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A Foglalkoztatási paktum akcióterve 

A stratégia céljainak eléréséhez szükséges tevékenységeket az akcióterv mutatja be részletesebben és 

strukturált formában. A stratégiához készült akcióterv célja, hogy az összes kívánatos beavatkozás-

típust összegyűjtse, amely a stratégia elkészítésének időpontjában ismert, kialakult.  

Ez a dokumentum szolgál alapjául a Paktumiroda által éves kitekintésben készülő és az IB által 

elfogadott éves akciótervnek, amely előfordulhat, hogy adott évben az alábbi listának csak bizonyos 

elemeit tartalmazza, ugyanakkor itt nem szereplő, de az együttműködés eredményeként kialakult 

további intézkedések, akciók is bekerülhetnek egy-egy adott év akciótervébe. 

Az alábbiakban a stratégia 3 specifikus célja, és az azokon belül meghatározott beavatkozási területek 

szerinti bontásban mutatjuk be a célok megvalósításához szükségesnek vélt tevékenységeket, 

akciókat, megjelölve azok felelőseit, közreműködőit és érintettjeit. 

 

 A GAZDASÁG DIVERZIFIKÁLT FEJLESZTÉSE 

I.1. Gazdasági aktivitás bevonzása térségi adottságokat és Pest megye közelségét kihasználva 

akció megnevezése I.1.1. Ingatlankataszter létrehozásának segítése 

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség a megyei foglalkoztatási együttműködés létrehozására 
irányuló projekt keretében kereshető, kategorizált és képekkel ellátott adatbázist 
(ingatlankataszter) hoz létre a megyében rendelkezésre álló, ipari fejlesztésekhez, 
beruházásokhoz alkalmas területekről. A többnyelvű, kereshető honlapon nyilvánosságra 
hozott ingatlanlista célja, hogy megkönnyítse a beruházási helyszínt kereső vállalatok 
számára a megfelelő adottságokkal rendelkező telephelyek kiválasztását és ezzel elősegítse 
a munkahelyeket létrehozó új termelő tevékenységek, foglalkoztatók térségbe települését. 

A kataszter létrehozása azonban jelentős információgyűjtést és szervezést igényel, amelyhez 
elengedhetetlen a helyi paktum és annak helyismerettel és információkkal rendelkező 
szakértőinek, tagjainak a közreműködése. A Paktumiroda koordinációjában megvalósuló 
tevékenység a következőket foglalja magában: 

• ipari fejlesztésekhez, termelő tevékenységekre irányuló beruházásokhoz alkalmas 
ingatlanok feltárása, azonosítása a helyi paktum hatálya alá tartozó településeken, 

• az ingatlanok tulajdonosainak azonosítása, megkeresése és hozzájárulásuk megszerzése 
ahhoz, hogy a terület megjelenjen az ingatlankataszterben, 

• az ingatlanokra vonatkozó releváns információkat a megyei paktum keretében összegyűjtő 
és rendszerező szakértők munkájának segítése a releváns adatok és információk 
megadásával, képek és térképek rendelkezésre bocsátásával. 

A Paktumiroda az ingatlankataszter megvalósítása során együttműködik a megyei 
paktumirodával. Kommunikálja a helyi paktum hatálya alá tartozó települések vezetői felé 
az ingatlankataszter létrehozására irányuló tevékenység célját és jelentőségét, kéri 
segítségüket a fent felsorolt tevékenységekben. A beazonosított ingatlanokra vonatkozó 
adatok rendszerezését, adatbázisba rendezését és az ingatlankataszter elkészítését 
természetesen a megyei paktum keretei között finanszírozott szakértők végzik el. 
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felelős Paktumiroda 

közreműködők 

▪ paktumszervezet gazdaságfejlesztési tevékenységért felelős 
dolgozói 

▪ ipari parkok 
▪ ipari fejlesztésre alkalmas területek tulajdonosai 

(önkormányzatok, vállalatok, magánszemélyek) 
▪ a két járás önkormányzatai, azok vezetői 

érintettek 
▪ járási hivatalok földhivatali osztályai 
▪ közműszolgáltatók 
▪ építési és további hatóságok 

ütemezés 
Az akcióterv elfogadását követően 

azonnal meg kell kezdeni az 

információgyűjtést. 

A tevékenység folyamatos, 
hiszen az ingatlankatasztert és 
az abban szereplő információkat 
időről-időre frissíteni, 
aktualizálni kell. 

 

akció megnevezése I.1.2. Kiemelt beruházási célpontok marketingjének elősegítése 

Az ingatlankataszterben megjelenített ingatlanokra vonatkozó információkon túl kívánatos 
azok környezetét – települési és környező településeken elérhető szolgáltatások, közlekedési 
hálózat – megfelelően bemutatni. Ehhez a befektetés-ösztönzési szempontok mentén 
elkészített, képekkel és ábrákkal is illusztrált, igényes települési, térségi tájékoztatókat kell 
készíteni a jelentősebb beruházásokat fogadni képes ingatlanok környezetéről. Az 
elektronikus formátumban készülő tájékozatók több nyelvre lefordítva kerülnek majd be az 
ingatlankataszterbe, ám a települések honlapjára is felölthetők, illetve csatolmányként e-
mailben is elküldhetők.  

A tájékoztatók elkészítéséhez az ingatlankataszter készítéséért felelős megyei paktumiroda 
ad pontos iránymutatásokat. Az érintett önkormányzatok feladata a megfelelő információk, 
térképek és képek átadása, míg a tájékoztatókat a Paktumiroda munkatársai készítik el. 

Az elektronikus dokumentumok kiegészíthetők a települések által a projekt végrehajtásának 
időszakában készítendő drónfelvételekkel (illetve azokra mutató aktív linkekkel). A 
Paktumiroda feladata, hogy eljuttassa a drónfelvételeket készíteni kívánó települések felé a 
befektetés-ösztönzési célú használathoz szükséges szempontokat, segítse és ösztönözze a 
települések vezetőit, hogy kifejezetten befektetés-ösztönzési célra használható, 
megfelelően összevágott felvétel/kiszerelés is készüljön (akár többnyelvű, orientációt segítő, 
tájékoztató feliratokkal, ahol releváns ott az ipari területek fejlesztését követően). E 
felvételeket az önkormányzatok honlapjukon nyilvánosságra hozhatják, de ahhoz 
hozzáférést biztosíthatnak az ingatlankataszter számára is. 

A megyei paktumiroda által koordinált befektetés-ösztönzési tevékenység keretében olyan 
körutak, látogatások („study-tour”) szervezésére kerül sor, amelyen részt vesznek az 
országos, illetve ágazati szintű befektetés-ösztönzési tevékenységekért felelős intézmények, 
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illetve kompetens nemzetközi tanácsadó cégek szakérői. E látogatások előkészítéséhez 
kapcsolódó feladatok megvalósításában – a megyei paktumirodával egyeztetve, annak 
iránymutatásai szerint – a Paktumiroda gazdaságfejlesztésért felelős munkatársai működnek 
közre.  

felelős Paktumiroda 

közreműködők 

▪ paktumszervezet gazdaságfejlesztési tevékenységért felelős 
dolgozói 

▪ megyei paktumiroda 
▪ az ingatlankatasztert készítő szakértők 
▪ ipari parkok és nagyobb ipari fejlesztésekre alkalmas területek 

tulajdonosai 
▪ a releváns területeken illetékes önkormányzatok 
▪ drónfelvételt készítő szakértők 

érintettek 

▪ települési közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
▪ szomszédos/környező települések intézményei 
▪ adatokat, információkat szolgáltató szervezetek, hatóságok, 

hivatalok 
▪ országos szintű befektetés-ösztönzési intézményrendszer és 

annak szakértői 
▪ beruházások előkészítésében közreműködő szakértők, 

tanácsadók 

ütemezés 
Az akcióterv elfogadását követően 

azonnal meg kell kezdeni az 

információgyűjtést. 

A tevékenység folyamatos, 
egyrészt mivel a nagyobb 
beruházásokra alkalmas 
területek fejlesztése 
folyamatosan zajlik, másrészt a 
tájékoztatókon szereplő 
információkat időről-időre 
frissíteni, aktualizálni kell. 

