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Bevezetés 

 

2016 márciusában a Nógrád Megye Önkormányzata által vezetett konzorcium pályázatot nyújtott be 

a „TOP-5.1.1-15-NG1 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködések - Nógrád megyei foglalkoztatási paktum” pályázat konstrukció 

keretében megyei foglalkoztatási paktum kialakításának és megvalósításának támogatására. 

A pályázó konzorcium tagjai: Nógrád Megyei Önkormányzat (a konzorcium vezetője) Nógrádi 

Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal, Nógrád Megyei 

Kormányhivatal, továbbá a Jonathan Livingston Seagull Alapítvány. A foglalkoztatási paktum célja a 

megye foglalkoztatási helyzetének javítása mely döntően gazdaság ösztönzési, képzési és 

foglalkoztatást elősegítő tevékenységek megvalósítását célozza, illetve magában foglalja a programba 

történő bevonás és a programban maradás támogatását is. A konzorciumi tagok mellett széles körű, 

megyei illetékességű gazdasági, intézményi, társadalmi és civil együttműködésen alapul a paktum 

sikeres megvalósítása.   

A pályázati konstrukció keretében elkészült Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája. A stratégia célja 

a megyei tevékenységek foglalkoztatást érintő aspektusainak összehangolása, mely stratégiákon és 

programokon átívelő, teljes körű foglalkoztatási koncepciót, jövőképet és célrendszert fogalmaz meg. 

Az egységes stratégia célja a Nógrád megyei foglalkoztatással kapcsolatos tevékenységek, fejlesztések, 

támogatások, megyei és területi együttműködések keretének biztosítása, a célok és prioritások 

meghatározása annak érdekében, hogy a beavatkozások összehangoltak, eredményesek és 

hatékonyak legyenek, kihasználva a különböző programok szinergiáját.   

A stratégiai célok kialakítása széles körű konzultáció eredménye volt, melyben gazdasági szereplők, 

érdekképviseletek, közigazgatási intézmények, civilszervezetek, képzőintézmények és más érintettek 

is aktívan részt vettek. A stratégiai célok mellett a résztvevők beavatkozási területeket is definiáltak, 

melyek akciók fókuszpontjai lehetnek a célok elérése érdekében.  

A jelen dokumentum azokat az akciókat, programokat, kezdeményezéseket foglalja össze, melyek a 

stratégiai célok eléréséhez vezetnek. Az akciók a beavatkozási területek mentén kerültek 

meghatározásra, az érintettek széles körének megkérdezésével, bevonásával.  

Az akciók a tevékenységek széles skáláján mozognak, a foglalkoztatási stratégiához illeszkedve. Ennek 

megfelelően nem minden akció finanszírozására, így megvalósítására nyújt keretet a megyei 
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foglalkoztatási paktum pályázata, ugyanakkor az állami, Európai Uniós, önkormányzati, magán és 

egyéb források széles köre remélhetőleg lehetővé teszi az akciók minél nagyobb arányú 

megvalósítását.  

Az akcióterv tehát többféle akciót foglal magában:  

• Vannak olyan akciók, melyek a paktum keretében valamely szereplő / szereplők által 

folyamatosan végzendő tevékenységek 

• Egyes kezdeményezések, projektek, pilot programok, ötletek megvalósítása illeszthető a jelen 

foglalkoztatási paktum keretei közé és költségvetésébe 

• Vannak olyan akciók, programok vagy tevékenységek, melyek már rendelkezése álló, de más 

jellegű (EFOP, GINOP, önkormányzati, állami) forrásokból kerülnek finanszírozásra 

• Végül vannak olyan tevékenységek, melyek finanszírozása bizonytalan, de remélhetőleg a 

széles körű társadalmi együttműködés lehetővé teszi a megvalósítást.  

A stratégiai célok elérése érdekében elengedhetetlen az akciók meghatározása, priorizálása, 

ütemezése. Ugyanakkor egy öt éves, sok szereplős együttműködés egyik legfontosabb kritikus 

tulajdonsága a rugalmasság. Az akciótervet az adott körülményekhez, szabályozási, gazdasági, 

társadalmi környezet változásához kell igazítani mindig ügyelve a célok szem előtt tartására. Az utolsó 

fejezet ezért annak folyamatát írja le, ahogy az akciótervet rendszeres és ad hoc módon a paktum 

menedzsment és döntéshozó szerve felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.  
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 Stratégiai célok - beavatkozási területek 

 

Stratégiai célok 

A Nógrád megyei foglalkoztatási akcióterv a következő három alappilléren nyugvó célrendszerre épít:  

 

A foglalkoztatás növelése, a munkaesőpiaci egyensúly elérése keresleti és kínálati tényezők együttes 

alakításának eredményeként jöhet létre. Egyik oldalról szükséges a gazdasági teljesítőképesség 

növelése, a megye gazdaságának fejlesztése, diverzifikálása, jövőorientáltságának és hálózatos 

jellegének támogatása, mely a munkaerő keresletet fejleszti, diverzifikálja és fenntarthatóvá teszi.  

Másik oldalról ugyanakkor egyre nagyobb problémát okoz a munkaerő kínálat megfelelő szintű 

biztosítása. A munkaerő-piaci egyensúly hiánya mennyiségi, minőségi és strukturális elemeknek 

köszönhető. A gazdasági fellendülés nagyobb volumenű fejlesztéseket eredményezett megyén belül 

és kívül, mely a szabad, rendelkezésre álló munkaerő gyors felszívásával járt. Hiány van a szakképesítés 

és végzettség majd minden szintjén a megyében. A képzések a vállalkozói, vállalati visszajelzések 

alapján sem struktúrájukban, sem módszertanukban nem képesek megfelelő mennyiségű és minősígű 

munkaerő utánpótlásáról gondoskodni.  

Ugyanakkor a hátrányos helyzetű rétegek leszakadása egyre fokozódó társadalmi probléma, mely a 

foglalkoztatás terén kiemelten jelenik meg. A hátrányos helyzetűek életszínvonalának észrevehető 

javulása, társadalmi integrációjuk csak sikeres munkaerő piaci integráció kíséretében valósulhat meg.  

A foglalkoztatási stratégia hármas célja tehát a gazdaság fejlesztése, a fejlődést kiszolgáló megfelelő 

képesítésű munkaerő biztosítása, és a társdalom leszakadó rétegeinek integrációja, és munkaerő 

piacra történő visszavezetése.  

A gazdaság fejlődését a foglalkoztatási stratégia a kis és középvállalkozásokra fókuszáló befektetés 

ösztönzésben, a belső gazdaság erősítésében illetve a minél intenzívebb forrásbevonásban látja.  
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A versenyképes munkaerő biztosításához, azaz a kereslet és a kínálat egyensúlyba hozásához két 

alapvető törekvés (alcél) elérését kell segíteni:  

• egyrészt a megfelelő struktúrájú, piaci igényekhez módszertanilag, minőségben, fókuszban 

igazodó képzéseket,  

• másrészt marasztaló és csábító élettér kialakítását, amely biztosítja, hogy a megszerzett tudás 

birtokában a képzett munkavállaló a megyében találja meg boldogulását, sőt a megye 

természeti és földrajzi adottságaival és a támogatáspolitika eszköztárával alkalmas lehet a 

munkaerő vonzására is.  

Beavatkozási területek 

A stratégiai célok elérése érdekében minden célhoz 8-9 beavatkozási területet határozott meg a 

munkacsoport. A beavatkozási területek azt mutatják meg, hogy a stratégiai célok elérése érdekében 

milyen módon lehet elérni. Az akciók meghatározása ezért kötődik a beavatkozási területekhez, hiszen 

ezek jelölik ki az akciók célterületeit.  

Stratégiai 

cél 
Beavatkozási terület 
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S 1.1 - Élénkülő vállalkozási kedv, induló vállalkozások helyi szintű 

támogatása 

S 1.2 -  Hagyományos ágazatok bővülése (pl. fémipar, fémfeldolgozás) 

S 1.3 - Végterméket előállító, vagy nagyobb hozzáadott értéket termelő 

KKV-k térségbe telepedésének támogatása 

S 1.4 - Tudás alapú és kreatív ágazatok meghonosítása, innovációs 

potenciál erősítése 

S 1.5 - Vidéki gazdaság, falusi turizmus fejlesztése 

S 1.6 - Vállalati együttműködések erősítése a tudásmegosztás, kihívások 

kezelése, közös képzések beindítása, beszállítói kapcsolatok 

élénkítése, stb. terén  

S 1.7 - Vállalati HR tevékenység fejlesztése, szemléletformálás, belső 

képzések beindítása 
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S 1.8 - Vállalkozások folyamatos aktív kommunikáción alapuló 

támogatása – önkormányzati kapcsolatok erősítése 

 

A gazdasági fejlődés érdekében a meghatározott beavatkozási területek egyszerre fókuszálnak a 

gazdaság mennyiségi és minősíti fejlesztésével. A befektetés ösztönzés, a vidéki gazdaságok és falusi 

turizmus fellendítése, a vállalkozási aktivitás élénkítése, hagyományos ágazatok bővítése a gazdasági 

növekedést mennyiségi oldalon szolgálják, míg a tudás alapú és kreatív ágazatok meghonosítása, az 

együttműködési hálózatok erősítése vagy a vállalati HR tevékenység fejlesztése az új típusú, tudás 

alapú, modern szellemben működő gazdaság felé mutat. 

