett a gazdaság, majd az év végére a növekedés 

mértéke elérte a válság előtti szintet. A válságot követően egyértelmű fejlődés figyelhető 

meg Magyarországon, mindazonáltal a hazai foglalkoztatás szintje alapján még mindig 

sereghajtó hazánk az EU-ban. A rendkívül rossz foglalkoztatási mutatókat (foglalkoztatási 

ráta) mögött az alábbi jelenségek húzódnak meg: A 15-24 év közötti fiatalok foglalkoztatási 

aránya jelentős elmaradásban van az EU-s átlaghoz képest. Annak ellenére, hogy az 55 éven 

felüli emberek foglalkoztatottsági mutatója javult valamelyest az elmúlt években, még 

mindig jelentős elmaradásokat tapasztalhatunk az uniós átlaghoz viszonyítva. A rossz 

iskolázottsági mutatók is hozzájárulnak a rossz foglalkoztatási rátához: az alacsony 

végzettségű emberek foglalkoztatási aránya alacsonyabb, míg a 20-64 éves diplomások hazai 
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foglalkoztatási szintje már jóval kisebb elmaradást mutat az EU-s átlaghoz viszonyítva. A 

fiatalok – kisebb részben tanulmányi idejűk kitolódása, nagyobb részben munkatapasztalatuk 

hiánya miatt – később lépnek be a munkaerőpiacra a tanulmányi idejük kitolódása miatt. 

Elhelyezkedésüket tovább nehezíti a megemelkedett nyugdíjkorhatár (az 55-59 éves nők és a 

60 éven felüli férfiak egyre nagyobb része van még jelen a munkapiacon). 

A többszázezres külföldön munkavállaló is rontja a hazai foglalkoztatási rátát. A külföldön 

munkát vállalók mobilitási kedve nem csökken, a hazatérésüket támogató projektek pedig 

nem hozták meg a várt sikereket. Az elmúlt évek során elért gazdasági növekedés 

eredményeképpen ugyanakkor elmondható, hogy Magyarország gazdasága elérte a válság 

előtti szintet. A 2014-ben a beruházások, valamint a külkereskedelmi forgalom növekedése 

jelentősen hozzájárult a gazdaság megszilárdulásához – így a javuló foglalkoztatási 

mutatókhoz is. A korábbi éveknél egyenletesebb növekedési folyamat, a pozitív trend a 

tényadatok alapján, hosszú távon is fenntarthatóvá vált. A gazdaság megerősödése 2014-ben 

gyorsuló ütemben folytatódott, a több mint 200 ezer fős növekedésnek köszönhetően 

átlépte a 4 millió főt. 2017-ben – a 15–64 éves korcsoportban – már 4 347 ezren 

foglalkoztatott a hazai munkapiacon. Ennek az összevont korcsoportnak a foglalkoztatási 

aránya 1,6 százalékponttal, 67,6%-ra emelkedett az előző évi adatokhoz képest. 52 A 15–64 

éves foglalkoztatott férfiak létszáma 1,9%-kal, 2 367 ezer főre bővült, foglalkoztatási rátájuk 

1,8 százalékponttal, 74,4%-ra nőtt. A 15–64 éves foglalkoztatott nők száma 1,4%-kal, 1 980 

ezer főre emelkedett, foglalkoztatási rátájuk 1,4 százalékponttal, 61,0%-ra javult. A fiatal 

(15–24 éves) foglalkoztatottak létszáma 297 ezer fő volt, foglalkoztatási arányuk 1,4 

százalékponttal, 28,3%-ra nőtt. Az ún. „legjobb munkavállalási korú” (25–54 éves), valamint 

az idősebb (55–64 éves) korosztályba tartozó foglalkoztatottak száma egyaránt emelkedett, 

előbbiek foglalkoztatási rátája 1,4 százalékponttal, 83,3%-ra, utóbbiaké szintén 1,4 

százalékponttal, 50,8%-ra. A 20–64 éves korcsoport esetében – amely az Európa 2020 

stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre – a 

foglalkoztatási ráta 1,7 százalékponttal, 72,7%-ra nőtt. Az Európai Unió 2020-ra 75%-os 

célértéket tűzött ki, Magyarországon jelenleg a korcsoportra vonatkozó foglalkoztatási ráta a 

férfiaknál 80,1, a nőknél 65,4%3 . A gazdaság és foglalkoztatottság növekedésével már az 

egész ország területén – főként a szakképzést igénylő munkakörökben – érzékelhető a 

munkaerőhiány. A további gazdasági növekedés elsődleges gátja a megfelelően felkészített, 

szakképzett munkaerő hiánya lesz. A szakképzett munkaerő hiánya mellett egyre több a 

szakképesítést nem igénylő betöltetlen álláshely. A fellépő – strukturális jellegű – 

munkaerőhiány kapcsán két további tényező rontja a jelenleg kialakult helyzetet:  a 

természetes fogyásnak köszönhetően egyre csökken a magyar munkaképes korú (15-74 

éves) népesség;  a külföldi célországokban – főként a fiatal, mobilis, jól képzett és/ vagy 

szakmával rendelkező emberek – egyre többen vállalnak tartósan munkát. A munkapiac 

igényeinek és egyre gyorsabban változó szükségleteinek megfelelő embert pedig egyre 

nehezebb találni a regisztrált – leginkább alacsony iskolai végzettségű, képzetlen – 

munkanélküliek között. Az elsődleges munkaerőpiacra történő kilépést a szakképzetlenség 

hiánya mellett egyszerre több – sok esetben együttes – okokra lehet visszavezetni:  
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demotiváltság: a közfoglalkoztatásban dolgozó emberek keresete csak néhány nap 

feketemunka bevételével tér el a minimálbértől;  rossz egészségi, fizikai állapot: a tartósan 

munka nélkül lévő emberek megromlott fizikai állapota nem, alkalmas arra, hogy a nyílt 

munkaerőpiacon tartósan dolgozzanak, az ottani elvárásokat teljesítsék;  „röghöz kötöttség”: 

több – főként falusias, tanyasi környezetben élő – ember számára okoz problémát az 

idősebb vagytartósan beteg családtag napközbeni ápolása, gondozása;  rossz (helyközi) 

közlekedési feltételek: a perifériákon, belső perifériákon élő emberek számára sok esetben 

nehézséget okoz a munkába, képzésbe járás megoldása. A Kormány a jelenleg már jól 

érzékelhető munkaerőhiány orvoslását a közfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiacra történő 

visszavezetésében látja. Ehhez a 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozatban fektette le a 

közfoglalkoztatás átalakításához szükséges legfontosabb lépéseket4 . A közfoglalkoztatottak 

„átirányítását” az elsődleges munkaerőpiacra leginkább a szociális szövetkezetek kapcsán 

látja megvalósíthatónak a Kormány, egyfajta tranzitfoglalkoztatási megoldásként tekint 

ezekre a szervezetekre a nyílt munkapiacra való átvezetésben. 

 

A  helyi foglalkoztatási együttműködési pályázatot 2017. július 31-ig benyújtottuk, az 

támogatást nyert. 

A stratégia elkészítése a megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak szerint a megvalósító 

konzorciumon belül Bácsalmás Város Önkormányzata felel. 

A stratégia a foglalkoztatási együttműködés keretében készült, 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 TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 
azonosító számú projekt keretében 3 járásra kiterjedő helyi szintű foglalkoztatási paktum 
megállapodást kötöttek. 
 

1.2. Lehatárolás 

 

Területi, földrajzi, közigazgatási lehatárolások 
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A paktum együttműködés területe 3 járást fed le: Bácsalmási, Jánoshalmi, Kiskunhalasi 

járások.A Duna-Tisza közén terül el, a paktum hatókörében a Felső-Bácska és Homokhátság 

területének eltérő jellege érvényesül. 

Finanszírozási lehatárolások 

A gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés finanszírozási kereteinél figyelembe kell vennünk azt 

a tényezőt, hogy Magyarország a Strukturális és beruházási Alapokból rendelkezésre álló 

forrásai 105%-át kötötte le döntéssel (figyelembe véve az esetlegesen meghiúsuló projektek 

forrásainak lekötéséhez szükséges tartalék képzését), így a stratégia időtávjában a paktum 

együttműködési pályázat, valamint a járásokban megítélt egyedi támogatásokon túl jelentős 

forrásbevonással nem számolhatunk. Mindazonáltal a projektcsatornába beérkező projektek 

esetében minden alkalommal lehetőség nyílik a rendelkezésre álló források vizsgálatára, 

mivel egyes vis maior körülmények befolyásolhatják a már megítélt források tényleges 

felhasználását3 

Célcsoportbeli lehatárolás 
 

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

keretében a Bácsalmási, Jánoshalmai, illetve Kiskunhalasi járásban munkát vállalni szándékozó, 

álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak (ebben a térségben lakcímmel rendelkezők). 

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. 

Végrehajtási lehatárolás, korlátok 

 

A végrehajtás során az alábbi korlátokat szükséges figyelembe venni: 

 a megyei foglalkoztatási paktum indikátoraival való összhang megteremtése, az átfedések 

elkerülése 

 a munkáltatók ágazati besorolása a munkavállalók munkakörein keresztül befolyásolhatja a 

Foglalkoztatási Osztályok által nyújtható támogatási formákat. (de minimis szabályok), így 

biztosítva az operatív programok közötti lehatárolást 

 

Végrehajtási időhorizont meghatározása, rövid indoklása 

 

A tervezés időszaka igazodik a foglalkoztatási együttműködési megállapodás időtartamához, 

(2018. 03. 01.-2021.10.31.), a monitoring tevékenység az ezt követő 5 éves fenntartási 

időszakra szól, tekintettel arra, hogy a Paktum Szervezet a működését megalapozó és 

keretbe foglaló együttműködési megállapodásban ezeket a dátumokat határozta meg. 
                                                           
3
 Forrás: Európai Bizottság 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview 
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1.3. A tervezési folyamat bemutatása 

 

A paktum megállapodás területi szintjére vonatkozó, a résztvevők által konszenzusos módszerrel 

elfogadott, a helyzetfeltárásból logikusan következő,a  térségi gazdaságfejlesztési célokhoz szorosan 

kötődő, foglalkoztatást és munkanélküliség elleni küzdelmet fókuszba állító, az állami, illetve az 

illetékes kormányhivatal munkaügyi politikájával összhangban álló lokális és átfogó programjaival 

szinergiában álló, részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása, igazodva az érintett 

megyei paktum keretében kidolgozott ágazati trendeket figyelő elemző és előrejelző rendszerhez, 

negyedévesvagy féléves megyei gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentésekhez.  Kidolgozásra kerül a 

térségi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési célokhoz illeszkedő részletes foglalkoztatási stratégia és 

az akcióterv, amelyet a partnerség tagjai fogadnak el, és amely az előkészítési fázisban elkészített 

részletes foglalkoztatási helyzetelemzésre alapozódik. A stratégia azokat a jövőbeni célokat 

tartalmazza, amelyeket a foglalkozatási paktum partnerség tagjai meghatároznak, ezek elérése 

érdekében összefognak, és amelyek megvalósítása a paktum menedzsment szervezet aktív 

közreműködésével zajlik. A stratégia-alkotás egyik fontos lépéseként a jövőkép meghatározása is 

megtörténik. Fontos, hogy a partnerség tagjainak egyet kell érteniük abban, hogy mik azok az 

értékek, célok és fejlesztési irányok, amelyekre a jövőt építik. A fejlesztési célok meghatározása 

érdekében fel kell vázolni azt a jövőben elérni kívánt állapotot, mely a partnerek értékrendjét tükrözi 

és számításba veszi a realitásokat. A jövőkép egy olyan vízió, amely az elképzelések szerint a térség 

munkaerő-piacára jellemző lesz 10 év múlva. A jövőkép közös meghatározásának célja, hogy 

motiválttá tegye a partnereket, világossá tegye számukra az erőfeszítések irányát és értelmét, 

megakadályozza, hogy a fejlesztések tervezés nélkül, akár egymásnak ellentmondva valósuljanak 

meg, ezzel biztosítva projekt és a partnerség hosszú távú fenntarthatóságát. A célok és a stratégiai 

programok megfogalmazásánál ügyelni kell a legfontosabb fejlesztési területek és prioritások ésszerű 

tervezésére, és elsősorban a partnerség és a célcsoportok, kiemelten a helyi/térségi vállalkozások 

számára legfontosabb területekre koncentrálni a végrehajtás során is. A kidolgozásra kerülő 

gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási stratégiának illeszkedni kell az Európai Uniós, nemzeti szintű és 

a megyei szakpolitikai dokumentumokhoz, valamint a megyei paktum keretében készülő 

foglalkoztatási stratégiához. Ennek érdekében mind a helyzetelemzési, mind a stratégiaalkotási 

folyamatot a megyei önkormányzattal szoros együttműködésben kell végrehajtani. A stratégia a 

gazdaságfejlesztésre és a foglalkoztatás növelésére irányul és tartalmazza a helyzetelemzésen alapuló 

átfogó és specifikus célokat, prioritásokat, intézkedéseket; a fejlesztésekhez szükséges lehetséges 

források felmérését, indikatív forrástérképet; a monitoring és értékelési rendszerét, folyamatát a 

horizontális (esélyegyenlőségi és fenntarthatósági) szempontok figyelembevételével. 

A stratégia megfogalmazza azokat a pilléreket, amelyekre építkezve elérhetők a jövőképből 

levezethető stratégiai és specifikus célok.  

A tervezés időszaka igazodik a foglalkoztatási együttműködési megállapodás időtartamához, 

(2018. 03. 01.-2021.10.31.), a monitoring tevékenység az ezt követő 5 éves fenntartási 

időszakra szól. 

A foglalkoztatási paktum szervezet 2018. július 26-án alakult meg 26 taggal. 
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A tervezési folyamat során önálló helyzetelemzés készült, tartalmazza a releváns gazdasági 

ágazatokra vonatkozó legfrissebb elérhető adatokat. Az adatbázisok elemzésén túl és a 

szekunder információk feldolgozásán túl primer adatgyűjtés is zajlott, ennek több célja volt: 

- kérdőíves, interjús megkérdezés révén közvetlen kapcsolat a közvetett és közvetlen 

célcsoportokkal (mindkét célcsoportot érintő lekérdezés zajlott) 

- a hivatalos adatbázisok időbeni korlátainak ellensúlyozása, hozzáférés a 

foglalkoztatási stratégia szempontjából kulcsfontosságú legfrissebb adatokhoz, 

véleményekhez. 

A primer adatgyűjtés kulcsfontosságú volt a foglalkoztatási nehézségekre, kritikus pontokra 

vonatkozó információk megismerése és stratégiába integrálása szempontjából. 

A helyzetelemzésből részletes és specifikus SWOT elemzés készült, ami kiinduló pontként és 

értelmezési keretként szolgált a pillérek meghatározásához. A SWOT elemzésben foglaltakat 

a tervezői munkacsoport megvitatta és ennek a műhelymunkának eredményeként készült el 

a pillérek rendszerének tervezete, amit a stratégia egyeztetési változatának 2018. augusztus 

30-i megtárgyalása során a foglalkoztatási paktum szervezet hagyott jóvá. A beérkezett 

véleményeket és az egyeztetés jegyzőkönyvét mellékletként csatoljuk. 

A stratégia a foglalkoztatás kiteljesedésére irányul, figyelembe véve a gazdaságfejlesztési 

célokat és tevékenységeket. A helyzetelemző és stratégiai tervező munka során kirajzolódtak 

azok az ágazatok, amikre a következő munkafázisokat fókuszálni érdemes. 

A stratégiai dokumentum tartalmában maradéktalanul követtük az Útmutató a területi 

foglalkoztatási stratégiák készítéséhez és felülvizsgálatához című dokumentumot, a 

szerkezetében az ismétlődések elkerülése – azaz az egyeztetési folyamat során az 

olvashatóság biztosítása érdekében – egyes munkarészeket önálló, átfogó fejezetként 

ismertettünk (Horizontális elvek érvényesülése, Korábbi stratégiai dokumentumok, tervezési, 

végrehajtási tapasztalatai) 

 

1.4. Stratégiai (szakmapolitikai)  háttér, illeszkedés 

 

Az Európa 2020 stratégia az Európai Unió 2010–2020 közötti 10 éves stratégiája. A stratégia 

öt kiemelt cél formájában határozza meg, milyen eredményeket kell az Európai Uniónak 

2020 végére elérnie a következő területeken: kutatás és fejlesztés, éghajlat-

politika/energiaügy, oktatásügy, társadalmi befogadás, valamint a szegénység elleni 

küzdelem. A jelenlegi évtizedre kidolgozott Európa 2020 stratégia három prioritást 

(intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés), új elemként pedig öt számszerűsített célt 

határoz meg, melyek közül a jelen projekthez a következők illeszkednek: 1) Egyik kiemelt 

célja a 20-64 éves népesség foglalkoztatási rátájának 75 százalékra emelése, többek között a 

fiatal, az idősebb, illetve az alacsony képzettségű munkavállalók nagyobb mértékű 
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foglalkoztatása stb. révén. Az Európai Unióban jelenleg az aktív népesség 10%-a 

munkanélküli, megközelítően 23 millió ember. A gazdaság növekedése, versenyképessége és 

a jóléti rendszer fenntarthatósága érdekében több munkahelyre van szükség és több 

embernek kell munkát vállalnia. Az európai gazdaság növekedése jóval alacsonyabb volt, 

mint fő gazdasági partnereié, nagyrészt az üzleti struktúrákban fennálló különbségeknek, a 

K+F-re és innovációra fordított beruházások alacsony szintjének, az információs és 

kommunikációs technológiák (IKT) elégtelen mértékű alkalmazásának, a piacra jutás 

korlátjainak és a viszonylag merev üzleti környezetnek köszönhető. Az elnehezedő gazdasági 

környezet mellett a népesség elöregedése is egyre jelentősebb problémát jelent. A baby-

boom generáció nyugdíjba vonulása miatt az EU aktív népessége 2013-2014-től kezdve 

csökkenő tendenciát mutat. A 60 évesnél idősebb emberek száma az elmúlt években kétszer 

olyan gyorsan – évente mintegy kétmillió fővel – növekedett. A gazdaságilag aktív népesség 

alacsony aránya és az egyre több nyugdíjba vonuló munkavállaló még jobban megterheli az 

európai jóléti rendszert. Az Európa 2020 célkitűzéseihez igazodva kidolgozott foglalkoztatási 

stratégia célja a munkahelyek számának és a foglalkoztatás színvonalának növelése az 

Európai Unióban. Ennek érdekében az EU a meglévő uniós eszközök mellett (mint például az 

európai egységes piac, az uniós költségvetés és az EU külkapcsolati politikája) elindította „Új 

készségek és munkahelyek menetrendje” elnevezésű kezdeményezését a munkaerőpiacok 

modernizálására. A kezdeményezéssel az Európai Bizottság elősegíti, hogy az Európai Unió 

2020-ra elérje foglalkoztatási célkitűzését, azaz, hogy a munkaképes korú lakosság (20–64 

éves) 75%-ának legyen munkahelye. A jelen kezdeményezésben kidolgozott intézkedések 

hozzájárulnak a munkaerő-piaci reformok felgyorsulásához a flexibilitás és a biztonság 

javítása érdekében, hatásukra a munkavállalók meg tudják szerezni azokat a készségeket, 

amelyekre a jelen és a jövő munkahelyein szükségük lehet, elősegítik a munkahelyek 

minőségének és a munkahelyteremtés körülményeit, valamint hozzásegítik a munkaadókat a 

jobb munkakörülmények biztosításához. 2) A képzettségi szint javítása, különösen törekedve 

arra, hogy kevesebb, mint 10 százalékra mérséklődjön a korai iskolaelhagyás aránya és 

egyidejűleg legalább 40 százalékra nőjön a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel 

rendelkező 30-34 éves korúak aránya. Az Európa 2020 stratégia célkitűzései mentén minden 

egyes EU tagállam nemzeti célokat határoz meg, figyelembe véve az egyes országok 

különböző helyzetét és a helyi viszonyokat 

 

A 2014-2020-as időszakra a Széchenyi 2020 mögött álló Európa 2020 határozza meg az 

Európai Unió stratégiai szempontjait, amely intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést 

céloz meg. A Magyarország és az Európai Bizottság által 2014. szeptember 11-én aláírt 

Partnerségi Megállapodás az EU-s tervezési folyamat nemzeti alapdokumentuma. A 

Partnerségi Megállapodás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban 

rögzített átfogó és hosszú távú fejlesztési irányok alapján azonosítja Magyarország 

legfontosabb kihívásait, és a 2014 és 2020 közötti időszakra kitűzi legfontosabb fejlesztési 

prioritásait, szervesen illeszkedve a foglalkoztatási fókuszú Európa 2020 stratégiához. A 
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Partnerségi Megállapodás öt nemzeti fejlesztési prioritása közül jelen felhíváshoz az ötödik, a 

gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítását célzó prioritáshoz 

kapcsolódik. A prioritás a térségi versenyképesség és a foglalkoztatás növelését a helyi 

adottságokra és erőforrásokra építve tűzi ki célul, hozzájárulva ezáltal a teljes 

foglalkoztatottsághoz és munkaalapú társadalomra vonatkozó nemzeti célokhoz. Az 5. 

prioritás nagy hangsúlyt fektet a helyi gazdaság foglalkoztatási lehetőségeinek kiaknázására, 

ami kézzelfogható esélyt kínál a munkaerőpiacról kiszorult rétegek számára is. A prioritás 

kitér városok térségi gazdaságszervező szerep erősítésének szükségességére, ezzel együtt a 

városok vonzerejének településfejlesztési akciók segítségével javítására, a munkába járás, a 

leromlott területek gazdasági, fizikai és társadalmi megújítás szükségességére is. A TOP 

stratégiai célja - tehát jelen projekt célkitűzései is - és a hozzájuk kapcsolódó beavatkozási 

irányok több, a Széchenyi 2020 program mögött álló Európa 2020 Stratégia alapján 

meghatározott uniós tematikus célkitűzés elérését támogatják, ezáltal hozzájárulnak az 

EU2020 célkitűzések teljesüléséhez, pl. a foglalkoztatás terén és az EU Országspecifikus 

ajánlásaiban megfogalmazott releváns célokhoz. A TOP az eltérő területi igényekre reagál, 

ezekre szabott beavatkozásokat valósít meg, és azokkal összhangban a térségek belső 

erőforrásaira építő fejlesztéseket céloz. A Partnerségi Megállapodásnak megfelelően a TOP a 

térségi adottságokra szabottan támogatja a helyi gazdasági rendszerek és a helyi 

foglalkoztatási képesség helyreállítását. A Széchenyi 2020-as pályázati rendszer célkitűzéseit 

11 pontban foglalták össze, melyből leginkább a 8-hoz -„A foglalkoztatás és a munkavállalói 

mobilitás ösztönzése”- kapcsolódik jelen projekt. A TOP beavatkozási logikájának lényege, 

hogy térség- és programalapú, a különböző fejlesztési elemeket egymással összekapcsoló, 

egymásra építő fejlesztéseket valósítson meg. A helyi gazdaságfejlesztés esetében ezalatt a 

vállalkozásfejlesztést, a mobilitást és a foglalkoztatás támogatásának együttes, összehangolt 

támogatását értjük, mely térségi igényfelmérésre és tervezésre alapozódik. 1.3.5. A 

támogatási kérelem kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához A Vidékfejlesztési 

Program céljai között szerepel a tudásátadás és innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, 

az erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben, a mezőgazdasági üzemek életképességének 

javítása és a versenyképesség fokozása valamennyi régióban és a mezőgazdasági termelés 

valamennyi típusa esetében, valamint az innovatív gazdálkodási technológiák és a 

fenntartható erdőgazdálkodás előmozdítása. Hangsúlyozza még ezen kívül a társadalmi 

befogadás előmozdítását, a szegénység csökkentését és a gazdasági fejlődés támogatását a 

vidéki térségekben is. A HSF a helyi termék előállítást, turisztikai attrakciófejlesztést, egyedi 

és közösségi gazdaságfejlesztést, valamint közösségi célú kezdeményezések támogatását 

célozza meg. A helyi termék előállítás a stratégia leginnovatívabb eleme, ahol az integráció is 

fokozottan jelen van. 

 

Az egyes projektek esetében az új termelési technológiák kidolgozása, versenyképességének 

fejlesztése, kapacitásbővítés, bemutatóműhelyek kialakítása jelenti az innovációt és 

tudásátadást. Az egyes termelési formák ágazatok közötti integrációját, összekapcsolódását 
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az együttműködés létrehozásának ösztönzése jelenti. A stratégia gazdaságélénkítő célja 

mellett ösztönzi a társadalmi befogadás előmozdítását közösségi kezdeményezésű 

programok támogatásával, amelyek fő célja a fiatalok helyben tartása, a települések 

életviszonyainak fejlesztése, a helyi identitástudat erősítése a térségi szereplőkben. A 

magyarországi Vidékfejlesztési Program (VP), amelyet az Európai Bizottság fogadott el, 4,2 

milliárd EUR összegű közpénz felhasználásának mikéntjét határozza meg a 2014–2020 

közötti hétéves időszak vonatkozásában. A vidékfejlesztési program 6 vidékfejlesztési 

prioritás keretében biztosít támogatást, különös hangsúlyt fektetve többek között a 

társadalmi befogadás előmozdítására, a szegénység csökkentésére és a gazdasági fejlődésre 

a vidéki területeken. A helyi fejlesztési stratégiákat a LEADER helyi akciócsoportok révén 

hajtják végre, és azok a vidéki lakosság 68%-át fogják lefedni. Az e prioritás alatt 

programozott műveletek eredményeként 4500 új munkahely jön létre, és a vidéki lakosság 

68%-a részesül jobb szolgáltatásokban.  

A foglalkoztatási együttműködési projekt kidolgozásának alapjául szolgáló Európai Uniós és 

hazai jogforrásokat, szakmai ágazati és általános kereteket biztosító jogszabályokat mind 

figyelembe vettük a stratégia kidolgozása során: 

 - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet, amely a 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szól.  

-a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt  

- az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló a 2003. évi CXXV. 

törvényt  

- a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt  

- a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) 

MüM rendeletet  

- a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható 

támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletet  

- a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 255/2014. (X. 10.) Korm. 

rendeletet és a 272/2014-es Kormány rendeletet  

- a 2009. évi LXXVI. Törvényt a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól; - a 2004. évi CXL. Törvényt a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) 

 - a 2011. évi CXCV. Törvényt az államháztartásról (Áht.);  

- 2011. évi CXII. Törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 
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 - a 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendeletet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  

- a közpénzekkel való átlátható gazdálkodás és az állami támogatás nyújtásának garanciális 

szabályairól  

- 1/2006. (II.17.) OM rendeletet az Országos Képzési Jegyzékről;  

- 133/2010. (IV.22.) Korm. Rendeletet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 

Jegyzék módosításának eljárásrendjéről; 

 - 2/2011. (I.14.) NGM rendeletet az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, a 

nyilvántartásból való törlésről;  

- 42/2011. (XII.2.) NGM rendeletet a megyei (fővárosi) munkaügyi központok 

illetékességéről, valamint a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának 

részletes szabályairól szóló 2/2010. (II.16.) SZMM rendelet módosításáról;  

- az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló a 2003. évi CXXV. 

törvényt - a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt is. 

1.5. Kapcsolódás egyéb projektek végrehajtásához 

 

A paktum együttműködés által lefedett területen, Mélykúton jelenleg megvalósítás alatt áll 
egy  jelentős beruházás.A HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. a magyar kormány által 4,4 
milliárd forinttal támogatott zöldmezős beruházással mintegy 350 új munkahelyet hoz létre.  

Az új üzem alapkövét múlt év szeptember 15-én rakták le és az építkezés első ütemét idén 
ősszel szeretnék befejezni és akkor kezdődnének a próbavágások. A tervek szerint 
novemberben már teljes kapacitással működhet a vágóhíd, ahol egy tízórás műszakon 50 
ezer kacsát dolgozhatnak fel. A vágóhíd mellett készül egy feldolgozó üzem, egy hűtő- és 
fagyasztóház és egy szennyvíztelep is. 

A Hunent Zrt. a foglalkoztatási paktum tagja, az együttműködés aláírója, a koordináció a 

nagyberuházás és a paktum együttműködés tevékenységei között  ebben a keretben 

közvetlenül zajlik. A paktum projekt szakmai  vezetője biztosítja az információáramlás 

naprakészségét. 

A beruházás munkaerőigényét a primer kutatás keretében felmértük, a 350 fős létszám 85 
%-a szakképzetlen fizikai foglalkoztatott, 15 %-a szakképzett fizikai foglalkoztatott. 
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2. STRATÉGIAI KERET 

2.1. 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. 

Olyan 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. 

 A tervező szervezet küldetése 

 

A paktum 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. 