 

akció megnevezése I.1.3. Befektetés-ösztönzési kézikönyvhöz kapcsolódó képzés  

A megyei paktumiroda befektetés-ösztönzési kézikönyvet készít, ami bemutatja a beruházási 
folyamatot, a beruházók elvárásait, a beruházási intézményrendszert és segít láttatni a 
befektetés-ösztönzési tevékenység szerepét, jelentőségét a beruházások előkészítésében, 
bevonzásában. A kézikönyv tartalmának és a megyei befektetés-ösztönzés 
intézményrendszerének megismertetésére a megyei paktumiroda workshopokat szervez a 
helyi Paktumirodával együttműködve, hogy a térség releváns szereplői (önkormányzati 
vezetők, ingatlantulajdonosok, hatóságok) számára. E rendezvények lehetőséget 
biztosítanak a befektetés-ösztönzésben résztvevő munkatársak személyes megismerésére, 
valamint az információcserére. 
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E workshopok résztvevői körének meghatározása, meghívása, az előkészítésben, 
szervezésben és lebonyolításban való közreműködés a Paktumiroda és a gazdaságfejlesztési 
referensek feladata. 

felelős Paktumiroda 

közreműködők 

▪ megyei paktumiroda 
▪ paktumszervezet gazdaságfejlesztési tevékenységért felelős 

dolgozói 
▪ önkormányzatok képviselői, vezetők 
▪ ipari fejlesztésre alkalmas területek tulajdonosai 

(önkormányzatok, vállalatok, magánszemélyek) 
▪ hatóságok 

ütemezés 
A megyei paktumiroda által készítet kézikönyv elkészítését követően, 

várhatóan 2018. 2. negyedévében. 

 

akció megnevezése 
I.1.4. Pest megyében (és más fejlettebb régiókban) működő 
KKV-k megszólítása, telephelyváltásának ösztönzése, 
informálása 

A megyébe településsel elérhető előnyöket hangsúlyozó és az azzal kapcsolatos félelmeket, 
előítéleteket enyhítő szisztematikus és célzott kommunikációs aktivitás rendszerének 
(üzenetek, azok megjelenítése, közreműködők, ösztönzés) kidolgozása, működtetése. 

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, illetve más érdekképviseleti, vagy a 
célcsoporthoz elérést biztosítani képes szervezetekkel együttműködve a paktum térség, mint 
befektetési környezet előnyeinek kommunikálása elsősorban Pest megyében működő, 
termelő tevékenységet folytató kisvállalkozások felé. A térségben élő és érdekelt szereplők 
(pl. polgármesterek, beruházásra kínált területek tulajdonosai, ingatlanközvetítők) bevonása 
és tevékenységük segítése, koordinálása. 

Együttműködés a befektetés-ösztönzést párhuzamosan folytató más Nógrád megyei 
paktumokkal a kommunikáció és az üzenetek összehangolására, illetve az esetleges 
érdeklődők térségben tartására. 

felelős Paktumiroda 

közreműködők 

▪ paktumszervezet gazdaságfejlesztési tevékenységért felelős 
dolgozói 

▪ beruházásra alkalmas területek tulajdonosai, közvetítői 
▪ érintett önkormányzatok vezetői, képviselői 
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érintettek 

▪ megyében működő más paktumok 
▪ Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
▪ célcsoporthoz elérést biztosító egyéb szervezetek 
▪ Pest megyében működő, termelő tevékenységet folytató KKV-k 

ütemezés Az akcióterv elfogadását 
követően azonnal. 

Folyamatos. 

 

I.2. Térségi gazdaság erősítése: hálózatosodás, tudásmegosztás elősegítése, helyi termelői 

közösségek és önfoglakoztatóvá válás segítése  

akció megnevezése 
I.2.1. KKV-k tudásmegosztásának és egymással való 
együttműködésének elősegítése 

A térségben működő vállalkozások sok esetben hasonló problémákkal szembesülnek annak 
ellenére, hogy nem azonos ágazatban tevékenykednek, hiszen ugyanazon üzleti és 
intézményi környezetben működnek, valósítanak meg beruházásokat, fejlesztéseket, 
hasonló nehézségekkel küzdenek a megfelelő munkaerő megtalálása és a foglalkoztatottak 
motiválása esetében. E kihívásokra adott sikeres válaszok, megoldások megosztása javíthatja 
más vállalkozások működését, termelékenységét, miközben a sikeres megoldásokat 
bevezető, megosztó vállalatok helyzete ettől nem romlik. Sőt, ellenkező irányban is 
érkezhetnek előremutató kérdésfelvetések és hasznos megoldási javaslatok. Ezért segítheti 
a térségben működő vállalkozások fejlődését a tapasztalatcsere és tudásmegosztás, amelyet 
vállalkozói klub jellegű keretek között célszerű folytatni.  

E vállalkozói klub koncepcióját leginkább a hasonló kezdeményezést korábban már sikeresen 
megvalósító Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve lehet és 
célszerű megtervezni és az eseményeket közösen megszervezni. A klubesemények témái 
között megjelenhetnek a vállalkozások szervezeti fejlődéséhez, beszerzési gyakorlatokhoz, 
beszállítóvá váláshoz, piacszerzéshez, exportpiacra lépéshez, munkaerő fejlesztéshez és 
menedzsmenthez kapcsolódó kérdések.  Az események célja, hogy a vállalkozók felismerjék, 
hogy bizonyos problémák másokat is hasonlóan érintenek és érdemes azok megoldási 
lehetőségéről is közösen gondolkodni. Emellett az eseményeken felvetődhetnek olyan 
kérdések, amelyek az üzleti környezetet alakítani képes és a paktumszervezet 
közreműködésével megszólítható szereplők felelősségi körébe tartoznak és így a paktum 
csatornát biztosíthat felvetések, javaslatok, problémák kommunikálásához, közvetítéséhez. 

Az események elősegíthetik a vállalkozók egymással való együttműködését más területeken 
is, a tudásmegosztáson túl az együttműködés más formái is megvalósulhatnak, hozzájárulva 
így a térség vállalkozásainak hálózatosodáshoz. 

felelős Paktumiroda 

közreműködők 

▪ paktumszervezet gazdaságfejlesztési tevékenységért felelős 
dolgozói  

▪ Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
▪ Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 
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érintettek 

▪ klubeseményeken résztvevő vállalkozók, menedzserek 
▪ klubeseményekre meghívott előadók 
▪ megfogalmazódó kérdések, javaslatok célközönsége (megyei és 

országos hatáskörű hivatalok, intézmények, szervezetek) 

ütemezés 

Az akcióterv elfogadását 
követően azonnal megkezdődhet 
a szervezés, egyeztetés a 
Kamarával. Első klubesemény 
2018. tavaszán valósulhat meg. 

A projekt végrehajtása során és 
azt követően is rendszeresen (2-3 
havonta) megrendezésre 
kerülnek a klubesemények. 

 

akció megnevezése 
I.2.2. A térségben működő vállalatok együttműködésének és 
hálózatosodásának elősegítése 

A hasonló, vagy egymáshoz kapcsolódó/kapcsolható tevékenységeket végző, térségben 
működő vállalkozások együttműködésének lehetőségét segíthetnek megteremteni célzott 
szakmai-üzleti találkozók, vagy üzleti reggeli jellegű események. Ezek célja, hogy a 
vállalkozók jobban megismerjék egymás tevékenységét, különös tekintettel a tervekre és 
potenciálokra, amelyek magukban hordozhatják az együttműködés, vagy üzletkötés 
lehetőségét. 

Hasonló célt szolgálhatnak a térségben működő nagyobb vállalatokhoz betekintést biztosító 
üzemlátogatások is, ahol a kisebb vállalkozások számára lehetőség nyílik személyes 
kapcsolatokat teremteni a nagyobb vállalatok releváns képviselőivel, míg utóbbiak 
kommunikálhatják a vállalat általános minőségi követelményeit és beszállítókkal kapcsolatos 
elvárásaikat, gyakorlataikat. Ezek az események ugyanakkor fórumot teremtenek az 
odalátogató kisebb vállalkozások számára egymással való kapcsolatteremtésre is. 

Ezen események megszervezésébe, a meghívottak körének kialakításába célszerű bevonni a 
megfelelő kapcsolatokkal és elérhetőségekkel rendelkező Nógrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarát. 

felelős Paktumiroda 

közreműködők 

▪ paktumszervezet gazdaságfejlesztési tevékenységért felelős 
dolgozói 

▪ Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
▪ üzemlátogatás lehetővé tevő nagyvállalatok 
▪ Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 

érintettek ▪ rendezvényeken résztvevő vállalkozók 

ütemezés 

Az akcióterv elfogadását 
követően azonnal megkezdődhet 
a szervezés, az első eseményre 
2018. tavaszán kerülhet sor. 