 Beavatkozási terület 
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S 2.1 - Tudáshoz való hozzáférés javítása a megye teljes lakossága 

számára, piacképes felsőoktatás bevonzása 

S 2.2 - Piaci igényekhez igazított, jövőálló tudást biztosító innovatív 

képzések kialakítása a gazdaság fejlesztési irányainak megfelelő 

struktúrában, 

S 2.3 - Proaktív vállalati részvétel a képzésekben – betanító jellegű 

képzések, vállalatok gyakorlati képzésbe való bevonása, vállalatok 

és felsőoktatás kapcsolatának erősítése, ösztöndíj programok 

S 2.4 - Bértámogatás az elhelyezkedés, kezdeti munkaviszony 

támogatására, kockázatok és költségek minimalizálására 

S 2.5 - Pályaorientáció szélesebb körre, innovatív eszközökkel történő 

kiterjesztése 

S 2.6 - Munkaadó és munkavállaló közti kapcsolat erősítése, ösztöndíj 

programok, kommunikáció, munkahelyi beilleszkedés támogatása 

S2.7 - Önfoglalkoztatóvá válás támogatása, szociális foglalkoztatók 

erősítése 

S2.8 - Elvándorlás megállítása, megye vonzóvá tétele a jövő 

munkavállalói számára 
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A második stratégiai célhoz kapcsolódó beavatkozási területek a munkaerő kereslet és munkaerő 

kínálat találkozásának feltételeit segítik elő. Több olyan terület van, mely támogathatja ezt a 

folyamatot, melyek közül először a pályaorientációt érdemes kiemelni, hiszen ez az első, finom 

foglalkoztatás politikai eszköz, mely a munkaerő kínálatát a kereslet irányába orientálja. A vállalati 

igények felmérése folyamatos meghatározó input arra vonatkozóan, hogy milyen munkaerő igényeket 

kell a kínálatnak kielégítenie.  

A képzések a következő lépcsőfok, mely a munkaerőt – elméletileg - alkalmassá teszi a vállalati 

igényeknek való megfelelésre. Ugyanakkor a képzések gyakran nem adnak piacképes tudást, nem 

megfelelő a vállalatok profiljának. Ezért kiemelten fontos a vállalatok proaktivitása a képzések 

szervezése, tartalommal való megtöltése, gyakorlati programok futtatása, gyakornoki lehetőségek 

kialakítása. 

 

Stratégiai 

cél 

Beavatkozási terület 
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S 3.1 - Alapkompetenciák fejlesztése, motivációk támogatása 

S 3.2 - Mentális és fizikális állapot javítása 

S 3.3 - Alkalmasság szerinti pályatanácsadás, pályaorientáció 

S 3.4 - Személyre szabott, foglalkoztatást segítő munkaerő- piaci 

szolgáltatások 

S 3.5 - Munkahelyre való eljutás, gyermekfelügyelet támogatása 

S 3.6 - Közfoglalkoztatásban dolgozók munkaerő piacra segítése, szociális 

gazdaságok fejlesztése 

S 3.7 - Civil tevékenység élénkítése, közösség szervezése 

S 3.8 - Jó gyakorlatok integrálása a képzés és szociális szolgáltatások terén 

S3.9 - Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 

 

A társadalmi integráció elősegítése, majd fokozatos az előzőre lépcsőzetesen épülő programok 

segítségével a halmozottan hátrányos célcsoportnak is esélye lehet a felemelkedésre. A harmadik 
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célnál megfogalmazott beavatkozási területek visszaadják a helyzetértékelés során többször kiemelt 

problémát, hogy a célcsoportbeliek nagy részének fizikai és mentális állapota, alapkompetencia 

ismerete még a képzésre sem teszi alkalmassá őket. A beavatkozásokat ezért nagyon kezdetleges 

szinten kell elkezdeni a hosszú távú siker érdekében.  

Kiemelendő beavatkozási terület továbbá a civilek szervezése, munkaerő piaci szolgáltatások 

fejlettsége, mely növeli a beavatkozások hatékonyságát.   
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Akciók körének meghatározása 

 

Az érintettek bevonásával tartott workshop sorozat utolsó két alkalmával a résztvevők a célok 

eléréséhez szükséges akciókat határoztak meg. Az akciók olyan beavatkozások, projektek, 

tevékenységek, melyek a foglalkoztatási stratégiában kijelölt hármas cél elérését támogatják.  

Az akciók meghatározásánál a következő elvek kapnak kiemelt szerepet:  

• célorientáltság – az akció és a támogatandó cél közt közvetlen kapcsolatnak kell lennie. 

Minden akció esetében szükséges tehát meghatározni milyen célt szolgál, és az hogyan járul 

hozzá Nógrád megye elfogadott célrendszeréhez 

• teljesség – a stratégia kapcsán megfogalmazott törekvések, a probléma térkép alapján 

felvázolt helyzet minden lényeges elemére megfogalmazunk akciókat, melyek a források 

rendelkezésre állása esetén sikerrel vezethetnek a célok megvalósulása irányába 

• érdekeltségi, felelősségi körök meghatározottak – az akciók megvalósulásának kritikus 

feltétele, hogy a paktum keretében legyen olyan szereplő, aki felvállalja az akció gondozását. 

Az akció felelősének nem feltétlenül szükséges saját erőforrásból megvalósítani a szükséges 

tevékenységeket, de felelős az akciók gondozásáért, koordinálásáért, nyomonkövetéséért 

• forráskoordináció – a foglalkoztatási stratégia keretében megfogalmazott akciók nem 

szükségszerűen finanszírozhatóak a foglalkoztatási paktum rendelkezésére álló forrásokból. 

A célok elérése érdekében azonban egy olyan teljes, integrált akciórendszert vázolunk fel, 

melynek elemeit érdemes különböző forrásokból megvalósítani a célok elérése érdekében. 

Így az akciók egy része csak későbbi időpontokban, más forrásokból vagy más szervezetek 

bevonásával válnak majd lehetővé, de a teljes kép és beavatkozási logika érdekében már 

most megfogalmazásra kerülnek. 

A következő táblázatok célonként összesítve tartalmazzák azokat az akciókat, amelyek a 

stratégiaalkotás folyamata során kirajzolódtak, és amelyeket a munkacsoport megvalósításra 

érdemesnek talált.  

Gazdaság diverzifikált fejlesztése 

A gazdaság diverzifikált növekedésével kapcsolatban a következő 19 akció terület vagy projekt került 

meghatározásra: 
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Az első stratégiai cél akciói közt szerepelnek olyan tevékenységek, melyek nem szorosan ehhez a célhoz 

kötődnek, mint a paktum szervezet fejlesztése és akkreditációja (A1.18) vagy a területi paktumokkal 

való együttműködés (A1.19). Ezen akciókat a paktumiroda koordinálja, és mivel a paktumiroda 

leginkább az első stratégiai célhoz tartozó akciókért felelős, ezeket az általános tevékenységeket is 

ehhez a csoporthoz soroltuk.  

Az első csoport akciói közt a meghatározó, folyamatos tevékenységek a következők:  

• Befektetésösztönzés – az akció magában foglalja a befektetés ösztönzés programjának 

kidolgozását, a folyamatos kapcsolattartási és proaktív ösztönző tevékenységeket. A 

befektetések megjelenésének érdekében ingatlankataszter készül, mely segíti a telephelyet 

illetve székhelyet kereső vállalatok eligazodását.  

A megyében jelen levő szabad vállalkozási zónák lehetőséget adnak a telephelyet, székhelyet 

kereső vállalatok számára megfelelően csábító ajánlat nyújtására, illetve forrásbevonásra. A 

zónák kihasználását a megyei paktum támogatja, ugyanakkor a közvetlen betelepítéssel az 

illetékes helyi paktumok foglalkoznak. 

• Belső gazdaság élénkítése – a gazdaság élénkítését az akciók alapvetően három irányból 

közelítik,  

Akció neve Projekt jellege Projekt gazdák

A1.1 Közfoglalkoztatott tevékenység vállalkozássá alakítása pilot Paktum iroda, NFÜ

A1.2 XXII. Századi technilógiai központ pilot Paktum iroda, NFÜ

A1.3 KKV hatékonyság növelő módszerek rendszeres Paktum iroda, NFÜ

A1.4 KKV tudásmegosztás támogatása rendszeres Paktum iroda, NFÜ

A1.5
Befektetésösztönzési stratégia és akcióterv kidolgozása és 

megvalósítása
folyamatos Paktum iroda, NFÜ

A1.6 Vedd a nógrádit kampány ütemezett kampány NMÖ

A1.7 Határon átnyúló foglalkoztatás bővítés akcióterv alapján NFÜ

A1.8 Vállalkozóvá válás támogatása rendszeres
Paktum iroda, NFÜ, 

Kamara

A1.9
Gazdaságfejlesztési attitűd és tudás fejlesztése 

önkormányzatoknál
rendszeres Paktum iroda, NFÜ

A1.10 Ösztöndíj és díjazási rendszer rendszeres Paktum iroda, NFÜ

A1.11 KKV növekedési akadémia rendszeres Paktum iroda, NFÜ

A1.12 Civilek szervezése a gazdaság érdekében folyamatos Paktum iroda, NFÜ

A1.13 Gazdasági prognózis folyamatos Paktum iroda, NFÜ

A1.14 Szakpolitikai kataszter folyamatos Paktum iroda, NFÜ

A1.15 Ingatlan kataszter összeállítása, karbantartása folyamatos Paktum iroda, NFÜ

A1.16 Kommunikációs felületek létrehozása és működtetése folyamatos Paktum iroda, NFÜ

A1.17 Szervezetfejlesztés, paktum akkreditáció folyamatos Paktum iroda, NFÜ

A1.18 Paktumok közti együttműködés - ernyőtvékenység folyamatos Paktum iroda, NFÜ
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1. a vállalkozási kedv ösztönzésével, és a vállalkozóvá válást segítő programokkal, a 

forráshoz jutás támogatásával 

2. a megyében működő KKV-k fejlesztésével, innovativitásuk, versenyképességük, 

hatékonyságuk támogatásával, hálózatosodásuk erősítésével, 

3. az intézményi és önkormányzati szféra gazdaságfejlesztő, gazdaságot támogató 

kapacitásainak kiépítésével, illetve a vállalatok támogatásával a szakpolitikák 

világában    

Az akciókban jellemzően a paktum iroda és az NFÜ a főszereplők, tevékenységüket több helyen a 

kamara egészíti ki, hiszen a kamara tagsága, együttműködő vállalatok ugyan úgy a paktum 

célcsoportja is. A hatékony, vállalatok érdekeit szolgáló beavatkozások csak a kamara és a paktum 

szoros együttműködése révén valósulhatnak meg.  