 

2.2. Célrendszer, eredmények 

Átfogó cél: 

A paktumterület járásainak újrapozícionálása a pozitív önképre (identitás) és az ezt 

alátámasztó értékekre és teljesítményekre alapozottan 

 

Rövid távú célok (1-3 év) 

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

szereplők együttműködése a foglalkoztatási szint növelésére, a munkaerő 

minőségének és tudásának, foglalkoztathatóságának javítására; 



   

34 

 

- 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 stratégia 

készítésében és céljainak elérésében; 

- 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); 

- 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; 

- helyi termék-és szolgáltatásfejlesztés.4 

Középtávú célok (3-5 év) 

- az egyéni és közösségi bevételek és jövedelem növekedése 
- a paktumtérség népesség képzettségi szintjének javulása 

Hosszú távú célok:  

- az elöregedés és elvándorlás megállítása 
- fenntartható gazdasági növekedés 

                                                           
4
 A célokat a foglalkoztatási paktum partnerség tagjai által aláírt együttműködési megállapodásban 

rögzítették 
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- a társadalmi csoportok esélyeinek kiegyenlítése a felzárkózás révén 
- pozitív térségi imázs érzékelése mind a helyben lakók, mind a látogatók, betelepülők 

részéről 
A helyzetelemzés összefoglaló bemutatása SWOT elemzéssel beazonosított tényezőkkel 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás 

● helyi termelési, tenyésztési kultúra 

(pl. vetőmag, szárnyas, gabona, 

virág, szőlő) 

● élelmiszeripari telephelyek fejlődése 

● szárazságtűrő növények termesztési 

tapasztalatai 

● vadászat (megyei szinten) 

● halastavak (Dél-Alföld régió szintjén) 

● Jánoshalmi járásban a 

mezőgazdaság hagyományosan 

nagyobb jelentőséggel bír az 

országos, sőt az alföldi átlaghoz 

képest is 

● Mélykúti szárnyas vágóhíd - több 

száz új munkahelyet teremt 

 

Tercier szektor 

● Kiskunhalas, mint gyógyhely és 

fürdője, mint turisztikai vonzerő 

● a határőrizet időszakos élénkítő 

szerepe a szolgáltatások piacán 

● természeti kincsek, mint turisztikai 

célpontok 

● állomásozó katonák (csak 

ideiglenesen) 

● határ közelség (pl. határon túli 

piacok kiszolgálása) 

Társadalom 

● többnyelvűség 

Mezőgazdaság 

● birtok-és eszközkoncentráció (1-1 

család kezében összpontosul) 

● birtokok átadása a fiatalok 

elvándorlása miatt nehéz 

● a helyben termelt mezőgazdasági 

termékeket feldolgozó üzemek 

száma csekély, így a jó minőségű 

termék csak alacsonyabb felvásárlási 

áron, alapanyagként kerül ki a 

térségből és nem feldolgozott 

áruként kerül értékesítésre 

 

Ipar 

● ipari nagyvállalatok hiánya 

Tercier szektor 

● szolgáltató szektor gyenge 

(vállalkozások számában és 

szolgáltatások skálájában) a 

kereslettel összefüggésben 

Egészségügy 

● háziorvosi és ügyeleti ellátás, 

felszerelt mentő kapacitásainak 

hiányai 

Infrastruktúra 

● közúti elérhetőség a Bácsalmási 

járásban 

Társadalom 

● kisebbség hátrányos helyzete 
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● mintaértékű kezdeményezések 

tapasztalatai (pl. romakutatás, 

bácsalmási roma integráció 

(nevelőszülői tapasztalatok szoros 

szociális háló támogatása mellett), 

szociális szövetkezetek) 

Infrastruktúra 

● Jánoshalmi járás közúti elérhetősége 

● vasútvonalakkal feltárt térség 

Környezet 

● természeti kincsek (erdők, vizek, 

rétek, őshonos állat-és növényfajok, 

vadállomány) 

Intézményi ellátottság 

● óvodai férőhelyek száma 

 

 

● fogyó és elöregedő népesség  

● Bácsalmás járásban az alacsonyabb 

(érettséginél kisebb) végzettségűek 

kénytelenek máshol munkát keresni 

(arányuk 35%), de a legalább 

középiskolai érettségivel 

rendelkezők három tizede is mobil 

munkaerő.  

● generációs munkanélküliség a 

családokban  

● A Jánoshalmi kistérség roma 

kisebbségére fokozottan jellemző 

hátrányok (alacsony iskolai 

végzettség, a családokban mindkét 

szülő tartós munkanélkülisége, a 

rossz lakás körülmény, a 

nagycsaládos állapot, a megromlott 

egészségi állapot, a 

szűrővizsgálatokon való igen 

alacsony részvétel, szenvedély- 

betegség jelenléte.) 

Intézményi ellátottság 

● egészségügyi infrastruktúra és 

ellátottság eloszlása 

● munka mellett érettségi 

megszerzését lehetővé tevő 

elérhető oktatási Bácsalmás 

térségében 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

Közlekedés, infrastruktúra 

● nemzetközi vasútvonalak és 

kapcsolódó vámtevékenység 

Környezet 

●  

Mezőgazdaság, állattenyésztés 

Környezet 

● klímaváltozás, szárazság, egyenetlen 

csapadékeloszlás 

● A településeinek belterületein a 

talajvizek szinte kivétel nélkül 

szennyezettek.  
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erdőgazdálkodás 

● osztatlan közös tulajdon várható 

jogszabályi rendezése a 

földművelésügyi miniszter 

bejelentése alapján (pl. 

öntözőfürtökhöz elengedhetetlen) 

● szőlőtermesztés – borászat országos 

és/vagy nemzetközi piaci igényei 

● erdőgazdálkodás (az erdőterületek 

növelésére irányuló nemzeti vagy 

közösségi kezdeményezések 

● házinyúl és juhtenyésztés export 

piacainak elérése 

Munkaerőpiac 

● a határmentiség periférikus 

jellegének oldódása (pl. 

munkavállalók átjárása határon 

túlról) 

● mezőgazdasági termelők piacra 

jutásának támogatása 

● munkaigényes kertészeti kultúrák 

jövedelmezőségének növekedése és 

bérpozícióinak javulása a piacok 

megtartásával,   

● A foglalkoztatási lehetőségek 

bővítésének egyik lehetséges 

alternatíváját a társadalmi célú 

gazdaság (socialeconomy) 

fejlesztése jelentheti a 

versenyképes, piaci adottságokkal 

nem rendelkező települések lakosai 

számára 

Társadalom 

● szemléletformálás (környezeti, 

fogyasztási pl. helyi termékek 

előtérbe helyezésével) 

● társadalmi felelősségvállalási 

Településhálózat, hálózati kapcsolatok 

● környező nagyvárosok elszívó-ereje 

(munkaerő és vásárlóerő) 

Finanszírozás 

● nem a célcsoport igényeinek és 

jellemzőinek megfelelően kiírt 

pályázati felhívások (pl. jogosultsági 

feltételek) 

Munkaerőpiac 

● élőmunka-igényes termesztési 

kultúrákat sújtó munkaerőhiány 

● a közmunka, mint versenytárs a nyílt 

munkaerő-piaccal az álláshelyekért 

● országos hiány szakmunkásokban és 

betanított munkásokban  

Egészségügy 

● Más térségek betöltetlen orvosi 

praxisainak elszívó hatása hátráltatja 

a tartósan betöltetlen praxisok 

megoldását 
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szemlélet terjedése a vállalkozások 

körében 

● földterület-átadás szociális 

szövetkezet részére 

● fiatalok hazatelepülése Nyugat-

Európából 

Kis-és középvállalkozások 

● klaszteresedés, vállalkozói és 

innovációs együttműködések, KKV 

inkubáció módszertanainak 

adaptálása a helyi 

kezdeményezésekben 

● pályázati támogatások a tervezett 

fejlesztésekhez 

LEADER közösségi gyakorlat alkalmazása 

Határon átnyúló kapcsolatok 
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A stratégia pillérei 

1. Befogadó gazdaság 2. Értékeink a fejlődés alapjai 3. Együttműködő, nyitott régió 

1.1. Hátrányos helyzetű célcsoportok és települések 
integrációja 

2.1. Munkaerő-piaci és ágazati 
igényekre fókuszáló képzési rendszer 
fejlesztése (élelmiszer-feldolgozás, 
turizmus, építőipar) 

3.1. A külföldön élő térségből elköltözöttek 
hazatérésének segítése 

1.2. Szociális gazdaság  2.2. Vállalkozásfejlesztési tanácsadás 
3.2.A térség déli kapu szerepköréhez illeszkedő 
munkaerő-bázis kiszélesítése 

1.3. Termelési, 
szolgáltatásiésszervezésiintegrációsszükségletekmeg
oldásátcélzótanácsadáséstámogatószolgáltatások 

2.3.Térségmarketing a helyi termék-és 
szolgáltatási kultúrára fókuszálva a 
munkaerővonzó-és megtartó-képesség 
javítása érdekében 

3.3. A paktum együttműködői által nyújtott 
szolgáltatások megismertetése   

1.4. A bérek felzárkóztatása az országos átlagot 
képező bérszínvonalhoz 

 

3.4. A munkaerő-
piaciszereplőkközöttiegyüttműködéséskommu
nikációfejlesztéseaz ágazati szervezeti kultúrák 
figyelembe vételével 

  
3.5. A munkaerő mobilitását segítő lakhatási 
kezdeményezések (bérlakás, munkásszállás, 
letelepedési támogatás) 
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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 sikeresen végzett 

résztvevő 

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 

GINOP, TOP, EFOP 

projektek 

munkaerő-

igényének 
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támogatási 

szerződéshez) 

kielégítése 

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  

  

 

 

2.3. Elvárt stratégiai illeszkedés 

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-20205 a tematikus 

célok mellett kiemelt szerepet ad a területi céloknak is. A Homokhátság, a Duna-mente, a 

határhoz közeli térségek gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból is olyan jellegzetes 

területek, melyek fejlesztését a Bács-Kiskun 2020 ITP egyes intézkedései másképpen tudják 

szolgálni. Jelen projekt az alábbi ITP célokhoz megvalósításához járul hozzá. 



   

42 

 

ITP1 cél: Helyi gazdasági és közlekedési infrastruktúra fejlesztése Kapcsolódás további 

célokhoz: Versenyképes, innovatív gazdaság (TC1) Életképes vidék, egészséges 

élelmiszertermelés és ellátás (TC3) Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek, 

K+F+I (TC4 Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata és környezetünk 

védelme(TC7) Az ország makroregionális szerepének erősítése (SC1) Vidéki térségek 

népességmegtartó képességének növelése (SC3) Területi különbségek csökkentése, térségi 

felzárkóztatás és gazdaságösztönzés (SC5) Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a 

mobilitásbiztosítása (SC6) Cél vállalkozások munkahelyteremtő képességének növelése a 

helyi gazdaság működését segítő helyi, térségi feltételek javításával, a munkahelyek 

elérhetőségének javítása és a munkavállalók mobilitásának segítésével. Olyan településeken 

is javul a lakosság foglalkoztatása, ahol közvetlenül gazdaságfejlesztési intézkedésekre 

nincsen lehetőség. A gyermekjóléti alapszolgáltatások fejlesztésével (bölcsődék, családi 

napközik), valamint a óvodai ellátáshoz való hozzáférés fejlesztésével javulni fog – 

elsősorban – a nők munkavállalása, javítva ezzel a foglalkoztatást. ITP2 cél: Kulturális és 

természeti értékek turisztikai hasznosítása Kapcsolódás további célokhoz: Versenyképes, 

innovatív gazdaság (TC1) Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és 

sportgazdaság (TC2) Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás (TC3) 

Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom (TC5) Vidéki térségek 

népességmegtartó képességének növelése (SC3) Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

(SC4) A kulturális és természeti értékek turisztikai hasznosításával a gazdaság diverzifikációja 

mentén új vállalkozások, ezáltal új munkahelyek jönnek létre. A turistaforgalom 

növekedésével várható, hogy a fejlesztett kulturális és természeti értékek mellett további 

kiegészítő szolgáltatást kínáló vállalkozások jelennek meg, tovább növelve a foglalkoztatás 

arányát. ITP7 cél: Bács-Kiskun 2020 megyei foglalkoztatási paktum létrehozása és 

működtetése Kapcsolódás további célokhoz: Versenyképes, innovatív gazdaság (TC1) Kreatív 

tudásalapú társadalom, piacképes készségek, K+F+I (TC4 Értéktudatos és szolidáris, 

öngondoskodó társadalom (TC5) A foglalkoztatási paktum és a helyi identitás és kohézió 

erősítése ITP célok kivételével a többi cél elérését elsősorban infrastrukturális jellegű 

fejlesztések megvalósításától várható. A gazdaságfejlődése és a foglalkoztatás bővülése csak 

abban az esetben lehet sikeres, ha az eszközök mellett a humán erőforrás fejlesztésére is 

lehetőség nyílik. A foglalkoztatási paktum előnye és hatékonysága abban rejlik, hogy a 

területi alapon végrehajtott infrastrukturális fejlesztések által elvárt humán erőforrás 

fejlesztések illeszthetővé válnak, ezzel is erősítve a fejlesztések sikerességét. 

ITP8 cél: Helyi identitás és kohézió erősítése Kapcsolódás további célokhoz: Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó 

társadalom (TC5), Többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat (SC2); Vidéki térségek 

népességmegtartó képességének növelése (SC3); Területi különbségek csökkentése, térségi 

felzárkóztatás és gazdaságösztönzés (SC5) A gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás bővítés 

célja akkor valósítható meg sikeresen, ha a megvalósuló fejlesztések minden társadalmi 

réteget érintenek és annak eredményeiből mindenki részesül. a lakosságeredményes 

bevonása történhet a térségi és települési helyi identitást erősítő marketing akciók, valamint 
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kulturális és környezeti örökség megőrzésére irányuló programok megvalósításával, a 

településfejlesztés kérdéseiben aktív civil szervezetek és személyek partnerségével. Bács-

Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 kiemelten kezeli a 

Vajdasággal való gazdasági és társadalmi kapcsolatot. A magyar-szerb IPAII határon átnyúló 

együttműködési program prioritásaihoz való kapcsolódási pont Az üzleti környezet 

versenyképességének erősítése, kis- és középvállalkozások, kereskedelem és befektetések 

fejlesztése, mivel Bács-Kiskun megye határtérségének jelentős része egyben hátrányos 

helyzetű terület, szabad vállalkozási zóna és a paktumterület határ mellett fekszik A Bács-

Kiskun Megye Szakképzés-fejlesztési Stratégiában6 megfogalmazott alap- és irányelvek 

iránymutatást és keretet is biztosítanak a foglalkoztatási paktum számára is, valamint 

megjelöli azokat az ágazatokat, területeket, amelyek fontosak a szakképzési rendszer 

fejlesztése, a képzési kínálat bővítése szempontjából. Jelen támogatási kérelemben 

megfogalmazott tevékenységek kétféle módon járulnak hozzá a térség gazdasági, 

foglalkoztatási, társadalmi helyzetének javításához és a vidékfejlesztéshez. A projekt 

költségvetésének és tevékenységeinek jelentős részét a célcsoport képzésére és 

foglalkoztatására irányuló programelemek alkotják, amelyek már rövid- és középtávon 

jelentős mértékben növelik a foglalkoztatást és javítják a bevont személyek képzettségi 

szintjét. Másrészt hosszú távon a munkaerő-piaci szereplők között a paktum által biztosított 

szoros együttműködés és a paktum keretében nyújtott különféle szolgáltatások segítik a 

munkaerő-piaci kereslet és kínálat, valamint a felmerülő képzési igények térségi szintű 

összehangolását. 

2.4. Pillérek kiválasztásának indoklása, rövid bemutatása 

 

A pillérek kiválasztása a helyzetelemzés összefoglaló és annak összefüggéseit feltáró SWOT 

elemzés alapján történt. 

A rövid távú stratégiai célok eléréséhez a paktum projekt erőforrásait és eszközeit 

tekintettük elsődlegesnek, hiszen azok az elnyert pályázati forrás révén azonnal 

rendelkezésre állnak. 

3. PILLÉREK BEMUTATÁSA 

1. Pillér: Befogadó gazdaság 
 

A stratégiát alkotó első pillér elnevezése beszédes. Összefoglalja mindazt, amit a paktum 

területén élők értéknek tartanak, amit a régió a térséggel bármilyen szinten kapcsolatba 

kerülő személyekkel, vállalkozásokkal, szemben képvisel, amit a Kiskunhalas-Bácsalmás-

Jánoshalma régió jelenleg is nyújt. Befogadó minőségében ösztönző kezdeményezésekkel 
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nyit vállalatok, vállalkozások, letelepedők felé. Ezt tükrözi, hogy 2015-höz képest szinte a 

teljes régióban nőtt az aktív vállalkozások száma. 

Szociális, társadalmi, gazdasági téren egyaránt befogad, integrál, hogy fejlődjön, megújuljon, 

tovább épüljön.  

A pillér által támogatandó terület a hátrányos helyzetű emberek és a hátrányos helyzetű 

munkavállalók munkaerő-paci helyzetének javítása, munkába állítása. 

 

1.1 Hátrányos helyzetű célcsoportok és települések integrációja  

1.1.1 Hátrányos helyzetű célcsoportok integrációja 

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 (ld. 1.4 pont), és javasolt a bértámogatással történő ösztönzésük. Az anyagi 

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 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 
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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 fejlesszék 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) 

- 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) 

 

KÉPZÉS 

A jelen projekt keretében végzett 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. 
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Forrás: Paktum tervező csoport saját adatfelvétel, primer kutatás 

 

 

Forrás: Paktum tervező csoport saját adatfelvétel, primer kutatás 

2015-ben a három járásban élő álláskeresők 46%-ának a legmagasabb iskolai végzettsége 8 

általános osztály, 31%-ának szakmunkás vagy szakiskolai bizonyítványa volt, 21% 

legmagasabb iskolai végzettsége az érettségi, míg 2,5% volt diplomás. Az egyetemet vagy 

főiskolát végzett álláskeresők aránya alacsonyabb, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezőké nagyobb volt, mint a megyében. 
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Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály adatai, 208.augusztus 

15. 

 

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály adatai, 2018. 

augusztus 15. 

 

A három járásban 2018 I. félév átlaglétszám adatai alapján legnagyobb arányban közép- és 

alapfokú végzettséggel rendelkező álláskeresők 50,5 és 47%-ban vannak. A fennmaradó 2,5 

% a felsőfokú végzettségűekre vonatkozik. Járások tekintetében Bácsalmáson a legnagyobb a 

diplomások aránya és itt a legalacsonyabb a három járás közül a legfeljebb általános iskolát 

végzettek száma. 
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A legtöbb érettségivel rendelkező álláskereső Kiskunhalas járásban van. 

Jánoshalma térségében a legtöbben alapfokú végzettségűek, továbbá itt a legalacsonyabb- 

közel 1,5 %-os a diplomát szerzők aránya. 

 

A paktumterület három járásának egyik településén sem érhetők el felsőfokú alapképzések. 

Ez is magyarázhatja azt, hogy a diplomások aránya a Kiskunhalasi, Bácsalmási és Jánoshalmi 

járásban is az országos átlag alatti, de a megyei átlagot sem éri el. A paktumterületén csak 

minden tizedik helyben élő embernek van főiskolai vagy egyetemi végzettsége. A három 

járás közül különösen rossz ez a mutató a Bácsalmási és Jánoshalmi járásban 

Kihelyezett karok, oktatási műhelyek megteremtésével, térségbe vonzásával talán 

megállítható lenne hosszútávon a folyamat. 

A mezőgazdaság a paktum területén kiemelt megélhetési forrás. Jelen van a 

közfoglalkoztatásban, nagy mezőgazdasági cégek formájában, de Kiskunhalas térségében 

kiemelten magas a mezőgazdaságból élő kis és mikro-vállalkozások aránya. 

A mezőgazdaságból élők jövedelmi viszonyai azonban, különösen a hátrányosabb helyzetű 

régiókban egyre inkább csökkenő tendenciát mutat. A kvalifikált szakemberek gyakran más 

szektorban találnak megélhetést, mivel az agrárium alulfizetett. 

2018. áprilisi adatok szerint Bács-Kiskun megyében a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és 

halászat területeken teljes munkaidőben 5.722 fő dolgozott, ebből 4.483 fizikai foglalkozású, 

1.239 szellemi foglalkozású szerepelt. A Dél-Alföldi területen (Bács-Kiskun, Csongrád és 

Békés megye) Bács-Kiskun megyében volt a legmagasabb foglalkoztatási arány ebben a 

szektorban. Bács-Kiskun megyében, ugyanebben az időszakban, a gépiparban 15.635 fő volt 

a teljes munkaidőben alkalmazásban állók száma, míg az építőiparban 5.998 fő.  

Az agráriumban dolgozók jelentős hányada nem agrárvégzettségű, gyakorta kényszer 

vállalkozásként működnek, így szakértelmük többnyire a családi hagyományokon vagy a saját 

tapasztaláson alapul. Ez országos tendencia, ami azonban kihat a termelés 

eredményességére, a saját szakterületen történő megújuló képességre. 

Alacsony az együttműködő készség, az innovatív megoldások terjedése, a felzárkózás 

képessége. Mindez együtt vezet az ágazatból élők leszakadozásához. 

A középfokú, nappali rendszerű agrár oktatásba lassan folyamatosan beillesztésre kerülnek a 

legújabb gépészeti megoldások, fajták, tartástechnológiák. Bemutatásra nem minden 

esetben van lehetőség, de interaktív módon a fiatalokhoz közel hozhatók képzések.  

Az agrár-felnőttképzésben markáns hiányosságok mutatkoznak több területen. A meglévő 

OKJ rendszer alapjaiban problematikus. Átfogó interjúk egybehangzó eredménye, hogy 

erősen „tankönyvalapú”, többségében a valós gyakorlati tudást nélkülöző oklevélgyárakká 

váltak a gyakorlati feltételekkel nem rendelkező OKJ-s képzéseket nyújtó intézmények. 
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Érdemi tudást nem nyújtanak, az új szakma megkezdéséhez nem adnak megfelelő alapokat, 

nem tudják felkészíteni az új szakmába történő belépésre a végzetteket. 

Érdemi munkaerő-fejlesztés tekintetében javasolt egyedi képzések fejlesztése. 

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

alkalmazkodó, új típusú jövedelemszerzési formák megismertetését is célzó képzések 

bevezetése. 

Ezen képzések 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  

 

Az ökológiaigazdálkodás mint életforma, mint szemlélet, mint gazdálkodási forma, Nyugat-

Európában évtizedek óta töretlenül fejlődik. Hazánkban nem sikerült az áttörés. A 

megtermelt öko élelmiszerek Nyugaton találnak piacot. Ellenben van rá érdemi kereslet, ami 

jövőbe mutató lehet, mint kitörési pont a kertészettel,élelmiszertermeléssel foglalkozók 

számára. Sokoldalú, gyakorlatorientált képzéssel a speciális szaktudás helybe vihető, 

átadható. 

A térség, nagy hagyományokkal rendelkezik a szárnyasok tenyésztésében. Az óriási telepek 

mellett a kisebb volumenű, de kiugróan magas minőséget képviselő szárnyasok jól 

értékesíthetők. Európa szerte felértékelődik a szabadtartású, természetes körülmények 

között nevelt jószágok piaca. Éttermek, feldolgozók, magánszemélyek, egyre nagyobb 

mennyiségben igénylik a szabadtartású szárnyasokat, a hagyományosan hizlalt, kiváló 

húsminőséget képviselő sertéseket, marhákat, juhokat.Potenciális lehetőséget teremt helyi, 

kézi munkaerő foglalkoztatására, értékteremtésre.Egy támogató alapozó képzéssel 

biztosítani lehetne a megfelelő, hozzáértő munkaerő biztosítását egy induló projekt számára, 

illetve lehetőséget nyújtana az önálló kisvállalkozások elindulásához is. 

A Bácsalmási és a Kiskunhalasi járásokban összesen 41 db varroda található, ebből 35 db 

vállalkozás a kiskunhalasi járásban működik, ami részben a Levi’s gyár bezárásának a 

következménye. Szakképzett munkaerőből hiány van ezen a területen is, ezért javasoljuk 

varrónők toborzását, szükség szerint képzését. 

A Bács-Tak Csoport Magyarország egyik vezető vízi szárnyas előállító és értékesítő 

cégcsoportja, mely zárt, vertikális integrációban dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a keverék 

takarmánygyártástól a baromfinevelésen és feldolgozáson keresztül, az értékesítésig 

bezárólag mindent a csoporthoz tartozó cégek végeznek. A BÁCS-TAK Takarmánygyártó és 

Forgalmazó KFT. 1992. október 01. napján alakult meg Mélykúton, Magyarország déli részén. 

Ez a helyi vállalkozás most egy nagy beruházást végez, amelyhez mintegy 350 fő új 
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munkavállalóra van szüksége. Hentes és baromfifeldolgozó szakmunkásokra és nagyobb 

arányban betanított munkásokat keresnek. Ez a beruházás nagy jelentőséggel bír a 

térségben. A munkaerő kérdés megoldásához összefogásra van szükség. A szakmunkások 

toborzása és képzése mellett – az egyéni igényektől függően – szükség lehet a munkába 

lépés előtt a munkavállalói kompetenciákat fejlesztő képzésekre, tréningekre (pl. attitűd 

fejlesztés, együttműködési készségek fejlesztése, kommunikáció, stb.). 

 

A célcsoportok részére biztosított képzési támogatás, utazási költségtérítés nagymértékben 

növelheti motivációjukat a részvételre. 

A képzéseknek számos hozadéka van a megtanult ismereteken kívül. A kapcsolatépítés, 

közösséghez tartozás, a közösség megtartó erejének megtapasztalása, egymás bátorítása 

nagy hozzáadott érték a projekt céljai szempontjából, ezt érdemes kihasználni. Képzésre 

szívesebben jelentkeznek az emberek, mint mentálhigiénés tanácsadásra, pszichológushoz 

tanácsadásra. Viszont akinek ez utóbbiakra van szüksége, a képzés során talán kedvet kap 

hozzá, és igénybe veszi. A képzés formálja a gondolkodásmódot, lendületesebbé, 

innovatívabbá válnak a résztvevők, attitűdjük kedvezően alakítható. 

 

A nők foglalkoztatottsági szintje elmarad a férfiakétól, és így a nők körében vannak még 

munkaerő tartalékok. Ennek oka sok esetben az, hogy a nők nagyobb szerepet vállalnak az 

otthoni teendőkben, házimunkában, gondoskodnak a gyermekekről és beteg, idős 

hozzátartozókról. Sok anya egyedül neveli gyermekét, ami nagy nehézséget okoz a 

munkavállalásban. Emiatt a magánélet és a munka összeegyeztetése nehezebben 

kivitelezhető, sokszor gátja az elhelyezkedésnek. Az Iparkamara által, a megye déli 

területein, 2018 tavaszán végzett felmérés szerint is sokszor azért nem tudnak munkahelyet 

vállalni a nők, mert időben nem megfelelő számukra.  Az egyéni igények, élethelyzetek 

figyelembe vételével, rugalmas foglalkoztatási formák alkalmazásával olyanok is tudnak 

munkát vállalni, akik számára a csúsztatott munkakezdés, a „kismama műszak”, a 

részmunkaidő, az otthonról történő munkavégzés (homeoffice, távmunka, bedolgozói 

munka) vagy egyéb atipikus foglalkoztatási formák jelentenek megoldást. Meg kell vizsgálni 

az egyéni igényeket és a munkahelyi lehetőségeket, hogy a rugalmas foglalkoztatás mely 

formája jelenthet megoldást új munkavállalók bevonására. A munkáltatókat és a 

célcsoportot tájékoztatni kell a rugalmas foglalkoztatási formákról, ezek jó gyakorlatairól, 

és elő kell segíteni a bevezetését. 

Szükségesnek tartjuk egy nőközpont létrehozását Bácsalmáson, a paktumirodában, amely 

szolgáltatáscsomagjával a nők munkaerő-piaci helyzetének javítását szolgálja. (A Bács-Kiskun 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara működtet Család és KarrierPONTot Kiskunhalason, így 

az ott élők számára elérhető ez a szolgáltatás. A Jánoshalmi járásban élő nők pedig 

választhatnak, hogy Kiskunhalason vagy Bácsalmáson veszik igénybe e szolgáltatásokat.) 

Módszertani és szakmai támogatás, valamint a tevékenységek összehangolása céljából 

javasoljuk az Iparkamarával való együttműködést. A nőközpont munkatársai fókuszáltan 
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foglalkoznak a térségben élő nők munkavállalásra való felkészítésével, a magánélet és a 

munka összehangolásának elősegítésével, széleskörű, igény szerinti szolgáltatásokkal, mint 

pl. önsegítő klubok, közösségi programok, képzések, tréningek, tanácsadások szervezése, 

mentorálás.  

A projekt keretében javasolt tevékenységek: 

- mentorálás, egyéni életvezetési tanácsadás – folyamatosan elérhető szolgáltatásként 

- szenvedélybetegséggel, pszichiátriai betegséggel érintett családok részére szakirányú 

tanácsadás 

- munkavállalói kompetenciákat, beilleszkedést elősegítő tréningek 

- szakmai képzések a munkáltatói igények szerint 

- rugalmas foglalkoztatási formák megismertetése munkáltatókkal, célcsoport tagokkal 

– írásos formában, rendezvényeken, egyéni beszélgetések során 

- nőközpont létrehozása Bácsalmáson 

- közösségi programok szervezése 

- önsegítő klubok szervezése 

- bértámogatás 

 

1.1.2 Hátrányos helyzetű települések integrációja 

A hátrányos helyzetű települések integrációjához szükség van azok összefogására, 

fejlesztéseik összehangolására.  