A projekt végrehajtása során és 
azt követően is rendszeresen (3-4 
havonta, de igény esetén akár 
gyakrabban is) szerveződnek 
események. 
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akció megnevezése I.2.3. Helyi termelői közösségek tevékenységének segítése 

Információt kell gyűjteni a már korábban kialakult, vagy formálódó hálózatokról, hogy a 
meglévőkre építve, azokhoz kapcsolódva, illetve a formálódókat felkarolva jobban 
kihasználhassuk a térség szereplőinek együttműködésében rejlő lehetőségeket, amennyiben 
azok a paktum szempontjából releváns témához kapcsolódnak. Projektünk keretében így 
addicionális fórumot teremthetünk azoknak, illetve csatornákat nyithatunk a működésük 
feltételeit alakító döntéshozók, intézmények felé. 

A térségben formálódó, működő termelői közösségek fejlődéséhez és azok tevékenységének 
kiteljesedéséhez is hozzájárulhat a projekt. Egyrészt – a paktum által támogatható 
munkakörökben – az általuk generált és érzékelt munkaerő-szükséglet kielégítését segítheti 
elő. Másrészt a szűkebb, vagy szélesebb kört megszólító paktum rendezvények – pl. üzleti 
reggelik, befektetői látogatások – esetében fórumot lehet teremteni helyi termékek 
megismerésének és népszerűsítésének, vagy catering és egyéb szolgáltatások 
igénybevételével közvetlenül is hozzá lehet járulni a helyi termékek előállításához szükséges 
foglalkoztatás fenntartásához, növeléséhez. 

felelős Paktumiroda 

közreműködők 

▪ paktumszervezet gazdaságfejlesztési tevékenységért felelős 
dolgozói 

▪ Helyi Akciócsoportok, vidékfejlesztési egyesületek 
▪ Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

érintettek 

▪ gazdasági szereplők formálódó és már kialakult 
együttműködései, hálózatai 

▪ helyi termelői közösségek 
▪ fórumok, rendezvények résztvevői 

ütemezés 
Az akcióterv elfogadását 
követően azonnal megkezdődhet 
az információgyűjtés. 

Folyamatosan. 

 

akció megnevezése I.2.4. Önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá válás támogatása 

A célcsoport körében tudatosan törekedni kell olyan emberek megtalálására, akiket a 
körülmények alkalmassá tesznek arra, hogy önfoglalkoztatóként képesek legyenek hosszabb 
távon megélhetést biztosító jövedelemszerző tevékenységet folytatni. Körülmények alatt a 
személyes készségek meglétén túl az önfoglalkoztatóként végezhető tevékenységhez 
kapcsolódó elérhető piac, kereslet, vagy egyéb szükséges feltételek – pl. munkaeszköz, 
munkagép – meglétét is értjük. 

A projekt keretében támogatást kaphat az az álláskereső, aki vállalkozást indít és 
önfoglalkoztatóvá válik. Számukra gyakran szükséges azonban a támogatáson túlmenően 
segítséget nyújtani a vállalkozáshoz szükséges általános ismeretek átadásában és 
gyakorlatok elsajátításában biztosítandó. Ez azonban tipikusan nem „osztálytermi” 
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képzéseket igényel, hanem hiteles személyek segítségével, tanácsadással biztosítható, 
amelyhez elengedhetetlen a megfelelő – gyakran helybeli, az önfoglalkoztatást választó 
embereket ismerő – tanácsadó, segítségnyújtó biztosítása is. Megtalálásukban, 
kiválasztásukban és bevonásukban az érintett települések vezetői, képviselői is segítséget 
nyújthatnak, vagy akár ők maguk is bekapcsolódhatnak a segítségnyújtásba. 

felelős Nógrád Megyei Kormányhivatal, Foglakoztatási Főosztály 

közreműködők 
▪ paktumszervezet gazdaságfejlesztési tevékenységért felelős 

dolgozói 
▪ önkormányzati vezetők, képviselők 

érintettek ▪ önfoglalkoztatóvá váló álláskeresők, inaktívak 

ütemezés 
Az akcióterv elfogadását 
követően azonnal megkezdődhet 
az információgyűjtés. 

Folyamatosan. 

 

I.3. Térségi gazdasági és intézményi környezet fejlesztése 

akció megnevezése I.3.1. Helyi intézmények részvétele a gazdaságfejlesztésben 

A Paktumiroda és a paktumszervezet aktívan tenni kíván azért, hogy a térségben működő 
foglalkoztatók tényleges, a jelenleginél érzékelhetően több segítséget kaphassanak 
beruházásaik megvalósításához, működési körülményeik javításához. A paktumiroda, illetve 
a gazdaságfejlesztésért felelős munkatársai (Nézsán és Balassagyarmaton) közvetlen 
megkeresések esetén információkkal szolgálnak a fejlesztésekhez aktuálisan elérhető 
beruházási és foglalkoztatási támogatási lehetőségekről, kedvezményes hitelekről és egyéb 
kedvezményekről. A paktum honlapon, illetve a befektetés-ösztönzési honlapon is 
publikálásra kerülnek ilyen jellegű információk. Emellett a paktumszervezet időről-időre 
tájékoztatást nyújt a térségi önkormányzatok vezetői számára az aktuálisan elérhető 
forrásokról és kedvezményekről, kérve és ösztönözve őket, hogy a környezetükben működő 
és beruházni kívánó foglalkoztatókat irányítsák a paktumirodához, annak munkatársaikhoz 
kérdéseikkel. 

A Paktumiroda ezeken túl törekszik a térségben működő foglalkoztatókkal való 
kapcsolattartásra, az aktív és folyamatos kommunikáció fenntartására, hogy a foglalkoztatói 
igények, ötletek és problémák becsatornázásra kerülhessenek a paktum fórumaira, ahol az 
érintettek lehetőségeikhez mérten tenni tudnak a térségi foglalkoztatók helyzetének, 
működési körülményeinek javítása érdekében. A Paktumiroda közvetíthet és elősegítheti a 
beruházásokban érintett hatósági feladatokat ellátó szervezetek tevékenységének 
összehangolásában is.  

Különös hangsúlyt kell fektetni a térségbe települő, illetve itt újra beruházó szervezetekkel a 
jó szakmai kapcsolat kialakítására és fenntartására (beruházó-utógondozás / „aftercare”), 
hogy sikeres működésük és az intézményi környezettel való elégedettségük példaként és 
ösztönzőként szolgálhasson más, betelepülést, újabb beruházást fontolgató foglalkoztatók 
számára. 
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felelős Paktumiroda 

közreműködők 
▪ paktumszervezet gazdaságfejlesztési tevékenységért felelős 

dolgozói 
▪ önkormányzati vezetők, képviselők 

érintettek 

▪ beruházást mérlegelő és megvalósító foglalkoztatók 
▪ beruházásokban illetékes hatóságok 
▪ támogatásokat, kedvezményeket, támogatott finanszírozási 

forrásokat nyújtó szervezetek 

ütemezés 
Az akcióterv elfogadását 
követően azonnal 
megkezdődhet. 

Folyamatosan. 

 

akció megnevezése I.3.2. Koordináció más paktumokkal 

A térségben működő foglalkoztatók egy része a megyei foglalkoztatási együttműködés 
hatálya alá tartozik, hasonlóan a nagyobb volumenű munkahelyteremtő beruházások is, így 
a megyei paktummal való együttműködés szükségszerű. Kapcsolatot kell tartani a kelet-
nógrádi járásokat magában foglaló Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna, továbbá a Salgótarján 
Megyei Jogú Városban létrejött foglalkoztatási együttműködéssel is. Mindezekért a 
Paktumiroda felelős, amely folyamatos kapcsolatban áll a két említett paktum irodája 
mellett az alakuló, határon átnyúló foglalkoztatási akciótervet koordináló szervezettel is. A 
paktumok egyeztetik és koordináltan valósítják meg tevékenységeiket, részt vesznek egymás 
rendezvényein, illetve közreműködnek a térségen átnyúló jelentőséggel bíró kérdések – pl. 
intézményi megoldások, szabályozási javaslatok – egyeztetésében, képviseletében.  

felelős Paktumiroda 

közreműködők 

▪ Nógrád megyei, Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna és 
Salgótarján MJV foglalkoztatási együttműködések és azok 
paktumirodái 

▪ Határon átnyúló foglalkoztatási akcióterv menedzsment 
szervezete 

érintettek ▪ foglalkoztatók, beruházók 
▪ rendezvények résztvevői 

ütemezés 
Az akcióterv elfogadását 
követően azonnal 
megkezdődhet. 