Piaci igényeknek megfelelő munkaerő 

A versenyképes tudással rendelkező munkaerő biztosítása érdekében 14 akció került 

megfogalmazásra, a következők szerint:  
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Az akciók a beavatkozások széles körét fedik, melyek céljukban közösek, a vállalati igények és a 

munkaerő lehetőségeinek a minél magasabb szintű egyensúlyát segítik. Az akciók egyaránt 

tartalmaznak olyan tevékenységeket, melyeket a paktum programja főtevékenységként, a 

támogatások alapvető formájaként határoz meg, illetve olyan újszerű projekteket, melyek 

szükségessége a munkacsoport ülések alkalmával kristályosodott ki.  

A következő nagyobb csoportokba sorolhatóak az akciók:  

• A munkaerő, illetve tágabb értelemben a lakosság megfelelő módon történő megszólítása, 

bevonása. Ide tartozik a toborzás (A2.10) és a toborzás alkalmával az egyén állapot, 

alkalmasság és tudásfelmérése, mely alapján profil alkotható a jelentkezőről vagy 

bevonandó személyről. Ez a kategória szolgál később az alkalmazandó eszközök körére 

vonatkozó támpontként, illetve a pályatanácsadás irányának meghatározására.  Másik 

oldalról az önfoglalkoztatóvá válás (A2.12) útjának segítése szintén a lakosság megfelelő 

Akció neve Projekt jellege Projekt gazdák

A2.1 Vállalati gyakorlati képzés erősítése folyamatos
Kamara, 

Paktum iroda

A2.2 Vállalati gyakornoki programok folyamatos

Paktum iroda, 

Foglalkoztatási 

Szolgálat

A2.3
Munkakörelemzésre épülő képzések, betanító jellegű képzések 

kidolgozása, beindítása
folyamatos Paktum iroda, NFÜ

A2.4 Digitális képzés folyamatos JLS Alapítvány

A2.5 Pályaorientáció, pályaválasztás folyamatos

Paktum iroda, Kamara

Foglalkoztatási 

szolgálat

A2.6 Munkahelyi beilleszkedés támogatása folyamatos JLS Alapítvány

A2.7 Fejlesztési forrásból létrejövő beruházások munkaerő ellátása folyamatos

Paktum iroda, 

Foglalkoztatási 

Szolgálat

A2.8 Piaci munkaerő igény felmérése és kiszolgálása folyamatos

Paktum iroda, 

Foglalkoztatási 

Szolgálat

A2.9 Képzések támogatása folyamatos
Foglalkoztatási 

Szolgálat

A2.10 Toborzás, kiválasztás, közvetítés folyamatos

Foglalkoztatási 

Szolgálat

JLS Alapítvány

A2.11 Elhelyezkedést segítő támogatások folyamatos
Foglalkoztatási 

Szolgálat

A2.12 Önfoglalkoztatóvá válás támogatása folyamatos

Foglalkoztatási 

Szolgálat

Paktum iroda

A2.13 Képzés eredményességének, hatékonyságának nyomonkövetése folyamatos Paktum iroda

A2.14

Pályaorientációt megvalósító intézményrendszer koordinációja, 

szervezése, szakmai felkészítés és jó gyakorlatok kialakítása, 

kapcsolati háló megerősítése

folyamatos Paktum iroda
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megszólításáról és a választott út támogatásáról szól. A pályaorientáció (A2.5) szintén fontos 

terület a lakosság megfelelő megszólításában, mely tevékenységet a megyében már működő 

ilyen jellegű tevékenységek rendszerébe érdemes illeszteni a paktum által kidolgozott, 

esetleg innovatív módszerekkel.  A pályaorientációval kapcsolatban a helyzetértékelés során 

kirajzolódott az igény, miszerint az ilyen vagy ehhez kapcsolódó tevékenységet folytató 

szervezetek koordinációja szükséges, melyre külön akció (A2.14) került megfogalmazásra.   

• A képzési rendszer minőségének, struktúrájának fejlesztése szintén kiemelt terület az akciók 

megfogalmazása során. Az elv a vállalatok aktív bevonása mind az igények felmérése (A2.8) 

és becsatornázása által, mind a gyakorlati képzésben való részvétellel (A2.1). Akcióként 

szerepel a képzések vállalati igényekre szabása, (A2.3) melyet betanító képzésekkel, 

munkakör elemzésre épülő képzésekkel, a képzések támogatásával (A2.9) illetve a képzések 

eredményességét mérő és transzparensen bemutató rendszer kiépítésével (A2.13) kíván 

segíteni a paktum.  

• Vállalatok és munkaerő kapcsolatának fejlesztése érdekében is több akció került 

megfogalmazásra. A munkacsoport egyetértett abban, hogy a munkaerőt érdemes 

támogatni a munkahelyi beilleszkedésben, másik oldalról pedig a vállalatokban is érdemes a 

munkavállalóval kapcsolatos felelősséget tudatosítani, hiszen nem lehet a piacon „kész” 

munkavállalót találni, a vállalatoknak ki kell venniük részüket a felkészítésben. Ezt szolgálják 

a vállalati gyakornoki programok (A2.1), a vállalati beilleszkedést szolgáló kezdeményezések, 

tréningek, vállalati mentor ((A2.3), illetve bizonyos érelemben a munkabér támogatás és 

egyéb elhelyezkedést támogató források (A2.11). A munkabér támogatás a vállalatot 

kompenzálja azért az időszakért, amikor az újonnan felvett munkaerő termelőképessége 

még nem éri el az elvárt szintet. 

• Külön említést érdemel a paktum tevékenységei közt a megye és a megyében működő 

önkormányzatok uniós forrásból megvalósuló fejlesztéseinek munkaerő igényének 

felmérése és kielégítése. Ez az akció egy hosszú távú munkaerő igényt elégít ki, hiszen a 

pályázatok egyenlőre sokszor csak az elbírálás fázisában vannak, de az egyszerre nyíló óvodai 

és bölcsődei kapacitások, vagy az ipari parkok hirtelen egyszerre jelentkező munkaerő 

igényére érdemes már a beiskolázásnál felkészülni, így hosszabb távú tervezéssel sikeresen 

kielégíteni ezeket az igényeket.  

 



 

 

15 

 

Társadalmi integráció 

A harmadik stratégiai cél, a társadalmi felzárkózás elősegítése a munkaerő piacra történő fokozatos 

integrációval. Ennek elérése – illetve ehhez való közelítés - érdekében a következő 12 akcióterületet 

fogalmaztuk meg: 

 

Az akciók a hátrányos helyzetű csoportok széles körével kapcsolatos beavatkozási területeket érintik. 

Az akciók alapvetően két csoportba sorolhatóak:  

1. A helyzetértékelés során kirajzolódott legégetőbb problémákra adott válaszok, 

megkülönböztetett célcsoportokkal kapcsolatos akciók. Ezek közé sorolandók:  

• Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése (A3.1) 

• Alapkompetencia fejlesztés (A3.3) 

• Munkavállalói attitűd, motivációs képzés (A3.4) 

• Személyre szabott mentálhigiéniás tanácsadások (A3.5) 

• Mentálhigiéniás és pszichológiai tanácsadás (A3.9) 

• Közmunka programban résztvevők munkapiaci integrációja (A3.12) 

Akció neve Projekt jellege Projekt gazdák

A3.1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása folyamatos

JLS Alapítvány

Foglalkoztatási 

szolgálat

A3.2
Szolgáltatások hatékonyságának és eredményességének nyomon 

követése
folyamatos JLS Alapítvány

A3.3 Alapkompetencia fejlesztés folyamatos

JLS Alapítvány

Foglalkoztatási 

szolgálat

A3.4 Munkavállalói attitűd, motivációs képzés folyamatos

JLS Alapítvány

Foglalkoztatási 

szolgálat

A3.5
Személyre szabott munkaerő piaci szolgáltatások (mentorálás, 

tanácsadás)
folyamatos

JLS Alapítvány

Foglalkoztatási 

szolgálat

A3.6
Szakmai koordináció, munkaerő piaci szolgáltatások eszközeinek 

fejlesztése
folyamatos JLS Alapítvány

A3.7 Előítéletek csökkentése - minikampány pilot JLS Alapítvány

A3.8 Szociális gazdaságok folyamatos JLS Alapítvány

A3.9 Mentálhigiéniás és pszichológiai tanácsadás folyamatos JLS Alapítvány

A3.10 Együttműködés szociális szolgáltató intézményekkel folyamatos JLS Alapítvány

A3.11 Mobilitás támogatása folyamatos

JLS Alapítvány

Foglalkoztatási 

szolgálat

A3.12 Közmunka programban résztvevők munkapiaci integrációja folyamatos

JLS Alapítvány

Foglalkoztatási 

szolgálat
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Ezen akciók közös jellemzője, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatások, tanácsadás, mentorálás 

segítségével a célcsoport különböző szegmenseit hivatottak a képzésbe való bekapcsolódásra, 

vagy munkavállalásra alkalmassá tenni. Hangsúly a személyre szabottságon van, illetve azon, 

hogy először a legmélyebb problémákkal kell foglalkozni a hosszú távon sikeres integráció 

érdekében.  

A paktum keretében rendelkezésre álló források nem fedezik a szükséges mennyiségű és 

mértékű beavatkozást, ezért kiemelten fontos ezen a területen a forráskoordináció. Minél 

szélesebb körű együttműködés kialakítása az aktív szervezetek és kapcsolódó programok közt 

növelheti a hatékonyságot, valamelyest integrált vagy legalább is koordinált projektek hosszú 

távon sikeres minták és sztenderdek kialakítását teszik lehetővé.  

2. Ezzel összhangban a beavatkozások, akciók másik csoportja a munkaerő piaci 

szolgáltatásokban aktív szereplők koordinálását, az eszközök fejlesztését, jó gyakorlatok 

gyűjtését és implementációját (A3.6) és a szolgáltatások hatékonyságának, színvonalának, 

sikerességének visszamérését (A3.2) célozzák.  