A települések vezetésének kiemelt célja a helyi, képzett munkaerő helyben tartása, 

munkához juttatása. Ez alapjaiban meghatározza a népességmegtartó képességet, a helyben 

maradást. A megváltozott munkaerőpiaci verseny új igényeket támaszt a munkaadók felé. 

Fontos szempont a munka miatt elköltözöttek hazatérésének elősegítése. Ez eltérő 

módszerekkel lehetséges, azonban az önkormányzatoknak kevés eszköz áll a 

rendelkezésükre. Főleg a kis települések önkormányzatainak. 

Javaslatok:  

 Több település összefogásával, munkába járás megkönnyítésével, közösen 

működtetett, az új típusú feladatokhoz illeszkedő, RUGALMAS szociális háttér-

szolgáltatásokkal komoly támogatás nyújtható kisgyermekeseknek, idősek 

elhelyezésében, beteggondozásban.Egy erős szociális háttérrendszer vonzó 

lehetőség, egyben komoly támogatás nem csak a családoknak, de a környékbeli 

munkaadóknak is. Különös tekintettel a női munkaerő-foglalkoztatásra. 

 Kiemelt cél az önkormányzatoknak a munkahelyteremtő beruházások 

letelepedésének támogatása. 
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Egy-egy önkormányzat felismerve sajátságos természeti, földrajzi adottságait, 

kezdeményező szerepet vállalva, aktív üzleti befektetők felkutatásával, 

előmozdíthatja a település arculatának, gazdasági életének fejlődését,új típusú 

szolgáltatások, turisztikai attrakciók bevezetését. (Pl. gyógyiszap elismertetése, az 

ahhoz kötődő lehetséges szolgáltatások bevezetése, kiaknázása, befektetők 

megkeresése; ornitológiai, botanikai foto-turizmus felkarolása stb.) 

 A paktum területén javasolt a cégek közötti hálózatos együttműködések fejlesztése, 

ami a kis beszállítói tevékenységet is fellendítené. 

 Mivel alacsony a magas hozzáadott értéket képviselő termékeket előállító 

vállalkozások száma, kiemelt jelentőségű lehet a magasszínvonalú kézműves és 

élelmiszeripari helyi termékeket előállítók felkarolása, tevékenységük promótálása, 

a termékek látogatott turisztikai helyszínekre történő becsatornázása 

 Ipari parkok létrehozása 

A helyi önkormányzatok célja, hogy minél több vállalkozás telepedjen le a 

településen, ezért egymással versengve, helyi kedvezmények (pl. kevesebb iparűzési 

adó) igyekeznek meggyőzni a potenciális vállalkozásokat, hogy náluk telepedjenek le. 

Emellett ipari jellegű ingatlanokat is többször felkínálnak a potenciális 

betelepülőknek, azonban ez sokszor kevésnek bizonyul, mivel a közművek jelenléte 

nem elsődleges szempont a telephely-választási döntéshozatal során. A 

vállalkozások számára fontosabb, hogy az adott terület jól elérhető legyen, minél 

jobb minőségű legyen a közúthálózat, azonban az alsóbb rendű, két-, három 

számjegyű utak minősége problémás Bács-Kiskun megyében. A vállalkozások 

számára a legvonzóbb lehetőség az, ha az önkormányzatok jól megközelíthető 

helyen ipari csarnokokat adnak ki számukra, ugyanis a 200-300 m2-es 

telephelyépítés helyett költséghatékonyabb az ingatlanbérlet. A megyében található 

iparterületek kihasználtságának növelése érdekében a közlekedési infrastruktúra és 

meglévő iparterületek fejlesztésére,reklámozására, a befektetők, beruházások 

vonzására szükséges helyezni a hangsúlyt. 

 

Pályázati forrásokból az alábbi településeken történnek fejlesztések:5 

 TOP-1.1.1-15-BK1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése: 

Járás Pályázó neve  Település 
Projekt 

megnevezése  

 Megítélt 
támogatás 

(HUF)  

Megval. 
kezdete  

Megval. 
vége 

Kiskunhalas
i járás 

ZSANA 
ÖNKORMÁNYZAT
A 

Zsana 
Iparterület 
fejlesztése Zsanán 

69 249 425 2017.07.01 2018.08.31 

Kiskunhalas Kisszállás Község Kisszállás Iparterület 151 059 2017.07.01 2020.09.30 

                                                           
5
 Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ 

https://www.palyazat.gov.hu/
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i járás Önkormányzata fejlesztése 
Kisszálláson 

083 

Jánoshalma
i járás 

JÁNOSHALMA 
VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 

Jánoshalma 
Iparterület 
fejlesztése 
Jánoshalmán 

250 000 
000 

2017.06.01 2019.09.30 

Jánoshalma
i járás 

MÉLYKÚT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT 

Mélykút 
Iparterület 
fejlesztése 
Mélykúton 

253 000 
000 

2016.08.10 2019.06.30 

Kiskunhalas
i járás 

KISKUNHALAS 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT
A 

Kiskunhalas 
Ipari park fejlesztése 
Kiskunhalason 

300 000 
000 

2017.05.01 2019.08.31 

Bácsalmási 
járás 

BÁCSALMÁS 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT
A 

Bácsalmás 
Iparterület 
fejlesztése 
Bácsalmáson 

440 000 
000 

2017.06.02 2019.10.31 

Bácsalmási 
járás 

Madaras Község 
Önkormányzata 

Madaras 
Iparterület 
kialakítása 
Madarason 

50 000 000 2018.01.01 2019.12.31 

Kiskunhalas
i járás 

Kelebia Község 
Önkormányzata 

Kelebia 
Iparterület 
kialakítása Kelebián 

78 000 000 2018.01.01 2019.12.31 

Kiskunhalas
i járás 

Tompa Város 
Önkormányzata 

Tompa 

Helyi 
gazdaságfejlesztés 
iparterület 
kialakításával és 
infrastrukturális 
fejlesztéssel 
Tompán 

264 691 
000 

2018.01.01 2019.01.31 

Bácsalmási 
járás 

BÁCSALMÁS 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT
A 

Bácsalmás 
Üzleti infrastruktúra 
fejlesztése 
Bácsalmáson 

300 000 
000 

2018.01.01 2019.11.30 

Kiskunhalas
i járás 

Kiskunhalas 
Város 
Önkormányzata 

Kiskunhalas 
Új iparterület 
kialakítása 
Kiskunhalason 

381 000 
000 

2017.12.01 2020.06.30 

 

 TOP-1.1.2-16-BK1 - Inkubátorházak fejlesztése: 

Járás Pályázó neve  Település 
Projekt 

megnevezése  

 Megítélt 
támogatás 

(HUF)  

Megval. 
kezdete  

Megval. 
vége 

Kiskunhalas
i járás 

KISSZÁLLÁS 
KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT

Kisszállás 
Inkubátorház 
kialakítása 
Kisszálláson 

40 000 000 2017.10.01 2019.03.31 
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A 

Bácsalmási 
járás 

MÁTÉTELKE 
KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT
A 

Mátételke 

Mátételki zöldség- 
és 
gyümölcsfeldolgozó 
létesítése 

40 000 000 2018.03.01 2019.08.31 

Kiskunhalas
i járás 

TOMPA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT
A 

Tompa 
Inkubátorház 
létrehozása Tompán 

50 000 000 2017.10.01 2018.12.31 

Jánoshalma
i járás 

MÉLYKÚT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT 

Mélykút 
Inkubátorház 
létesítése 
Mélykúton 

150 000 
000 

2018.01.01 2020.01.31 

Jánoshalma
i járás 

JÁNOSHALMA 
VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 

Jánoshalma 

Jánoshalma térségi 
szerepének 
erősítése a 
mezőgazdaságban 

201 802 
400 

2017.10.01 2020.06.30 

 

 Javasolt a térségi mobilitás hatékonyabb megszervezése. A vállalkozások igényeihez 

igazodó menetrendek kialakítása mellett a teleautó rendszer és a munkavállalók 

nagyobb összefogása szükséges ahhoz, hogy el tudjanak járni dolgozni, akár másik 

településre, és közben a gyermekeket is tudják óvodába, iskolába hordani azok a 

családok, ahol ez releváns. 

 

1.2 Szociális gazdaság 

A társadalmi és munkaerő-piaci integráció egyik alappillére a szociális gazdaság 

meggyökerezése, kiterjesztése. A szociális gazdaság sajátossága, hogy a helyi közösségek 

szintjén gyökerezik, résztvevői a társas viszonyt részesítik előnyben és együttműködő 

magatartást tanúsítanak. A térségben a tartós munkanélküliség leküzdésére, a kialakult 

társadalmi helyzetre adott megalapozott válasz a szociális szövetkezet, amely működésében 

tudja biztosítani a tartós munkanélküliek társadalmi integrációját: 

• a szövetkezeti értékek mentén egy olyan szervezeti keretet hoz létre, amely alkalmas 

a tartós munkanélküliek munkaerő-piaci készségeinek újraépítésére; 

• a helyi befogadó közösségre építve a társadalmi integrációhoz szükséges 

kapcsolatrendszerbe vonja be a munkanélkülieket;  

• a szövetkezet tevékenységén keresztül jövedelemhez juttatja tagjait, ezzel jelentősen 

csökkenti a szegénység kockázatát, valamint az államháztartás szociális kiadásait; 

• a szövetkezet a demokratikus eljárásaival hozzájárul, a demokratikus társadalmi 

működés napi gyakorlatához;  

•  a szövetkezet gazdasági tevékenységének célja elsősorban a tagjainak (és a 

környezet) szükségleteinek a kielégítése, így hozzájárul a fenntartható társadalmi 

fejlődéshez. 
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ÚT A KÖZFOGLALKOZTATÁSTÓL A SZOCIÁLIS GAZDASÁGON ÁT AZ ELSŐDLEGES 
MUNKAERŐPIACRA 
 
1. Közfoglalkoztatás jellemzői: 
 

- Közösségi alapú foglalkoztatás 
- Hátrányos helyzetű célcsoport 
- Támogatott foglalkoztatás 
- A profittermelés nem elsődleges 
- Szociális alapú 
- Cél a társadalmi „jobblét”, a munkához való „szoktatás, közösségbe illeszkedés 

 
2. Szociális gazdaság jellemzői: 

 
- Közösségi alapú foglalkoztatás 
- Hátrányos helyzetű célcsoport 
- Részben támogatott 
- Profitorientált 
- Szociális alapú 
- Cél a társadalmi-gazdasági jobblét  
- Önállóságra ösztönzés, közösségi támogatással 
- Érdekeltté tétel 

 
3. Elsődleges munkaerőpiac jellemzői: 
 

- A munkavállalótól teljes önállóságot vár el 
- Elsődleges cél a profittermelés 
- Gazdasági alapú 
- A hátrányos helyzetet nem veszi figyelembe 
- Versenyhelyzetet teremt, teljesítmény-orientált 

 
A közfoglalkoztatás alapjaival teljesen, a szociális gazdaságéval részben ellentétes 
elvárások 
 
 
A szociális gazdaság (így a szociális szövetkezetek) szerepvállalása fontos tényező kell, hogy 
legyen, főleg a Megye hátrányos helyzetű déli térségeiben, hiszen az évekig 
közfoglalkoztatásban „rekedt” munkavállalók nem képesek arra, hogy a szociális alapú 
foglalkoztatásból rögtön az elsődleges munkaerő-piacra lépjenek át (ezért is maradtak évekig 
a közösségi alapú foglalkoztatásban).  
Az önkormányzati részesedésű szociális szövetkezeti formában való működés ma az egyetlen 
lehetőség arra, hogy a Startmunka mintaprogramban kialakított és megvalósított 
értékteremtő tevékenységek gazdasági alapon tovább fennmaradhassanak és a 
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tevékenységhez szükséges eszközök a szociális szövetkezet használatába kerülhessenek. Igen 
nehéz az átmenet, hiszen: 
 
1. A célcsoporttagok 

 

 a korábban közfoglalkoztatásban dolgozók általános állapota (fizikai, égészségi, 
mentális, szociális, stb. állapot) jelentősen leromlott 

 a munkavállalók hitehagyottá és érdektelenné váltak (többen azt hitték, hogy 
közfoglalkoztatottként ők nem is jelentkezhetnek más munkahelyre!), ebből 
adódóan nehezen hitték el, hogy szociális szövetkezeti alkalmazottként sokkal 
jobb soruk lehet 

 a munkavállalók nagyrészt képzetlenek, a bizonyos képzettséget, képességet 
igénylő területekre nehéz megtalálni a megfelelő embert 

 az eddig közösségi és szociális alapon foglalkoztatottak önállótlanok, önálló 
felelős munkavégzésre kezdetben egyáltalán nem, majd később csak részben 
képesek 

 a szociális szövetkezeti gazdasági formában elvárható lenne, hogy a 
munkavállalók magukénak érezzék és sajátjuknak tekintsék a szövetkezetet és 
ebből adódóan mindent megtegyenek a vállalkozás sikerességéért, ez azonban 
általában nem valósul meg 

 érezhető azonban, hogy a szövetkezeti alkalmazottak társadalmi-gazdasági-
pszichés-szociális állapota folyamatosan javul, pénzügyi helyzetük kezd 
stabilizálódni, akár korábbi hiteleik törlesztése vagy új, kedvezőbb 
hitellehetőségek felvétele révén 

 a közfoglalkoztatáshoz képest „rang” a szövetkezetbe való bekerülés, hiszen oda 
csak a „jobbak” juthatnak be 

 a FÓKUSZ pályázat segítségével hosszú távú, biztos jövedelemmel rendelkeznek, 
életük tervezhetőbbé, stabilabbá válik 
 

2. A szövetkezet irányítása, vezetése 
 

 A közösségi alapú társas vállalkozások, mint a szociális szövetkezetek sikeres 
működése nagyban függ a vezetők személyiségétől 

 a határozott, de emberközpontú és szociálisan érzékeny irányítói gárda nélkül a 
vállalkozás nem lehet eredményes 

 
3. A tevékenységi kör 
 

 a Startmunka mintaprogramok értékteremtő tevékenységei nagyobb részben 
mezőgazdasági jellegűek, így a szociális szövetkezetbe átvitt tevékenységi kör is 
jellemzően a mezőgazdasághoz köthető 

 A mezőgazdaság szezonalitása miatt a foglalkoztathatóság és a bevétel 
megoszlása is egyenlőtlen. Megoldás lehet a több lábon állás, vagyis olyan 
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tevékenységek betervezése, amelyek az ősztől tavaszig tartó időszakban is 
végezhetők. 

 A mezőgazdasági termelések eredménye jelentősen függ az időjárástól. Így akár 
maga a termesztés, akár a mezőgazdasági bérmunka jelentősen időjárásfüggő. 

 az élelmiszeripari termékfeldolgozás is jelentősen függ az időjárástól 
(termésmennyiségek, termények beltartalmi értéke, felvásárlási ár, stb.) 

 a termékfeldolgozás is szezonális jellegű, a szezonon kívüli időszakra egyéb 
tevékenységeket kell betervezni 

 a közfoglalkoztatás kereteiben végzett tevékenységek nagy élőmunka igényűek, 
hiszen a közösségi alap mellett a nagy létszámú munkaerő foglalkoztatása is 
elsődleges cél 

 mivel a foglalkoztatás költségei igen magasak, a szociális szövetkezetben már 
figyelembe kell venni, hogy a tevékenység várható bevétele mekkora létszámú 
alkalmazott foglalkoztatását biztosítja 

 Jelentős ellentmondást szül, hogy a nagy élőmunka igényű kézműves termékek 
előállításához relatíve magasabb létszámú alkalmazott szükséges, a kézi erővel 
előállítható termékmennyiség viszont véges. Nagyon nehéz megtalálni a két oldal 
közötti egyensúlyt, hogy a prémium minőség biztosítása mellett csökkenthető 
legyen a foglalkoztatás igen magas költséghányada. 

 A szociális szövetkezetek fennmaradásuk és hosszú távú önálló működésük 
érdekében kénytelenek „optimalizálni” a közfoglalkoztatásban kialakított és 
szövetkezeti formában tovább működtetett tevékenységeiket:  

o ki kell választani az „életképes” tevékenységeket és tudatos marketinggel 
fejleszteni kell 

o el kell hagyni a teljesen veszteségesnek látszó tevékenységeket 
o új tevékenységek bevonásával (pl. bérgyártás) bővíteni kell a várhatóan 

nyereséget termelő tevékenységi kört és ki kell küszöbölni a szezonalitást 

 A sikeresség kulcsa az eredményességhez szükséges, tervezhető piaci háttér 
megléte. A szociális szövetkezetek nagy problémája, hogy a termékkör és 
szolgáltatások speciális volta miatt nehezen találják meg a megfelelő piaci 
forrásokat. 

 
4. A pénzügyi helyzet 
 

 A jelenleg működő önkormányzati részesedésű szociális szövetkezetek a 
„FÓKUSZ” pályázat segítségével tudnak fennmaradni. 

 A szociális szövetkezetek léte erősen támogatásfüggő, hiszen a fentebb említettek 
miatt teljesen mások az elvárások, mint a közfoglalkoztatási programokban. 

 Kimondható, hogy a szociális szövetkezetek szociális és közösségi alapja, illetve a 
hátrányos helyzetű rétegek felkarolása miatt várhatóan sohasem tudnak teljesen 
önfenntartóvá válni, folyamatosan támogatásra szorulnak. A szociális gazdaság 
szerepe azonban vitathatatlan, hiszen hidat képez a szociális alapú 
közfoglalkoztatás és a gazdasági alapú vállalkozások között. A jelenleg szociális 
alapon foglalkoztatott munkavállalók jelentős hányada talán soha nem válik 
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alkalmassá arra, hogy az elsődleges munkaerőpiacon megállja a helyét. A szociális 
szövetkezeti forma viszont teljesen megfelel a képességeinek, ott ki tud 
teljesedni. Mivel esetleges – sokszor tőle kívülálló - okok miatt nem várhatunk el 
ezen célcsoporttagoktól 100%-os intenzitású munkavégzést és az általuk végzett 
tevékenység is speciális (pl. a magas kézimunkaerő igény miatt), a társas 
vállalkozás fenntarthatósága támogatásfüggő marad. 

 A kitűnő minőségű helyi termék az előállítás helyén (leghátrányosabb helyzetű 
térség, szabad vállalkozási zóna) nem kapja meg azt az „anyagi megbecsülést”, 
amit érdemelne, helyben csak áron alul értékesíthető. Külső segítség kell ahhoz, 
hogy a termékek megtalálják a számukra megfelelő felvevő piacokat. 
Véleményem szerint ezt nem országos, hanem térségi szinten kellene koordinálni, 
a helyi termék sajátosságai miatt. 

 Az élelmiszertermék előállítással foglalkozó szociális szövetkezetek számára 
kitörési pont lehet a közétkeztetésben való nagyobb mértékű részvétel. Jelenleg a 
közétkeztetés szabályozása miatt (közbeszerzés, normatívák igénylésének 
korlátja) a szociális szövetkezetek nem tudnak nagyobb szerepet vállalni a 
közétkeztetésben. Amennyiben elsőbbséget élveznének a közbeszerzésben vagy 
kizárólagos jogot szerezhetnének a közkonyhák üzemeltetésére, jelentősen 
stabilizálódhatna a pénzügyi helyzetük. 

 A mezőgazdasági és egyéb szolgáltatást végző szövetkezetek likviditását nagyban 
befolyásolja a szolgáltatás díjtételének meghatározása. Itt a legnagyobb gátló 
tényező a szolgáltatási díj 27%-os ÁFA-tartalma. 

 Vélelmezhető, hogy a szociális szövetkezetek többsége átmeneti likviditási 
problémákkal küzd jelenleg és fog a jövőben is. Erre megoldást adhatnak a 
pályázati és egyéb támogatások mellett a kedvező kamatozású hitelek vagy a 
folyószámlahitel.  
 

5. Fenntarthatóság 
 

 A szociális szövetkezetek fenntarthatósága jelenleg igen bizonytalan, ennek okai 
sokfélék és összetettek. 

 A fenntarthatóság egyik kulcsa a főtevékenység és egyéb tevékenységek sikeres 
meghatározása mellett a személyi feltételek: a vezetőség összetétele és 
hozzáállása, valamint az alkalmazottak gondos kiválasztása. 

 Az önállóvá válást nagyban befolyásolják gazdasági tényezők, mint a piaci 
szereplők monopóliuma, a termékkör speciális volta, valamint a mezőgazdasági 
jellegből adódó időjárástól való függőség. 

 
A foglalkoztatási szolgálat az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés 

ösztönzéséhez az alábbi támogatásokat tudja biztosítani: 

 A közfoglalkoztatott részére: 

A „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munkaerőpiaci program 

keretében nyújtott elhelyezkedési juttatás a közfoglalkoztatásban résztvevőt ösztönzi 
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a versenyszférában történő elhelyezkedésre oly módon, hogy a közfoglalkoztatási 

jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén 

elhelyezkedési juttatásban részesülhet. Az elhelyezkedési juttatás összege 

megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak (22.800 Ft/hó) a 

közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését követő naptól addig az időpontig tartó 

időtartamra számított összegével, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony – 

munkaviszony létesítése hiányában – fennállt volna. A támogatás feltételeit a 

közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI.10.) Korm. 

rendelet tartalmazza. 

 

 A munkáltatók részére: 

A „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munkaerőpiaci program 

keretében nyújtott szakmai segítő bérköltség támogatása azon munkáltatót ösztönzi, 

aki közfoglalkoztatásból kilépő, elhelyezkedési juttatásban részesülő/jogosult 

személyt alkalmaz és a munkahelyi beilleszkedése elősegítése érdekében az 

alkalmazottai köréből szakmai segítőt jelöl ki, akire vonatkozóan bérköltség 

támogatásban részesülhet. A szakmai segítő feladata a korábban közfoglalkoztatott 

személy munkahelyi beilleszkedésének, szakmai munkájának, fejlődésének segítése. 

A szakmai segítés célja a beilleszkedési folyamat és a fejlődés segítése a saját 

szükségletek, célok és a fejlődési potenciálok, érdeklődések optimális szintű 

összehangolása. A munkaadó részére bérköltség támogatásként – a szakmai segítő 

támogatása érdekében – havi 50.000 Ft és annak ténylegesen megfizetésre kerülő 

szociális hozzájárulási adója együttes összegének 100%-a kerül megtérítésre, 

maximum 3 hónap időtartamig. 

 
Összegzés: 
 
 A szociális gazdaság, így a szociális szövetkezetek gazdasági szerepvállalása jelen 

állapotok szerint szükséges, hiszen a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak jelentős 
hányadának nincs lehetősége közvetlenül az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni. 

 A jelenleg működő önkormányzati részesedésű szociális szövetkezetek a 
közfoglalkoztatásban kialakított értékteremtő tevékenységeket viszik tovább, melyek 
szociális és közösségi alapon jöttek létre (fő szempont a foglalkoztatás) és zömében 
mezőgazdasági jellegűek. 

 A szociális alapú társas vállalkozások nehezen találják meg a helyüket a gazdasági 
életben, a vállalkozói szférával nem tudnak versenyezni. 

 Speciális volta miatt a szociális szövetkezetek várhatóan teljesen önfenntartóvá nem 
tudnak válni, külső támogatásra szorulnak. 

 Fontos és halaszthatatlan feladat a szövetkezetek piaci lehetőségeinek külső segítséggel 
való stabilizálása, a szociális gazdaság lakossággal való megismertetése és fontosságának 
tudatosítása, valamint közös, modern (pl. online) marketing és reklámtevékenységgel a 
szociális szövetkezetek népszerűsítése is elengedhetetlen. 
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Forrás: Barta Tiborné Gáll Ágnes, 2018 
 

1.3 Termelési, szolgáltatási és szervezési integrációs szükségletek megoldását célzó 

tanácsadás és támogató szolgáltatások 

Mezőgazdaság –Termelési, integrációs kezdeményezések 
A paktum térsége erősen mezőgazdasági jellegű terület, amelyben rejlő lehetőségek 
azonban nem kerültek maradéktalanul kihasználásra. 
Komoly értékteremtő képességek és adottságok feledésbe merülését kellene 
megakadályozni, ezek koordinálásával, közös gondolkodással, új típusú 
együttműködési formák elősegítése lehet cél. 
A térség önkormányzatai által már korábban is preferált szakterületek beindítása 
kitörési pontokat jelenthetnek. 
 

- Térségi kertészeti termesztéseket szervező, piacra jutást biztosító, értékesítő 
szervezet létrehozása  
A szervezet létrehozásának komoly létjogosultsága van. Közös szerződésekkel, közös 
termelési, betakarítási, szállítási és értékesítési koordináció mellett, a gazdálkodók 
nagyobb biztonsággal, hatékonyabb energiaráfordítással tudnak dolgozni.  

Üzemek, felvásárlók, könnyebben létesítenek üzleti megállapodásokat nagy 
tételek esetében. 
Kizárólag a gazdák által elfogadott és respektált, ismert szakemberek, a 
működőképesség zálogai.  

 
 

- A kender termesztése és egy ráépülő kender-projekt beindítása egyedi 
kezdeményezés lenne a térségben. Környezetbarát alapanyag, megújuló 
energiaforrás. A kender egyedülálló tulajdonságokkal rendelkező alapanyag, 
falazó - és szigetelőanyag, egészséges táplálék, kiváló takarmány és alom 
alapanyag. Fenntartható, környezetkímélő módon termeszthető, rendkívül 
nagy hozama van, elképesztően nagy és gyorsan bővülő piaccal rendelkezik, 
élőmunka-igényes, nagy hagyománya van idehaza. 
 Pilot projektként egy oktató bázis kialakításával egybekötött termelési, 
termeltetési modell kialakítása, elérhető cél lehet. Hazai kutatások, kísérletek 
igazolják a könnyű termelhetőséget.Egy szociális szövetkezet mintaprojektje 
Makláron működik, így van honnan tapasztalatot meríteni. Készülhet belőle 
gyógyszer, kozmetikum, élelmiszer, építőanyag. 
www.kenderhaz.hu 

 
- A spárga a paktum területének egy tradicionálisan termelt különleges 

növénye.  
Már 20 évvel ezelőtt Bács-Kiskun megye Területfejlesztési koncepciójának 

részét képezte a gyenge minőségű homoki területek fejlesztési javaslatai között 
a spárga, mint kitörési pont. 

http://www.kenderhaz.hu/
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Egyöntetű javaslatként került be akkor a szakmai jártasság, a korszerű szakmai 
ismeretek bővítése, a nagy hagyományokkal rendelkező családok 
tapasztalatainak továbbvitele, a kereskedelmi kapcsolati tőkék megőrzése. Az 
azóta eltelt húsz évben erőteljes elmozdulások, összefogások, fejlesztések nem 
történtek szakmailag, nem jött létre komoly integráció. 
A jelenlegi piaci viszonyok, a fellépő munkaerő problémák, a finanszírozási 
környezet abba az irányba mutat, hogy a hosszú távú talpon maradás záloga, 
egyértelműen az összefogásban rejlik. 

 
Közös értékesítésben, közös gépesítésben. Hűtőház, csomagolóüzem és a 
szállítójárművek közös használatában, a változatos, korszerű, piacképes fajták 
megválasztásában, az új típusú értékesítési csatornák, marketing eszközök 
kihasználásában. 
Az elmozduláshoz, racionális tervezéshez, érdemben felül kellene vizsgálni a meglévő 
kapacitásokat a régióban:  
- alkalmas területek mennyiségét 
- szakértelem jelenlétét 
- lehetséges szabad hűtő kapacitásokat 
- gépesítettséget 
- nyitottságot és összefogási készséget a termőterületeken gazdálkodóktól  
- szabad munkaerő-kapacitást 
A jövőkép az, hogy korszerű technológiával, a legjobb 
beltartalmi értékekkel rendelkező I. osztályú, kiváló export alapanyagnak számító 
halványított- és zöldspárga kerüljön előállításra és feldolgozásra.  Az extra minőségű 
spárga termesztés egy magas szintű egzisztencia megteremtését és fenntartását 
hivatott elősegíteni a térségben. 
Értékesítési lehetőségek, új utak a feldolgozottság növelésére 
Elmozdulást jelenthet a hagyományos konzervipari tartósításhoz képest az új típusú 
funkcionális élelmiszerek felé történő nyitás, az innovatív termékek előállításában 
rejlő feldolgozási lehetőségek. 

 
Alternatív feldolgozási lehetőségek, termékfejlesztési irányok: 
-préselt spárgalé előállítása 
- üveges spárga sós lében 
- savanyított spárga 
-porított spárga krémlevesnek 
- fagyasztva szárított spárga / spárga snack 
-spárga mártogatós krém 

 
 
HELYI TERMÉK- HELYI ÉRTÉK TRÉNING  

Cél: a régióban fellelhető helyi termékek, helyi értékek tudatosítása és pozícionálása az itt 

élőkben és élményalapú bemutatása az ideérkezőknek. 
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A régióra jellemző helyi termékek, jellegzetes helyi értékek, hagyományok, mind gazdasági 

mind turisztikai szempontból potenciális értéket képviselnek. Mára felértékelődött minden, 

ami helyben készült, ami hagyományos alapanyagokból előállított, ami természetes, ami 

egyedi, ami meghatározza egy térség arculatát. 