Folyamatosan. 
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akció megnevezése 
I.3.3. Koordináció más fejlesztési programokkal, határon 
átnyúló projektekkel 

A térség munkaerő-piaci helyzetére jelentős pozitív hatással lehetnek a különböző 
forrásokból támogatott projektek, amelyek munkaerő igényt generálnak, annak 
kielégítésében pedig lehetséges és kívánatos a paktum közreműködése, segítsége. Ilyen 
projektek lehetnek többek között GOP-ból támogatott fejlesztések, a TOP-ból támogatott 
iparterület-fejlesztési projektek és az oda betelepülő foglalkoztatók beruházásai, egyedi 
kormánydöntéssel támogatott projektek, de nem gazdasági jellegű – pl. EFOP által 
támogatott – projektek is generálhatnak olyan jelentős munkaerő-igényt, amelynek 
kielégítéséhez is hozzájárulhat a foglalkoztatási együttműködés. 

felelős Paktumiroda 

közreműködők 
▪ paktumszervezet gazdaságfejlesztési tevékenységért felelős 

dolgozói 
▪ munkaerő-igényt generáló fejlesztési projektek gazdái 

érintettek ▪ önkormányzatok 
▪ projektekhez közvetíthető álláskeresők 

ütemezés 
Az akcióterv elfogadását 
követően azonnal 
megkezdődhet. 

Az akcióterv elfogadását 
követően azonnal 
megkezdődhet. 
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II. VERSENYKÉPES TUDÁSSAL RENDELKEZŐ MUNKAERŐ 

II.1. Munkaerő-kínálat összetételének javítása 

akció megnevezése 
II.1.1. A munkaerő-piaci egyensúly javítását elősegítő képzési 
rendszer koncepciójának kialakítása 

A munkaerő hosszútávú foglalkoztathatóságának elősegítése megkívánja az iskolarendszerű 
és a felnőttek, álláskeresők számára nyújtott szakképzés bizonyos elemeinek és jellemzőinek 
újragondolását, fejlesztését. Ez csak az összes érintett szereplő együttműködésével és 
együttgondolkodásával valósítható meg eredményesen. Rendszeres és tartalmas 
együttműködést kell ezért kialakítani a térségben működő foglalkoztatókkal, amelynek célja 
a térségi munkaerőpiac rövid és hosszabbtávon jelentkező problémáinak az azonosítása, 
azokra megoldási javaslatok kidolgozása.  

Ehhez fórumot kell teremteni, hogy a foglalkoztatók és a munkaerőpiac egyensúlyának 
alakításában érdekelt további szereplők (Kormányhivatal, Szakképzési Centrum, kamarák) 
együttesen gondolkodhassanak a problémákra adható legjobb és megvalósítható 
megoldásokról. A negyedévente megvalósuló, egy-egy téma, kérdés köré szervezetődő 
rendezvényeknek célja tehát a közös gondolkodás lehetőségének megteremtése és 
ösztönzése. A kifejezette e kérdések köré szerveződő rendezvények, fórumok mellett más 
céllal megrendezett eseményeken – pl. vállalkozói klubok, Foglalkoztatási Fórum – is célszerű 
és kívánatos a szakképzés javításához szükségesnek gondolt ötleteket, javaslatokat felvetni 
és megvitatni, hogy minél szélesebb körű egyetértés alakuljon ki a tartalmi, vagy 
rendszerszintű változtatásról. 

A paktumot létrehozó konzorcium tagjai és az együttműködés további szereplői (pl. Kamara) 
eljuttatják a közösen kiérlelt gondolatokat az érintett szervezetekhez, közvetítik és képviselik 
az együttműködés keretében megformált javaslatokat, változtatási igényeket. 

felelős Paktumiroda 

közreműködők 

▪ Szakképzési Centrum 
▪ Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 
▪ Kormányhivatal által finanszírozott képzéseket nyújtó 

szervezetek 
▪ további képzésben, szakképzésben érintett szervezetek 
▪ foglalkoztatók 
▪ foglalkoztatókat képviselő/tömörítő érdekképviseleti 

szervezetek (pl. kamarák, egyesületek) 
▪ a munkavállalói oldalt, illetve speciális igényű munkavállalói 

csoportokat képviselő szervezetek (pl. civil szervezetek) 

érintettek ▪ a szakképzést, képzéseket érintő tartalmi és rendszerszintű 
javaslatokban érintettként, felelősként azonosított szervezetek 

ütemezés 2018. március Negyedévente, folyamatosan 
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akció megnevezése II.1.2. Pályaorientáció rendszerének kialakítása, fejlesztése 

 A térségi munkaerőpiac egyensúlyának javításához vezető fontos lépés a pályaválasztó 
általános iskolások olyan szakmák és képzések felé terelése, amelyekre a térségben hosszabb 
távon is jelentős kereslet mutatkozik majd (ez jó esetben egyezik az országos trendekkel is).  

Az egyik ilyen cél, hogy a tanulók megismerjék a térségben (is) hosszabb ideje 
hiányszakmaként azonosított szakmacsoportokat, képet kapjanak a lehetséges 
foglalkoztatókról, a munkavégzés jellegéről, munkakörülményekről és fizetésekről, hogy 
pontosabb információk ismeretében dönthessenek az akár egész életükre kiható 
szakmaválasztásról.  

De ennél általánosabban is szükséges és kívánatos azt elősegíteni, hogy a pályát választó 
fiatalok (és őket ebben segítő szüleik, tanáraik) az adott szakmára, képzésre, annak 
keresletére és általában a munkaerőpiac igényekre, elvárásokra vonatkozó pontos és hiteles 
információk birtokában hozhassanak döntést. 

Ezért – kiemelve, de nem kizárólagosan kezelve a hiányszakmákat – a pályaorientációt átfogó 
szemléletben, rendszerszintű gondolkodással kell javítani, fejleszteni a térségben. Egyszerre 
kell az általános iskola 6-7-8. osztályosait, szüleiket és tanáraikat megszólítani és bevonni az 
információáramlásba. De érdemes emellett a pályaorientációba bevonni azokat az érettségit 
adó középiskolai osztályok tanulóit is, amelyek esetében a továbbtanulás helyett inkább a 
szakképesítés megszerzése mellet a térségi munkaerőpiacon történő elhelyezkedés a reális. 

A tanárokat képessé kell tenni arra, hogy egyrészt megismerjék a térségi munkaerő-kereslet 
várható alakulására vonatkozó információkat (a fiatalok ugyanis nem az aktuális, hanem a 4-
5, vagy több év múlva várható keresletnek kell megfelelnie), másrészt a szakterületekhez 
szükséges készségek ismeretében segíteniük kell a fiataloknak megállapítani, hogy mely 
tevékenységek állhatnak közel érdeklődésükhöz, illetve képességeik és készségeik alapján 
mely területeken lehetnek sikeresek. Ezt a térségi foglalkoztatóknál tett látogatásokkal, a 
térségi munkaerőpiacról, munkaerő-piaci trendekről és a különböző szakmákra vonatkozóan 
a Kamara, illetve a Kormányhivatal, vagy a Paktumiroda által készített információs anyagok 
alapján lehet elérni.  

Fontos a térségi munkaerő-piacon hosszútávon is keresett foglalkozásoknak oly módon 
történő népszerűsítése, ami illeszkedik a célcsoport igényeihez. A tanárok mellett más, 
hitelesebb szereplők (adott szakmában dolgozó szülők, vagy maguk a foglalkoztatók) is 
bekapcsolódhatnak a pályaorientációs tevékenységbe. Emellett innovatívabb módszereket 
is kívánatos alkalmazni, ilyenek lehetnek többek között 

• kifejezetten a célcsoport igényei és érdeklődése szerint megszervezett 
szemlátogatás, 

• technika, vagy osztályfőnöki órákon egy-egy szakma és az ahhoz kapcsolódó 
tevékenységek, eszközök, munkafolyamatok jobb megismertetése az iskolai keretek 
között, 

• foglalkoztatók bevonásával készségfejlesztő szakkörök, klubok, versenyek 
szervezése, 
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• kisfilmek, vagy a szakmákat/munkaköröket/foglalkoztatókat kreatív módon 
megjelenítő prezentációs formák. 

felelős Paktumiroda 

közreműködők 

▪ Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
▪ általános iskolák és középiskolák, tanárok, osztályfőnökök 
▪ foglalkoztatók 
▪ Nógrád Megyei Kormányhivatal, Foglalkoztatási Főosztály 

érintettek ▪ 6-7-8. osztályos, továbbá 11-12-13. tanulók és szüleik 

ütemezés 

2018. március – augusztus: 
előkészítés 
2018. szeptember: megvalósítás 
megkezdése 

A megvalósítás 2021-ig 
folyamatos, a bevont iskolák és 
bemutatott szakmák köre 
folyamatosan bővül. 