3. A megfogalmazott akciók közt két olyan is szerepel, amely a fenti két megközelítés keveréke. 

Mindkét akció egy-egy kiemelt területet feladatát ragadja meg, és próbálja a célok elérése 

érdekében a lehető legjobban megoldani. Az alábbi két akció tehát összetett, de a 

helyzetértékelő beszélgetések tanulsága alapján kiemelt területeket érint:  

• Közmunka programban résztvevők munkapiaci integrációja (A3.12) kiemelten fontos, 

hiszen ebben a programban résztvevők fontos munkaerő tartalékot jelentenek a 

vállalati szektornak, ugyanakkor a programban résztvevők integrációja egyenlőre nem 

kidolgozott, és nem megoldott 

• Szociális gazdaságok (A3.8) hídként szolgálhatnak a munkanélküliség és inaktivitás 

világából a piaci munka világába úgy, hogy a közösség számára hasznos tevékenységet 

végez a bekerülő. Léteznek is jó gyakorlatok, melyek elterjesztése hatékony eszköz 

lehet a paktum számára, ugyanakkor kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy ez az 

eszköz ne teremtsen versenyt a piaci foglalkoztatásnak, illetve ne váljon ugródeszka 

helyett a közfoglalkoztatáshoz hasonlóan „végállomássá”.  
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Akciók részletes leírása 

 

A fent leírt akciók részletes bemutatását tartalmazzák a következő akciótáblák. Minden akció esetén a 

következő alapvető információkat, jellemzőket tartalmazza:  

• Akció megnevezése 

• Az akció célja – mi az akció közvetlen célja, hogyan szolgálja a kapcsolódó stratégiai cél 

elérését – azaz MIÉRT kell az akció 

• Minden akciónál a tiszta és átlátható rendszer érdekében meghatározzuk azokat a 

beavatkozási területekhez az akció tartozik, amelyeket keresztül kifejti hatását 

• Az akció leírása – ebben a részben az akció részletesebb leírása szerepel, jellemzően a 

beavatkozási logikával együtt. - azaz HOGYAN kerül megvalósításra 

• Tartalmazza a beavatkozásban aktív résztvevőket – azaz KIK valósítják meg az adott akciót 

vagy projektet 

• Az akciók rendszerbe helyezése érdekében a kapcsolódó tevékenységeket, akciókat, 

programokat és forrásokat külön akciónként feltüntetjük 

• Végül minden akció tekintetében meghatározunk 1-2 monitoring mutatót, amelyből 

érdemes kiindulni a megvalósítás alatt. Természetesen minden akció vagy projekt 

tervezésénél a mutatók változtathatóak az adott igényeknek és a szabályzatnak (akcióterv 

módosítása ill. monitoring szabályzat) megfelelően.   

Az akciók részletes kidolgozása az adott akció felelősének feladata, az erőforrás allokációt, monitoring 

mutatókat, gyakoriságot, elérést, stb. a Paktum Irányító Bizottsága hagy jóvá.  

Gazdaság diverzifikált fejlesztése 

A1.1 Közfoglalkoztatott tevékenység vállalkozássá alakítása 

Akció célja A belső gazdaság erősítése a közfoglalkoztatással kapcsolatban elindult termelő 

tevékenységek támogatása a vállalkozássá, gazdasági társaságokká történő 

átalakulásban 

Beavatkozási 

terület 

S1.1 – Élénkülő vállalkozási kedv, induló vállalkozások helyi szintű támogatása 

Akció leírása A közfoglalkoztatás segítségével több helyen gazdasági tevékenységek indultak, 

melyeket érdemes átalakítani valóban gazdasági alapon működő vállalatokká. Ez 

segítené a gazdaság élénkítését, csökkentené a terhet a szociális ellátó rendszeren 

és segítene a közfoglalkoztatottak munkaerő piaci integrációjában.  
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Az átalakítás vállalkozóvá válást segítő képzések, mentor vállalat segítségével 

lehetséges. A megvalósításhoz szükséges a releváns Önkormányzatok és vállalatok 

együttműködése.  

Megvalósítók Paktum iroda, NFÜ 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Vállalkozóvá válás támogatása 

Monitoring 
• Programba vont szervezetek száma 

 

A1.2 XXII. Századi technológiai központ - – KKV-k technológiai fejlesztési döntéseit támogató 

szolgáltató központ 

Akció célja Egy olyan vállalkozásfejlesztési tanácsadó központ jön létre, ahol a 

vállalkozásfejlesztés területén a legújabb technológiák adta lehetőségeket lehetne 

a vállalkozóknak a központ munkatársának segítségével feltárni. Ez a megyében 

működő, vagy leendő vállalkozások számára lenne nyitott, előtérbe helyezve a 

kiaknázható lehetőségeket és felmerülő problémákat, nehézségeket. A szabad 

kapacitások terhére a központ leendő munkavállalókat (iskolások) is érzékenyíthet 

az új technológiák irányában a pályaorientáció keretében, motivációt jelenthetne 

arra, hogy a fiatalok a STEM (tudomány, technológia, mérnöki és matematika) 

területek felé forduljanak, ezekben az irányokban tanuljanak tovább. 

Beavatkozási 

terület 

S1.4 – Tudás alapú és kreatív ágazatok meghonosítása, innovációs potenciál 

erősítése 

S1.6 - Vállalati együttműködések erősítése a tudásmegosztás, kihívások kezelése, 

közös képzések beindítása, beszállítói kapcsolatok élénkítése, stb. terén 

Akció leírása A technológiai központ kézzelfogható közelségbe hozza azokat a legújabb 

technológiákat, amelyekkel a vállalkozások versenyképességét javítani lehet. A 

központ munkatársa a résztvevői kör számára egy kisebb workshop keretében 

segít megismerni az új technológiákat, eszközöket, feltárni ezek felhasználási 

lehetőségeit, majd támogatást nyújt ezek kipróbálásában annak érdekében, hogy 

a vállalkozások befektetési döntései hatékonyabbak legyenek. Ez által a 

vállalkozások fejlődési potenciálja növekszik, ami a foglalkoztatási potenciáljuk 

közvetlen (új munkaerő) és közvetett (a jövedelemtermelő képessége javul, amin 

keresztül az alkalmazotti keresetek nőnek, a nagyobb jövedelem a fogyasztás 

növekedéséhez vezet, ami újabb munkahelyeket teremt) növekedésével jár. 

Megvalósítók Paktum Iroda – Módus Alapítvány 

Kapcsolódó 

tevékenységek  

Vállalkozóvá válás támogatása 

KKV hatékonyság növelő módszerek  

KKV tudásmegosztás támogatása 

Erőforrás 

szükséglet 

Induló költség: 8,5 millió + 14,3 millió Ft/év 

Monitoring 
• műhelyen résztvevők száma 
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A1.3 KKV hatékonyság növelő módszerek  

Akció célja Az akció célja KKV-k hatékonyság növelése az adott vállalat egyedi körülményei, 

sajátosságai, munkavállalói ismeretében.  

Beavatkozási 

terület 

S1.6 - Vállalati együttműködések erősítése a tudásmegosztás, kihívások kezelése, 

közös képzések beindítása, beszállítói kapcsolatok élénkítése, stb. terén 

Akció leírása KKV-k fejlesztése a meglévő munkaerő kompetenciáinak fejlesztése révén: 

1. A meglévő alkalmazotti kör fejlesztése egyedi, az adott KKV adott 

munkakörére jellemző kompetencia profil alapján. Várható eredmény: a 

munkahatékonyság javulásán keresztül teljesítményjavulás várható, a 

KKV versenyképessége javul, ezen keresztül a foglalkoztatási potenciálja 

javul. 

2. Több KKV alkalmazotti körében beazonosított, általános kompetencia 

fejlesztési igényekre épülő képzés (pl. érintőképernyős vezérlésű gépekre 

áttéréshez célirányos IKT kompetencia fejlesztés). Várható eredmény: a 

technológiai fejlődés követő munkavállalók tartós foglalkoztatási esélyei 

növekednek és itt is várható a versenyképesség javulás is. 

3. Vállalkozások alkalmazottainak léptető képzése. Ez is többlépcsős, első 

lépcső a célterület elsajátításához szükséges általános kompetenciák 

fejlesztése, 2. lépcső a célterületre történő fejlesztés (pl. betanító 

képzés). Várható eredmény: az alacsony képzettségű foglalkoztatottak 

képzettsége és foglalkoztathatósága növekszik, az általuk eddig elfoglalt 

alacsony státuszú munkakörökre a 3. pont szerint felkészített emberek 

beléphetnek. 

Megvalósítók Paktum Iroda – Módus Alapítvány 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Vállalkozóvá válás támogatása 

KKV tudásmegosztás támogatása 

Monitoring 
• Fejlesztésbe bevont vállalatok száma 

• Képzésen résztvevők száma 

 

A1.4 KKV tudásmegosztás támogatása 

Akció célja A kis és középvállalkozások számtalan olyan dilemmával, kihívással szembesülnek, 

melyekre egyesével megtalálni a választ, a legjobb megoldást magas tranzakciós 

költségekkel jár. Példa lehet jogszabályi változás, szakember hiány, szervezet 

fejlesztés, bonusz rendszer kialakítása, forrásbevonás lehetőségei, stb. Az akció 

célja hálózatépítés, a bizalom kiépítése annak érdekében, hogy a mindenkinek 

közös kihívásokra adható válaszokat megosztva csökkentsék a megoldás 

megtalálásának költségét, és növeljék hatékonyságát.  

Beavatkozási 

terület 

S1.6 - Vállalati együttműködések erősítése a tudásmegosztás, kihívások kezelése, 

közös képzések beindítása, beszállítói kapcsolatok élénkítése, stb. terén 
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Akció leírása A tudásmegosztás alapfeltétele a bizalom kialakulása, illetve megfelelő téma 

megtalálása. A tudásmegosztás felépítését megfelelően választott témák 

keretében informális klubok, fórumok segítségével érdemes elkezdeni. A 

szektoriális, területi vagy egyéb alapon szerveződő klubok, összejövetelek jó 

lehetőséget nyújtanak a tudásmegosztásnak.  