A tréning, a meglévő termékek, értékek beazonosítását, tudatosítását, értékének helyén 

kezelését segíti szemléltető módszerekkel és gyakorlatias tudásátadással. A kiválasztásra 

kerülő értékek marketingeszközökkel történő megtámogatása, a helyi turisztikai 

programokká való felfűzése önálló, élményalapú bemutató projektek létrehozását teszi 

lehetővé. 

Kiemelt cél, hogy szorosabb, értékteremtő együttműködési hajlandóság alakuljon ki az 

egyének és a közösségek között. Helyi, térségi értékek ajánlása/ átadása más közösségek 

számára. 

Bevonásra kerülnek: agrár –és élelmiszergazdasági termékek előállítói, térségben élő 

gazdálkodók, kistermelők, kézműves élelmiszer előállítók, a rövid ellátási lánc szereplői, 

turisztikai szakemberek, civil szervezetek.  

A tréning hozzájárul a generációk közötti tudásátadás elősegítéséhez, helyi, térségi 

értékfeltáráshoz, értékmegőrzéshez, a közösségi kapcsolatok erősítéséhez, mentor 

feladatokat ellátók támogatásához. 

Szolgáltatóipar, vállalkozások / oktatás 

A szolgáltatóipar, mint ahogy a helyzetelemzés statisztikáiból kiderül, a térség egyik húzó 

ágazata, szintén folyamatos fejlődésen megy keresztül. 

A szolgáltatások, különösen a térségre nagy számban jellemző meglévő mikrovállalkozások 

eredményességét, életben maradását több tényező mellett az eredményes kommunikáció is 

befolyásolja. 

Új típusú marketingeszközök használatával ugrásszerűen megnőhet az ismertség, a 

rendelések mennyisége, stabilabbá válnak a vállalkozások. 

Az infokommunikáció lehetővé teszi, hogy időben, térben, a megszokottól eltérő munkarend 

mellett is életképes, jól működő vállalkozások működjenek. 

A vállalkozók tudásának, naprakészségének támogatása új típusú szakmai képzésekkel, az új, 

innovatív technológiák megismertetésével előmozdító, újító hatású.  

Javaslat: 

- Innovatívvállalkozásfejlesztés (tudás, technológia, innováció) 
- Online marketing képzés 
- Vállalkozásindítás (kezdő vállalkozások mentorprogramja)  
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1.4 A bérek felzárkóztatása az országos átlagot képező bérszínvonalhoz 

A helyzetelemzés során az elvándorlás miértjére is kerestük a választ. Miért költöznek el a 

térségből a fiatalok és hogyan lehetne őket helyben maradásra vagy visszaköltözésre 

ösztönözni? A válaszadók elmondása szerint a magasabb bérek és a jobb életkörülmények 

reményében költöznek el a térségből a fiatalok, még egyedülállóként vagy már kisgyermekes 

családként. „Itt nagyon kevés a fizetés és nincs szórakozási lehetőség a fiatalok számára. 

Bácsalmáson és környékén nincsenek nagy áruházak sem, ahol lehetne vásárolni, itt nincs 

semmi.” Az ország más vidékeihez hasonlóan a projekt térségében is jellemző, hogy a 

családok szétszakadnak, tipikusan a férfi vállal külföldön munkát, a nő pedig itthon egyedül 

neveli a gyermekeket. A jelenleg még itthon élő helyiek azt nyilatkozták, hogy hazajönnének 

családtagjaik, és ők is hosszú távon helyben maradnának, ha magasabbak lennének a bérek. 

Szeretnek itt élni. Felmérések szerint azonban a pénz motiváció nem tartós, önmagában nem 

elégséges. Kell egy bizonyos összeg, amely elég a megélhetéshez, a családok szükségleteinek 

kielégítéséhez, de ez mellett számos tényező befolyásolja azt, hogy mennyire lojális a 

munkavállaló. Röviden úgy összegezhetjük, hogy az emberek szeretik és igénylik, hogy 

EMBERnek nézzék őket, elismerjék munkájukat, hálásak, ha figyelembe veszik egyéni 

igényeiket. És az elégedett munkavállaló által megtermelt magasabb profit lehetőséget ad a 

bérek emelésére is. Nonprofit szervezetek esetén pedig a nagyobb teljesítménnyel dolgozó 

kollégák több feladatot ellátva magasabb bevételt hoznak, amiből a fizetések is rendezhetők.  

A cégeknél meglévő jó gyakorlatok ma már nem működnek jól. Egyre több cégvezető jön rá, 

hogy váltani kell. Új nézőpontra, rugalmas gondolkodásra és rugalmas megoldásokra van 

szükség ahhoz, hogy talpon maradni, fejlődni tudjanak. 

Rugalmas megoldások – vonzó munkahelyek 

 

Vonzó munkahelyi környezet 

Felmérések szerint a legfiatalabb munkavállalói generációnál nem a pénz vagy a határozatlan 

idejű munkaszerződés a fő motiváció, hanem az, hogy milyen projekten és kikkel, milyen 

munkakörnyezetben dolgozhat. A kreatív, szabadságérzést adó környezet kialakítására sok jó 

példa létezik. Láthatunk az udvaron kosárlabda palánkot, a közösségi térben egy csocsó 

asztalt, és a bútorok formájával, a falakon, kárpitokon használt színekkel is alakítható a 

motiváló tér. Egyre többször láthatunk közösségi helyeken, parkokban laptopon dolgozó 

embereket, és sokak számára vonzó az otthoni munkavégzés (homeoffice vagy távmunka), 

amellyel megtakarítható a munkába járásra fordított idő, költség és környezetvédelmi 

szempontból is előnyös. A vállalkozásoknál pedig számszerűsíthető a megtakarítás a rezsi, 

munkaállomás kialakítás költségein is.  

A rugalmas foglalkoztatás nemcsak a kismamák számára lehet vonzó 

A rugalmas (atipikus) foglalkoztatási formák alkalmazása egyre több vállalkozás életében 

szükségszerűvé válik. A gazdasági környezet változásai mellett a társadalmi szükségletek is 

változnak. Felértékelődött a munka és magánélet egyensúlya. Egyre több ember igényli a 

hagyományos, napi fix 8 órától eltérő munkaidő beosztást. Nemcsak a kisgyermekes szülők 
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rendelkeznek speciális igényekkel, hanem azok is, akik idős, beteg hozzátartozóról 

gondoskodnak, továbbképzik magukat, sportolnak, vagy épp nyugdíj mellett dolgoznának 

részmunkaidőben, stb. Sokan azért szorulnak ki a munka világából, mert nem tudják 

összeegyeztetni a családi kötelezettségeiket a munkahelyi elvárásokkal. Mindenközben 

munkaerőhiány van számos szakterületen és térségben. Az Y és Z generáció pedig eleve más 

igényekkel rendelkezik, máshogy működik, mint amihez korábban a munkáltatók 

hozzászoktak. A fiatalok jelentős része külföldre vagy legalább nagyobb városokba, a 

fővárosba vándorol, ingergazdagabb környezetet, hasonló gondolkodású emberek társaságát 

és megfelelő fizetést keresve.  

A megfelelő embert a megfelelő pozícióba, megfelelő foglalkoztatási formába 

Minden ember más, és az egyéni élethelyzetek is változnak idővel. Ami korábban jól 

működött, egy idő után változtatásra szorul. Új munkakörre, új kihívásokra vágynak az 

emberek, a munkahelyen töltött évek után szeretnék nappal is látni lakásukat, és ott 

dolgoznának inkább, később pedig lehet, hogy a távmunka helyett inkább a kollégák 

társaságát igénylik. A munkaidő tervezésénél érdemes figyelembe venni az egyéni 

teljesítmény maximumok idejét. Aki későn kelő típus, nehezen koncentrál reggel, felesleges 

behívni korai munkára, mert nem tud akkora hasznot hozni a cégnek, mintha olyankor 

dolgoztatnák, amikor csúcsteljesítményre képes. Utóbbival mindenki jól jár. Ha a 

munkavállaló akkor dolgozhat, amikor egyéni bioritmusa miatt eredményesebb tud lenni (pl. 

csúsztatott munkakezdés: nem reggel fél nyolckor kell kezdenie, hanem kilenckor), akkor 

jobban és többet tud termelni, nagyobb bevételt tud hozni a cégnek, és ő maga pedig 

sikerélménnyel gazdagodik, ami az önbizalma növeléséhez is hozzájárul. Aki sikeres a 

munkájában, jól érzi magát a bőrében, az szívesebben dolgozik és környezetére, kollégáira is 

jobb hatással lesz, a vevőket is magasabb színvonalon tudja kiszolgálni. Ha az adott 

pozícióban nem lehet megoldani a munkatárs számára szükséges rugalmasságot, akkor 

érdemes neki másik területet keresni, ahol kiteljesedhet. Az elégedett munkavállaló által 

megtermelt magasabb profit lehetőséget ad a bérek emelésére is.  

 

A munkáltatói márkaépítés (employerbranding) egy átgondolt, átfogó folyamat, amely 

elősegíti a munkavállalók megtartását és támogatja a toborzást. Ha jó a márka, vonzó a cég, 

akkor odavonzza a jó munkavállalókat és hozzájárul lojalitásuk kialakulásához, 

megerősödéséhez. 

Jelen projekt során lehetőséget kell biztosítani a térség munkáltatói számára, hogy részt 

vehessenek munkáltatói márkaépítés témájú műhelymunkákon, képzéseken, ahol a 

humánerőforrás szükségleteik kielégítéséhez kaphatnak támogatást a cégvezetők és HR 

szakemberek. 

A hatékonyabb munkaerő gazdálkodást nagymértékben elősegíti a HR/személyügyes 

szakemberek (vagy kisebb cégek esetén egy kijelölt személy) továbbképzése, munkahelyi 

mentorként való funkcionálása. Munkahelyi mentorokat felkészítő 

műhelymunkát,képzéstjavasolunk, 2 modulban. Az 1. modulban alapvető mentori 

kompetenciákat szerezhetnek a résztvevők, míg a 2. modul során a szenvedélybetegek és 
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pszichiátriai betegek sajátosságaival és a velük való foglalkozás módjával ismerkedhetnek 

meg a résztvevők. Ezek a kezelt vagy kezeletlen betegségek speciális helyzetet 

eredményeznek, ami előbb-utóbb kihat a munkavégzésre és a munkahelyi viselkedésre is. 

Azonban ha időben felismerik a problémát, megfelelő segítséggel megőrizhető vagy 

helyreállítható a munkatárs munkavégző képessége és életvitele. Bizonyos helyzetekben a 

felkészített munkahelyi mentor segítsége elegendő lehet, a kompetenciáit meghaladó 

esetekben pedig tudni fogja, hová irányítsa a kollégát. 

Országos és térségi szinten is nagy kihívást jelent a munkaerőpiacon kialakult helyzet. Kevés 

a munkavállaló, viszonylag nagy a fluktuáció, ugyanakkor a másik oldalon vannak még 

munkanélküliek, olyan emberek, akik valami miatt nem tudnak vagy nem akarnak munkát 

vállalni. Ennek a helyzetnek a megoldása érdekében a térségi szereplők összefogására van 

szükség. Erre jó eszköz maga a foglalkoztatási paktum, ezen belül javasoljuk társadalmi 

partnerképzés témájú műhelymunka/képzés igénybevételét, amely a partnerség 

elmélyítését, az operatív munka kialakításának alapját szolgálja az önkormányzatok, szociális 

intézmények, civil szervezetek, egyházak és munkáltatók között. 

 

Javasolt tevékenységek a projekt megvalósítása során, munkáltatók számára: 

- Munkáltatói márkaépítés műhelymunka/képzés 

- Munkahelyi mentorokat felkészítő műhelymunka/képzés 

- Társadalmi partnerképzés műhelymunka/képzés 

- Partnerség működtetése, találkozók szervezése félévente, elektronikus és szükség 

szerinti személyes kapcsolattartás 

- Tanácsadás vállalkozásfejlesztés, munkáltatói márkaépítés, rugalmas foglalkoztatás, 

HR, munkaügy, adózás témakörökben 

- Jó gyakorlatok összegyűjtése, megosztása, disszeminációja (műhelymunkák, 

rendezvények, kiadvány, tanulmányutak) 

 

2.  pillér:  Értékeink a fejlődés alapjai 

 

A pillér meghatározásának alapjaként a helyzetelemzésből és a SWOT elemzésből 

levezethető, paktumterületre jellemző sajátosságok adják, amikre lehet és érdemes 

fejlesztéseket alapozni. 

A meglévő értékekre alapozott fejlesztés – és a fejlesztések irányítóinak szakértelme – 

biztosítja a kezdeményezések jövőbeni fenntarthatóságát, így az értékek továbbélését. 

Termelési/tenyésztési/szolgáltatási kultúra 
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A paktumterületen évtizedek során kialakult termelési és tenyésztési tapasztalatok képezik 

másodlagos élelmiszer-feldolgozás alapjául szolgáló minőségi termékalapok előállításának 

feltételét: 

 víziszárnyas tenyésztés 

 kertészeti kultúrák: pl. spárgatermesztés, szőlő-gyümölcs 
 

Fontos kiemelni, hogy a vállalkozások sikeréhez a piac alapos ismerete és az annak való 

megfelelés is a siker kulcstényezője, ennek bizonyítéka nemcsak az élelmiszeriparban, 

hanem az építőiparban is megnyilvánul a paktumterületen. 

Innováció (klímaváltozás, társadalmi integráció) 

A paktumterület Homokhátságon elterülő része egyre erőteljesebben szembesül a 

klímaváltozás hatásaival. 

Ugyanakkor több kísérleti program tapasztalatait sikerült összegyűjteni és hasznosítani pl. a 

szárazságtűrő növények termesztésében, vetőmag-előállítás területén. 

A gazdasági fejlettség mért adataiban a megyei és országos átlagtól elmaradó térségekben a 

közösségi összefogás és szolidaritás jelentős eredményeket mutatott fel a hátrányos 

helyzetű csoportok integrációja terén (szociális szövetkezetek, roma integráció) 

Természeti kincsek 

 gyógyvíz, termálvíz 

 védett növény-és állatfajok, természetes élőhelyek 

 vizek, erdők 
Gazdag kulturális örökség 

 nemzetiségek hagyományai, rendezvényei 

 épített örökség 

 művészeti alkotások, történeti gyűjtemények 
 

Helyzetelemzés 

 
A megcélzott földrajzi terület bemutatása: 
 
Bács-Kiskun megyében, így a paktum területén is a földrajzi adottságokból eredően dominál 

a mezőgazdasági jelleg. Évszázadok óta az ország legfontosabb agrártermékeket előállító 

területének a része a három járás. Két nagy termelési területet lehet azonosítani a 

megyében: a Homokhátságot és a Dunamelléket.  

 
Természeti adottságok 
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A természetvédelmi területek a paktumterületen  

 Jánoshalmi járás: Kéleshalmi homokbuckák TT déli része,  

 Kiskunhalasi járás: Kéleshalmi homokbuckák TT északi része, Kiskunhalasi Fejeték-
mocsár TT, Kunfehértói holdrutás erdő TT  

 Bácsalmási járás: Bácsalmási gyapjas gyűszűvirág termőhelye TT  
 
 
A klímaváltozás hatásai által fenyegetett területek a paktum-térségben: 

Bács-Kiskun megye földrajzi adottságai miatt különösen érzékeny az éghajlatváltozásra, 

hiszen a megye a múltban és jelenleg is az egyik legmelegebb térsége hazánknak, ezen belül 

is Kiskunhalason mérték az eddigi legmagasabb maximum hőmérsékletet hazánkban, 41,9 

°C-ot. 

 

Bács-Kiskun megye természetvédelmi szempontból legjelentősebb, éghajlatváltozás által 

fenyegetett területei az alábbiak: 

Szelidi-tó, Körös-ér környezete Kelebia térségében, Felső-Kiskunsági tavak, Orgoványi rétek, 

Kolon-tó, Szikra és az Alpári rét, Császártöltési Vörös mocsár, Kiskőrösi turjános, Fejetéki 

mocsár (Kiskunhalas), Holdrutás erdő (Kunfehértó), Péteri tó, Peszéradacsi rétek, Dávodi 

Földvári-tó.(Kiemelve a Paktumterület veszélyeztetett területei.) 

 
Belvízveszélyes területek döntően a Duna-menti síkságon és Bácsalmás környezetében 

helyezkednek el, de foltokban a Homokhátsághoz tartozó területek is érintettek. 

A területre ható főbb nemzetközi folyamatok, trendek bemutatása (gazdasági, társadalmi, 

technológiai dimenziók 

 
Gazdaság 
 
A gazdasági folyamatokat tekintve Bács-Kiskun megye a mezőgazdasági hagyományokra épít, 

továbbra is fontos szereppel bír a magas szintű agrárspecializáció. Ebben a tradicionális 

gazdasági környezetben megy végbe az ipari megújulás, melynek húzóágazata a megye 

északi részére jellemző járműipar. Emellett különösen fontosak az építőipar, valamint 

feldolgozóipar ágazatai, elsősorban az élelmiszeripar. A déli területek –ezáltal a paktum 

területe is- minden tekintetben elmaradottabbak, míg a megye északi részén fekvő városok 

kedvezőbb helyzetben vannak. 

A három járásban együtt az ipari vállalkozások döntő hányada (91%-a) – a megyei és az 

országos átlaghoz hasonlóan – feldolgozóipari tevékenységet folytatott 2016-ban. 
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A három járás közül a Kiskunhalasi adja a feldolgozóipari vállalkozások több mint 

kétharmadát és az építőipari vállalkozások több mint felét. 

A járásban élő, munkajövedelemmel rendelkező emberek 28%-a valamilyen ipari vagy 

építőipari munkát végez. Ez az arány az országos (26%) és a megyei átlag (30%) számtani 

közepén helyezkedik el. A paktumterületet alkotó járások e tekintetben sem azonos 

karakterűek: a Bácsalmási és a Jánoshalmai járásokban hangsúlyosabb az ipari, építőipari 

munkakörök jelenléte, míg a Kiskunhalasiban arányában kisebb. 

Mind Bács-Kiskun megyére, mind az egész országra a fogyó népesség jellemző, így nem 

meglepő módon a paktumterület három járásában is azt tapasztaljuk, hogy a lakónépesség 

csökkenő tendenciát mutat. Elmondható tehát, hogy ez a probléma nem csak a 

paktumterületet sújtja, nem belső, hanem országos nehézségről van szó. 

 

Turizmus 

 

 Az alföldi táj, a térség nyugalma és kiaknázatlan természeti potenciálja,megfelelő 

kiindulási pont az aktív turizmus fellendítéséhez. Kiépített kerékpárúthálózat, lovas, 

vadászati és ökoturisztikai programok, fellendülő víziturizmus, élményközpontú 

látogató helyek, az egyedi, helyi különlegességeka turizmus fellendítésének 

lehetséges elmozdítói. 

Terv szintjén már több településnél megjelent az igény a kerékpárút-hálózat 

kialakítására. (például Madaras, Tataháza, Csikéria) 

Határozott fejlesztési elképzelésekkel, pihenőpontokkal és szálláshelyfejlesztésekkel 

komplex turisztikai csomagok kínálatával lehet a látogatottság növelését elérni. A 

szálláshely fejlesztés elengedhetetlen a paktum területén. A szállások 1/3-a a 

megyeszékhelyen található. 

A Jánoshalmi térség különösen érintett a szálláshelyek hiányában. 

 A térségi ÉRTÉK-TÁR elemein túl a rejtett helyi értékek látogathatósága, a helyi 

gasztrokulturális elemek élménnyé tétele különleges vonzerő a kultúra 

rajongóinak. 

Alapvető, hogy a paktum területének lakói rendelkezzenek megfelelő ismerettel 

HELYI ÉRTÉKEIK tekintetében és legyenek a településeken alkalmas személyek ezek 

élményszerű bemutatására. 

Elengedhetetlen a térség településeinek hálózatos együttműködése, a meglévő és 

létrehozandó attrakciók, szolgáltatások összekapcsolása, egymás segítése. 

 A kiskunhalasi gyógyvizek megléte, a Nemzeti Parkok és Natura 2000 területek, a 

kiváló minőségű tiszta alapanyagokból építkező helyi gasztronómia, a tanyavilág 
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érintetlensége, a Naturpark létrehozása mind-mind alapja lehet egy Gyógyító, 

gyógyuló térség szemléletnek, amely felöleli, előrevetíti a lakosság és a települések 

egészséges környezeti minőségének (fizikai és mentális) fejlesztését és az egészségi 

állapot javítását. Hívogató és üzenettel rendelkezik az idelátogató, érdeklődők 

számára. 

Releváns nemzetközi folyamatok 
 
„A mélyreható gazdaságpolitikai átrendeződés miatt, mely végbement a kelet-közép-európai 
térségben, jelentősen csökkent a mezőgazdasági termelés, s jelenleg Magyarországon és 
Bulgárián kívül csupán (a jelentős mértékben a vajdasági mezőgazdaság teljesítményére 
támaszkodó) Szerbia maradt önellátó és nettó élelmiszer-exportőr. A vajdasági 
mezőgazdaság és élelmiszeripar részére (a nem igazán attraktív szerbiai belső felvevőpiac és 
a hatalmas konkurencia ellenére is) a nyugat-európai térség lenne az elérhető célpiac. Az 
Európai Unió országaiban működő intenzív és hatékony mezőgazdasági támogatási rendszer 
mellett igen erős importkorlátozó szerepe van azon szabványoknak, minőségi 
követelményeknek és kvótáknak, melyeket az egyre szigorodó feltételrendszerek által 
meghatároznak. Hosszú távon az átalakuló versenyszabályozási rendszer azokba a 
térségekbe helyezi majd át fokozatosan a tömegtermelést, amelyekben legmegfelelőbbek a 
természeti adottságok, és ez a jövőben akár javíthatja is a vajdasági élelmiszerexport 
versenyhelyzetét, de a most belátható középtávú időszakban a mezőgazdaság számára a 
munkaigényes kultúrák termesztése és a piacképes végtermékek előállítása lehet 
eredményes fejlesztési alternatíva a tömegtermelés helyett.”6 
 
A fentiekből fakadóan törekedni kell arra, hogy a paktum térségek termelői ne 
versenytársként, hanem partnerként tudjanak részt venni a piacok megszerzéséért és 
megtartásáért folytatott küzdelemben és haszonélvezői legyenek az új piaci szegmensek 
feltárásának, elérésének. Különösen fontos, hogy a termékek megfelelő feldolgozottsági 
fokon hagyják el a térséget, a hozzáadott érték helyben maradjon gyarapítva az egyéni és 
közösségi jövedelmet. 
 
Kihívások: 
 
Munkaerő-piac, munkaerő-tartalék 
 
 

                                                           
6
 Forrás: VAJDASÁG MEZİGAZDASÁGI (VISSZA)FEJLİDÉSETOT MÁRIA TERÉZIA PhD-hallgató Pécsi 

Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola  
acta.bibl.u-szeged.hu/48068/1/vikek_019_020_105-109.pdf 
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2018 első félév 

    

  Regisztrált álláskeresők száma zárónapon Férfi Nő 

0306 Kiskunhalasi Járási Hivatal 639 687 

0307 Bácsalmási Járási Hivatal 290 300 

0311 Jánoshalmi Járási Hivatal 401 406 

Összesen 1330 1393 

   
   2017 

  
  Regisztrált álláskeresők száma zárónapon Férfi Nő 

0306 Kiskunhalasi Járási Hivatal 654 794 

0307 Bácsalmási Járási Hivatal 276 301 

0311 Jánoshalmi Járási Hivatal 424 449 

Összesen 1353 1543 

   
   2016 

  
  Regisztrált álláskeresők száma zárónapon Férfi Nő 

0306 Kiskunhalasi Járási Hivatal 688 793 

0307 Bácsalmási Járási Hivatal 343 329 

0311 Jánoshalmi Járási Hivatal 432 461 

Összesen 1462 1583 

   
   2015 

  
  Regisztrált álláskeresők száma zárónapon Férfi Nő 
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0306 Kiskunhalasi Járási Hivatal 959 1177 

0307 Bácsalmási Járási Hivatal 447 462 

0311 Jánoshalmi Járási Hivatal 602 628 

Összesen 2008 2266 

   
   2014 

  
  Regisztrált álláskeresők száma zárónapon Férfi Nő 

0306 Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltsége 

1092 1264 

0307 Bácsalmási Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltsége 

509 471 

0311 Jánoshalmi Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltsége 

670 662 

Összesen 2271 2397 

   
   2013 

  
  Regisztrált álláskeresők száma zárónapon Férfi Nő 

0306 Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltsége 

1348 1533 

0307 Bácsalmási Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltsége 

624 632 

0311 Jánoshalmi Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltsége 

799 816 

Összesen 2771 2982 

   
   2012 

  
  Regisztrált álláskeresők száma zárónapon Férfi Nő 



   

72 

 

Kiskunhalasi Kirendeltség 1325 1627 

Bácsalmási Kirendeltség 624 618 

Jánoshalmi Kirendeltség 791 814 

Összesen 2740 3059 

 
 
Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály adatai, 2018. 
augusztus 15. 
 
Nyilvántartott álláskeresők aránya 2014-2018 június és 2016, 2018 május hónapjában % a 

gazdaságilag aktív népesség százalékában 

 
 
 
Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkaerő-piaci 
helyzetkép Bács-Kiskun Megyében c. kiadványai 2015-2018. 
 
 
A kihívásokat a vállalkozások körében folytatott kérdőíves lekérdezéssel és mélyinterjúkkal 
kívántuk minél pontosabban megismerni és leírni: 
 
A válaszadók a tevékenységeiket tekintve erős változatosságot mutatnak, de a főbb 

reprezentatív szakterületek az alábbiak: 

 élelmiszer-előállítás 

 mezőgazdasági alapanyag termelés 

 építőipar 
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 vendéglátás 

 szolgáltatás 
 

 

A stratégia kiemelt fontosságú területe, hogy a rövid stratégiai időtávon belül (1-3 év) 

rendelkezésre álljanak a fejlesztések megvalósításához és működtetéséhez szükséges 

erőforrások 

 

A válaszadóvállalkozások 57,89 %-a jelezte, hogy vannak jelentős foglalkoztatási és /vagy 

képzési igénnyel járó fejlesztési elképzelései, az eddig megismert igényeket az alábbi 

táblázatban foglaltuk össze: 

 

Szakterület megnevezése  

Igényelt létszám 

 (hiányzó munkaerő létszám) 

szakképzett kőműves 15 

szakképzett ács 15 

szakképzett szerkezetlakatos 10 

vasbetonszerelő 10 

lakatos  5 

hegesztő 2 

szerelő 3 

gépészmérnök 1 

építőmérnök 1 

kereskedelem 3 

szakápoló 30 

takarító 15 

betanított munkás (eü.,erdészet) 16 

adminisztrátor 12 

szakképzetlen fizikai dolgozó (húsipar) 298 

szakképzett fizikai dolgozó (húsipar) 52 
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ÖSSZES 488 

Fizikai dolgozó összesen 474 

Szellemi dolgozó összesen 14 

Forrás: Paktum tervező csoport saját primer kutatási tevékenysége során gyűjtött adatok 

 

A fenti táblázatból látható, hogy a projektben megcélzott 300 fő számára a betölthető 

álláshelyek léte adott, ugyanakkor óriási kihívást jelent az igényelt munkakörök betöltéséhez 

a potenciális munkavállalók toborzása, kiválasztása, közvetítése. 

 

A lekérdezett vállalkozásoknál 19-ből 13-ra nem jellemző a szezonális munkaerőhiány. A 

fennmaradó 31,6 % szezonálisan, rendszeresen vesz fel többlet munkaerőt. A kritikus időszak 

jellemzően a márciustól októberig terjedő hónapok. 

 

Az eredmények értékelésénél figyelembe kell venni a válaszadói minta kis számát, 

ugyanakkor a létszámigény már ebben a fázisban is kellően pontos és megbízható kiindulási 

pontként szolgál a toborzáshoz, munkaközvetítéshez, képzéshez. 

A pillér célcsoportjai: 

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

keretében a Bácsalmási, Jánoshalmai, illetve Kiskunhalasi járásban  

 

1. munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak (ebben 

a térségben lakcímmel rendelkezők),  

2. 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.  

 

A közvetlen célcsoportok közül az álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak 

képviselőivel már alakult ki kapcsolat az ÁROP-1.A.3.- projekt keretében a Bácsalmási és 

Kiskunhalasi járásban sor került a járás szociális és foglalkoztatási helyzetének felmérésére, 

az egyes hátrányos helyzetű csoportok helyzetének javítását célzó folyamatok 

feltérképezésére és az érintett csoportokkal érzékenyítő, problémafeltáró foglalkozások, 

fórumok szervezésére. A projektek egyik eredménye ezen csoportok helyzetbehozását célzó 
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programterv elkészítése volt, mely stratégiát és intézkedési javaslatokat is megfogalmazott, 

többek között a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében is. 