II.2. Képzési rendszer innovatív fejlesztése 

akció megnevezése II.2.1. Visszacsatolási, minőségfejlesztési rendszer kialakítása 

Ki kell alakítani a foglalkoztatóktól származó visszacsatolások rendszerét, amely 
folyamatosan közvetíti a képzéseket nyújtó szervezetek felé, hogy a képzést elvégző és 
munkát vállaló emberek szaktudása és a munkavégzéshez szükséges egyéb készségei milyen 
színvonalúak, mennyire felelnek meg a munkahelyi speciális és általános elvárásoknak.  

Praktikusan a Szakképzési Centrum, illetve a felnőttek számára nyújtott képzésekért felelős 
Kormányhivatal az elsődleges célcsoportja ez így összegyűjtött információknak, hiszen nekik 
van lehetőségük a képzések tartalmi, vagy készségekre irányuló (szoft) elemeinek 
alakítására. A Kormányhivatal esetében akár közvetlen információval szolgálhatnak arra, 
hogy mely képzéseket nem érdemes finanszírozni, illetve a különböző képzéseket nyújtó 
szervezetek közül melyek járulnak hozzá nagyobb mértékben a képzésekkel elérni kívánt 
célokhoz. 

Egy ilyen rendszer ugyanakkor transzparenssé teszi a munkaerőpiac minden érintettje 
számára a különböző képzések hasznosságát, minőségét, hasonló képzés esetében 
megkönnyítheti a döntést, hogy mely szervezet által nyújtott, mely típusú képzések javítják 
a leginkább a foglalkoztathatóságot.  

felelős Paktumiroda 

közreműködők 

▪ Kormányhivatal, Foglalkoztatási Főosztály 
▪ Szakképzési Centrum 
▪ visszacsatolási rendszert kidolgozásában közreműködő 

szakértők 
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érintettek 
▪ képzést nyújtó szervezetek 
▪ képzésekben résztvevő tanulók, álláskeresők 
▪ képzett embereket foglalkoztató szervezetek 

ütemezés 

2018. előkészítés, a rendszer 
kialakítása 
2019. január: a visszacsatolási 
rendszer (szakmáról-szakmára 
történő) bevezetésének 
megkezdése 

Folyamatos, minden évben bővül 
a lefedett szakmák, képzések 
köre. 

 

akció megnevezése 
II.2.2. Képzések tartalmi, módszertani fejlesztésének 
elősegítése 

A munkaerő-piaci folyamatok, igények és a foglalkoztatók visszajelzései, illetve előrejelzései 
alapján időről-időre meg kell bizonyosodni róla, hogy a tanulók, illetve álláskeresők számára 
nyújtott képzések szakmastruktúra, illetve a fejlesztett készségek tekintetében illeszkednek 
a munkaerő-piaci igényekhez és biztosítják a képzéseket elvégzők hosszútávú 
foglalkoztathatóságát.  

Amennyiben ezen elvárások nem teljesülnek teljeskörűen, a visszacsatolásokban 
megfogalmazott észrevételek és javaslatok alapján, a munkaadókkal együttműködve meg 
kell határozni, hogy melyek a hiányosnak, nem kielégítőnek ítélt elemek a szaktudásban, 
illetve egyéb készségekben. A visszacsatolások különböző csatornákon érkezhetnek: a 
foglalkoztatási együttműködés keretében fejlesztett visszacsatolási rendszerből, a Kamara 
által folyamatosan végzett információgyűjtésből, de hasznos információkkal szolgálhatnak 
akár a foglalkoztatási együttműködés során megszervezett rendezvényeken, fórumokon 
elhangzottak is. 

Az információk feldolgozását követően a képzéseket nyújtó szervezetekkel és képzési 
szakértőkkel együttműködésben (akár workshopok, szakértői műhelyek és fórumok keretei 
között) kell kidolgozni azokat a változtatási javaslatokat, amelyek – jó esetben az aktuális 
jogszabályi, intézményi keretek között maradva – hozzájárulhatnak a jobb minőségű 
szaktudással rendelkező, foglalkoztathatóbb és termelékenyebb munkaerőt eredményező 
képzések kialakításához. Amennyiben a szükséges fejlesztések nem megvalósíthatók az 
adott jogszabályi keretek között, a javaslatokat az illetékes döntéshozók számára 
befogadható formákba kell önteni és azokat az írásos formában történő eljuttatás mellett 
további csatornákon, szakmai fórumokon is el kell mondani, minél több érintettel 
megvitatni, további érdekelt feleket keresni, akiknek szintén érdeke lehet a javasolt 
változtatások megvalósítása. Közös fellépéssel pedig nagyobb az esély a szükséges 
szabályozási, intézményi változtatások megvalósítására. 

felelős Paktumiroda 
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közreműködők 

▪ Szakképzési Centrum, Kormányhivatal és a számára képzést 
nyújtó szervezetek 

▪ foglalkoztatók 
▪ Kereskedelmi- és Iparkamara, más érdekképviseleti 

szervezetek, szakértők 

érintettek 

▪ képzések tartalmi kialakításáért, fejlesztéséért felelős 
szervezetek 

▪ szakképzésért, képzésekért felelős szakpolitikai döntéshozók és 
intézményrendszer 

ütemezés 

2018-ban kialakul az 
információgyűjtés rendszere, 
2019-ben konkrét javaslatok 
megfogalmazására kerül sor 

2019-től folyamatos a javaslatok 
megfogalmazása és azok 
célcsoportok felé történő 
közvetítése 

 

akció megnevezése II.2.3. Képzők képzése, elhivatottság és motiváció fejlesztése 

A szakmaválasztást és az ahhoz szükséges ismeretek elsajátítása iránti motivációt 
nagymértékben befolyásolja, hogy milyen képet közvetítenek az adott szakmát a tanulók, 
képzésben résztvevők számára megjelenítő emberek. A tanulók, képzésben résztvevők 
ugyanis elsőként nem a munkahelyi környezettel, termelési folyamatokkal, hanem 
tanárokkal, képzőkkel találkoznak, ezért a képzők hitelessége, motiváltsága kulcsfontosságú 
a jól képzett és motivált szakembereket kibocsátó képzésekhez.  

A jövőbeli foglalkoztatókat is bevonva ki kell dolgozni ezért egy olyan rendszert, amelyben 
biztosított lehet az adott szakmákhoz kapcsolódó képzésekben résztvevő képzők 
ismereteinek és készségeinek folyamatos fejlesztése. Ez egyrészt a térségben elérhető és 
alkalmazott összes termelési folyamat és technológia kellő mélységű ismeretének és azokra 
vonatkozó információk átadására vonatkozó képességnek a fejlesztésére irányul (lehet pl. 
nyári üzemlátogatás, vagy tanulókkal együtt szervezett üzemlátogatások, de akár 
kifejezetten a képzők számára szervezett nyári programok keretében). Másrészt az új 
technológiák, innovációk megismerésére irányuló igény, motiváció kialakítását és az ahhoz 
való hozzáférés elősegítését is magában foglalja (ami történhet akár a foglalkoztatási 
együttműködés keretei között szerveződő szakmai fórumokon, eseményeken való 
részvétellel, de kiállításokon, vásárokon való részvétel ösztönzésével, akár a foglalkoztatók 
által támogatott részvétellel is). 

felelős Paktumiroda 

közreműködők 

▪ Szakképzési Centrum és tanárai, tankerületi iskolák és tanáraik,  
▪ adott szakmacsoportokhoz kapcsolódó munkahelyeket 

működtető foglalkoztatók a térségben 
▪ Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve más 

szervezetek, amelyek képesek megszólítani és a célnak 
megnyerni a térségi foglalkoztatókat 
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érintettek ▪ az adott szakmákat tanulók 

ütemezés 
2018. tavaszán elkezdődhet a 
foglalkoztatók megkeresése és 
bevonása a tevékenységbe 