Kulcsszerepe van a Paktum irodának illetve a Nógrádi Fejlesztési Ügynökségnek a 

vállalati kapcsolati háló fejlesztésében és élettel való megtöltésében 

Megvalósítók Paktum iroda, NFÜ - Kamara 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Kommunikációs felületek létrehozása és működtetése 

KKV növekedési akadémia 

Monitoring 
• Együttműködésbe vont vállalatok száma 

• Rendezvényen megjelent vállalatok száma 

• Rendezvények száma 

 

A1.5 Befektetés ösztönzési stratégia és akcióterv kidolgozása és megvalósítása 

Akció célja 
• Nógrád megye gazdasági fejlődésének, vérfrissítésének fontos eleme a kis és 

középvállalkozások motiválása a megyébe való betelepülésre.  

• Kiemelt cél ezen belül a TOP pályázatok keretében létrehozandó ipari 

területek vállalkozókkal történő feltöltésével és a betelepülő vállalatok 

emberi erőforrás igényének megismerése és rendelkezésre bocsátása 

• A befektetés ösztönzés és támogatás célja a belső gazdaság erősítése is, a 

meglévő vállalatok fejlesztéseinek támogatás – GINOP vagy egyéb más 

forrásból történő fejlesztésekkel kapcsolatos munkaerő fejlesztési igények 

feltérképezése és proaktív támogatás a toborzás, képzés terén 

Beavatkozási 

terület 

S1.2 - Hagyományos ágazatok bővülése (pl. fémipar, fémfeldolgozás) 

S1.3 - Végterméket előállító, vagy nagyobb hozzáadott értéket termelő KKV-k 

térségbe telepedésének támogatása 

Akció leírása 
• befektetés ösztönzési stratégia és cselekvési terv elkészítése (célcsoport 

egyrészt a zöldmezős beruházásokat megvalósító külföldi tulajdonú 

vállalatok, másrészt az új foglalkoztatói kapacitásokat létesítő hazai tulajdonú 

KKV-k, továbbá a beruházásokhoz igénybe vehető és kínálat ingatlanok 

tulajdonosai, valamint a fejlesztések egyéb releváns érintettjei), a megye és 

térségei befektetési ajánlatainak kidolgozása (helyi különlegesség, 

szolgáltatások, szabad vállalkozási zónák kihasználásának lehetősége, stb.), 

• megyei és helyi paktumok közti munkamegosztás meghatározása, mely 

elsősorban a befektetéseken érintett vállalatok és szegmensek definiálását 

jelenti. A paktumiroda feladata továbbá a helyi és megyei kezdeményezések 

koordinálása, a termékek, ajánlatok, kommunikáció összhangjának 

megteremtése, 
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• marketing eszközök fejlesztése, a megye és térségei befektetési célpontként 

történő népszerűsítése (honlap, kiadványok, fórumok, befektetők irányába 

történő közvetlen kommunikáció formájában), 

• részvétel nemzetközi befektetői fórumokon, vásárokon, érdeklődők számára 

megyei és befektetési helyszínek és projektek kiajánlása, látogatásának 

megszervezése, 

• korábban megvalósult és megvalósuló befektetések előrehaladásának, 

továbbfejlesztésének nyomon követése, a folyamat segítése. (kiemelten 

hangsúlyt fektetve az utógondozásra, hogy a megvalósult beruházások szoros 

kapcsolatban maradjanak a helyi gazdaságszervező szervezetekkel, későbbi 

munkaerő-piaci és fejlesztési igényeik közvetlen kerüljenek becsatornázásra), 

• a települések és ingatlantulajdonosok befektetés-ösztönzési 

tevékenységének segítése, 

• foglalkoztatás-növekedést elősegítő támogatási lehetőségek keresése, 

nyilvántartása és a célcsoport irányába történő kommunikációja. 

Megvalósítók Paktum Iroda, NFÜ – Kamara, HIPA 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

ingatlankataszter létrehozása 

Kommunikációs felületek létrehozása és működtetése 

KKV növekedési akadémia 

XXII. Századi technilógiai központ 

Erőforrás 

szükséglet 

paktumban tervezett tanácsadói és marketing költségekre eső támogatás 

külső szakértők, szolgáltatók, együttműködő partnerek 

honlap 

Monitoring 
• befektetés-ösztönzési stratégia és akcióterv megvalósításának előre 

haladása 

• marketing anyagok elkészítése 

 

A1.6 Vedd a nógrádit kampány 

Akció célja Helyi gazdaság támogatása a nógrádi termékek közös népszerűsítése révén, 

lakossági szemléletformálás 

Beavatkozási 

terület 

S1.1 - Élénkülő vállalkozási kedv, induló vállalkozások helyi szintű támogatása 

S1.5 – Vidéki gazdaság, falusi turizmus fejlesztése 

S2.7 - Önfoglalkoztatóvá válás támogatása, szociális foglalkoztatók erősítése 

S3.7 - Civil tevékenység élénkítése, közösség szervezése 

Akció leírása A helyi termékeken alapuló termelői közösségek/termékkínálat népszerűsítése a 

vidékfejlesztési programmal összhangban 

Szemléletformáló program a lakosságnak 

Megvalósítók NMÖ – Helyi termelői közösségek 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

A1.12 - Civilek szervezése 

A1.17 - Kommunikációs felületek létrehozása, működtetése 

Monitoring 
• Kampány események által elért lakosság száma 
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A1.7 Határon átnyúló foglalkoztatás bővítés 

Akció célja Határon átnyúló foglalkoztatás bővítés, mobilitást elősegítő területi akcióterv 

Beavatkozási 

terület 

S1 – Gazdaság diverzifikált fejlesztése 

A3.11 - Mobilitás támogatása  

Akció leírása A nógrádi határtérségre vonatkozóan – kiemelten a Neogradiensis Eurorégió 

területén – az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 3. 

prioritásán belül területi akcióterv készítése szlovák partnerekkel, majd a 2. 

pályázati körben ernyőfeladatok ellátása 

Megvalósítók NFÜ  

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Az összes paktum tevékenység, amely határon átnyúló dimenzióban értelmezhető 

és felhasználható 

Feltételek INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program kétkörös pályázati 

felhívása 

Közös akcióterv kidolgozása az első pályázati fordulóra, 3-8 határon átnyúló 

projekt nevesítése 

Projektgazdákkal történő együttműködés 

Monitoring 
• Akcióterv benyújtása, elbírálása 

• Akciótervben nevesített projektek benyújtása, megvalósítása 

 

A1.8 Vállalkozóvá válás támogatása 

Akció célja A tréning fiatalok széles körét célozza meg és a vállalkozói kedvet, motivációt 

növeli, eljuttatja őket oda, hogy akarjanak vállalkozni és reális alapokkal induljanak 

el a fiatal vállalkozókat támogató EU-s és más forrásokért.  

A képzés célja a vállalkozói kompetencia fejlesztése – úgy, ahogy ezt a területet 

kulcskompetenciaként értelmezzük. 

A tevékenység részét képezné a vállalkozói alkalmasság felmérése a célcsoport 

körében, illetve mentor programmal segíteni a fiatal vállalkozót a kezdeti 

időszakban 

Beavatkozási 

terület 

S1.1 - Élénkülő vállalkozási kedv, induló vállalkozások helyi szintű támogatása 

S1.4. - Tudás alapú és kreatív ágazatok meghonosítása, innovációs potenciál 

erősítése 

Akció leírása A gazdasági tevékenységhez szükséges alapkompetencia fejlesztése a célcsoport 

számára életpálya lehetőséggé formálja a vállalkozói létet, az induló vállalkozások 

száma és közöttük a fiatal vállalkozók aránya növekedni fog. A foglalkoztatói kör 

növekedésén keresztül a foglalkoztatási potenciál növekszik. 

A vállalkozói attitűdöt a következő eszközök segítségével is érdemes fejleszteni, 

kialakítani: 

• vállalkozói „életforma” népszerűsítése jó példák bemutatásával 

• középiskolai vetélkedő, tehetséggondozás 
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• vállalkozói alkalmasság felmérés a paktum célcsoportban jelentkezők 

között 

• attitűd formáló tréning az alkalmasnak minősített jelentkezőknek 

A vállalkozóvá válás későbbi szakaszában fontos támogatást jelenthet a fiatal 

vállalkozások mentorálása. 

 

Vállalkozói alapkompetenciák közt értjük pl. a kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - a munkahelyén is 

- abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást 

és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén 

terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és 

képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség 

Megvalósítók Paktum iroda – Modus alapítvány, Kamara 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

KKV tudásmegosztás támogatása 

Ösztöndíj és díjazási rendszer (legjobb fiatal vállalkozó) 

Ingatlan kataszter 

Digitális tudás klub 

XXII. századi technológiai központ 

Erőforrás 

szükséglet 

Vállalkozáshoz szükséges alapkompetencia fejlesztéshez:  

Induló költség: 3,5 millió Ft + 40 eFt/fő – 15 20 fős csoportokban + mentorálás 

esetén 50 eFt / fő mentori díj 

Monitoring 
• Akcióban résztvevő iskolák, diákok száma 

• Célcsoportból résztvevők száma 

• Létrejött vállalkozások száma 

• Mentorált vállalkozások száma 

• Teremtett munkahelyek száma 

 

A1.9 Gazdaságfejlesztési attitűd és tudás fejlesztése önkormányzatoknál 

Akció célja A helyi gazdaságfejlesztésben az önkormányzatok tudatosságának, ismeretének 

erősítése, bővítése 

Beavatkozási 

terület 

S1.1. Élénkülő vállalkozási kedv, induló vállalkozások helyi szintű támogatása 

S1.3. Végterméket előállító, vagy nagyobb hozzáadott értéket termelő KKV-k 

térségbe telepedésének támogatása 

S1.4. Tudás alapú és kreatív ágazatok meghonosítása, innovációs potenciál 

erősítése 

S1-5. Vidéki gazdaság, falusi turizmus fejlesztése 

S1.8. Vállalkozások folyamatos aktív kommunikáción alapuló támogatása – 

önkormányzati kapcsolatok erősítése 

Akció leírása Tréning az önkormányzati vezetők számára 

Study tour helyi és más országos jó gyakorlatok megismerése céljából 
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Megvalósítók Paktum iroda, NFÜ 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Közfoglalkoztatásból vállalkozás 