Álláskereső hátrányos helyzetű személyek  

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:  

 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  
A program keretében a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján a Nemzeti 

Foglakoztatási Szolgálat szervezeti egységei bértámogatást azon álláskeresők elhelyezkedése 

érdekében nyújthatnak, akik  

 i) legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik vagy  

 j) 25 életévét nem töltötte be vagy  

 k) 50. életévét betöltötte vagy  

 l) a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként nyilván tartja vagy  

 m) saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy  

 n) 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, 
illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban 
részesült, vagy  

 o) nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt 
rendszeres fizetett alkalmazásban.  

 a) Alacsony iskolai végzettségűeknek tekinthetők, akik az általános iskolát sem 
fejezték be; rendelkeznek ugyan általános iskolai végzettséggel, de versenyképes, a 
munkaerő-piacon könnyen konvertálható szakképzettséggel nem. Közös tulajdonságaik: 
magányosság; szegényes kortárs kapcsolatok és a baráti csoportok negatív hatása; 
magatartásbeli devianciák; hiányos szereptanulás; frusztráció tűrés alacsony foka; 
agresszivitás; ragaszkodás a megszokott állapothoz; döntésképtelenség; kulcsképességek 
hiánya; alap és praktikus ismeretek hiánya; iskolai kudarcok; negatív énkép; irreális jövőkép; 
rossz egészségügyi állapot; diszfunkcionális család; lakhatási problémák; rengeteg ötletük 
van, igen jó problémamegoldók; szeretik a kreativitást, a többféle megoldást megengedő 
feladatokat; lassan haladnak, gyakran leragadnak egy feladatnál, s csak a pedagógus 
segítségével tudnak továbbmenni; a jól strukturált, kiszámítható oktatást kedvelik.  
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 b) 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők elsősorban az 
elkövetkezendő években a munkaerő piacra kerülő végzős diákok, hallgatók, akik nincsenek 
kellőképpen felkészülve az álláskeresésre, életük alakítására kevésbé vannak terveik. 
Megnőtt az iskolában töltött idő a középfokú végzettségre épülő iskolarendszerű 
képzésekkel, további szakmák megszerzési igényének terjedésével. Az álláshoz jutás 
tekintetében a leghátrányosabb helyzetben a kistelepülésen élő pályakezdő fiatalok vannak. 
A hátrányos helyzet egyik oka az aluliskolázottság, de a túlképzettség is hátrányt jelent 
számukra.  

 c) 50 év felettiek: 50–54 éves korosztály tagjai a nyugdíjazási szabályok szerint – 
néhány sajátos foglalkozási csoport kivételével – öregségi nyugdíjra még nem jogosultak. Az 
55–59 éves korcsoportban az előrehozott és speciális nyugdíjkonstrukciók alapján 
nyugdíjazottak részesülhettek öregségi nyugdíjban. Elhelyezkedése nagyon nehéz a 
munkaerőpiacon, mert a munkáltatók a fiatalabb korosztályt részesítik előnyben. Az idősebb 
kor jellemzői közé sorolhatóalkalmazkodó képességek szűkülése, biológiai képességek 
csökkenése (hallás, - látásromlás), a nagyobb változtatások elkerülése a mindennapokban.  

d) GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül 
nevelő felnőttek probléma, hogy a gyermekgondozás feladatai és az atipikus foglalkoztatási 
formák hiánya miatt korlátozott a karrierlehetőségük, a munkavállalók kiválasztásakor 
hátrányba kerülhetnek a gyermektelen, vagy nagyobb gyermeket nevelőkkel szemben.  
 
 e) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők azon személyek, akiknek a 
családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90%-a 
(25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt meghaladó vagyona. Ha 
vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési 
kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a járások 
foglalkoztatási osztályaival), foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a 
nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, valamint azok, akik az önkormányzat rendeletében 
meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre.  

 f) Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, akik a legalább 3 hónapja 
álláskeresőként nyilvántartottak. Mivel az álláskeresési járadék 3 hónapot követően 
megszűnik, azt a veszélyt rejti magában, hogy a munkanélküli kikerül a munkaerő-piaci 
ellátórendszer látóköréből. A tartós munkanélküliség során jellemző a munkavégző képesség 
fokozatos romlása, ami a tanuláshoz szükséges képességek csökkenésében is 
megmutatkozik. A tartósan munkanélküliek az átlagos munkanélkülieknél általában 
idősebbek és kevésbé képzettek.  

 g) Megváltozott munkaképességű személyek iskolai végzettsége általában 
alacsonyabb, magasabb körükben a nők és az 50 éven felüli aránya. A vállalkozások nem 
érdekeltek az alkalmazásukban, a kizárólag őket alkalmazó vállalkozások versenyképessége 
alacsony, a társadalom elszigeteli őket, mert nincsen személyes tapasztalatuk velük 
kapcsolatban, a munkáltatók gyakran visszaélnek a foglalkoztatásukból származó előnyökkel. 
A fogyatékkal élőszemélyek mellett az ellátást végző családtagok is érintettek, elsősorban 
alternatív formájú munkavégzés kapcsán, mint pl. a távmunka, részidős munka stb.  
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 h) Roma nemzetiséghez tartozó személyek: Ezen csoportra jellemző a szocializáció 
hiánya, a rossz lakhatási körülmények, a társadalmi tolerancia hiánya, a rossz egészségi 
állapot, a túl fiatal korban való gyermekvállalás, képzetlenség és munkanélküliség. Körükben 
tehát magasabb munkanélküliségi ráta, nagyobb arányban maradnak ki az oktatási 
rendszerből, sújthatja őket a pénzügyi kirekesztődés, és hiányosak az életvezetési ismereteik 
is.  

i) A közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők és az 

inaktívak 

Közfoglalkoztatottak és inaktívak  

A gazdaságilag inaktív személyek közül azok, akik  

• • a bevonás előtt nem dolgoztak,  

• • nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk,  

• • nem kerestek munkát,  

• • kerestek munkát, de nem tudtak munkát vállalni.  
 

Nem regisztrált álláskeresők, de az aktivitás erősítésével és támogatásokkal a program 

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

valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesülő vagy 

gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg gyermekgondozási 

díjban vagy ápolási díjban részesülő személyek) (Felhívás 14. o.)  

Körükben az átlagosnál magasabb a nők, a 15–24 éves fiatalok, valamint az 55–64 évesek 

aránya. Elhelyezkedési esélyeit korlátozza, az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség 

hiánya, az elavult szakmai ismeretek, a tartós betegség, az egészségkárosodás, a rokkantság, 

a fogyatékosság, esetleg más társadalmi hátrány.  

Közfoglalkoztatottak: közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról 2011. évi CVI. törvény 1. §. (4) alapján. 
 

Foglalkoztatók  

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.  

Nonprofit szervezetek: nonprofit szervezetek szintén megjelenhetnek munkaadóként a 

projekt keretében.  
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Közvetett célcsoport  

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.  

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 szolgáltatóvett 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.  

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 

munka eredménye azzal a céllal, hogy hozzásegítsék a paktumterületet a munka-erőpiaci 

helyzet javulásához.  

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

intézmények.  

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 akkreditált felnőttképzést folytató intézmények:  
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AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium-ra rövidített név AM ASzK 

 

ás  

Kiskunhalas  

 

matikai Szakközépiskola, 

Kiskunhalas  

 

 
 

Specifikus célok és az elérésüket célzó tevékenységek: 

Munkaerő-piaci és ágazati igényekre fókuszáló képzések biztosítása 

A cél eléréséhez szükséges tevékenységek: 

A program keretében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal biztosítja az álláskereső 

személyeknek az adott üres álláshely betöltését fókuszba állító, célzott képzésének és/vagy 

foglalkoztatásának támogatását. Az álláskeresők munkaerő-piaci képzése csak az adott 

térségben feltárt munkaerő-igényekhez mérten támogatható.  

Az előkészítés során a vállalkozói igényfelmérés során feltárt munkaerő- és képzési igényekre 

alapozva a program keretében minimum 300 fő foglalkoztatása valósul meg.  

Tekintettel arra, hogy a vállalkozások válaszadási hajlandósága nem volt teljes körű, a 

megvalósítás időszakában célszerű folytatni az igények feltérképezését. 

A betöltött munkahelyek eredményes fenntartásához kapcsolódik az 1. pillérben részletezett 

mentorálási tevékenység. 

 

Vállalkozásfejlesztés, a működéshez és a sikerhez szükséges erőforrások feltérképezése 

A járások gazdasági szereplőinek igényeit figyelembe véve az alábbi alprogramok 

azonosíthatók:  

KKV és nagyvállalati foglalkoztatási igények kielégítése 

Javasolt beavatkozás: 

A tényleges vállalkozói munkaerő- és képzési igényekre alapozott célzott toborzás és 
kiválasztás eredményeképpen a tartósan betöltetlen álláshelyek betöltése a cél túl az állami 
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foglalkozatási szolgálat által biztosított szolgáltatásokon, hogy az érintettek gazdasági 
teljesítményét ne befolyásolja hosszú távon a szükséges emberi erőforrás hiánya. 
 

 hirdetések 

 egyéb munkaerő-piaci szolgáltatók bekapcsolása a toborzás-kiválasztás folyamatába 

 

Tartósan betöltetlen álláshely Igényelt képzettség 

forgácsoló szakirányú 

kazánfűtő- karbantartó szakirányú 

kőműves szakirányú 

ács szakirányú 

szerkezetlakatos szakirányú 

raktáros szakirányú 

gépkezelő szakirányú 

orvos szakirányú 

szakápoló szakirányú 

konyhai kisegítő szakirányú 

segédmunkás  

számítógépes etető rendszer kezelője középfokú + informatikai végzettség 

keverőüzemidolgozó középfokúvagyszakmunkás 
+számítógépesismeretek 

gépkocsivezető  

mg. gépkezelő  

húsipariszakmunkás  

betanítottmunkás 
baromfifeldolgozói, 

húsipariszakmunkásmunkakörbe 60 fő 
 

 

 

A fenti táblázat alapján szükséges hangsúlyozni, hogy nemcsak a vállalkozások 

munkaerőhiánya okoz hátrányt a térségi gazdaságnak, hanem az egészségügyi, oktatási, 

szociális ellátórendszerben felmerülő hiányok is, hiszen a népesség képzettsége, egészségi 

állapota legalább olyan fontos tényezője a társadalmi-gazdasági helyzetnek, mint a KKV-k 

munkaerő-ellátottsága. 

Az Operatív Programok által támogatott fejlesztések munkaerő oldali támogatása 

A Felhívás szerint kötelező előtérbe helyezni a TOP/GINOP ERFA támogatásból megvalósuló 

fejlesztések, vállalkozásfejlesztések munkaerőigényeit. 

Javasolt beavatkozás: 
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A kérdőíves felmérést követően (a primer kutatási szakaszban lezajlott) az érintett 

vállalkozások, intézmények célzott megkeresése a beruházások ütemezéséhez illeszkedő 

képzési – toborzási ütemterv kialakításához. 

 Befektetés-ösztönzés 

A megvalósítandó Bácsalmási, Jánoshalmi és Kiskunhalasi járásokra egyenként:  

• a térség stratégiai ágazatának kijelölése 

 • a térség kijelölt húzó ágazatának stratégiai fejlesztési dokumentumának elkészítése  

• előkészítői és megvalósítói munkafolyamatok szervezése, koordinálása és ellátása a térségi 

gazdaságfejlesztési – befektetés-ösztönzési célok, járási stratégia elkészítése érdekében. 

• befektetés-ösztönzési akciók lebonyolítása Bácsalmási, Jánoshalmi és Kiskunhalasi 

járásokra  

Fontos kiemelni, hogy a befektetés-ösztönzés keretében nem kevésbé fontos a térségekben 

már működő vállalkozások bevonása a húzóágazatok meghatározásába, hogy az aktív 

vállalkozások számára a stratégia többlet-erőforrást jelentsen, ne az erőforrások 

elaprózódásához vezessen kizárólag új, szerteágazó befektetésekre történő fókuszálással. 

Ugyanígy fontos feltérképezni a húzóágazatok kijelölésénél, hogy az ágazat legjelentősebb 

szereplői kapacitások tekintetében érzékelnek hiányokat. Ennek célja az, hogy a 

vállalkozásuk indítását, bővítését tervezők olyan tevékenységekkel lépjenek piacra, 

amelyekre valódi igény van, így bekapcsolódjanak egy térségi értékláncba. 

Természetesen nem zárjuk ki a befektetés-ösztönzési tevékenység során a potenciális 

betelepülőkre irányuló szolgáltatásokat és kommunikációt, de arra kell törekedni, hogy ezek 

a befektetések a hiányként beazonosított területeken jöjjenek létre, pl.: szálláshelyek 

létesítése, turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó beruházások (pl. fürdőfejlesztés) és ne 

eredményezzenek kiszorító hatást (pl. támogatások révén) a már működő vállalkozások 

kárára 

Javaslat az ágazati stratégiák készítésére a paktumtérség területére a helyzetelemzés és a 

stratégiai tervezési folyamat alapján: 

Az ágazati stratégia 
munkacíme 

Az ágazat értelmezése a 
stratégiában 

Az ágazati stratégia keret 
körébe tartozó projektek, 

kezdeményezések  

Élelmiszergazdaság Az élelmiszer-gazdaság fogalma 
esetünkben tágabban  
értelmezve a mezőgazdaságot, az 
élelmiszeripart és az élelmiszer-
kereskedelmet (élelmiszer-
forgalmazást) foglalja magában.  

Hunent Zrt szárnyasvágóhíd 
létesítése (folyamatban); 
 
Spárga vertikum építése 
másodlagos feldolgozás 
lehetőségeinek felmérésével 
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Az ágazatban érintett szereplők 
közé mind a profitszektorban 
mind a szociális gazdaságban 
működőket beleértjük.  
Kiemelt területként kezeljük az 
előállított termékek hozzáadott 
értékének növelését mind a 
feldolgozottsági fok, mind a 
vevőközpontúság tekintetében.   

 
A szociális gazdaságban 
előállított termékek piaci 
lehetőségeinek bővítése, 
termékfejlesztése, 
marketingje 
 

Közlekedés, szállítás,  
raktározás, logisztika, 
utazás 

A paktumterület határmenti 
jellegéből adódóan az 
exportorientált ágakhoz is 
szorosan kapcsolódó és így a 
nemzetközi gazdasági változásokra 
gyorsan reagáló szállítás, 
raktározás ágat is stratégiai 
alágazatnak tekintjük. Országosan 
az alágazatban tevékenykedő 
szervezetek 2016-ban az éves 
előzetes  
adatok szerint 1956 milliárd forint 
bruttó hozzáadott értéket 
realizáltak, amely a teljes 
nemzetgazdaság  
hozzáadott értékének 6,5%-át 
tette ki. 
A szállítás, raktározás ág gazdasági 
szervezeteinél 190 ezer főt 
alkalmaztak teljes munkaidőben, 
ez a 
nemzetgazdaságban 
alkalmazottak 7,1%-a. 95%-uk a 4 
fő feletti vállalkozásoknál 
dolgozott.  

A logisztika a nyersanyagok, 
termelésközi készletek és 
késztermékek, illetve hozzájuk 
kapcsolódó információk hatékony 
áramlásának tervezését, 
megvalósítását és ellenőrzését 
szolgáló tevékenységek 
integrációja a vevői elvárásoknak 
megfelelően. Az ellátási láncban a 

Nemzetközi vasútvonalhoz 
kapcsolódó fejlesztések; 
Agrárlogisztikai központ; 
Hűtés-tároláshoz kapcsolódó 
logisztika 
Iparterületek elérhetősége; 
Foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
közlekedésfejlesztés 
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vállalkozások közötti 
kapcsolatokon túl a vevők, 
felhasználók, fogyasztók számára 
is értéket kívánunk nyújtani. 

A paktumterület vidéki térség, 
ezért a rövid ellátási lánc (REL) 
működtetése is a logisztikai ágazat 
részét képezi értelmezésünk 
szerint. 
 
Az egészség-gazdasághoz besorolt  
turisztikai tevékenységek miatt az 
utazást is az ágazatba tartozónak 
tekintjük. 

Egészség-gazdaság Az egészség-gazdaság 
értelmezésünkben tartalmazza a 
gyógyító-megelőző és 
rehabilitációs szolgáltatásokat, az 
egészségtudatos életmódhoz 
kapcsolódó termékek előállítását, 
fogyasztókkal való 
megismertetését. 
Része az egészségturizmus és a 
gyógyturizmus, továbbá minden 
olyan turisztikai tevékenység, ami 
segít az egészséges környezet 
megőrzésében és hozzá 
kapcsolódóan lehetővé teszi a 
környezettudatos aktív  turisztikai 
tevékenységeket. 
 

Kiskunhalas gyógyfürdő-
fejlesztés; 
Natúrpark; 
A népesség fizikai és mentális 
egészségi állapotának 
megőrzése, fejlesztése; 
Rehabilitáció; 
 

 

 

Tanácsadás 

Az igényfelmérés során felmértük, hogy a megvalósíthatósági tanulmányban felkínált 
tanácsadási menüből milyen tartalmakat tartanak legfontosabbnak az érintettek.  A 
rangsor: (Pontozás 1-től 10-ig - ahol az 1, a leginkább alul értékelt) 

 

 

Finanszírozás Marketing Üzletfejlesztés Turizmus Pályázati 
tanácsadás  

Adózási és 
járulék 

Igényelhető 
támogatások 
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kedvezmények 

6,47 6,53 7,06 4,33 7,69 8,44 8,38 
 

A felmérés alapján kijelenthető, hogy a megkérdezett vállalkozások a tanácsadási 

területekből kiemelten preferálják az adózási és járulékkedvezményekről, támogatásokról és 

a pályázatok területét érintő tanácsadást. 

Ezek azok, amelyek évek óta valamennyi felmérésben vezető szerephez jutnak, mint  

leginkább hiányolt és igényelt tanácsadási terület.  

Ez arra utal, hogy a nevezett területeken az ismeretekhez való hozzájutás továbbra sem 

megoldott. Szakemberhiány, mentorálási nehézségek, túl gyorsan változó adózási és jogi 

környezet nehezíti a folyamatos fejlődést, állandó naprakészséget. 

Következtetésként levonható, hogy a paktum területén, mint megoldandó feladatot kell 

tekinteni a lakosság, a vállalkozások részére a folyamatos üzleti, pénzügyi, pályázati 

tanácsadást. A megfelelő információáramoltatás, a hatékony, testre szabott tanácsadás 

folyamatos biztosítása, alapjaiban képes folyamatokat, stagnáló rendszereket pozitív irányba 

megváltoztatni. 

Térségmarketing a helyi termék-és szolgáltatási kultúrára fókuszálva a munkaerővonzó és 

megtartó képesség javítása érdekében 

 

Tervezett beavatkozások: 

Helyi termékláncok és termékcsomagok kialakítását elősegítő műhelybeszélgetések, tervező 

fórumok. 

A paktumprojekt keretében mindhárom járásban meghatározó, a jövőben térségi márkaként 

bevezetett helyi termékek, termékcsomagok, illetve a hozzájuk kapcsolódó termékláncok 

kialakításának és bevezetésének megtervezése valósul meg. A járásonkénti tervezési 

folyamat első lépésenként a helyi gazdasági élet aktív szereplőinek, elsősorban helyi 

terméket előállító vállalkozók részvételével fórumokat szervezünk. A járásonkénti fórumok 

célja egyrészt a szereplők közötti együttműködés ösztönzése, valamint a létrejövő 

együttműködések kereteinek kialakítása. Ennek eszköze az egymás közötti információ- és 

tapasztalatcsere, valamint a jó gyakorlatok megosztása.  

Ezeknek az együttműködéseknek azért van kiemelkedő jelentőségük a tevékenység 

szempontjából, mivel erre alapozható majd később a helyi termékmárka kialakítása és 

fejlesztése. A fórumok későbbi szakaszában – erre az együttműködésre alapozva – 

megtörténik a helyi termelés „húzó termékének” kiválasztása, amely később a helyi termék 

márkaépítés központi elemeként szolgál majd. Ezután kezdődhet meg ehhez a húzó 

termékhez kapcsolódóan a termékcsomagok és a termékláncok kialakítása, majd a termelés 
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és az értékesítés, valamint az ehhez kapcsolódó marketing tevékenység feladattervének és 

ütemezésének elkészítése.  

 

A helyi termék fontos szerepe van a foglalkoztatási fejlesztések kapcsán, hiszen hozzájárul a 

helyi lakosság számára történő munkahelyteremtéshez, ezáltal fizetőképes kereslet 

kialakításához, és így a helyi gazdaság fejlesztéséhez – hosszabb távon pedig a helyi márka 

promótálhatja a települést és a térséget országos és nemzetközi szinten is, ami elősegítheti 

a turizmus és az idegenforgalom fellendülését.  

 

3. Pillér: Együttműködő, nyitott régió 

 

Az Együttműködő, nyitott régió megnevezésű pillér is a felvázolt helyzetelemzés és SWOT 

analízis során feltárt sajátosságokra támaszkodva került megfogalmazásra. A pillér alatt 

vázolt specifikus célok megvalósítása hozzájárul a stratégiába jövőképének 

megvalósításához, valamint a rövid-, közép- és hosszú távú célok eléréséhez; ahhoz, hogy az 

együttműködések megerősítése és a meglévő értékek kiaknázásán keresztül a régióban 

megerősödjön a megtartóerő és a vonzerő a hazatérésre. Hatására a régió felélénkül, ennek 

következtében pedig hozzájárulunk a Foglalkoztatáspolitikai célú szakpolitikai stratégiában 

felvázolt intézkedések, fejlesztések teljesüléséhez is. 

Az elvégzett helyzetelemzés rámutat arra, hogy a régió előmozdításának egyik 

kulcsfontosságú tényezőjea munkavállalók, valamint a munkaerőpiac ösztönzésében rejlik. A 

határ menti elhelyezkedés, az elvándorlás, elöregedés – ezek mind olyan tényezők, amik 

egyértelművé teszik, hogy az együttműködés, az összefogás, az átjárhatóság elengedhetetlen 

tényezői a terület összekovácsolásának és a kitűzött célok elérésének. A pillér átfogó célja a 

munkaerő piaci szereplők motiválása, támogatása. Ez a vezérelv, amely mentén kidolgozásra 

kerültek a pillérhez tartozó specifikus célok. 

 

A helyzetelemzés során feltárt mutatók, melyek a pillér megfogalmazásához vezettek 

A paktumterület munkaerőpiacának szerkezetét – a népszámlálás 2011. évi adataialapján –

az ipari és építőipari jellegű tevékenységek határozzák meg. A járásban 

élő,munkajövedelemmel rendelkező emberek 28%-a valamilyen ipari vagy építőipari 

munkátvégez. Ez az arány az országos (26%) és a megyei átlag (30%) számtani közepén 

helyezkedikel. A paktumterületet alkotó járások e tekintetben sem azonos karakterűek: a 

Bácsalmási és aJánoshalmai járásokban hangsúlyosabb az ipari, építőipari munkakörök 

jelenléte, míg aKiskunhalasiban arányában kisebb. 
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Az ingázók ötödét a feldolgozóipar foglalkoztatta, tizedét az építőipar. Az ingázás 

napirendszerességű, az ingázók nyolctizede legfeljebb félórás utazással a munkahelyére ért. 

Evonatkozásban a Bácsalmási járás ingázó munkavállalóinak némi hátránya van, 

közöttükugyanis magasabb az utazással töltött átlagos idő. 

Szekunder szektorba tartoznak: feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,vízellátás és 

szennyvízkezelés, építőipar. A paktumterületen a szektor részesedése nagyonalacsony, 2012 

kivételével mindig 10 % alatt maradt. A megyében a szektor részesedése 2013és 2014 

kivételével mindig 20 % felett volt. Az eddig vizsgált adatok közül ez utal leginkábbarra, hogy 

a paktumterület a megyei átlagnál fejletlenebb, kedvezőtlenebb gazdasági ésfoglalkoztatási 

szerkezet jellemző rá. De a paktumterületen belül is szemmel láthatóan jobbaka Kiskunhalasi 

járás szerkezeti mutatói, mint a Bácsalmási és a Jánoshalmai járásé.A szektoron belül az is 

feltűnő, hogy a feldolgozóipar részesedése a munkaerő irántikeresletből, sokkal nagyobb, 

mint az építőiparé. Ez jellemző a paktumterületen is, és amegyében is. A szektor egyéb 

nemzetgazdasági ágainak részesedése a paktumterületenvizsgált keresletből 

elhanyagolható. 

A gazdasági folyamatokat tekintve Bács-Kiskun megye a mezőgazdasági hagyományokraépít, 

továbbra is fontos szereppel bír a magas szintű agrárspecializáció. Ebben a 

tradicionálisgazdasági környezetben megy végbe az ipari megújulás, melynek húzóágazata a 

megye északirészére jellemzőjárműipar. Emellett különösen fontosak az építőipar, 

valamintfeldolgozóipar ágazatai, elsősorban az élelmiszeripar. A déli területek –ezáltal a 

paktum területe is- minden tekintetben elmaradottabbak, míg a megye északi részén fekvő 

városokkedvezőbb helyzetben vannak. 

Az egész megyét átfogó fejlesztések, a gazdaság egészét, több eszközzel segítő 

pályázatok,támogató intézkedések, fontos szerepet játszanak a fiatalok felkarolásában, a 

helyben valóboldogulás biztosításában. Ezen lehetőségek, mind-mind azt a célt szolgálják, 

hogymegyénkben legyen jövője a következő generációknak és a most aktív korosztály 

egymegújult, virágzó térségben tudjon biztonságban és stabil alapokon élni. 

Népesség 

Bács-Kiskun megyében 2017. január 1-jei adatok alapján 508 017 főélt, ebből 264 801 

nőés243 216 férfi. Az aktív korú népesség (15-74 év) 393 540 fővel (77,5%) van jelen a 

térségben,ebből 200 603 nőés 192 937 férfi. 

Bács-Kiskun megye korfája, 2017. január 1. 
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Forrás: KSH, saját szerkesztés 
Lakónépesség 

Mind Bács-Kiskun megyére, mind az egész országra a fogyó népesség jellemző, így 

nemmeglepő módon a paktumterület három járásában is azt tapasztaljuk, hogy a 

lakónépességcsökkenő tendenciát mutat. Elmondható tehát, hogy ez a probléma nem csak 

a paktumterületetsújtja, nem belső, hanem országos nehézségről van szó. 

A paktum területén a lakónépesség összesen 77 541 fő volt 2016-ban. A Bácsalmási 

ésJánoshalmi járás lakónépessége már a 20 000 főt sem érni el. 2016 végén a Bácsalmási 

járásban18 742 fő, a Jánoshalmi járásban 16 245 fő volt a lakónépesség száma. A három 

vizsgált járásközül a Kiskunhalasi járásban a legmagasabb a lakónépesség száma, itt 2016-

ban 42 554 fővolt 

Lakónépesség száma a paktum területén, év végén (fő), 2000-2016. 
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Forrás: TEIR, saját szerkesztés 
Állandó népesség 

Ez már valamivel nagyobbak mondható, mint alakónépességnek a száma. Mindazonáltal az is 

tisztán látható, hogy a lakónépesség száma isfolyamatos ütemben csökken. 

Állandó népesség a paktum területén (fő), 2000-2016. 

 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés 
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Belföldi odavándorlások 

Bács-Kiskun megyébe 2015. évben 23 532 fő vándorolt be állandó vagy ideiglenes 

otttartózkodás céljából. 

A belföldi odavándorlások száma hasonlóirányú ingadozást mutat mindhárom járásban 

azévek során. A Kiskunhalasi járásban 2010 óta folyamatosan növekszik a 

belföldiodavándorlások száma (2015-ben történt csak egy minimális visszaesés). 2014 óta a 

Bácsalmásiés a Jánoshalmi járásokban is növekedésnek indult az odavándorlások száma. 

Legtöbbenajárásközpontokat célozzák meg. 

Belföldi odavándorlások száma a paktum területén (eset), 2000-2016. 

 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés 
 

Belföldi elvándorlások 

Bács-Kiskun megyéből 23 939 fő vándorolt el 2015-ben. 

A belföldi elvándorlások számáról is azt mondhatjuk el, mint az odavándorlások számáról: 

mindhárom járásban hasonló irányú ingadozást mutat. Jól látható azonban, hogy a belföldi 

elvándorlások száma a paktumterületén magasabb, mint az odavándorlások száma. A 

Kiskunhalasi járásból 2016-ban 1945 fő vándorolt el, a Bácsalmási járásból 1 331 fő, míg a 

Jánoshalmi járásból 838 fő. Az adatokból az látszik, hogy ahol nagy a bevándorlások száma, 

ott az elvándorlások száma is nagyobb. 