2018. nyarától kezdődően 
folyamatos 

 

II.3. Foglalkoztatók és betelepülők igényeire épülő képzések nyújtása 

akció megnevezése 
II.3.1. Foglalkoztatók igényeinek megismeréséhez és 
érvényesítéséhez szükséges jobb rendszer kialakítása 

Az álláskeresők számára nyújtott képzések szakmaösszetétele, illetve az azok keretében 
fejlesztett tudás, készségek nem minden esetben illeszkednek megfelelően a foglalkoztatók 
által támasztott kereslethez, elvárásokhoz. Fel kell tárni ennek okait, majd javaslatokat kell 
kidolgozni arra, hogyan lehetne elérni, hogy a Kormányhivatal által biztosított és ajánlott 
képzések a munkaadók elvárásaihoz és a térségi munkaerő-igényhez jobban illeszkedő 
embereket képezzenek. Mind a szakmastruktúra, mind a képzések tartalma tekintetében 
érdemes a munkaadói elvárásokat jobban megismerni és azokat érvényesíteni. Ez őszinte és 
konstruktív egyeztetéseket igényel a foglalkoztatók és a Kormányhivatal között, bevonva a 
képzéseket nyújtó szervezeteket is. 

felelős Paktumiroda 

közreműködők 

▪ Kormányhivatal, Foglalkoztatási Főosztály 
▪ munkaerő-igényekkel rendszeresen a Kormányhivatalhoz 

forduló foglalkoztatók 
▪ felnőtt képzéseket nyújtó szervezetek, Szakképzési Centrum 

ütemezés 2018. tavaszán elkezdődhet a 
problémák okainak feltárása 

2018. őszén megtörténhet a 
javaslatok kidolgozása és a 
szükséges változtatások 
bevezetése 

 

akció megnevezése 
II.3.2. Gyorsabban szerveződő, rugalmasabb munkaerő-piaci 

képzések 

A Kormányhivatal által kínált képzések szakmai összetételére és tartalmát érintő 
hiányosságok mellett jelentős probléma, hogy a képzések megszervezése, indítása gyakran 
sok hónapot, akár egy teljes évet felölelő folyamat, így a munkaadóknál keletkező munkaerő-
igény kielégítéséhez ilyen átfutási időkkel nem igazán tudnak e képzések hozzájárulni. Meg 
kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogyan, milyen előkészítést, információgyűjtést érintő 
javítások szükségesek ahhoz, hogy a Kormányhivatal gyorsabban és rugalmasabban tudjon 
reagálni a foglalkoztatói igényekre és így növekedjen a képzésekben résztvevő és annak 
elvégzését követően foglalkoztatottá válni képes álláskeresők aránya. 
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A probléma nem csak a szervezés időigényét, hanem a képzések jellegét is érinti. A 
foglalkoztatóknak ugyanis sok esetben fontosabb a megfelelő készségekkel rendelkező 
munkaerő rendelkezésre állása, mint a sok hónapos, akár több éves képzés során 
megszerezhető szakmai oklevél. Érdemes megfontolni, hogyan lehet az álláskeresők gyors 
munkába állásához szükséges készségek fejlesztését biztosító, a foglalkoztathatóságot 
általánosan fejlesztő képzéseket szélesebb körben alkalmazni és ezzel is segíteni a 
munkaerő-piaci egyensúly gyorsabb javulását, hiszen a foglalkoztatók által bejelentett 
munkaerő-igény így gyorsabban kielégíthető, az álláskeresők rövidebb idő alatt helyezhetők 
el és állhatnak munkába.  

felelős Paktumiroda 

közreműködők 

▪ Kormányhivatal, Foglalkoztatási Főosztály 
▪ munkaerő-igényekkel rendszeresen a Kormányhivatalhoz 

forduló foglalkoztatók 
▪ képzéseket nyújtó szervezetek 

ütemezés 2018. tavaszán elkezdődhet a 
problémák okainak feltárása 

2018. őszén megtörténhet a 
javaslatok kidolgozása és a 
szükséges változtatások 
bevezetése 

 

akció megnevezése II.3.3. Nem szakmai készségek fejlesztése 

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által a foglalkoztatók körében végzett 
igényfelmérés fontos konklúziója, hogy a magas színvonalú szaktudás mellett a 
munkavégzéshez szükséges általános készségek hiánya is erősen jellemzi az újonnan felvett 
dolgozókat – elsősorban a motiváció, a problémamegoldó képesség és a fegyelmezett, önálló 
munkavégzés készségének hiánya került kiemelésre. Meg kell vizsgálni ezért, hogyan lehet 
mind az iskolarendszerű, mind a Kormányhivatal által az álláskeresők számára kínált 
képzésekben e készségek fejlesztését sokkal hangsúlyosabban biztosítani. Foglalkoztatók, 
képzést nyújtó szervezetek és szakértők együttműködésével kell az adott jogszabályi, 
intézményi és időkeretek között a cél eléréséhez vezető megoldásokat kidolgozni és 
bevezetni 

felelős Paktumiroda 

közreműködők 

▪ Kormányhivatal, Foglalkoztatási Főosztály 
▪ munkaerő-igényekkel rendszeresen a Kormányhivatalhoz 

forduló foglalkoztatók 
▪ képzéseket nyújtó szervezetek 

ütemezés 2018. tavaszán elkezdődhet a 
problémák okainak feltárása 

2018. őszén megtörténhet a 
javaslatok kidolgozása és a 
szükséges változtatások 
bevezetése 
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II.4. Ingázók visszacsábítása, diplomások térségbe vonzása 

akció megnevezése II.4.1. Ingázók visszacsábítása a térség munkaerőpiacára 

Az ingázás általában jelentős költségekkel jár (utazási idő, üzemanyag, gépjármű 
amortizáció), ami csökkenti a távolabbi munkahelyeket megkereshető bérek és a 
lakóhelyhez közeli munkahelyek által ajánlott bérek közötti valós különbséget. A közelmúlt 
pozitív munkaerő-piaci folyamatainak eredményeként az is előfordulhat, hogy több ingázó 
esetében ez a tényleges különbség már negatív, vagy legalábbis lecsökkent annyira, hogy 
megfontolás tárgyává tegyék a lakóhelyhez közelebbi munkavállalást. Erről azonban nem 
rendelkezünk sem mi, sem az ingázók pontos információkkal. 

Fel kell mérni ezért az ingázás mértékét, annak hátterében álló motivációkat, az érintett 
munkaköröket és elvárt kereseteket, kereset-különbségeket. Ezen információk ismeretében 
tudjuk majd megállapítani, hogy tényleges alternatíva lett-e már a térségi munkavállalás az 
ingázással szemben, és ha igen, mely csoportok, milyen munkakörök esetében. A felmérés 
eredményei alapján lehet információs és kommunikációs kampány keretében ösztönözni az 
ingázókat a lakóhelyükhöz közelebbi munkavállalásra. Ezzel megnő a térségben elérhető és 
foglalkoztatható munkaerő mennyisége, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy további 
foglalkoztatók, termelő egységek telepedjenek meg a két érintett járásban, ahol a 
foglalkoztatható munkaerőből már most is hiány van. Az ingázókra ezért munkaerő 
tartalékként tekintünk, amely elősegítheti a megyei, térségi munkaerőpiac bővülését, a 
munkaerő minőségének javulását, ám amelynek „kiaknázásához” meg kell tenni a szükséges 
lépéseket. Ezen lépések pedig: 

• ingázók felmérése, lehetséges célcsoportok azonosítása, 

• kommunikációs üzenetek és kampány kidolgozása, 
• ingázók visszatérését ösztönző kommunikációs és információs kampány 

lefolytatása. 

felelős Paktumiroda 

közreműködők 
▪ önkormányzatok (segítenek az ingázók megtalálásában és a 

releváns információk összegyűjtésében) 
▪ lekérdezést, felmérést végző külső szakértők 

érintettek ▪ ingázók és az őket foglalkoztató szervezetek 

ütemezés 2018. március 2018. december 
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akció megnevezése II.4.2. Diplomások térségbe vonzása 

A jobb minőségű termelés térségbe vonzásához kívánatos a munkaerő-kínálat minőségének 
és összetételének javítása, de a térségi életminőség és népességmegtartó képesség 
növeléséhez is hozzájárulhat a helyi értelmiség fejlődése, a diplomások arányának 
növekedése. Ezt két intézkedés-csoporttal kívánjuk elősegíteni: 

• továbbtanuló, diplomás fiatalok hazatérésének elősegítése,  

• életmódváltó családok, diplomások térségbe vonzása. 