Befektetés-ösztönzési stratégia és akcióterv 

Határon átnyúló foglalkoztatás bővítés 

Ösztöndíj és díjazási rendszer 

Civilek szervezése 

Gazdasági prognózis 

Ingatlan kataszter összeállítása 

Monitoring 
• Résztvevő önkormányzatok száma 

 

A1.10 Ösztöndíj és díjazási rendszer 

Akció célja A tehetségek és a legjobb foglalkoztatók díjazása Nógrád megyében 

Beavatkozási 

terület 

S1.1 - Élénkülő vállalkozási kedv, induló vállalkozások helyi szintű támogatása 

S1.7 - Vállalati HR tevékenység fejlesztése, szemléletformálás, belső képzések 

beindítása 

S1.4 - Tudás alapú és kreatív ágazatok meghonosítása, innovációs potenciál 

erősítése 

S1.8 - Vállalkozások folyamatos aktív kommunikáción alapuló támogatása – 

önkormányzati kapcsolatok erősítése 

Akció leírása Város és megyei ösztöndíj rendszer működtetése a megye vállalkozásaival, 

szervezeteivel együttműködésben (szakmai utánpótlás és hiányszakmák betöltése 

céljából, pl. orvos, tanár) 

A megye legkiemelkedőbb minőségi foglalkoztatóinak díjazása (Nógrád megye 

családbarát munkahelye, Legjobb utánpótlás nevelő munkahelye, stb.) 

Megvalósítók Paktum iroda, NFÜ 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Gazdaságfejlesztési attitűd és tudás fejlesztése az önkormányzatoknál 

Kommunikációs felületek létrehozása és fejlesztése 

Monitoring 
• Ösztöndíj programban résztvevő vállalkozások és tanulók, hallgatók száma 

• Meghirdetett díjpályázatok száma 

• Díjat elnyerő vállalkozások száma 

 

A1.11 KKV növekedési akadémia  

Akció célja A KKV-k tulajdonosi körének és felsővezetőinek kompetencia fejlesztése, a 

fejlődéshez szükséges szervezetfejlesztési, vezetői, befektetési kompetenciák, a 

kategóriaugrás – mikróból kisvállalkozás, vagy kicsiből középes - kezeléséhez 

szükséges kompetencia fejlesztése blended képzés keretében 

Ez a fejlesztés arra fókuszálna, amit tréning keretében érdemes fejleszteni, 

alapvetően a tulajdonosi réteg igényeihez szabott képzéssel (kevés jelenléti óra, 

sok gyakorlat – szimulációs elemekkel) 

A képzést befektetői klub egészíthetné ki.  
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Beavatkozási 

terület 

S1.2 - Hagyományos ágazatok bővülése (pl. fémipar, fémfeldolgozás) 

S1.6 Vállalati együttműködések erősítése a tudásmegosztás, kihívások kezelése, 

közös képzések beindítása, beszállítói kapcsolatok élénkítése, stb. terén 

S1.7 - Vállalati HR tevékenység fejlesztése, szemléletformálás, belső képzések 

beindítása 

Akció leírása Az ilyen típusú fejlesztések indirekt, legkevésbé mérhető, de talán legjelentősebb 

hatása a befektetés ösztönző hatás. Várhatóan többen fognak fejlesztési 

forrásokat igénybe venni. 

A fejlesztéseket megvalósító KKV-k stabil fejlődési pályára állnak, növekedési 

krízist zömmel elkerülik 

A képzések eszköztára és tematikája kitér többek közt a következőkre: szervezet 

fejlesztés, esettanulmányok, pályázati tájékoztató őszintén, akvizíció, cégutódlás. 

Megvalósítók Paktum iroda – Módus Alapítvány 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

KKV hatékonyság növelő módszerek 

Ingatlan kataszter összeállítása 

Digitális tudás klub 

Vállalkozóvá válás támogatása 

Erőforrás 

szükséglet 

Képzés költsége hozzávetőlegesen: Induló költség: 2,5 millió Ft + 0,5 millió Ft/ év 

120 eFt/fő – 12-15 fő esetén 

Monitoring 
• Résztvevő vállalkozások száma 

• Új munkahelyek száma 

• Új beruházások értéke 

 

A1.12 Civilek szervezése a gazdaság érdekében 

Akció célja Foglalkoztatás bővítés elősegítése a civil szektorban, civil kapacitások 

számbavétele és vállalati igényekkel való összepárosítása, vállalatok társadalmi 

felelősségvállalásának erősítése 

Beavatkozási 

terület 

S1.6 Vállalati együttműködések erősítése a tudásmegosztás, kihívások kezelése, 

közös képzések beindítása, beszállítói kapcsolatok élénkítése, stb. terén 

S1.7 - Vállalati HR tevékenység fejlesztése, szemléletformálás, belső képzések 

beindítása 

S1.8 - Vállalkozások folyamatos aktív kommunikáción alapuló támogatása – 

önkormányzati kapcsolatok erősítése 

Akció leírása Civil szervezetek szolgáltatási, beszállítói kataszterének létrehozása 

Vállalatok érzékenyítése civil szolgáltatók igénybevételére 

Megvalósítók Paktum iroda, NFÜ - Civil Információs Centrum 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

KKV hatékonyság növelő módszerek 

KKV növekedési akadémia 

Szakpolitikai kataszter 

Monitoring 
• Megkötött szerződések száma 

• Új munkahelyek száma a civil szektorban 
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A1.13 Gazdasági prognózis 

Akció célja A munkaerőpiacon várható folyamatok, események időbeni felismerése, 

beavatkozások megtervezése a problémák enyhítésére, illetve a lehetőségek 

kihasználására 

Beavatkozási 

terület 

S1.1 - Élénkülő vállalkozási kedv, induló vállalkozások helyi szintű támogatása 

S1.2 - Hagyományos ágazatok bővülése (pl. fémipar, fémfeldolgozás) 

S1.3 - Végterméket előállító, vagy nagyobb hozzáadott értéket termelő KKV-k 

térségbe telepedésének támogatása 

S1.4 - Tudás alapú és kreatív ágazatok meghonosítása, innovációs potenciál 

erősítése 

S1.5 - Vidéki gazdaság, falusi turizmus fejlesztése 

Akció leírása A megyei foglalkoztatási paktum keretében a munkaerő piaci folyamatok, trendek, 

események folyamatos megfigyelése, elemzése, veszélyek és lehetőségek előre 

jelzése 

Megvalósítók Paktum Iroda - NFÜ 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Összes tervezett tevékenységre hatással van 

Monitoring 
• Veszélyeztetett vállalkozások száma 

• Közzétett prognózisok száma 

• Betelepült vállalkozások száma 

 

A1.14 Szakpolitikai kataszter 

Akció célja A vállalatok foglalkoztatás politikai intézményrendszerben való eligazodásának 

támogatása egy szakpolitikai kataszter létrehozásával a paktum honlapján 

Beavatkozási 

terület 

S1.7 - Vállalati HR tevékenység fejlesztése, szemléletformálás, belső képzések 

beindítása 

Akció leírása A paktum kommunikációs felületeit és vállalati kapcsolatait kihasználva 

megkönnyíti a vállalatok, vállalkozások eligazodását a foglalkoztatás politikával, 

gazdaság politikával foglalkozó intézményrendszer és szabályrendszerben történő 

eligazodásban, ezzel csökkentve a foglalkoztatással kapcsolatos tranzakciós 

költségeket  

Megvalósítók Paktum iroda 

Monitoring 
• Kataszter létrehozása (ad hoc) 

• Frissítések száma 

 

A1.15 Ingatlan kataszter összeállítása, karbantartása 

Akció célja Az akció célja a megye szabad ingatlanjait, részkapacitásait számba venni, 

adatbázisba rendezni és elérhetővé tenni a telephelyet kereső vállalkozások 

számára a befektetés és gazdaság ösztönző tevékenység támogatására. 
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Beavatkozási 

terület 

S1.2 - Hagyományos ágazatok bővülése (pl. fémipar, fémfeldolgozás) 

S1.3 - Végterméket előállító, vagy nagyobb hozzáadott értéket termelő KKV-k 

térségbe telepedésének támogatása 

Akció leírása A helyzetértékelés kapcsán megállapításra került, hogy a nógrádi ingatlan kínálat 

nem ismert a telephelyet kereső vállalatok számára, és nincs is olyan forrás, amely 

egyszerűen, összefogottan tájékoztathatná ezeket a vállalatokat. Egy ilyen 

kataszter lehetőséget teremtene strukturált ajánlatok nyújtására, a szűkös 

kapacitások azonosítására, a befektetői célközönség strukturált megkeresésére, 

azaz a befektetés és gazdaságösztönzés hatékonyabbá tételére.  

A tevékenység magában foglalja a megyében elérhető fejlesztési területek és 

releváns tulajdonságaik nyilvántartásba vételét (adatlapok alapján, adatbázis 

létrehozása), közzétételét és kiajánlását érdeklődők, potenciális beruházók felé. 