Belföldi elvándorlások a paktum területén (eset), 2000-2016. 
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Forrás: TEIR, saját szerkesztés 
 

Születésszám, halálozások 

A paktum területére is jellemző, hogy a halálozások száma magasabb, mint az 

élveszületések száma. Míg az élve születések száma 2000 és 2016 között még az 500 főt sem 

érte el járásonként, addig a halálozások száma a Kiskunhalasi járásban 600 és 700 között 

mozgott. 2005-ben ugyanebben a járásban 406 fő született és 710 fő hunyt el. Míg a 

Bácsalmásiés a Jánoshalmijárásban a halálozások száma csökkent 2016-ban 2015-höz 

képest, addig ez a mutató a Kiskunhalasi járásbannőtt. 

Lakásállomány 

A helyi lakásállomány feltérképezése fontos lehet, mert mobilitási és szociális 

szövetkezetkeretében nyújtható szolgáltatási potenciált jelenthet. A legfrissebb adatok 

alapján 2018 év elején, a paktum területén 38 350 lakás volt, ebből kiugróan magas számot 

mutat a Kiskunhalasi járás (20 014 lakás). A 100 lakásra jutó népesség a három járásban 

összességében 202 fő, míg a megyei 210 fő, az országos pedig 220 fő. 

Déli kapu szerepkör 

Geográfiai pozíciójából fakadóan a megye jelenlegi térsége évszázadok óta tranzit szereppel 

bír. A területen áthaladó főbb közlekedési útvonalak (közúti, vasúti, vízi) régóta fontos 

térkapcsolatokat alakítanak a Dunántúl és a Tiszántúl között, a főváros és a fejlettebb 

nyugati régiók irányába, valamint a déli határon túli, balkáni városközpontok felé. A megyén 

több európai jelentőségű észak-déli irányú tengely (Helsinki folyosó, Transzeurópai 
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Közlekedési Hálózat TEN-T), illetve kelet-nyugat irányú hálózati elem halad át. A 

paktumterületet a X/B vasúti folyosó szeli át. 

Míg a Tompa–Budapest-szakasz nem tartozik Magyarország legkihasználtabb vonalai közé 

sem a személyszállításban, sem a teherszállításban, addig a Belgrád és Kelebia (azaz a 

magyar-szerb határ) közötti szakasz az egyik legforgalmasabbnak tekinthető Szerbiában. A 

körülbelül 200 kilométeres vonal két nagyvárost is érint, Újvidéket (a második legnagyobb 

szerbiai várost), illetve Szabadkát. Jelenleg éves szinten megközelítőleg másfél millió utast 

szállít, pedig a mozdonyok alacsony sebessége, illetve a pálya viseltes állapota miatt az 

utasok többsége inkább a buszokat választja, mert azok óránként indulnak.Előzetes 

információk alapján legkésőbb 2023 végére fog elkészülni a Budapestet Belgráddal összekötő 

vasútvonal, mely a paktumterületen több települést is érinti.Ez is egy kitörési pontot 

jelenthetne a régió számár, így az ehhez tartozó munkaerőpiaci tendenciákkal és igényekkel 

is foglalkozni kell. 

Budapest-Kelebia-Belgrád vasútvonal  

 

Forrás: nemzeti.net 

 

Összegzés 

A bemutatott adatokból egyértelműen felvázolható, hogy a munkaerő-piaci szereplőket 

célzó intézkedések, specifikus célok kimagaslóan fontosak a kedvezőtlen folyamatok 

megfékezése (elvándorlás, elöregedés, halálozás), visszafordítása tekintetében. Ebben fontos 

szerepet játszanak a munkaerő mobilitását segítő lakhatási kezdeményezések (bérlakás, 

munkásszállás, letelepedési támogatás), az elvándoroltak hazatérésének segítése és a déli 
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kapura támaszkodó munkaerő-bázis kiszélesítése (az átjárhatóság oldaná a határmentiség 

periférikus jellegét, a tervezett fejlesztések munkaerőpiaci igényeire való felkészülés pedig 

vonzóbbá teheti a régiót). A munkaerő-piaci szereplők közötti együttműködés- és 

kommunikáció fejlesztése az ágazati szervezeti kultúrák figyelembe vételével, valamint a 

paktum együttműködői által nyújtott szolgáltatások megismertetésén keresztül elérhetővé 

válik. 

 

Az Európai Unióban már évtizedek óta legjobb gyakorlatként számon tartott területi 
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési megállapodások (paktumok) a szubszidiaritás elve 
mentén, a lehető leghatékonyabb eredményeket biztosító helyi szinten létrejött 
többszereplős együttműködések, melyek elsődleges célja az adott térség gazdaságának 
fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának növelése. A 
területi kohézió, legtöbb magas szintű stratégiai dokumentumban deklarált célját egyrészt a 
munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javításával, illetve munkaerő-piaci 
hátrányainak csökkentésével, másrészt a régiók fejlődési potenciálját biztosító munkaerő-
minőség és tudás fejlesztésével kívánjuk megvalósítani. A területi sajátosságokon alapuló 
fejlettségbeli különbségeket legtöbb esetben a helyi (gazdasági, önkormányzati és non-profit 
szereplők összefogására építő, vagy azok bevonásával előkészített és végrehajtott komplex 
programokkal, a munkaerő-piaci részvételben és jövedelmekben megmutatkozó 
különbségeket a munkaerő foglalkoztathatóságának, minőségének, termelékenységének és 
versenyképességének javításával kívánjuk csökkenteni. A munkaerő-piaci helyzet és a 
foglalkoztatási lehetőségek tekintetében megnyilvánuló igen jelentős különbségek miatt 
fontos, hogy kellő mozgástér legyen a helyi munkaerő-piaci viszonyokra szabott stratégiák és 
programok kialakítására. Magyarországon a foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési 
kezdeményezések/paktumok létrehozása megteremtette azt a platformot, amelyen a 
gazdasági élet helyi, a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplői, az állam, 
önkormányzat és a vállalkozások, valamint a non-profit szféra képviselői egyeztethetik, 
összhangba hozhatják stratégiai céljaikat, ezáltal közös mederbe terelhetik és 
multiplikálhatják erőfeszítéseiket a gazdaság és a munkaerő-piac fellendítése érdekében.  
Az intézkedés közvetlen célja helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és 
foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, 
hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek 
megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása.  
Helyi szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések keretében, programszerű és integrált, a helyi együttműködés földrajzi 
területére kiterjedő, a gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések támogatása 
és célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó program valósul meg.  
A helyi szintű foglalkoztatási együttműködés a paktum földrajzi területének egészére 

kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik. Releváns szereplők bevonásával 

partnerséget hoznak létre, gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzést 

készítenek, majd stratégiát alkotnak, paktum-programot készítenek és valósítanak meg. 

Gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési koordinációt végeznek, összehangolják a paktum 
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földrajzi területén elérhető gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, aktív kapcsolatot tartanak a 

munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel, támogatják a 

szociális gazdaság fejlődését, kidolgoznak és megvalósítanak, munkaerőpiaci, képzési – és 

foglalkoztatási programokat. Közreműködnek a vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének 

kielégítésében. 

Az Együttműködési Megállapodás célkitűzései kapcsolódnak az európai uniós és a nemzeti, 

valamint a megyei foglalkoztatáspolitikai célokhoz és a térség gazdaságfejlesztési 

elképzeléseihez: 

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

szereplők együttműködése a foglalkoztatási szint növelésére, a munkaerő 

minőségének és tudásának, foglalkoztathatóságának javítására; 

 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 stratégia 

készítésében és céljainak elérésében; 

 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); 

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

növelése; 

 helyi termék-és szolgáltatásfejlesztés. 

3.2. A pillér célcsoportjai 

1. Térségből elköltözött külföldön élő munkavállalók 

2. Déli kapu szerepkörhöz tartozó potenciális munkaerőbázis 

3. Régióban található meglévő munkavállalók, munkaerő-piaci szereplők 

3.3 Specifikus célkitűzések 

Az alábbi specifikus célok elérésén keresztül a pillér hozzájárul a stratégiában felvázolt 

jövőkép megvalósításához. 

3.3.1A külföldön élő térségből elköltözöttek hazatérésének segítése 

A specifikus cél egy nehezen körbehatárolható, elkülöníthető terület, ugyanis nem lehet 

izoláltan vizsgálni a teljes munkaerőpiactól. Mivel bármely a munkaerőpiacot érintő 

kezdeményezés erre a szegmensre is borzaszó erős hatásokkal bír: a negatív tendenciák 

ösztönzik az elvándorlást, míg az általános javulást elősegítő hatások, beavatkozások a 

hazatérésre is pozitív befolyással vannak. A hazatérő munkavállalók ösztönzése két fázisra 

bontható: az első lépés az érdeklődés felkeltése a hazatérésre, másrészt a hazatérők 

megtartása. Mindkettő szoros összefüggésben van az 1. pillér alatt felvázolt 1.4-es specifikus 

céllal: bérek felzárkóztatásával, továbbá a „Rugalmas megoldások – vonzó munkahelyek” 

lehetőségének megteremtésével, illetve a jelen pillér 3.5 céljával is (lakhatási támogatások 

lehetősége).  

Javasolt beavatkozások:  

 Térségi kezdeményezések népszerűsítése külföldön élők körében – megkeresni a 

megfelelő üzenethordozót (pl. közösségi média és/vagy itthon maradt családtagok) 

 Vonzó térség, fejlődő térség, jövőképpel rendelkező térség imázs eléréséhez tartozó 

intézkedések bevezetése 

 Motivált munkaerő: rugalmas megoldások – vonzó munkahelyek lehetőségének 

megteremtése 

A beavatkozásokon keresztül megszólításra kerül a célcsoport: a külföldön élő térségből 

elvándoroltak. Egy részük a kötődések, a gyökerek miatt eleve nem zárja ki a hazatérés 

lehetőségét. A versenyképes fizetések, lakhatási támogatás, jövőkép – mind olyan 

ösztönzőerővel rendelkező beavatkozás, amely segítségével elérhető a motiváció a 

hazaköltözésre. 

 

3.3.2A térség déli kapu szerepköréhez illeszkedő munkaerő-bázis kiszélesítése 
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A déli kapu szerepkör alatt a stratégiában elsősorban a logisztikai, kereskedelmi, turisztikai 

területeket értjük: a logisztika és kereskedelem kiemelése a határmenti jellegből adódóan 

egyértelmű, míg a turisztika két szempontból érdemel kiemelt figyelmet: 

 a határon átnyúló turisztikai útvonalak megszervezése és működésének biztosítása 

 a gyógyturizmusból fakadó lehetőségek kihasználása 

Az egészségturizmus turisztikai ágazaton belüli súlyát jelzi, hogy 2016-ban a magyarországi 

kereskedelmi vendégéjszakák több mint 45%-a realizálódott fürdővel rendelkező vidéki 

településeken a KSH adatai szerint. Ha a jelentős egészségturisztikai forgalommal rendelkező 

Budapest vendégéjszakáit is hozzászámítjuk, 68,8%-ra növekszik ez az arány.7 

A Paktum által lefedett térség legnagyobb infrastrukturális beruházása a Budapest-Belgrád 

vasútrekonstrukció néven illetett program. A program célja a görög Pireuszi kikötő 

gyorsvasúti összekapcsolása Budapesttel, ezen keresztül Közép- és Nyugat-Európával. 

Pireusz kikötője kínai kézben van, kapacitása 2008-as felvásárlása óta rohamosan nő, az 

árumennyiség dinamikusan fejlődik. Hazánk célja, hogy a Pireusz-Belgrád-Budapest útvonal 

nemzetközi vasúti korridorrá váljon, melyen meghatározó mennyiségű árutömeg halad 

végig. Ha ennek az árutömegnek csak egy jelentéktelen részét meg tudja állítani hazánk és 

ezen belül Bács-Kiskun megye térsége, annak meghatározógazdaságfejlesztő ereje lehet. A 

gazdaság növekvő teljesítménye pedig magával fogja húzni a foglalkoztatás erősödését, a 

képzés és a hatékonyabb munkaerő-politika igényét. 

Fentiek alapján a stratégiai húzóágazatok vizsgálatába be kell vonni a logisztika, 

kereskedelem, turizmus fejlesztésének potenciálját, a lehetőségek kibontakoztatásához 

szükséges feltételeket.Ennek indoka az, hogy az előkészítő munkák során több jelentős 

fejlesztési elképzelés jelent meg a „projektcsatornában” ezeken a területeken: 

- Kiskunhalas gyógyhely fejlesztése 

- Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó logisztikai beruházás 

- Natúrpark létrejötte 

 
A gyógyturizmus lehetőségei Kiskunhalason és környékén 
 
A kiskunhalasi gyógyvíz, összetételéből adódóan többféle betegségtípus kezelésére alkalmas, 
így célszerű lenne gyógyturizmust építeni több célcsoportra. 
 

                                                           
7
https://mtu.gov.hu/cikkek/egeszsegturizmus 
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A gyógyvíz összetétele 
 

2016. március 18-án a megyei Közgyűlésen Rideg László átadta Fülöp Róbert, Kiskunhalas 

polgármestere részére azt az oklevelet, mely Kiskunhalas gyógyhellyé minősítését ismeri el. 

A polgármester beszámolt fejlesztési elképzeléseikről. Ez önmagában csak egy cím, ezt meg 

kell tölteni tartalommal, hogy valódi hatást érjenek el a jövőt illetően. A gyógyhely minősítés 

megszerzésével olyan lehetőségek nyílnak meg a gyógyhely városoknak, amely egy nagyobb 

potenciált, és egy nagyobb kiugrási lehetőséget biztosítanak. A városban, a gyógyvízzel 

kapcsolatban mindenki számára nyilvánvaló, hogy ez a víz egy jó minőségű víz, csak eddig 

nem tudták megfelelő módon a közvélemény elé tárni. Így ez csak egy belső tudás maradt. 

Abban bíznak, hogy ezzel a folyamattal el tudnak jutni odáig, hogy hasonlóan ismert tud 

lenni a kiskunhalasi gyógyhely, mint akár a Gyulai terület. 

A turizmus egy olyan lehetőség, amely beindíthatja a gazdaság motorját. A gyógyhellyel az 

egészségturisztikai profil erősítése lehet a fő irány. Ezzel együtt kell fejleszteni a wellness 

szolgáltatásokat, nem maradhatnak ki a családi élmények sem. A városban nagyon erős az 

úszás sport, az országos szövetség is támogatja őket. Az, hogy van a városnak egy fürdője, 

nem jelenti feltétlen azt, hogy a turizmus be is tud indulni, ehhez kiegészítő attrakciók és 

szolgáltatások szükségesek. Kulturális szolgáltatás, ökoturizmus, lovas turizmus és rekreáció. 

Ezek a fő vonalak, amiket megpróbálnának felhúzni a turizmus tengelyén. A kulturális 

turizmus témában pedig a TOP forrásokkal próbálnák meg erősíteni a város szolgáltatásait. 
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Szálláshelyeket kellene fejleszteni, hiszen a város jelen pillanatban nem áll túl jól e 

tekintetben. A kemping felújításra szorul, szükség lenne olyan szállásra, hogy ha a 

gyógyhelyfejlesztés meg tud valósulni, akkor a megnövekedett igényeket ki tudja szolgálni.A 

gyógyhelynek önálló arculatra lesz szüksége, itt kézenfekvő a Hungarikum csipke 

alkalmazása, ez már elkezdődött, egy ház tűzfalára felfestettek egy csipke motívumot, ami 

nagyon népszerű. 

Eddig elért eredmények: 

- A gyógyvíz, a gyógyfürdő be lett minősítve, és most megkapták a gyógyhely 

minősítést. Ezek után gyógyhely fejlesztési stratégiát készítettek elő, és a 

lakosságot, valamint a leendő turisták körében egy kérdőívet töltettek ki. Ennek 

alapján próbálták rangsorolni a célokat, amelyek mentén haladnia kellene 

ezeknek a fejlesztéseknek. A helyi lakosság egyetért abban, hogy a turizmust kell 

fejleszteni, és ez pozitív hatással lesz a város mindennapjaira és életére is. 

- A beadott pályázat a Csetényi parkot és a Belvárost kötné össze egy turisztikai 

tengellyel. Ez egy közel 900 millió forintos pályázat, melynek az önereje 20 millió 

forint, és a Csetényi park 18 hektáron való rekreációs és szabadidő, élményparkká 

való létrehozása a cél. 

- Főbb attrakciók, melyek meg lettek álmodva: a tó felett egy madármegfigyelő, 

egy kis tanösvény, egy étterem kilátóval, csónakázási lehetőséggel, fogadóépület, 

egy csipkelabirintus, egy kisvasút, játszótér gyerekeknek és felnőtteknek. A kun 

hagyományokhoz méltóan íjász-teret szeretnének fejleszteni. További tervek, 

hogy a látogatók egy teljes napot el tudjanak itt tölteni: városháza tornyának 

látogatása, a szélmalom felújítása, hasznosítása, kerékpárút bővítése, valamint a 

Múzeum gyűjteményét bővítené. 

A külföldi turisták főként Németországból, Ausztriából és Hollandiából érkeznek. 
 
 
A kiskunhalasi vendégéjszakák alakulását az alábbi ábra mutatja. Stagnálás látható, a számok 
növelése érdekében fejlesztésekre van szükség. 
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Kiskunhalas vendégéjszaka számának alakulása a kereskedelmi szálláshelyeken 2005 és 2014 

között (Szerkesztette: Eke D.D. 2016., Forrás: Teir) 

 

A helyi és a környező települések lakossága igénybe veszi a fürdő szolgáltatásait, bár 
Kiskunmajsa és Mórahalom elszívó hatása nagyon érvényesül, hiszen az ottani szolgáltatások 
mennyiségével és minőségével nem lehet felvenni a versenyt. 
Ugyanakkor, aki a csendet és a nem túl nagy nyüzsgést szereti, annak kiváló, valamint a 
kedvező ár is vonzó tényező. A kórházból érkező, főként idősebb korosztály képviselteti 
magát a legnagyobb számban.  
 

3.3.3 A paktum együttműködői által nyújtott szolgáltatások megismertetése 

Az igényfelmérés során az elsődleges adatgyűjtéssel vizsgáltuk azt, hogy milyen 

problémákkal szembesülnek a térség foglalkoztatói az álláshelyek betöltése kapcsán: 

 nincsenek jelentkezők az álláshelyekre 
 nem veszik fel a munkát az új munkavállalók 
 szakképzettség/szaktudás hiánya  
 a kizárólag fizikai munkát végző dolgozók egészségi állapotának romlása 
 rehabilitációs munka hiánya 
 nincs megfelelő végzettségű szakember 
 gyakori fluktuáció 

A lekérdezett cégek mintegy 58 %-ának volt lehetősége külső segítséget igénybe venni. A 

külső segítséget nyújtók közül kiemelt: 
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 a Foglalkoztatási Szolgálat 

 a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 önkormányzatok 

 rehabilitációs szervek 

A nemmel válaszolt vállalkozások közül az alábbi problémákat jelölték meg a külső segítség 

igénybevételének meghiúsulása okán. 

 Nem ismert olyan szervezetet, szolgáltatást, amelyik segíteni tudna 
 Volt elképzelés a megoldásra, de annak költségeit nem tudták finanszírozni 
 Volt elképzelés a megoldásra, de nem volt elég idő és ember a megoldás 

kivitelezésére 
 

A fentiekből következően szükség van arra, hogy minden érintett számára rendelkezésre 

álljon a szükséges információ a felmerülő problémák, feladatok hatékony megoldásához. 

A paktum fenntartása és ezen feladatellátásának hatékonysága érdekében különösen fontos 

a konkrét esetek, jó gyakorlatok bemutatása, a projekt megvalósítása során más 

együttműködési projektek eredményei, sikertényezői, majd folyamatosan a saját 

eredmények kommunikálása. A marketingkommunikáció hatékonyságát és hitelességét 

növelő tényezőként a későbbiekben be lehet vonni a kommunikációba azokat a 

foglalkoztatókat is, akik már profitáltak a projekt megvalósításából, eredményeiből. 

Mindezeknek a megvalósítás során a megszervezett partnerségi rendezvény ad helyt, 

keretet. 

 

3.3.4 A munkaerő-piaci szereplők közötti együttműködés- és kommunikáció fejlesztése az 

ágazati szervezeti kultúrák figyelembe vételével 

 

A helyi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi 

szereplők közötti kezdeményezések összehangolása Folyamatosan információt kell gyűjteni 

azokról a helyi kezdeményezésekről, amelyek egy átfogóbb, akár az egész térséget is érintő 

kezdeményezéssé nőhetik ki magukat. Egy, a paktumtérség területén működtetett 

projektcsatornára van szükség, ami kanalizálja a helyben felvetett ötleteket, 

kezdeményezéseket. A beérkezett információk folyamatos feldolgozása, nyilvánossá tétele 

(tematizált, rövid figyelemfelhívó összefoglalók, amelyek egy-egy elképzelés beazonosítására 

alkalmasak, további részleteket csak az ötlet gazdája adhat át) lehetőséget biztosít arra, hogy 

a paktumtérségen belül egymáshoz illeszkedő, egymást erősítő szakmai összefogások, közös 

projektek jöjjenek létre. A projektötletek nyilvánossá tételével lehetőséget kell biztosítani 

arra, hogy a hasonló terület iránt érdeklődők véleményezhessék egymás fejlesztési 

elképzeléseit. A térségi munkaerőpiaci szereplők közötti közvetlen és személyes 

információáramlásra és véleménycserére a szervezett Foglakoztatási fórum biztosít szakmai 
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felületet. Emellett segíti a térségi munkaerőpiac meghatározó szereplői közötti 

kezdeményezések összehangolását, a szakmai kapcsolatok kialakítását és a kapcsolatépítést. 

A fórum résztvevői olyan – a helyi munkaerőpiac keresleti-kínálati oldal egyensúlyának 

javítását célzó, a foglalkoztatási szint emelkedésével együtt járó – projekt-javaslatokat 

fogalmaznak meg. 

A különböző szektorok eltérő működési rendje, szervezeti, döntéshozatali sajátosságai 

nélkülözhetetlenné teszik a szervezeti kultúrák közötti átjárhatóság megteremtését, a más 

szektorok igényeinek, sajátosságainak megfelelő információáramlást, kommunikációt. Az 

eltérésekből adódó konfliktuslehetőségek tudatosulása és megértése nélkülözhetetlen az 

eredmények eléréséhez szükséges kölcsönös bizalom megteremtéséhez. 

3.3.5A munkaerő mobilitását segítő lakhatási kezdeményezések (bérlakás, munkásszállás, 

letelepedési támogatás) 

Vannak olyan intézkedések, amelyek egy vállalat, település számára lehetőséget adnak, hogy 

a mobil munkaerőt támogassák abban, hogy földrajzilag más vagy új helyen vállaljon munkát. 

Ilyen alapvető intézkedések a lakhatási támogatás, az albérlet hozzájárulást a leendő 

kollegának vagy az egyszeri, nagyobb hozzájárulással való támogatása a letelepedésnek. De 

találunk példát arra is, hogy a vállalat támogatja a bizonyos körzeten belül való albérletet, 

valamint találkozhatunk olyan cégekkel is, amelyek munkásszállókon igyekeznek elhelyezni 

alkalmazottaikat. Ezen felül a körzetben működtetett ingyenes buszjárat is jó és bevált 

megoldás.8 A közösségi közlekedés vagy a munkáltatók által finanszírozott buszjárat egyúttal 

lehetőséget teremt arra is, hogy a kistelepülések kedvező ingatlanárai is megjelenjenek 

értékelési szempontként új szerepkört adva a fogyó népességű falvaknak. 

A paktum együttműködés keretein belül vizsgálni kell ennek lehetőségeit és forrásait. 

ÁTFOGÓ INFORMÁCIÓK 

 

Intézményi és szabályozási környezet 

 

A stratégia szempontjából a következő kiemelt fontosságú területeket azonosítottuk be: 

 

 a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását biztosító szociális 
intézményi környezet: bölcsőde, idősek otthona 

 oktatási és felnőttképző intézmények: 

 állami foglalkoztatási szolgálat  

                                                           
8
Sebők Marianna (2013): A társadalmi mobilitás elősegítése a munkaerő-piaci mobilitással 

www.munkajog.hu/rovatok/munkahely/a-tarsadalmi-mobilitas-elosegitese-a-munkaero-piaci-mobilitassal 

http://www.munkajog.hu/rovatok/munkahely/a-tarsadalmi-mobilitas-elosegitese-a-munkaero-piaci-mobilitassal
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A bácsalmási járásban intézményi ellátottság szempontjából legfejlettebb települések 

Bácsalmás és Bácsbokod, a legkevésbé fejlett pedig Bácsszőlős. A többi település nem sokkal 

van lemaradva Bácsalmás és Bácsbokod mögött. Három közös önkormányzati hivatal 

található: Bácsalmáson, Katymáron és Kunbaján. Bácsalmáson található a járásban egyedül 

foglalkoztatási osztály, okmányiroda, tűzoltóság, járási hivatal, mentőállomás, házi 

gyermekorvosi szolgálat, középiskolai feladatellátás és szakiskolai és speciális szakiskolai 

feladatellátás. Rendőrkapitányság, határrendészeti kirendeltség, rendőrőrs vagy körzeti 

megbízott mindegyik településen található a járásban. Vasútállomás három településen 

működik jelenleg (Bácsalmáson, Bácsbokodon és Bácsborsódon), 1960-ig Bácsszőlős, Csikéria 

és Kunbaja is megközelíthető volt vasúttal. Helyközi autóbusz-állomás mindegyik településen 

van. Bácsszőlős kivételével mindegyik településen postai szolgáltatóhely. Helyi 

autóbuszjárattal egyik település se rendelkezik. Üzemanyagtöltő állomás Bácsalmáson, 

Bácsbokodon és Madarason van. Bankfiókkal hét település rendelkezik (Bácsalmás, 

Bácsbokod, Csikéria, Katymár, Kunbaja, Madaras és Tataháza). Piac Bácsalmáson, 

Bácsbokodon és Madarason szokott megrendezésre kerülni. Ruházati szaküzlet és 

vegyesiparcikk-üzlet hat található a járásban, Bácsalmáson, Bácsbokodon, Katymáron, 

Kunbaján és Madarason mindkettő, míg Tataházán csak ruházati szaküzlet, Bácsborsódon 

pedig csak vegyesiparcikk-üzlet van. Járóbeteg ellátás jelenleg öt településen elérhető 

(Bácsalmás, Bácsbokod, Katymár, Madaras és Tataháza). Kórház nem található a járásban. 

Gyógyszertár Bácsszőlős és Mátételke kivételével mindegyik településen van. Bölcsőde 

egyedül Madarason található. Időseket (is) ellátó nappali intézmény a járásban öt 

településen van (Bácsalmás, Bácsbokod, Katymár, Kunbaja és Madaras). Háziorvosi szolgálat 

Bácsszőlős és Mátételke kivételével a járás minden településén található. Négy idősek 

otthona van a járásban (Bácsalmáson, Bácsborsódon, Katymáron és Madarason). Mindegyik 

településen van óvoda. Általános iskola, sportcsarnok, sportpálya Bácsszőlős és Mátételke 

kivételével szintén minden településen található. 

 

A jánoshalmi járásban intézményi ellátottság szempontjából a legfejlettebb települések 

Jánoshalma és Mélykút, a legkevésbé fejlett pedig Kéleshalom. Borota és Rém a kettő között 

helyezkedik el, inkább fejlettebb irányba. A járásban egy közös önkormányzati hivatal 

található, aminek a székhelye Borotán található. Jánoshalmán található a járásban egyedül 

foglalkoztatási osztály, okmányiroda, tűzoltóság és járási hivatal. Három rendőrkapitányság, 

határrendészeti kirendeltség, rendőrőrs vagy körzeti megbízott található ezen a területen 

(Jánoshalmán, Mélykúton és Rémen). A járás két vasútállomása Jánoshalmán és Mélykúton 

található. Helyközi autóbusz-állomás mindegyik településen van. Kéleshalom kivételéven a 

járás mindegyik településén található postai szolgáltatóhely, bankfiók, ruházati szaküzlet, 

vegyesiparcikk-üzlet, gyógyszertár és háziorvosi szolgálat. Helyi autóbuszjárattal egyik 

település se rendelkezik. Üzemanyagtöltő állomás Jánoshalmán és Mélykúton található. 

Szintén ebben a két városban szokott piac megrendezésre kerülni. Járóbeteg ellátás is csak 



   

102 

 

ebben a két városban van. A járásban nincs se kórház, se mentőállomás. Időseket (is) ellátó 

nappali intézmény három található a járásban (Borotán, Jánoshalmán és Mélykúton). Házi 

gyermekorvosi szolgálat és idősek otthona Jánoshalmán és Mélykúton található. Óvodai és 

általános iskolai feladatellátás mindegyik településen van. Középiskolai feladatellátás és 

szakiskolai és speciális szakiskolai feladatellátás szintén csak a járás két városában, 

Jánoshalmán és Mélykúton elérhető. Saját könyvtárral az összes település rendelkezik a 

járásban. Kollégium egyedül Jánoshalmán található. Sportcsarnok, sportpálya Jánoshalmán, 

Mélykúton és Rémen található. 

 

A kiskunhalasi járásban intézményi ellátottság szempontjából a legfejlettebb települések 

Kiskunhalas és Tompa, a legkevésbé fejlett pedig Harkakötöny. A járásban két közös 

önkormányzati hivatal van, az egyik Balotaszálláson, a másik pedig Kiskunhalason. 