A továbbtanuló érettségizettek jellemzően más megyék nagyobb városaiban, illetve 
leginkább a Fővárosban tanulnak tovább felsőoktatási intézményekben. Többségüket 
Nógrád megye örökre elveszíti, hiszen a nagyobb települések több és jobban fizető 
munkalehetőséget kínálhatnak. Ugyanakkor lehetséges néhány fiatal megtartását, 
visszacsábítását megkísérelni célzott kommunikáción túl akár jövőbeli foglalkoztatók 
bevonásával (akiknek érdeke a szűkös munkaerő folyamatos utánpótlása, így az intenzív 
kapcsolattartáson túl akár anyagi támogatásokkal is hozzájárulhatnak a megtartani kívánt 
fiatalok tanulmányaihoz). Fel kell keresni az ilyen tevékenységekben résztvenni kívánó 
vállalatokat, majd középiskolákban népszerűsíteni az általuk kínált karriereket, 
lehetőségeket és egybekötni ezt a visszatérést ösztönző esetleges vállalatok által kínált 
konstrukciókkal. 

Felmérést kell végezni részben a térségbe települt családok, részben a térséget ismerő Pest 
megyei, fővárosi fiatal családok körében. Előbbi csoport a térségbe költözés motivációin túl 
rámutathat az életmódváltással járó kihívásokra és azon hiányosságokra, amelyek 
megoldásával mások számára egyszerűbb és csábítóbb alternatíva lehet a Főváros közeli 
agglomerációhoz képest az egészségesebb, természetközelibb, nyugat-nógrádi 
településekre költözni. Utóbbi csoport esetében az igények, elvárások mellett a hívószavakat 
lehet tesztelni, amelyekre egy „költözz Nyugat-Nógrádba” jellegű kommunikációs kampányt 
lehet építeni, továbbá segítenek a megfelelő információs csatornák és kommunikációs 
módszerek meghatározásában. 

felelős Paktumiroda 

közreműködők 

▪ önkormányzatok (segítenek a közelmúltban „kiköltözőket” 
megtalálni) 

▪ közelmúltban a térségbe költözők 
▪ fővárosi és agglomerációban élő megkérdezettek 
▪ lekérdezést, felmérést végző külső szakértők 
▪ kommunikációs kampányban résztvevő szervezetek 

ütemezés 2018. január 
2018. november, utána 
félévente megismételt kampány 
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TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS ELŐSEGÍTÉSE EGYÉNKÖZPONTÚ FEJLESZTÉSSEL ÉS A 

MUNKAERŐPIACRA TÖRTÉNŐ FOKOZATOS INTEGRÁCIÓVAL 

III.1. Aktivizálható, foglalkoztatható célcsoportok felkutatása és bevonása 

akció megnevezése III.1.1. Szervezetközi együttműködések kialakítása 

A foglalkoztatási együttműködés létrehozására irányuló projekt forrásaiból a Kormányhivatal 
csak azoknak az embereknek tud a rendelkezésére álló eszközökkel segíteni, akik regisztrált 
álláskereső státuszban vannak. A Kormányhivatalnál nem regisztrált emberekhez ezért a 
Kormányhivatal nem jut el, őket velük kapcsolatban álló más szervezeteknek – pl. 
Gyerekvédelmi, Szociális Szolgálat, Önkormányzatok – kell megkeresni és bevonni, elérni, 
hogy regisztráltassák magukat álláskeresőként és vegyenek részt a foglalkoztathatóságukat 
javító programokban.  

Ehhez előbb azonban szükséges a megfelelő szervezetekkel a cél érdekében történő 
együttműködést kialakítani. Azonosítani kell, hogy mely szervezetek állhatnak kapcsolatban 
az inaktív, vagy közfoglalkoztatott célcsoportokkal, tájékoztatni kell őket az együttműködés 
céljáról és az elérhető támogatásokról, segítségről, majd velük együttgondolkodva ki kell 
alakítani az együttműködés lehetséges és kívánatos formáit.  

felelős Paktumiroda és Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály együttesen 

közreműködők 

▪ Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai 
▪ Önkormányzatok 
▪ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
▪ Szociális Szolgálat 
▪ Civil szervezetek 
▪ Szociális foglalkoztatók, közfoglalkoztatók 

érintettek ▪ a bevont emberek családja, környezete 

ütemezés 2018. március Folyamatosan 

 

akció megnevezése 
III.1.2. Aktivizálható, munkaképes korú inaktív emberek, 
illetve közfoglalkoztatásban résztvevők bevonása a 
munkaerő-piaci szolgáltatásokba, programokba 

Az együttműködés keretében azonosított embereket ösztönözni kell az álláskeresőként 
történő regisztrációra és be kell vonni őket a foglalkoztathatóságukat javítani képes 
programokba. Ez egy adminisztratív aktus, amelyet a Járási Hivatalok Foglalkoztatási 
Osztályai végeznek. 

Ám a célcsoportot képező emberek ehhez gyakran igénylik az „ajánló” szervezetek 
munkatársainak segítségét is – vélelmezzük, hogy az előző pontban bemutatott 
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együttműködés keretében és azzal egyetértve a segítő szervezetek ezt a segítséget 
megadják. 

Sőt, ennél többet is várunk e szervezetektől. Mivel a programokba bevont ügyfelek számára 
az őket rábeszélő, ösztönző és segítő emberek felé alakult ki elsősorban bizalom, e 
közreműködő szervezetek munkatársai segíthetik az ügyfelek sikeres fejlődését azzal is, hogy 
végigkísérik őket a Kormányhivatal / Járási Hivatalok által ajánlott szolgáltatásokon, vagy 
pusztán időről-időre érdeklődnek irántuk és figyelemmel követik fejlődésüket és 
státuszváltozásaikat. 

felelős ▪ Kormányhivatal és a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai 

közreműködők 

▪ Önkormányzatok 
▪ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
▪ Szociális Szolgálat 
▪ Civil szervezetek 
▪ Szociális foglalkoztatók, közfoglalkoztatók 

érintettek 
▪ a bevont emberek családja, környezete 
▪ a regisztrált ügyfelek számára munkaerő-piaci szolgáltatásokat 

nyújtó szervezetek és emberek 

ütemezés 2017. december 

Folyamatosan, a projekt 
keretében biztosított források 
kimerüléséig, vagy azt követően 
is. 

III.2. Foglalkoztathatósághoz szükséges egyénközpontú fejlesztés 

akció megnevezése 
III.2.1. Képességek, készségek és szükségletek felmérése, 

foglalkoztathatósági korlátok azonosítása 

A bevont célcsoportok esetében fel kell mérni az egyéni képességeket, készségeket, 
motivációt és szükségleteket, amelyek elsődleges orientációt adnak ahhoz, hogy milyen 
programokba lehetséges és kívánatos a részvételük. Azonosítani kell a foglalkoztathatósági 
korlátokat és értékelni, hogy melyek lebontása lehetséges, és mekkora mértékben, a 
rendelkezésre álló eszközökkel és módszerekkel, hogy a sikeres munkaerő-piaci integráció 
(jóllehet gyakran egy hosszabb, többlépcsős fejlesztést követően) megvalósulhasson. 

felelős 
▪ Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai és Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztály 

közreműködők 

▪ Önkormányzatok 
▪ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
▪ Szociális Szolgálat 
▪ Civil szervezetek 
▪ Szociális foglalkoztatók, közfoglalkoztatók 

munkatársai, akik segítik az ügyfeleket a programokban való sikeres 
és eredményes részvételben 
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ütemezés 2017. december 

Folyamatosan, a projekt 
keretében biztosított források 
kimerüléséig, vagy azt követően 
is. 

  

akció megnevezése III.2.2. Pályaorientáció és egyéni fejlesztési tervek kialakítása 

Az egyéni készségek, képességek és szükségletek felmérését követően, valamint a 
foglalkoztathatósági korlátok és motiváltság ismeretében lehet az ügyfelekkel közösen a 
foglalkoztathatósági korlátok lebontásához és a munkaerőpiacra lépéshez, foglalkoztatásba 
álláshoz szükséges tennivalókat végiggondolni, összegyűjteni és azokból egymásra épülő 
elemekből álló egyéni fejlesztési terveket kialakítani. Az egyéni fejlesztési tervek lényege, 
hogy ténylegesen az egyének szükségletein alapulnak, így egyesek esetében az alapvető 
kompetenciákra irányuló fejlesztéssel és pszichoszociális jellegű foglalkozásokkal indul a 
folyamat, míg másoknál csupán az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez 
szükséges bizonyítvány, vagy szakmai gyakorlat megszerzése az egyedüli cél. 