Ezt a tevékenységet a Nógrád Megyei Önkormányzattal közösen végzi a Nógrád 

Megyei Fejlesztési Ügynökség, az ingatlanok nyilvántartása a megyei 

önkormányzat tulajdonában lesz, 

Megvalósítók Paktum iroda, NFÜ 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Befektetés ösztönzési stratégia és akcióterv kidolgozása és megvalósítása 

Monitoring 
• Kataszter létrehozása (ad hoc) 

• Frissítések száma 

 

A1.16 Kommunikációs felületek létrehozása és működtetése 

Akció célja A belső gazdaság erősítése a hálózatosodás támogatása által. A kommunikációs 

felület hatékony, ergonómikus, informatív kialakításával katalizálhatja a vállalatok 

közti és a paktum teljes tagsága közti együttműködést. A tevékenységek széles 

skáláját generálhatja, segítheti a megfelelő kommunikációs módszerek, formák 

megtalálása az egyszerű információ megosztástól az üzleti kapcsolatok, 

foglalkoztatási kérdések megoldásáig, akár toborzásig 

Beavatkozási 

terület 

S1.6 - Vállalati együttműködések erősítése a tudásmegosztás, kihívások kezelése, 

közös képzések beindítása, beszállítói kapcsolatok élénkítése, stb. terén  

S1.7 - Vállalati HR tevékenység fejlesztése, szemléletformálás, belső képzések 

beindítása 

S1. 8 - Vállalkozások folyamatos aktív kommunikáción alapuló támogatása – 

önkormányzati kapcsolatok erősítése 

Akció leírása A kommunikáció széles eszköztáron, sokszínű csatornákon keresztül folyik. A 

paktum keretében honlap kerül kialakításra, facebook csoport folyamatosan 

frissülő tartalommal, igény szerint vállalati fórumok, tudásmegosztásra alkalmas 

aloldalak, e-mailes értesítések, stb. kerülnek kialakításra a paktum működése 

alatt.   

Megvalósítók Paktum Iroda, NFÜ 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Minden tevékenységhez kapcsolódik 
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Monitoring 
• FB csoport tagok száma 

• Kommunikációs megjelenések (FB post, cikk, hír, stb) száma 

 

A1.17 Szervezetfejlesztés, paktum akkreditáció 

Akció célja A paktum megalakulását követően folyamatos fejlesztésen, bővítésen át vezet az 

út a minél szélesebb körű társadalmi, gazdasági, közigazgatási és civil 

együttműködés megteremtése felé. A vállalatok folyamatos bevonása, a 

civilszervezetek tevékenységének bővítése, az önkormányzatok 

gazdaságfejlesztésbe való aktív bevonása érdekében a paktumnak szervezetét és 

tevékenységeit is folyamatosan bővíteni, fejleszteni érdemes.  

A paktum kitűzött (és elvárt) célja a paktum akkreditációja, melynek feltételeinek 

teljesítését a jelen akció keretében készíti elő a szervezet 

Beavatkozási 

terület 

S1.6 - Vállalati együttműködések erősítése a tudásmegosztás, kihívások kezelése, 

közös képzések beindítása, beszállítói kapcsolatok élénkítése, stb. terén 

S1.8 - Vállalkozások folyamatos aktív kommunikáción alapuló támogatása – 

önkormányzati kapcsolatok erősítése 

Akció leírása A foglalkoztatási együttműködés, vagy paktum egyik legfontosabb erőssége a 

széles körű ás diverzifikált szereplőket magába foglaló együttműködési 

partnersége. A helyi gazdaság és foglalkoztatási kihívások megoldása, a 

lehetőségek kihasználása így harmonizált, egységes fellépéssel, egymást erősítő 

szereplők közreműködésével lehetséges. A paktum bővítése, fejlesztése a 

szélesebb kör bevonásával nagyobb, kiterjedtebb hálózat létrehozását teszi 

lehetővé.  

Elsődlegesen a következő irányokba érdemes a szervezetet fejleszteni, bővíteni:  

- Vállalatok, vállalati szervezetek (klaszter, érdekképviseleti szervek, stb.) 

bevonása – ha nem közvetlen tagként, de mindenképpen együttműködő 

partnernek 

- Civilszervezetek bevonása, a megyei civilszféra aktivitásának támogatása, 

tudásmegosztás, jó gyakorlatok megosztása, kapacitás és hatékonyság 

optimalizálás céljából 

Önkormányzatok bevonása a közigazgatás és a piaci / vállalalti együttműködés 

szorosabbá tétele, a gazdaság fejlesztés, élénkítés minél kiterjedtebb és helyi 

szintű érvényesítése érdekében. A vállalatok és önkormányzatok szorosabb 

együttműködése a vállalati CSR tevékenységhez is hozzájárul. 

Megvalósítók Paktum iroda,  NFÜ 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Minden tevékenységhez kapcsolódik 

Monitoring 
• Belépő új tagok száma 

• Paktum akkreditáció (ad hoc) 

 

A1.18 Paktumok közti együttműködés - ernyőtevékenység 



 

 

29 

 

Akció célja A megyei és helyi paktumok közti együttműködés biztosítása, a szinergiák 

kihasználása, jó gyakorlatok megosztása, hatékony beavatkozás, a célok és akciók 

összehangolása érdekében 

Beavatkozási 

terület 

Átfogó cél, a paktum egészét támogatja 

Akció leírása A megyei paktum keretében megfogalmazott megyei foglalkoztatási stratégia a 

célrendszere a megye egészére érvényes, a területi (Salgótarján, M2,22 utak 

vonzáskörzete és a szabad vállalkozási zónák) paktumok céljai ehhez illeszkednek, 

összhangban vannak a megyei célokkal. Ennek megfelelően a területi és megyei 

paktumok akciói is hasonló célokat terveznek elérni.  

A hasonló célcsoport, hasonló kihívások szükségszerűvé és ésszerűvé teszik az 

együttműködést, tudásmegosztást. A szabad vállalkozási zónák kihasználása, 

munkaerő paici szolgáltatások sztenderdjeinek, jó gyakorlatainak kialakítása, a 

közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos dilemmák, kihívások megoldása szintén 

indokolja a közös munkát, gyakori tudás és tapasztalatcserét.  

A működés keretében legalább negyedévente egyeztetés, és folyamatos 

kommunikáció jellemzi a paktumokat. Közös projektek esetén természetesen 

gyakrabban is elképzelhető az egyeztetés. 

Megvalósítók Paktum iroda, NFÜ – MJV paktum  

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Minden tevékenység kapcsolódhat 

Monitoring 
• Egyeztetések száma 

 

Piaci igényeknek megfelelő munkaerő 

A2.1 Vállalati gyakorlati képzés erősítése 

Akció célja Piacképes, a vállalatok számára azonnal alkalmazható, gyakorlati képzés 

biztosítása, minél szélesebb körben a vállalatok számára 

Beavatkozási 

terület 

S2.3 - Proaktív vállalati részvétel a képzésekben – betanító jellegű képzések, 

vállalatok gyakorlati képzésbe való bevonása, vállalatok és felsőoktatás 

kapcsolatának erősítése, ösztöndíj programok 

Akció leírása Duális képzés, gyakorlati képzési programok erősítése a vállalati 

szemléletformálás, vállalatokra szabott megoldások támogatásán keresztül. A 

gyakorlati képzések, programok nemcsak a képzést egészítik jól ki a gyakorlatban 

azonnal alkalmazható tudássá, hanem az adott vállalat igényeinek megfelelő 

munkaerő képzésére alkalmas. Így a képzésben vagy gyakorlati programban 

résztvevő vállalat a számára megfelelő jelentkezőket választhatja ki, akik felvétel 

után azonnal értéket termelő alkalmazottakká válhatnak.  



 

 

30 

 

A cégeknél jelenleg hiány van a megfelelő módszertannal felkészített 

szakemberekből, jellemzően „rutinból” képeznek, ami gyakran elavult. A program 

keretében a vállalatokat, gyakorlati helyeket is jobban fel lehet készíteni a 

gyakornokok fogadására.  

A gyakorlati programok személyes tanácsadással történő támogatása mind a 

gyakorlatot irányító „mester”, mind a résztvevő számára (pl. szakképzési 

jogszabályok, szakmai és vizsgakövetelmények, stb.) 

Megvalósítók Paktum Iroda, NFÜ - Kamara 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Vállalatok képzési igényének folyamatos nyomon követése,  

B körös képzési programok kidolgozása, OKJ-s képzési igények beazonosítása. 

Képzést biztosító felnőtt képző cégek/intézmények kiválasztása, gyakorlati 

képzőhelyek feltérképezése- 

Kiemelt feladat a képzéssel érintett célcsoport beazonosítása, képzésre 

felkészítése, képzésbe vonása, a képzés időtartama alatt szükséges esetekben 

személyi segítség, mentor biztosítása a lemorzsolódás megelőzése céljából, illetve 

a mentor konkrét segítséget nyújthat a munkáltatói munkaerőigények feltöltésére 

az adott képzési tudás alkalmazása érdekében. 

Erőforrás 

szükséglet 

A TOP 511 projekt képzésre fordítható pénzügyi kerete fedezi a képzési programok 

finanszírozását, de célszerű egyéb GINOP programok folyamatos figyelemmel 

kísérése a forráskoordináció biztosítása céljából 

Monitoring • Képzők száma 

• Képzésben résztvevők létszáma 

• Egyének képzésben tartása, tanácsadások, mentori szolgáltatásokszáma. 

 

A2.2 Vállalati gyakornoki programok 

Akció célja Az iskolarendszerből kikerülő fiatalok foglalkoztatása, a cégnél  gyakorlati 

képzésben résztvevők felvételének biztosítása a gyakornoki programban kialakult 

jó tapasztalatokra építve, minél szélesebb körben elterjesztve a vállalatok számára 

a munkaerő utánpótlásának ezt a módszerét. A fiataloknak szakmai tapasztalat 

megszerzésére, illetve az egyes munkaadók, munkakörök kipróbálására ad 

lehetőséget 

Beavatkozási 

terület 

S2.3 - Proaktív vállalati részvétel a képzésekben – gyakornoki programok vállalatok 

gyakorlati képzésbe való bevonása, vállalatok és iskolarendszerű képzés 

kapcsolatának erősítése, ösztöndíj programok 

Akció leírása A gyakornoki programok erősítése a vállalati szemléletformálás, vállalatokra 

szabott megoldások támogatásán keresztül. A gyakornoki programok nemcsak a 
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képzést egészítik jól ki a munkavállalás során szükséges tudással, viselkedési 

formák, munkahelyi normák elsajátítása által, hanem az adott vállalat igényeinek 

megfelelő munkaerő biztosításra alkalmas kisebb kockázatú alkalmazási forma. Így 

a gyakornoki programban résztvevő vállalat a gyakornok közül választhatja ki, akik 

a program után azonnal értéket termelő alkalmazottakká válhatnak.  