Kiskunhalason található egyedül a járásban foglalkoztatási osztály, tűzoltóság, járási hivatal, 

kórház, mentőállomás, bölcsőde, középiskolai feladatellátás, szakiskolai és speciális 

szakiskolai feladatellátás, kollégium, muzeális intézmény (egyedül a paktum területén), 

Okmányirodából is kettő található a járásban Kiskunhalason és Tompán. Rendőrkapitányság, 

határrendészeti kirendeltség, rendőrőrs vagy körzeti megbízott a járás minden településén 

található. Vasútállomással Zsanán kívül a járás többi települése rendelkezik. Helyi autóbusz-

megálló mindegyik településen található, ahogy postai szolgáltatóhely is. A paktum másik két 

járásával hasonlóan itt se jár egyik településen se helyi autóbuszjárat. Üzemanyagtöltő 

állomásból négy darab található a járásban (Harkakötönyön, Kiskunhalason, Kisszálláson és 

Tompán). Bankfiók Pirtó és Harkakötöny kivételével mindegyik településen van. Piac négy 

településen szokott lenni, Kelebián, Kiskunhalason, Kisszálláson és Tompán. Ebben a 

járásban már kemping is található – míg a másik két járásban nem –, ezek Kiskunhalason és 

Kunfehértón találhatók. Ruházati szaküzlet Kelebián, Kiskunhalason, Kisszállások, 

Kunfehértón és Tompán található, vegyesiparcikk-üzlet pedig mindegyik településen. 

Járóbeteg szakellátás hat településen van (Balotaszállás, Kelebia, Kiskunhalas, Kisszállás, 

Kunfehértó és Tompa). Gyógyszertár szintén az előbb említett a hat településen van. 

Időseket (is) ellátó nappali intézmény négy található a járásban, Kelebián, Kiskunhalason, 

Kunfehértón és Tompán. Háziorvosi szolgálat Harkakötöny kivételével mindegyik településen 

van. Házi gyermekorvosi szolgálat csak három településen, Kiskunhalason, Kunfehértón és 

Tompán található. Idősek otthona hat településen van a járásban (Harkakötöny, Kelebia, 

Kiskunhalas, Kisszállás, Tompa és Zsana). Óvoda, általános iskolai feladatellátás mindegyik 

településen van. A másik két járáshoz hasonlóan itt is minden településnek van saját 

könyvtára. Sportcsarnok, sportpálya a járás öt településén lelhető fel (Balotaszállás, Kelebia, 

Kisszállás, Tompa és Zsana). A járás két stranddal is rendelkezik, eggyel Kiskunhalason és 

eggyel Tompán. 

A gyermekellátási szolgáltatások helyzete a paktumterületen 
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Bácsalmás járás Bácsalmáson az Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda- 

Bölcsődéje 3 telephellyel rendelkezik. Az Újvárosi óvoda a 70-es években épült, kétcsoportos óvoda. 

A csoportszobákhoz külön mosdó és öltöző is tartozik. Az épület hatalmas udvarral rendelkezik, mely 

a gyermekek által igen kedvelt, közös óvodai rendezvények megszervezésére is alkalmas. 2013. 

szeptember 01-től itt indult az egységes óvoda-bölcsődei csoport. is. A Központi óvoda a város 

közepén helyezkedik el, három csoporttal működik. Csoportszobáihoz külön mosdó és öltöző áll 

rendelkezésre. Legnagyobb értéke a tornaszoba. A Petőfi utcai óvoda 1994-ben átalakításra került 

egybenyitották az épületet, álmennyezetet készíttettek és a fűtés korszerűsítésére is sor került. 

Jelenleg két csoportszobával, egy tornaszobával és két mosdóval működik. Udvara igen tágas, 

árnyékos, védett kiépítésű, amely kiváló lehetőséget biztosít a szabadban történő mozgásra, 

különféle tevékenységekre. A Kossuth utcai óvoda Bácsalmáson hosszú ideig Délszláv óvoda néven 

működött, a horvát nemzetiségi nevelés központja volt. Jelenleg két csoportszobával, egy 

tornaszobával és egy mosdóval rendelkezik. Az óvoda udvara kicsi, de szépen kialakított. Az épület 

elrendezése miatt családias jellegű. Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes 

Óvoda- Bölcsődéje 3 tagintézménye Bácsszőlős, Csikéria és Mátételke községekben működik. A 

bácsszőlősi óvoda a község szélén, csendes, nyugodt helyen található az óvoda épülete, amelyben 

egy csoport működik. A gyermeklétszámhoz mérten jól felszerelt az óvoda. A csikériai óvoda egy régi 

épületből folyamatosan került átalakításra, 2009-ben pályázati keretből ismét felújították. Nagy, 

esztétikus udvara kitűnő lehetőséget nyújt a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztésére. Egy 

csoport részére két csoportszoba áll rendelkezésre, az egyikben étkezés és pihenés, a másikban játék, 

foglalkozások és egyéb tevékenységek folynak. Az étkezés saját konyháról történik. A mátételkei 

óvoda a település központjában helyezkedik el, lakásból átalakított épület, melyben egy 

csoportszoba, hálószoba, tornaszoba, valamint a kiszolgáló helyiségek találhatók. Az épület tágas, 

zöldövezet veszi körül, az udvaron komplex fajáték áll a gyermekek rendelkezésére. 2013 

szeptemberétől minden óvodai csoportunk a kompetencia alapú nevelési program szellemében 

dolgozik. TOP-1.4.1-15-BK1 konstrukció keretében 2 fejlesztés történik. Bölcsőde kialakítása 

Bácsalmáson keretében a jelenleg kettő csoportszobával rendelkező jelenlegi óvoda épületben egy 

szintén két csoportszobát tartalmazó bölcsődét alakítanak ki, a 1974-ben épült épületet 

energetikailag korszerűsítik, megújul a játszóudvar és a zöldterület is fejlesztésre kerül, bútorok, 

udvari játékok és fejlesztő eszközök kerülnek beszerzésre. A Vegyes csoportos óvoda fejlesztése 

Tataházán keretében férőhely felújítás, külső akadálymentesítés: rámpa, hozzávezető járda kialakítás 

beton térkő burkolattal, tetőfedés és bádogos szerkezetek cseréje, homlokzat hőszigetelés valósul 

meg. Kialakításra kerül korszerű és akadálymentes óvodai környezet, energiatakarékos, 

környezetkímélő épületgépészet, megszűntetésre kerül balesetveszélyes állapot, a minőségi oktató-

nevelő munka számára a rendeletben előírt megfelelő mennyiségű és funkciójú helyiség kerül 

kialakítása, a tárgyi eszközök modernizálásra kerülnek. 44 Jánoshalmai járás Jánoshalmán összesen 2 

óvodában 12 csoport működik (Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család-, és Gyermekjóléti Központ 

8, Szent Anna Katolikus Óvoda 4 csoport), Mélykúton 6 csoport, Rém és Borota községekben 2-2 

csoport, Kéleshalom községben 1 csoport. A férőhelyek kihasználtsága figyelembe véve a 

gyermekszám folyamatos csökkenését, megközelíti a 100%-ot, alacsonyabb kihasználtságot a kisebb 

települések mutatnak. Az óvodák infrastruktúrája a jogszabályi előírásoknak megfelel. Kiskunhalasi 

járás A Kiskunhalasi járás települései közül Balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia, Kisszállás, 

Kunfehértó, Pirtó, Tompa, Zsana 1-1 óvodai feladatellátási hellyel rendelkezik, összesen 606 

férőhellyel, Kiskunhalason 12 feladatellátási helyen 1131 óvodai férőhely van. TOP-1.4.1-16 

konstrukció keretében a kiskunhalasi Kertvárosi 3 csoportszobás óvoda építésére pályázat 
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benyújtását tervezi az önkormányzat. A TOP-1.4.1-15-BK1 konstrukcióban nyertes pályázatok 

keretében 2 fejlesztés történik. Harkakötönyben a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

fejlesztése zajlik, melynek célja a kisgyermekes családok munkaerőpiacra történő visszajutásának 

támogatása au óvodai környezet javításával, az épület üzemeltetési költségeinek csökkentésesére 

irányuló korszerűsítéssel. Tompa városban a Bokréta Önkormányzati Óvoda fejlesztése folyik 

bölcsőde létesítésével: új férőhely kialakítással, udvar felújítással, eszközbeszerzéssel, mely 

családbarát, modern európai színvonalú bölcsődeként kíván működni. Szükség esetén a bölcsődei 

nyitva tartás meghosszabbítását tervezik, hogy a fiatal anyák munkába állását elősegítsék. Biztosítani 

kívánják a részmunkaidőben dolgozó anyák gyermekeinek folyamatos bölcsődei ellátását. 

A TOP 1.4.1.konstrukcióra vonatkozóan országos – ezen belül Bács-Kiskun megyei - szintű 

igényfelmérés alapján forrás-átcsoportosítási kezdeményezés indult az Európai Unió felelős szerve 

felé. 9 

A stratégia megalapozásához kapcsolódó kutatás-módszertani információk: 

 

Felmérések körülményeinek, módszertanának ismertetése 

 

Ahogy a köszöntőben megfogalmaztuk, a stratégia egy éppen alakuló, változó társadalmi-

gazdasági környezetben megvalósuló célokra és tevékenységekre irányul - fókuszáltan annak 

munkaerő-piaci vetületeire – kifejezetten fontosnak és szükségesnek ítéltük azt, hogy minél 

több naprakész éstémaspecifikus primer információhoz jussunk a célcsoportok 

megkérdezésével. 

 

Időbeliség szerint egyszeri specifikus vizsgálatot végeztünk el, aminek kérdőívei a munka 

későbbi szakaszában is hasznosíthatók, továbbfejleszthetők. 

A monitoring munkát szolgáló folyamatos adatgyűjtéshez adatbázisokat alakítottunk 

ki. 

 

A primer módszerekkel beszerzett információk: 

a)    Vizsgálat tartalma szerint:   

•    tények, objektív jellemzők 

•    tervek, szándékok 

•    indítékok, motivációk 

•    vélemények 

a)    A vizsgálat alanyai szerint:     

•    elsődleges célcsoport 

                                                           
9
 Forrás: Tájékoztató a TOP előrehaladásáról Bács-Kiskun Megye Területi Integrált Programjának tükrében 
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•    érintettek 

•    közvetett célcsoport 

•    szakértők 

a)    A vizsgálat kiterjedése szerint: 

•    teljes körű vizsgálat 

•    reprezentatív vizsgálat 

 

 

A kutatás tisztázandó kérdései: mik a közvetett célcsoportként nevesített vállalkozások 

igényei, milyen munkaerő-piaci tapasztalatokkal és szükségletekkel rendelkeznek, milyen 

fejlesztési elképzeléseik vannak, amit a stratégia tervezése során szükséges figyelembe 

venni.  

 

Primer kutatási módszerek: 

A kvalitatív kutatási módszerek közül (elsősorban részletesebb információk, mélyebb 

motivációk feltárására szolgál). Lehetséges változataiból kiemelten az egyedi, strukturált félig 

mélyinterjút alkalmaztuk (négyszemközti beszélgetés), ami részben követte a kérdőíves 

lekérdezés kérdéssorát, kibővítve az alcsoport (pl. térség legnagyobb vállalkozásai) 

szerepéből adódó többlet-információs lehetőségre. A primer kutatatást végzők kihasználták 

azt is mélyinterjú nagyobb kötetlenséget biztosít a felvetett témák kifejtésére, az azok 

kapcsán felmerülő további kérdések felvetésére és megválaszolására. 

Előzetes egyeztetés alapján kerültek kiválasztásra a lekérdezett vállalkozások, illetve a 

személyes konzultációt választókkal is előzetes megállapodás után került sor a felmérésre. 

A kérdezést végző kollégák a felmérést megelőzően felkészítésben részesültek a 

paktumiroda részéről a paktum céljai, a kérdőívek tartalma, az irányított lekérdezés valamint 

az érzékeny területek kapcsán. A tematikusan, célzottan összeállított kérdőívek mintái, a 

stratégia mellékleteként megtekinthetők. 

A lekérdezés elvárt eredménye az volt, hogy a felmérésre összeállított kérdőívek az 

összesítést követően egyértelműen láthatóvá tegyék a vállalkozásokat, foglalkoztatókat 

érintő elsődleges problémaforrásokat, hiányterületeket, segítsék az azonnali beavatkozási 

pontok meghatározását, egyben támogassák a lehetséges stratégiai irányok kiválasztását. 

 

Szekunder kutatás 

 

A primer adatokat egy adott probléma megoldására célzottan gyűjtjük. Sok esetben azonban 

a primer adatgyűjtés költséges és időigényes lehet, vagy éppen nem is kivitelezhető. A 
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szekunder adatokat már előzőleg, egy másik probléma megoldására gyűjtik, vagy éppen a 

mindennapi rutin munkavégzés során rögzítik. A szekunder adatok számtalan előnyt 

biztosítanak a primer adatokkal szemben: a könnyű hozzáférhetőség mellett az adatbázisok 

olyan témákat és adatmennyiséget képesek kezelni és hozzáférhetővé tenni, melyek 

egyetlen primer módszerrel sem lehetne megvalósítani. A szekunder információk 

legfontosabb hátránya, hogy viszonylag gyorsan elavulnak az adatok, nem biztos, hogy 

minden megválaszolandó kérdésünkre találunk megfelelő szekunder információt valamint, a 

rendelkezésre álló nagy információ halmazból ki tudjuk-e szűrni a céloknak megfelelő 

adatokat, melyek a leginkább relevánsak a felmerült kérdés megválaszolásának 

szempontjából. Hasznos megközelítés, ha először a szekunder adatok áttekintését, 

elemzését végezzük el és csak akkor térünk rá a primer módszerre, ha a szekunder forrásokat 

már kimerítettük.  

A szekunder kutatás során a következő módszereket használtuk: 

 

Dokumentumelemzés  

 

A dokumentumelemzés módszernél a kutató a probléma feltárásához, előre meghatározott 

szempontrendszer alapján már rendelkezésre álló dokumentumokat, adatokat elemez. 

Dokumentumelemzés több célból is végezhető, elősegítheti a kutatás tájékozódó fázisában a 

hipotézisek felállítását, de alkalmas a kutatás fő szakaszában különböző adatok gyűjtésére, 

elemzésére, valamint a következtetések levonására.  

 

Adatbázisok elemzése 

 

A pillérek bemutatásához kapcsolódó horizontális elvek érvényesülésének ismertetése 

 

A projekt esélyegyenlőségi vállalása: 1 fő esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazása a 

konzorciumot vezető szervezeténél. 

 

Hátrányos helyzetűek esélyegyenlősége 

 

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:  
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 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  
A program keretében a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján a Nemzeti 

Foglakoztatási Szolgálat szervezeti egységei bértámogatást azon álláskeresők elhelyezkedése 

érdekében nyújthatnak, akik  

 i) legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik vagy  

 j) 25 életévét nem töltötte be vagy  

 k) 50. életévét betöltötte vagy  

 l) a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként nyilván tartja vagy  

 m) saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy  

 n) 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, 
illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban 
részesült, vagy  

o) nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres 

fizetett alkalmazásban 

 

Környezeti fenntarthatóság terén számos szempontot figyelembe veszünk: 

 

Környezetvédelmi szempontok a menedzsmentben: a szabályok, vonatkozó programok 

ismerete és betartása maradéktalanul érvényesül. 

A gazdaságfejlesztési tevékenységek során előtérbe helyezzük a természetes térszerkezet 

megőrzését: 

- a stratégia részét képezik a természeti területek védelmét és körültekintő 

hasznosítását előtérbe helyező fejlesztési tevékenységek (pl. Naturpark 

kialakítása, működtetése) 

A kulturális identitás figyelembe vétele: 
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A stratégia, de különösen annak második pillére épít a fejlesztendő, támogatandó 

tevékenységek kijelölésénél a helyi természeti és emberi adottságokra, hogy hozzájáruljon a 

tevékenység a helyi kultúra megőrzéséhez, tárgyi, szellemi megnyilvánulásainak 

fejlesztéséhez 

Vidéki területek fejlesztésének specifikus szempontjait is megjelöljük: 

- a helyi erőforrásokon nyugvó gazdaságszerkezet kialakítása 

- a speciális táji, természeti, kulturális adottságok figyelembe vétele 

- az organikus gazdálkodás elősegítése 

- a tevékenység helyszíne a felhagyás után legyen ökológiailag helyreállítható 

- az ökológiai rendszer szerkezetének figyelembe vétele 

- zöldmezős beruházások elkerülése 

- tájképi sajátosságok figyelembe vétele 

- épített környezet megőrzése 

- helyi erőforrások használatából származó haszon egy részének 

visszacsatornázása a helyi közösségek fejlesztésébe (pl. a szociális 

szövetkezetek révén) 

A turisztikai beruházások specifikus szempontjai: 

- a hagyományokhoz illeszkedő szolgáltatások nyújtása 

- helyi eredetű termékek használata a szolgáltatás során, helyi termelésű 

élelmiszerek nyújtása 

- a szolgáltatás összhangja a helyes környezeti magatartással 

- helyi kultúra szellemi és tárgyi alkotásainak megismertetése 

 

Korábbi stratégiai dokumentumok tervezési, végrehajtási tapasztalatai 

 

A projekt megvalósításának területe három, egymással szomszédos járást foglal magában, a 

Bácsalmási, a Jánoshalmai és a Kiskunhalasi Járást. A konzorciumot vezető Bácsalmás Város 

Önkormányzata már korábban is részt vett foglalkoztatási partnerségben, így ott 

rendelkezésre állt a korábbi, 2007-ben készült stratégia: „Bácsalmási Foglalkoztatási 

Partnerség”című pályázat (ROP-3.2.1-05/1-2005-03-0007/34) támogatásával elkészült 
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Bácsalmási Foglalkoztatási PartnerségFoglalkoztatási Stratégia. A másik két járás esetében a 

Jánoshalma Város Településfejlesztési Koncepciója (2015) és a Kiskunhalas Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája (2015) dokumentumokat tudtuk felhasználni a korábbi 

stratégiai dokumentumok tervezési, végrehajtási tapasztalatainak feltérképezésénél. 

 

Az alábbiakban járásonként tekintjük át a korábban megfogalmazott stratégiákat, 

programot.  

 

Bácsalmási Járás 

A jövőkép 2007-ben így került megfogalmazásra: 

"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 interszektoriális 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" 

Forrás: Bácsalmási Foglalkoztatási Partnerség Foglalkoztatási Stratégia II. Stratégia, 2007. 

 

A 2007 és 2018 közti időszakot áttekintve, elmondhatjuk, hogy a fenti jövőképben leírtak 

megvalósultak, a térségi együttműködés, összefogás példaértékű lehet más térségek, járások 

számára is, és érdemes kiterjeszteni ezt a szomszédos járásokra, nagyobb területi egységben 

gondolkodva fejleszteni Bács-Kiskun megye déli részét, ahol hasonlóak a kihívások a 

gazdasági életben és a foglalkoztatás terén. A fiatalok elvándorlása, a népesség fogyása és a 

munkaerő-piac átrendeződése újabb feladatokat ró a térségi szereplőkre, tovább kell 

gondolni a fejlesztéseket.   

Az összefogásnak, és a három járásra kiterjedő fejlesztésnek, a jó gyakorlatok átvételének 

köszönhetően hatékonyabbak lesznek az intézkedések, amelyek várhatóan kihatással lesznek 

a térség népességmegtartó képességének javítására is. 
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A Foglalkoztatási stratégia célrendszere

 

Jövőkép

Stratégiai 

célok

1. Gazdaság- és infrastruktúra 

fejlesztés a Paktum térségben

2. Civil szektor fejlesztése és 

erősítése a kistérségben

3. Információáramlás 

elősegítése a foglalkoztatási 

szempontból érintett 

szervezetek és célcsoportok 

között

4. Humán-erőforrás fejlesztése 

és helyi tudásbázis 

létrehozása a kistérségben

1.1 Elhagyott, kihasználatlan 

ipari-, gazdasági területek 

funkcióba állítása

2.1 Önkormányzaton kívül más 

helyi szervező erő 

megteremtésének 

szorgalmazása

 helyi szakemberek 

humánerőforrásának kiaknázása

3.1 Hiányszakmák mesterek 

névjegyzékének létrehozása 

kistérségi szinten

4.1 Kisipari mesterségek 

elsajátításának ösztönzése

a fiatalok körében

1.2 Feldolgozó kapacitások 

növeléséhez infrastrukturális 

háttér biztosítása

2.2. Fiatalok bevonása a civil 

szervezetek működtetésébe

3.2 Módszeres kommunikáció - 

információ közvetítés gyakorlása 

4.2 Pályaválasztási tanácsadói 

rendszer kialakítása és 

működtetése

1.3 Elindítani a zöldség- 

gyümölcs termesztést a helyi 

intézmények konyháinak 

ellátása céljából

2.3 Best practice átvétele 

tapasztalt, jól működő civil 

szervezetektől

3.3 Munkaügyi központ 

szolgáltatásainak széleskörű 

megismertetése

4.3 Képzett fiatalok kistérségből 

való elvándorlásának 

csökkentése

1.4 Értékesítésben, 

piacszerzésben történő 

összefogás

3.4 Határmenti kapcsolatok 

további erősítése

3.4 Vállalkozói fórum 

létrehozása

4.4 Munkaképes korú lakosság 

készség- és 

képességfejlesztése

1.5 Szabadidő turizmus – 

vadászat, horgászat, 

természetjárás – lehetőségeinek 

fejlesztése 

3.5 Paktum további 

működtetése

"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 interszektoriális együttműködés keretében együtt dolgoznak a civil és önkrományzati szféra képviselőivel, miközben továbbra is 

megmarad a nemzetiségek és kisebbségek békés, kulturálisan nyitott együttélése, az esélyegyenlőség növelése mellett" 

Operatív 

célok
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Forrás: Bácsalmási Foglalkoztatási Partnerség Foglalkoztatási Stratégia II. Stratégia, 2007. 

 

Az előző stratégiában10 tervezett 
programok, projektek 

A tervezett projektek 
eredménye 

A tervezett projektek hatása Értékelés 

1. Mikro- és kisvállalkozások 
indulásához segítséget adó 
„inkubátorház” létrehozása és 
működtetése 

- Kezdő vállalkozások indulásához 
szükséges infrastruktúra 
biztosítása, szolgáltatások 
nyújtása 
-Több vállalkozás 
letelepedéséhez szükséges, 
közösen használható, nagyobb 
alapterületű, felhagyott területek 
átépítése a betelepülők 
igényeinek megfelelően. 

- A térség gazdasági fejlődésének 
előmozdítása 
- A kihasználatlan eszközállomány 
újbóli felhasználása 
- A térség foglalkoztatási 
lehetőségeinek javítása 

Az inkubátorház nem jött létre, 
és jelenleg nem mutatkozik rá 
igény.  
Az ipari parkban rehabilitációs 
foglalkoztatás valósult meg és 
jelenleg is zajlik. Ezáltal az egyik 
legnehezebb helyzetben lévő 
társadalmi csoport is lehetőséget 
kap a munkavállalásra. A 
rehabilitált munkavállalók 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
tapasztalatok megvitatásra, 
terjesztésre érdemesek jelen 
projektben is. A rehabilitált 
célcsoportnál bevált, munkahelyi 
beilleszkedést szolgáló 
módszerek az egészséges 
munkatársak esetében is 

                                                           
10

Bácsalmási Foglalkoztatási Partnerség Foglalkoztatási Stratégia II. Stratégia, 2007 
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alkalmazhatók. 

2. Vegyes profilú zöldség-
gyümölcs feldolgozó és 
különleges funkcionális 
élelmiszertermékeket előállító 
üzem kialakítása 

- Egyéni kis- és 
középvállalkozások és a családi 
gazdaságok, őstermelők 
gazdasági tevékenységének 
növelése 
- Szövetkezésekre alapozott 
termelésszervezés 

- A térség gazdasági 
teljesítményének emelése 
- A termékek feldolgozásával a 
térség jövedelemtermelő 
képessége fokozódjon. 
- A térség foglalkoztatási 
problémainak enyhítése 

Az előző foglalkoztatási paktum 
projektben megvalósultak a 
tervezett képzések (pl. 
savanyító), a kiképzett 
munkavállalókat többnyire a 
helyi szociális szövetkezetek 
alkalmazzák. Az élelmiszerek 
feldolgozottsági foka azonban 
még mindig elmarad a 
kívánatostól. További 
képzésekre, foglalkoztatásra van 
szükség.  

3. Pilot projekt keretében a 
kender sokoldalú felhasználását 
bemutató „kender-ház” 
létrehozása 

- A mezőgazdasági és feldolgozási 
ismeretek bővítése egy konkrét 
területen 
- Megalapozni a feldolgozó 
vertikum kialakítását a térségben 
- A beruházási projektet 
megvalósító társaság partneri 
körének felkutatása 
A fenntartható fejlődés 
mibenlétének bemutatása a 
közösségnek 

- A helyi termelési potenciál 
kihasználása 
- A mezőgazdasági termelés és 
feldolgozás diverzifikálásához 
való hozzájárulás 
- A fenntartható fejlődés 
elősegítése 
- A térség foglalkoztatási 
lehetőségeinek javítása 

A kenderfeldolgozás újraindítása 
más térségben indult meg. 
Jelenleg nincs rá igény, hogy 
Bácsalmáson vagy a környékén 
legyen. 

4. Erdészeti csemete-ültetvény 
létesítése a helyi telepítési 
igényekkel összhangban 

- Jövedelemtermelés 
- A munkanélküliség csökkentése 
- A szaktudás és a termőföld adta 

- A helyi termelési potenciál 
kihasználása 
- Az erőforrások kiáramlásának 
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lehetőségek kihasználása 
- Energiatermelés és 
környezetvédelem 

fékezése 
- A helyi foglalkoztatási 
lehetőségek javítása 
- Környezettudatos viselkedés 

5. Térségi kertészeti 
termesztéseket szervező, piacra 
jutást biztosító, értékesítő 
szervezet létrehozása 

- Egyéni és vállalkozói jövedelem 
előállítása a termelés és 
értékesítés együttes vitelével 
- A térség termelési, 
kereskedelmi kultúrájának 
emelése 
-A munkanélküliség csökkentése 

- A helyi termelési potenciál 
kihasználása 
-A térség gazdasági 
teljesítményének emelése 
-A térség foglalkoztatási 
lehetőségeinek javítása 

A piacra jutás és marketing 
területén tovább kell fejlődni, az 
eddig tapasztalatok 
felhasználásával. A termékek jó 
minőségűek, az értékesítésen 
azonban javítani kell. 

6. Térségi fejlesztéseket 
előkészítő és lebonyolító 
szervezet létrehozása és 
működtetése 

- Egészséges korösszetételű 
lebonyolító szervezet létrehozása 
- Pályakezdő fiatalok és tapasztalt 
idősebb szakemberek együttes 
munkavégzése 

- A foglalkoztatás növelése 
- A helyi humánkapacitás 
tevékeny alkalmazása 
- A térségi fejlesztések alakítása, 
a bennük való aktív részvétel 

Elhivatott csapat dolgozott eddig 
a fejlesztéseken, akik ezen 
projekt keretében kiegészültek 
újabb szakemberekkel, hogy ne 
legyen kapacitás hiány.  

7. Szabadföldi zöldségtermesztés 
megszervezése elsősorban a 
kistérségi belső szükségletek 
megteremtésére 

- A munkanélküliség csökkentése 
szerződésre alapított 
önfoglalkoztatással 
- A termelés és felvásárlás 
összhangjának megteremtése 
- Jövedelemtermelés  
- A termőterület és a szaktudás 
alkalmazása 

- A helyi foglalkoztatási 
lehetőségek javítása  
- Az erőforrások kiáramlásának 
mérséklése 
- A helyi termelési potenciál 
kihasználása 

Helyi termék, helyi munkaerő: 
kiváló példával szolgálhat más 
településeken, járásokban.  

8. Jól megközelíthető, forgalmas 
helyen kialakított térségi 
igényekhez rugalmasan alakított 

- Segíteni a tanácsot kérőket 
problémáik megoldásában 
- A felmerült problémás ügyek 

- Az információhoz jutás 
feltételeinek elősegítése 
-A térség gazdasági, társadalmi 

A személyes elérhetőség, 
felkereshetőség nagyon fontos. A 
helyben, helyiekkel szolgáltatás 
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információs pont működtetése elintézése, vagy útbaigazításos 
segítségnyújtás 

fejlődésének szolgálata 
-Az ügyintézésekkel eltöltött 
veszteségidők csökkentése 

nagy hozzáadott értéket hordoz. 
A jelenlegi projekt keretében is 
vannak helyi irodák, így 
Bácsalmás mellett Jánoshalmán 
és Kiskunhalason is fel tudják 
keresni az érdeklődők az 
ügyfélszolgálatot. 