A jó fejlesztési tervek kialakítását – különösen a többlépcsős fejlesztést igénylő egyének 
esetében – nagyban segítheti, ha külső támogatást is kapnak az egyének a folyamat 
megkezdéséhez és végigcsinálásához (pl. családtagoktól, vagy az őket regisztrációra ösztönző 
segítőktől).  

felelős ▪ Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai 

közreműködők 

▪ Önkormányzatok 
▪ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
▪ Szociális Szolgálat 
▪ Civil szervezetek 
▪ Szociális foglalkoztatók, közfoglalkoztatók 

munkatársai, akik segítik az ügyfeleket a programokban való sikeres 
és eredményes részvételben 

ütemezés 2017. december 

Folyamatosan, a projekt 
keretében biztosított források 
kimerüléséig, vagy azt követően 
is. 

 

akció megnevezése 
III.2.3. Egyéni fejlesztési tervek megvalósítása a szükséges 
lépésekben 

Az egyének szükségletei alapján kialakított egyéni fejlesztés tervek az alapkompetenciák 
fejlesztésétől általános és szakmai képzéseken keresztül a támogatott foglalkoztatásig 
terjedően többféle beavatkozás-típust foglalhatnak magukban. E beavatkozások bizonyos 
típusai lehetséges, hogy más támogatási forrásokból finanszírozott projektek keretében 
nyújtott szolgáltatásokból valósulnak meg, hogy a képzéseken való részvételre alkalmassá, 
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illetve foglalkoztathatóvá vált egyének a paktum létrehozására irányuló projekt keretében 
vegyék igénybe az egyéni fejlesztési tervek beteljesítéséhez szükséges szolgáltatásokat (pl. 
munkaerő-piaci képzés, támogatott foglalkoztatás). 

Különösen a többlépcsős fejlesztést igénylő egyének esetében nagyban segítheti a folyamat 
sikerét, ha külső támogatást is kapnak (pl. családtagoktól, vagy az őket regisztrációra 
ösztönző segítőktől). Ez a mentorálási jellegű szolgáltatás ugyan nem része a projektnek, de 
akár más kormányhivatali forrásokból, akár a külső segítő szervezetek által felajánlott 
közreműködés formájában megtalálható a megoldás a sikeres fejlődés segítéséhez. 

felelős ▪ Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai 

közreműködők 

▪ Önkormányzatok 
▪ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
▪ Szociális Szolgálat 
▪ Civil szervezetek 
▪ Szociális foglalkoztatók, közfoglalkoztatók 

munkatársai, akik segítik az ügyfeleket a programokban való sikeres 
és eredményes részvételben 

érintettek ▪ más projektekből megvalósuló beavatkozásokat nyújtó szervezetek, 
fejlesztők és mentorok 

ütemezés 2018. január 

Folyamatosan, a projekt 
keretében biztosított források 
kimerüléséig, vagy azt követően 
is. 

III.3. Munkavállalás segítése védett környezetben, támogatással 

akció megnevezése 
III.3.1. Ügyfelek elhelyezése védett munkahelyi 
környezetben, illetve nem elsődleges munkaerő-piaci 
foglalkozatásban 

Védett munkahelyek igénybevétele lehet kívánatos az ügyfelek megfelelő csoportjai számra. 
Van, akik álláskeresőként történő regisztrációt követően azonnal, míg mások az egyéni 
fejlesztési terv megvalósításának eredményeként, vagy annak egyik lépéseként kerülhetnek 
olyan munkahelyekre, ahol a munka jellege, munkatársak és vezetők egyaránt alkalmasak 
arra, hogy a megfelelő módon segítsék a munkahelyi szocializációt, vagy az alacsonyabb 
termelékenységű, illetve megváltozott munkaképességű emberek munkavégzését. Ilyen 
munkahelyeket tarthatnak fenn szociális foglalkoztató (civil, nonprofit, önkormányzati, 
egyházi stb.) szervezetek, ahol támogatott foglalkoztatási jelleggel, vagy speciális 
közfoglalkoztatási konstrukciók keretében valósul meg a munkavégzés, amelynek elsődleges 
célja nem a foglalkoztatási költségeket meghaladó hozzáadott érték, profit előállítása. 
Bizonyos ügyfelek (pl. megváltozott munkaképességűek) esetében az ilyen körülmények 
között megvalósítható, munkajövedelem szerzést biztosító munkavégzés a cél, míg más 
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ügyfelek esetében a védett környezet a munkahelyi szocializációhoz segítő lépés az 
elsődleges munkaerőpiacra történő továbblépést megelőzően. 

E munkakörnyezetben való helytállást a vezetők és közvetlen munkatársak is segítik, de 
nagyban hozzájárulhat a sikerhez, ha külső támogatást is kapnak az egyének (pl. 
családtagoktól, vagy az őket regisztrációra ösztönző segítőktől).  

Az ügyfelek egy csoportja esetében nem szükséges teljes mértékben védett munkahelyi 
környezetet biztosítani, ugyanakkor a munkahelyi szocializáció szükségessége, vagy a 
korlátozott termelékenység miatt mégsem az elsődleges munkaerőpiac a cél.  

Számukra képességeikhez mérten, illetve az egyéni fejlődési státuszhoz illeszkedően 
megfelelő munkakörülményeket biztosíthatnak többek között akár a közfoglalkoztatás 
keretei között is megvalósítható, fejlesztő és szocializációs célú munkahelyek (pl. 
megfelelően képzett brigádvezetővel, munkahelyi vezetővel, kifejezetten ilyen célra és 
ügyfeleknek fenntartott munkakörök), vagy a közszféra intézményeiben hasonló céllal 
fenntartott bizonyos – alacsony termelékenységű dolgozók által is betölthető – 
munkahelyek. A termelékenységi hátrányt hivatott kompenzálni a foglalkoztatáshoz nyújtott 
támogatás. 

Ezen munkahelyek esetében is releváns a segítők, támogatók részvétele. 

felelős ▪ Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai 

közreműködők 
▪ Szociális foglalkoztatók 

érintettek 

▪ Önkormányzatok 
▪ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
▪ Szociális Szolgálat 
▪ Civil szervezetek 
▪ Szociális foglalkoztatók, közfoglalkoztatók 

munkatársai, akik segítik az ügyfeleket a programokban való sikeres 
és eredményes részvételben 

ütemezés 2018. március 

Folyamatosan, a projekt 
keretében biztosított források 
kimerüléséig, vagy azt követően 
is. 

III.4. Elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés segítése a szükséges módokon 

akció megnevezése 
III.4.1. Az arra alkalmas(sá váló) ügyfelek elsődleges 
munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének, integrációjának 
segítése 

Az egyéni fejlesztési folyamat célja, hogy minél több ügyfél váljon alkalmassá az elsődleges 
munkaerőpiacon való elhelyezkedésre, sikeres munkavégzésre és az általa keresett 
munkajövedelem hozzájáruljon szociális státuszának, anyagi függetlenségének javításához 
is. A járási hivatalok foglalkoztatási osztályai közvetítéssel segítenek munkahelyet találni az 
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arra alkalmas(sá váló) ügyfeleknek, akik támogatott foglalkoztatásban, vagy normál 
munkahelyeken kezdhetik (újra) munkaerő-piaci karrierjüket. 

Az új munkakörnyezetben való helytállást a vezetők és közvetlen munkatársak is segítik, de 
nagyban hozzájárulhat a sikerhez, ha külső támogatást is kapnak az egyének (pl. 
családtagoktól, vagy az őket regisztrációra ösztönző segítőktől).  

felelős ▪ Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai 

közreműködők 
▪ foglalkoztatók 

érintettek 

▪ Önkormányzatok 
▪ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
▪ Szociális Szolgálat 
▪ Civil szervezetek 
▪ Szociális foglalkoztatók, közfoglalkoztatók 

munkatársai, akik segítik az ügyfeleket a programokban való sikeres 
és eredményes részvételben 

ütemezés 2018. március  

Folyamatosan, a projekt 
keretében biztosított források 
kimerüléséig, vagy azt követően 
is. 

 