9. Közösségi célú tájékoztatást és 
kereskedelmi célt szolgáló rádió 
létrehozása és működtetése 

- Hiteles tájékoztatás a térség 
eseményeiről 
-A gazdasági élet szereplőinek 
tanácsadások közvetítése 
- Különböző rétegműsorok 
segítségével a teljes 
lakónépesség bekapcsolása a 
közösségi életbe 
-Kereskedelmi célú hirdetések 
közvetítése a rádió 
fenntartásához 

- A térség gazdasági-társadalmi-
kulturális fejlődésének segítése 
-A térségi identitástudat, a 
lokálpatriotizmus magjának 
elvetése 
- A térségi összetartozás ápolása 
a határ két oldalán élő 
nemzetiségek között 

Korábban volt már tervezve a 
helyi rádió gondolata 
Bácsalmáson. A tájékoztatás 
érdekében fontos lenne egy 
rádió létrehozása, ahol a helyi 
hírekről tájékozódhatnának az 
emberek. Érdemes lenne 
megfontolni a rádió interneten 
keresztül történő üzemeltetését. 

10. A térségi gazdasági és 
társadalmi igényeket figyelembe 
vevő felnőttképzések és 
átképzések megvalósítása 

- Kiképzett, betanult munkaerő 
az újonnan létrejövő 
vállalkozások tevékenységéhez 
-Az oktatói bázis helyi 
kialakításával növekszik a helyi 
képzett szakemberek és tanárok 
száma 

- A térség humánerőforrásának 
fejlesztése a foglalkoztathatóság 
érdekében 
- A foglalkoztatási lehetőségek 
bővítése 
- A térségi oktatói kapacitás 
profiljának igazítása az 
igényekhez 

Felnőttképzés zajlott a korábbi 
projektben, amely minta értékű 
lehet más projektek számára. 
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Jánoshalmi járás 

A jövőkép az alábbiak szerint került megfogalmazásra 2015-ben: 

 

„Jánoshalmán, középtávon a gazdasági fejlődésnek köszönhetően nő a település 

népességvonzó képessége, és csökken a népesség fogyásának üteme. A város folyamatosan 

bővülő munkaerő piaca megfelelő lehetőséget teremt elfogadható életkörülmények 

megteremtéséhez.” 

 

„A település térségi szerepe az elérhető szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztésén 

keresztül tovább erősödik. A városban működő kis- és középvállalkozások helyi beszállítói 

köre hozzájárul a város és vonzáskörzetének gazdasági integrációjához.” 

Forrás: Jánoshalma Város Településfejlesztési Koncepciója, 2015 

 

A városban megvalósult üzleti alapinfrastruktúra fejlesztéseknek köszönhetően Jánoshalma 

vonzóbb hely lett a vállalkozások számára, de számos területet kell még fejlesztenie, hogy a 

munkahelyek számának növekedése reális elvárás legyen. A lezajlott és folyamatban lévő 

infrastruktúra fejlesztések mellett a közösség- és humánerőforrás-fejlesztés mellett is 

döntött a város. Ez utóbbiakra a Foglalkoztatási Partnerség projekt keretében is lesz mód. A 

fiatalok helyben maradását elősegítheti a fejlettebb gazdaság, jó munkahelyek, pezsgő 

közösségi élet.  
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Jánoshalma városfejlesztési célrendszere
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Forrás: Jánoshalma Város Településfejlesztési Koncepciója, 2015 

 

Az előző stratégiában, 
településfejlesztési 

koncepcióban11 meghatározott 
célok és beavatkozások 

A tervezett projektek 
eredménye 

A tervezett projektek hatása Értékelés 

Fejlett helyi gazdaság 
kialakítása, jelentősebb számú 
minőségi munkahely 
létrehozásával 
- helyben működő vállalkozások 
együttműködésének támogatása 
- a jelentősebb hozzáadott 
értéket képviselő termékeket 
előállító cégek betelepülésének 
támogatása 
- a helyi üzleti környezet 
infrastrukturális elemeinek 
minőségi fejlesztése 
- a térségi beszállítói hálózatok 
erősítése, igényeiknek 
megfelelően a képzési rendszer 
továbbfejlesztése 
- az agrár-feldolgozóiparhoz 
kapcsolódó beruházások 

- Vállalkozások közötti 
együttműködés, összehangolt 
fejlesztések, jó gyakorlatok 
megosztása 
- Magasabb hozzáadott értéket 
képviselő beruházók 
megjelenése 
- Az üzleti infrastruktúra bővülése 
 
 
 

- Helyi gazdaság dinamizálódik 
- Középtávon javul a városi 
népesség foglalkoztatási helyzete 
- Megindul városból elköltözők 
visszavándorlása 
 
 

A város rendelkezik fejlett üzleti 
infrastruktúrával, új betelepülő 
cégeket várnak. Az üzleti 
környezet további fejlesztését 
tervezik. A telepítési tényezők 
kedvezőbbé válása új 
munkahelyek teremtéséhez 
vezethet, amelyre nagy szükség 
van, hiszen a térségen belül itt a 
legnagyobb az álláskeresők 
aránya.  
A gazdaság fejlődéséhez 
hozzájárulhat a cégek közötti 
együttműködés is, amelyet jelen 
projekt is elősegít. 

                                                           
11

Jánoshalma Város Településfejlesztési Koncepciója, 2015 
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- a turisztikai ágazatban rejlő 
lehetőségek hatékonyabb 
kiaknázása 

Humán szolgáltatások 
infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése, a közösségi kohézió 
erősítése a helyi társadalomban 
- a humán közszolgáltatások 

infrastrukturális fejlesztése 
- a kiszolgáltatott társadalmi 

rétegek integrációjának 
erősítése 

- megfelelő lakhatási 
körülmények biztosítása a 
rászoruló társadalmi rétegek 
számára 

- közösségi programok, a helyi 
identitást erősítő események 

- A szolgáltatás igényeinek 
megfelelő infrastruktúra 

- Humánszolgáltatások 
nyújtása 

- Lakhatás biztosítása 
rászorulóknak 

- Közösségi programok 
szervezése 
 

 

- Jobb munkakörülmények 
között motiváltabb 
munkatársak, bizakodóbb 
ügyfelek 

- Az ügyfelek személyes 
fejlődése 

- A szegregációval sújtott 
csoportok életminőségének, 
lakásviszonyainak kedvező 
változása 

- Összetartó közösség, helyi 
identitástudat kialakulása, 
fejlődése 

 

A települési szolgáltatások 
minőségi fejlesztése 
meghatározó a városról alkotott 
összkép szempontjából. Amint az 
adatok tanúsítják, a város 
népessége jelentősen csökkent 
az elmúlt időszakban, 
Jánoshalma számos fiatalt, 
magasan kvalifikált szakembert 
elvesztett. A lakosság és a 
magasabban képzett munkaerő 
megtartásának egyik eszköze a 
meglévő szolgáltatások 
minőségének további fejlesztése, 
igény szerinti bővítése lehet, 
amelyhez szorosan kapcsolódik a 
közintézmények infrastrukturális 
állapota, gazdálkodási és 
fenntartási szempontból pedig 
energia hatékony működtetésük 
biztosítása. 
A jelen projekt keretében 
szervezett humánszolgáltatások 
hozzáadott értéke az, hogy 
három járásban működnek, és 
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szükség esetén tudnak 
egymásnak segíteni közös 
problémamegoldással, 
esetmegbeszéléssel, jó 
gyakorlatok megosztásával. 

Települési infrastruktúra 
hálózatos fejlesztése 
- települési közlekedés 

fejlesztése, környezetbarát 
mobilitás feltételeinek 
megteremtése 

- kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztése 

- belvárosi parkoló kapacitás 
bővítése 

- Jobb utak, csomópontok 
- Kerékpárutak 
- Környezetbarát közlekedés 

lehetőségei 
- Több parkoló jön létre a 

belvárosban 

- A jól megközelíthetőség 
hozzájárul a gazdaság 
fejlődéséhez 

- A fejlettebb gazdaság több 
embert helyben tart 

- A jó közlekedési viszonyok 
motiválóan hatnak az 
emberek helyben maradására 
vagy ide költözésére 

A közlekedés minősége, a 
telephely jó elérhetősége fontos 
telepítési tényező a 
vállalkozásoknál, így ha 
megfelelő az elérés minősége, 
akkor munkahelyeket 
teremtenek ott a cégek, 
amelynek pedig 
népességmegtartó ereje van 
csakúgy, mint az élhető, jól 
közlekedhető városnak, 
térségnek. 

A közösségi terek fejlesztése, a 
zöldfelületek funkcionális 
fejlesztése 

- Közösségi terek jönnek létre, 
alakulnak át 

- A települési környezet 
minőségi javítása következik 
be 

- Zöldfelületek funkcionálisan 
fejlődnek 

- A közösségi terekben történő 
találkozások, közös 
tevékenységek 
összekovácsolják az 
embereket, összetartó 
közösség jön létre 

- A kellemesebb lakókörnyezet 
helyben maradásra ösztönzi a 
lakosokat, és beköltözőket is 
ide vonzhat 

A megélhetés, a munkahely 
mellett egy ember számára 
nagyon fontos az is, hogy milyen 
környezetben lakik, van-e olyan 
közösség, amelyhez tartozhat, és 
olyan hely, ahol találkozhatnak. 
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Kiskunhalasi Járás 

 

 

Kiskunhalas Város Jövőképeaz alábbiak szerint került megfogalmazásra(2030-ra): 

 

„A város gazdag táji, természeti, gazdasági és épített örökségét megőrző, sokoldalú 

adottságait a gazdaság és a társadalom megújítására fordító, élénk közösségi és kulturális 

élettel rendelkező alföldi város.” 

 

A város népességmegtartó és vonzó képességének növelése a fokozódó természetes fogyás 

és a fiatal népesség elvándorlása miatt kiemelt cél, így átfogó célként az életminőség 

javítását szükséges megfogalmazni. A 3. átfogó cél tartalmazza a társadalmi különbségek 

csökkentését is, melyet az egyes társadalmi csoportok fokozódó leszakadása indokol.  

A Jövőképben és az Átfogó célokban megfogalmazott törekvések a városfejlesztés legfőbb 

problémáira koncentrálnak. Ezen átfogó célkitűzések megvalósulását a tematikus célokban 

megfogalmazott részletes fejlesztési célok segítik elő. 

 

Forrás: Kiskunhalas Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2015. 
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Kiskunhalas Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 
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Forrás: Kiskunhalas Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2015. 

Az előző (jelenleg hatályos) 
településfejlesztési 

stratégiában12 meghatározott 
célok és beavatkozások 

A tervezett projektek 
eredménye 

A tervezett projektek hatása Értékelés 

Versenyképes és innovatív 
gazdaság 
helyi és térségi erőforrásokra 
támaszkodva 
 

- A stratégiában 
meghatározott gazdaság 
fejlesztés megkezdődött, a 
változó körülmények 
monitorozása és a tervek 
felülvizsgálata folyamatos, a helyi 
erőforrások mellett a járás és a 
szomszédos járások erőforrásait 
felhasználva zajlik az 
együttműködés, melynek jó 
példája jelen projekt is 
- Összehangolt térségi 
fejlesztések, egymástól tanulás, 
a humán kapacitások 
optimálisabb felhasználása, 
kiegyenlítése 

- kis és középvállalkozások 
sokoldalú támogatása 
- A gazdálkodáshoz 
szükséges képzett és aktív helyi 

- Versenyképes, innovatív 
gazdaság 

- Magasabb profit 
- Magasabb munkabérek 
- Vonzóbb munkahelyek 
- Élhetőbb, vonzóbb 

települések  
- Munkáltatói igényekhez 

illeszkedő munkaerő 
rendelkezésre állása 

- Csökkenő elvándorlás 

Kiskunhalas város 
Településfejlesztési Stratégiája 
nemcsak a városra terjed ki, 
hanem térségi szemléletet 
tükröz. Pontszerű fejlesztés 
helyett a térségi beágyazódást, a 
környező településekkel való 
kapcsolódást, együttműködést 
helyezi előtérbe.  
Az ITS átfogó célja összhangban 
van a három járásra kiterjedő 
Gazdaságfejlesztési és 
foglalkoztatási paktum 
projekttel, amely pénzügyi 
eszközöket is rendel a célok 
eléréséhez. 
Jelentős probléma, hogy a 
kiskunhalasi vállalatok kevés 
hozzáadott értéket termelnek. 

                                                           
12

Kiskunhalas Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2015 
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munkaerő biztosítása 
-  

Ökológiai fenntarthatóság 
erősítése, a klímaváltozásra való 
felkészülés 

- Stratégiai szinten 
foglalkozik a település és a térség 
a fenntarthatósággal. Jelentős 
figyelmet kap ez a terület. 
- A fejlesztések során, 
projekt szinten is megjelenik e 
téma. 

- Élhetőbb környezet 
- Biztosabb termelési 
alapok 
- Elvándorlás csökkenése, 
visszaköltözés ösztönzése 

A gazdaság szempontjából is 
fontos az ökológiai 
fenntarthatóság, amely egyes 
vállalkozások termelését 
közvetlenül érinti, míg mások 
működését közvetve 
befolyásolja. Jelen projekt 
keretében horizontális 
szempontként érdemes 
figyelembe venni a 
fenntarthatóságot. 

Az életminőség javítása, a 
társadalmi különbségek 
csökkentése 

- Jobb életminőség - Társadalmi csoportok 
leszakadásának mérséklése 
 

A munkahellyel nem rendelkező 
emberek jelentős része, 
segítséggel munkába helyezhető. 
A munkavállalásra való 
felkészítés (mentorálás, 
tanácsadás, képzés, közösségi 
programokba bevonás) és a 
beilleszkedés segítése, majd az 
utánkövetés hatékony 
támogatást adhat az önmagától 
elhelyezkedni nem tudó 
személynek. 

Turisztikai potenciál kihasználása 
- megfelelő számú és 

- Színvonalas szálláshelyek 
létesítése 

- A megvalósuló 
színvonalas szolgáltatások híre 

Bár a turizmus fejlesztése az 
elmúlt években is cél volt, a 
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színvonalú szálláshely kialakítása 
szükséges 
- külföldi vendégek száma 
növelendő 
- a fürdő és a kórház 
fejlesztésével Termálfürdő- és 
Gerontológiai Központ kialakítása 
a cél, hogy gyógyturisztikai 
célponttá váljon a város és új 
munkahelyeket teremtsenek 
- turisztikai attrakciók 
gazdagítása helyi értékek 
védelmével 
- ökoturizmus fejlesztése: 
külterületi lovas turizmus 
fellendítése és természetvédelmi 
területek látogatásának 
növelése, tanyasi turizmus, 
vadászturizmus fejlesztése 
- a város vonzerejének 
növelését szolgáló turisztikai 
nagyrendezvények támogatása. 
- a turisztikai marketing 
javítása 

- Turisztikai attrakciók 
bővítése 
- Hatékonyabb turisztikai 
marketing tevékenység folytatása 
- Növekvő vendégforgalom 
- Új munkahelyek 
 
 
 

terjed, ami további vendégeket 
vonz Kiskunhalasra és a térségbe 
- A munkahelyek száma 
tovább növekszik 
- A növekvő 
vendégforgalom több bevételt 
eredményez a helyi 
vállalkozásoknak és nagyobb 
adóbefizetést az államnak, 
önkormányzatoknak 
- A többletbevételből 
tovább fejleszthető, szépíthető a 
térség 

vendégforgalom csökkent, ezért 
további fejlesztésekre van 
szükség, melybe a térségben 
előállított, magas minőségű 
termékeket is be kell vonni. 
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4. A STRATÉGIA PÉNZÜGYI TERVE 
Mellékletként csatolva 

5. VÉGREHAJTÁS 

5.1. Paktumtagok feladatainak és felelősségeinek lehatárolása, bemutatása 

 

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 TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 
azonosító számú projekt keretében 3 járásra kiterjedő helyi szintű foglalkoztatási paktum 
megkötését írták alá 2018. július 25-én. Az együttműködés 26 taggal jött létre. 
 
Az Együttműködési Megállapodás területi hatálya a Bácsalmási, Jánoshalmai és Kiskunhalasi 

járás településeinek közigazgatási területére terjed ki. 

Bácsalmás Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal és a Szenyorita Közhasznú Egyesület konzorciumi tagságával a Bácsalmási, 

Jánoshalmai, és Kiskunhalasi Járásra kiterjedő Foglalkoztatási Paktum) elnevezéssel 

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. 

A Foglalkoztatási Paktum által meghatározott cél az érintett járások gazdaságának és 

munkaerő-piacának fejlesztésében érdekelt felek támogatása és együttműködése által 

kialakított partneri hálózat működtetése, a járásokra kiterjedő foglalkoztatási stratégia és 
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rövidtávú akcióterv, valamint az ezekben megfogalmazott projektötletek megvalósítása, 

mellyel a partnerek a helyi, járási szintű foglalkoztatás bővítését kívánják elérni. 

Az Együttműködési Megállapodás célkitűzései kapcsolódnak az európai uniós és a nemzeti, 

valamint a megyei foglalkoztatáspolitikai célokhoz és a térség gazdaságfejlesztési 

elképzeléseihez: 

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

szereplők együttműködése a foglalkoztatási szint növelésére, a munkaerő 

minőségének és tudásának, foglalkoztathatóságának javítására; 

- 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 stratégia 

készítésében és céljainak elérésében; 

- 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); 

- 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 foglakoztatási 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; 

- helyi termék-és szolgáltatásfejlesztés. 
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A végrehajtás során alkalmazott alapelvek: 

 

- Alulról jövő kezdeményezés elve: a foglakoztatás szempontjából releváns 

kezdeményezések a térségekből indulnak ki. 

- Területi kiegyenlítődés elve: a foglalkoztatásban és a gazdasági fejlettségben 

megjelenő területi egyenlőtlenségek csökkentése, a helyben foglalkoztatás szintjének 

növelése. 

- Esélyegyenlőség elve: nők és férfiak, fogyatékkal élők és egyéb esélyegyenlőségi 

célcsoportok egyenlő munkaerő-piaci esélyének megteremtése. 

- Innováció elve: lehetőséget kell biztosítani a munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai 

problémák megoldásának új módszereihez. 

- Partnerség elve: minden releváns szereplő bevonása a közös stratégia kidolgozásába 

és megvalósításába. 

- Fenntarthatóság elve: gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból is 

fenntartható programok kidolgozása és megvalósítása, fenntartható 

intézményrendszer kialakítása. 

 

A Felek a Paktum szervezetrendszerét az alábbiakban határozták meg: 

Kiskunhalasi, Jánoshalmai, Bácsalmási Járási Foglalkoztatási Paktum Szervezet (a 

továbbiakban: Paktum Szervezet) 

Kiskunhalasi, Jánoshalmai, Bácsalmási Járási Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja (a 

továbbiakban: Irányító Csoport) 

Kiskunhalasi, Jánoshalmai, Bácsalmási Járás Foglalkoztatási Paktumirodája (a továbbiakban: 

Paktumiroda) 

A Megállapodás részét képezik a szerződő partnerek nyilatkozatai. A szerződő partnerek 

jelen Megállapodás aláírásával kijelentik, hogy annak tartalmával egyetértenek és a 

célkitűzések elérésében a nyilatkozataikban vállaltak megvalósításával szerepet vállalnak. 

A Foglalkoztatási Paktum Szervezet egy nyitott együttműködési szerveződés. A Támogatók 

köréhez bármikor lehet csatlakozni. A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni szándékozók 

támogató nyilatkozat aláírásával kinyilvánítják, hogy jelen együttműködési megállapodásban 

foglaltakkal egyetértenek. A csatlakozási szándékot az Irányító Csoportnak kell bejelenteni, 

amely azt a feltételek fennállása esetén elfogadja és biztosítja a Megállapodás aláírását. 

A járási és helyi szintű szereplők széles körű bevonása érdekében a paktum aláírói 

Foglalkoztatási Paktum Szervezet formában működnek. A Foglalkoztatási Paktum Szervezetet 

az Irányító Csoport elnöke hívja össze egy évben legalább 3 alkalommal. 

A Foglalkoztatási Paktum Szervezet az alábbi feladatokat látja el: 
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- Tagjai számára tájékoztatást nyújt a foglalkoztatást érintő országos, megyei, járásokat 

érintő és helyi folyamatokról, szabályozásokról, a Foglalkoztatási Stratégiáról. 

- Részt vesz a helyi szervezetek és a lakosság tájékoztatásában a Paktumban folyó 

tevékenységről, eredményekről. 

- Az Irányító Csoportot évente beszámoltatja az előző időszakban megvalósult 

foglalkoztatási programokról. 

- Áttekinti és értékeli a képzések, egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtását, a 

képzett célcsoportok elhelyezkedési mutatóit és a bértámogatások nyújtását. 

- Javaslatokat fogalmaz meg a következő időszakra vonatkozó Munkaterv 

összeállításához. 

- Biztosítja a munkaerő-piaci szereplők közötti információáramlást és a vélemények 

cseréjét. 

 

A paktumban foglaltak hatékony és eredményes végrehajtásáért az Irányító Csoport a 
felelős. 
Az Irányító Csoport: 
 

- információt gyűjt és megszervezi a Foglalkoztatási Paktum Szervezet tájékoztatását; 

- feldolgozza a Foglalkoztatási Paktum Szervezet ajánlásait; 

- elfogadja a Foglalkoztatási Paktum Szervezet ügyrendjét, éves munkatervét és 

költségvetését; 

- az Irányító Csoport képviseletének ellátása során a projektet érintő, támogatással 

kapcsolatos pénzügyi kötelezettséggel is járó döntéseket jóváhagyja; 

- kidolgozza az Irányító Csoport éves munkaprogramját és költségvetését; 

- koordinálja a munkaterv megvalósítását az érintett szervezetek között; 

- tájékoztatást ad a Foglalkoztatási Paktum Szervezet üléseken az egyes programok 

teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléséiről; 

- segíti a térségi partnerségi kapcsolatok fejlődését; 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a végrehajtás ütemét és értékeli a megvalósítást, a 

Foglalkoztatási Stratégiát, az elkészült gazdasági 

gyorsjelentéseket, munkaprogramot és projektterveket, valamint a Paktumirodán 

keresztül koordinálja az éves tervek megvalósítását; 

- meghatározza és folyamatosan ellenőrzi a Paktumiroda tevékenységét és jóváhagyja 

a beszámolóit; 

- a beérkezett támogató nyilatkozatok alapján dönt a Paktum Szervezethez való 

csatlakozások befogadásáról. 

Az Irányító Csoportnak 5 szavazati joggal rendelkező tagja van. 

Állandó meghívottak: az Irányító Csoportban szavazati joggal nem rendelkező szerződő 

partnerek. Az állandó meghívottak az Irányító Csoport ülésén tanácskozási joggal vehetnek 

részt. 
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A Megállapodás szervei működésének szabályait a Megállapodás Ügyrendje szabályozza. 

A Megállapodás koordinációját és menedzsmenti feladatait a Paktum Iroda végzi. A 

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

ellátására nem hoznak létre önálló jogi személyt. 

A Paktum Iroda feladatai: 

A) Projektek, pályázatok menedzselése 

• előkészíti és koordinálja a Megállapodás keretében működő projekteket, 
• információkat nyújt az Irányító Csoport számára a projektekben folyó munkáról, 
• az Irányító Csoport megbízásából és a helyi partnerek kezdeményezésére részt vesz 

pályázatok előkészítésben és lebonyolításában. 
 

B) Monitoring, értékelési tevékenység 

• monitorozza és értékeli a Megállapodás eredményeit, 
• összefoglaló jelentéseket készít az éves munkaprogram és költségvetés teljesítéséről 

és felhívja a figyelmet az eltérésekre. 
 
C) Az Irányító Csoport munkájával kapcsolatos adminisztratív és szakmai feladatok 

ellátása 

• ellátja az Irányító Csoport munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatokat (pl. 
ülések összehívása, jegyzőkönyv vezetése, döntések regisztrálása, Megállapodás 
tagjainak széleskörű tájékoztatása stb.),  

• biztosítja a Megállapodás szerveinek működési technikai feltételeit,  

• koordinálja a Megállapodásban folyó közös munkát,  

• biztosítja a nyilvánosságot, gondozza a Megállapodás honlapját,  

• gondozza a Megállapodás külső és belső kapcsolatait (határon átnyúló kapcsolatokat 
és más paktumokkal való kapcsolatokat is), 

• segíti a munkaterv megvalósulását, kezdeményezi a szükséges módosításokat 

 

D) Pénzügyi, személyzeti tevékenység 

• a Paktum Irodával kapcsolatos pénzügyi, személyzeti feladatok ellátása, 
• az Irányító Csoport működésével összefüggő pénzügyi feladatok ellátása, 
• az egyes projektek, pályázatok pénzügyeinek adminisztrációja. 
 
A megállapodást a projekt végrehajtási időtartamára (2018. 03. 01.-2021.10.31.), valamint az 

ezt követő 5 éves fenntartási időszakra kötötték meg. 

A megállapodáshoz - annak aláírásával - minden olyan szervezet csatlakozhat, amely a 

célkitűzésekkel egyetért, és aktívan részt kíván venni azok megvalósításában. A csatlakozási 

szándékot az Irányító Csoportnak kell bejelenteni, amely - azt a feltételek fennállása esetén - 

elfogadja és biztosítja a megállapodás aláírását. 
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5.2 Partnerség 

 
A helyi foglalkoztatási partnerség formailag az együttműködési megállapodás aláírásával jött 
létre. A foglalkoztatási partnerség tagjai pénzügyi, szakmai és egyéb (pl. tárgyi) erőforrásokat 
biztosítanak a program megvalósításához, és közösen megállapodtak arról, hogy az egyes 
partnerek hogyan, milyen módon járulnak hozzá a közös célok eléréséhez. A projekt során a 
széles körű helyi együttműködés megszervezése azzal a céllal történik, hogy minél 
pontosabban azonosításra kerüljenek a térség foglalkoztatási szempontból eredő problémái, 
illetve a rendelkezésre álló helyi erőforrás bevonása a közös foglalkoztatási stratégia, 
jövőkép kialakítása és megvalósítása érdekében.  
A pályázó Bácsalmás Város Önkormányzata a Bácsalmási, jánoshalmai és Kiskunhalasi 
járásokban tevékenykedő, foglalkoztatás szempontjából releváns kulcsszereplőket 
összefogva tervezi megvalósítani a gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködési 
programot.  
A szakmai feladatokat a három konzorciumi tag saját hatáskörben valósítja meg a 
Megvalósíthatósági tanulmány 2.3. fejezetben részletesen bemutatottak szerint. 
A projektmenedzsment fő feladata a Támogatói Okiratban, Szerződésben rögzített 
tevékenységek irányítása és összehangolása, annak érdekében, hogy a projekt elérje célját.  
A projektmenedzsment ellátásáért a Bácsalmás Város Önkormányzata felelős (kiemelve a 
projekt előrehaladásához szükséges dokumentumok elkészítését, mint az időközi 
beszámolók, kifizetési igénylések, esetenként szükséges változás-bejelentések, valamint a 
szintén esetleges közbeszerzési és beszerzési dokumentáció kezelése).  
Mind a három konzorciumi tag feladata a kapcsolattartás és egyeztetés -a konzorciumon 
belüli együttműködés, folyamatos kapcsolattartás mellett- a projekt külső szakértőivel, a 
projektbe bevont munkáltatókkal (különös tekintettel a kkv-kat tömörítő érdekképviseleti 
szervezetekre), az érintett szakmai szervezetekkel, mint a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Munkaerőpiacért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága és a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara. Továbbá figyelembe kívánja venni a térségben működő civil valamint szakmai 
szervezetek véleményét is.  
A foglalkoztatási partnerség két szinten jelenik meg:  
1. Konzorciumi szint  
Mivel a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában nyílt lehetőség, a 
projekt megvalósítása érdekében Bácsalmás Város Önkormányzata konzorciumi 
megállapodást kötött az állami foglalkoztatási szervként eljáró Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatallal és a Szenyorita Közhasznú Egyesülettel. 
.  
A projekt megvalósítása során a megvalósíthatósági tanulmányban ismertetett „A” 
főtevékenységek megvalósításáért jellemzően Bácsalmás Város Önkormányzata, a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal és a Szenyorita Közhasznú Egyesület. felel, a „B” 
főtevékenységek teljesüléséért pedig a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és a Szenyorita 
Közhasznú Egyesület.  
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Paktum partnerség szintje  
A foglalkoztatási partnerség széleskörű 26 fős taglétszámmal jött létre.   
 
A projekt megvalósításáért felelős döntéshozó és végrehajtó szervezetek:  
Paktum Irányító Csoport: 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 
paktumiroda, a munkaerő-piaci iroda munkatársai, valamint külső szakértők és a paktum 
partnerséget reprezentáló stratégiai partnerek szakmai képviselői alkotják.  
Paktum Döntéshozó Testületet: 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 hatáskörébe tartozó 2 fős iroda, 1 fő 
szakmai vezetővel és 1 fő partnerségi koordinátorral. Tevékenységük egyrészt a szakmai 
koordinációt foglalja magában, emellett folyamatos kapcsolatot tart a többi szakmai 
csoporttal is.  
Projektmenedzsment: 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 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. 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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MELLÉKLETEK 

Költségvetés excel táblázatként csatolva 

A térségben megvalósuló nyertes pályázatok listája excel táblázatként csatolva 

Partnerségi egyeztetés dokumentumai: véleményező anyagok, jegyzőkönyv 

Helyzetelemzés 

 