A gyakornoki programok keretében a fiatal munkavállaló mentori segítséget kap a 

kezdeti nehézségek megoldására, illetve további gyakorlati, vállalati ismeretek 

elsajátítása érdekében 

Megvalósítók Paktum Iroda, NFÜ, Foglalkoztatási Szolgálat 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Vállalatok gyakornoki igényének folyamatos nyomon követése. Gyakornoki igényt 

megfogalmazó munkáltatók és igényeik feltérképezése, kapcsolati háló kialakítása 

a keresett szakmai képzést biztosító iskolarendszerű képzők között. 

Kiemelt feladat a gyakornoki igénnyel érintett célcsoport beazonosítása, 

gyakorlatot elvégző személyek felkészítése, gyakornoki státuszba vonása, a 

gyakornokoskodás időtartama alatt szükséges esetekben személyi segítség, 

mentor biztosítása a lemorzsolódás megelőzése céljából 

Erőforrás 

szükséglet 

A TOP 511 projekt intézményrendszere, partnerségi kör biztosítja a gyakornoki 

programok szervezését, de célszerű egyéb GINOP programok folyamatos 

figyelemmel kísérése a forráskoordináció biztosítása céljából 

Monitoring • Gyakornoki programban résztvevők létszáma 

• Gyakornoki programban részvevő vállalatok száma 

 

A2.3 Munkakörelemzésre épülő képzések, betanító jellegű képzések kidolgozása, beindítása 

Akció célja Piacképes, a vállalatok számára testreszabott képzések kialakítása, melyben 

nemcsak a szakképesítés, hanem az egy – egy munkakör betöltéséhez szükséges 

kompetenciák oktatása is fókuszba kerül.  

Vállalatok által kezdeményezett betanító jellegű képzések kialakítása és 

szervezése. 

Beavatkozási 

terület 

S2.2 - Piaci igényekhez igazított, jövőálló tudást biztosító innovatív képzések 

kialakítása a gazdaság fejlesztési irányainak megfelelő struktúrában 

S2.3 - Proaktív vállalati részvétel a képzésekben – betanító jellegű képzések, 

vállalatok gyakorlati képzésbe való bevonása, vállalatok és felsőoktatás 

kapcsolatának erősítése, ösztöndíj programok 

Akció leírása A munkaerőpiac gyors változásaira, a termelési technológiák rohamos fejlődésére 

az iskolarendszer több éves képzéssel tud csak reagálni, az OKJ-s képzések tartalmi 

elemei is hosszabb időtartam után tartalmazzák a legújabb technológiai elemeket, 
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ezért szükségessé válhat a rugalmas munkaerő feltöltése érdekében munkakör 

elemzésre épülő gyorsan reagáló betanító modulok kialakítása 

Vállalat vagy munkakör specifikus kompetencia fejlesztő képzések, például: 

• Inaktív és közfoglalkoztatotti körben adott vállalkozás adott 

munkakörére felkészítő, többlépcsős képzés (0. lépcső: munkamotiváció 

és munkaérdeklődés felmérés, kiválasztás; 1. lépcső: alapozó képzés, 

amely munkamotiváció, munkavégzéshez kapcsolódó általános 

kompetenciák fejlesztése; 2. lépcső: célirányos betanító képzés). Várható 

eredmény: az elsődleges munkaerő-piacra eddig onnan kiszorult 

emberek lépnek be. 

• Egy-egy vállalat vagy munkakör elemzése segítségével kialakított 

képzések, melyek nemcsak a szakmai tudást, de a munkakör ellátásához 

szükséges kompetenciákat is fejleszti 

Megvalósítók Paktum iroda, NFÜ, Foglalkoztatási Szolgálat 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Vállalatok speciális betanító képzési igényének folyamatos nyomon követése. 

Speciális betanítói igényt megfogalmazó munkáltatók és igényeik feltérképezése, 

kapcsolati háló kialakítása a keresett szakmai képzést biztosító felnőttképzők 

között. 

Kiemelt feladat a betanítói képzési igénnyel érintett célcsoport beazonosítása, 

gyakorlatot elvégző személyek felkészítése, munkahelyre kiközvetítése, a képzés 

teljes ideje alatt, illetve a munkaviszony megkezdésének időszakában szükséges 

esetekben személyi segítség, mentor biztosítása a lemorzsolódás megelőzése 

céljából 

Monitoring • Képzők száma 

• Programban résztvevő vállalatok száma 

• Képzésben résztvevők létszáma 

• Egyének képzésben tartása, tanácsadások, mentori szolgáltatások száma. 

• Közvetítések száma 

 

A2.4 Digitális képzés 

Akció célja Digitális alapképzés 1-2 napos tréning keretében az alapvető digitális 

kompetenciák elsajátításában, melyek már a munkakeresés, majd a munkába állás 

területén komoly segítséget nyújthatnak   

Beavatkozási 

terület 

S2.1 - Tudáshoz való hozzáférés javítása, kulcskompetencia tréningek a megye 

bármely lakosa számára, piacképes felsőoktatás bevonzása 
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Akció leírása A digitális szakadék, a digitális analfabetizmus nagyban gátolja a munkát keresők 

elhelyezkedési esélyeit, illetve a munkában való helytállást. A rövid tréning az 

alapvető ismeretekhez segítené hozzá a résztvevőket, melyek megkönnyítik az 

álláskeresést és a munkavállalást is.  

A programhoz jó alapot jelenthet a Samsung Smart programja, illetve a GINOP 

6.1.2 keretében a már nyertes digitális kompetencia fejlesztéssel foglalkozó 

projektekkel való együttműködés. A paktum célcsoportját érdemes ezekbe a 

képzésekbe irányítani a digitális kompetenciák fejlesztése érdekében 

Megvalósítók JLS Alapítvány 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Alapkompetencia fejlesztések 

Toborzás 

Együttműködés más civilszervezetekkel 

Monitoring • A célcsoportból digitális képzésen, tréningen résztvevők száma  

 

 

 

A2.5 Pályaorientáció, pályaválasztás 

Akció célja Pályaorientáció, pályatanácsadás kiterjesztése a fiatalabb illetve az idősebb 

korosztályra 

Vállalatok szorosabb kapcsolódása a pályaorientációs tevékenységhez 

Innovatív eszközök, módszerek, melyekkel az adott korcsoportot hatékonyan 

lehet megszólítani   

Beavatkozási 

terület 

S2.4 - Pályaorientáció szélesebb körre, innovatív eszközökkel történő kiterjesztése 

Akció leírása A hiányszakmák, hiány szakképesítések egyre markánsabban jelennek meg a 

megye munkaerőpiacán, ugyanakkor a hiányszakmák és a képzésben résztvevők 

szakma szerkezete nagymértékben eltér. Egyre fontosabbá válik a 7-8. osztályos 

fiatalok számára felvilágosító kampányok, pályaválasztási kiállítások, 

szakmabemutatók, gyárlátogatások szervezése, bonyolítása, annak érdekében, 

hogy a keresetett szakmák alapján válasszanak a fiatalok. a készségeik, 

képességeik figyelembe vétele mellett, illetve válasszák a továbbtanulást biztosító 

gimnáziumokat. A megfelelő továbbtanulást is segíteni kell a középiskolások 

körében, hogy olyan felsőoktatási intézményt válasszanak, mely keresett a 

munkáltatók részéről.  
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Az álláskeresők körében a személyre szabott pályaorientáció segítségével kell a 

felnőttképzés, illetve felnőttoktatás irányába terelni a szakma nélküli, illetve 

elavult szakmával rendelkezőket. 

A pályaorientáció fontos terepe az iskola, cél a pedagógusok, osztályfőnökök, 

pályaorientációs tanácsadók felkészítése és motiválása a diákok megfelelő 

információval való ellátásához és nyitott attitűd kialakításához 

Fontos célcsoport a szülők, akik a gyermek pályaválasztását erősen befolyásolják. 

Megvalósítók Paktum iroda, Kamara, Foglalkoztatási szolgálat 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Vállalati kapcsolattartás 

Keresett és hiányszakmák beazonosítása 

Célcsoport beazonosítása 

Monitoring • Pályaorientációs események száma 

• Pályatanácsadásban, pályaválasztásban részt vevő álláskeresők, 

közfoglalkoztatottak létszáma 

• Pályatanácsadásban, pályaválasztásban részt vevő diákok száma 

 

 

 

A2.6 Munkahelyi beilleszkedés támogatása 

Akció célja A munkavállaló és a munkáltató közti hosszú távú együttműködés, a célcsoport 

munkába integrálásának kiemelten fontos pontja a munkába integrálás, a 

munkahelyre való beilleszkedés időszaka. A program ezt támogatná speciális 

képzések, munkahelyi mentor, tanácsadás, kommunikációs támogatás eszközeivel 

Beavatkozási 

terület 

S2.5 - Munkaadó és munkavállaló közti kapcsolat erősítése, ösztöndíj programok, 

kommunikáció, munkahelyi beilleszkedés támogatása 

Akció leírása Munkahelyi beilleszkedés, munkahely megtartást segítő szolgáltatások elsősorban 

tréningek, mentorálás segítségével valósulnak meg. A következő területekre 

fókuszál a program:  

• munkahelyi társas kapcsolatok, a munkahelyi beilleszkedés támogatása, 

• segítség nyújtás olyan kommunikációs technikák elsajátításában, mely 

könnyebbé teszik a munkahelyi csoportba való integrálódást; a megfelelő 

kapcsolatrendszer kialakítását, 

• a munkahely megtartás támogatása (kapcsolatépítés támogatása a 

munkatársakkal). 
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Megvalósítók JLS Alapítvány 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Vállalati kapcsolattartás, vállalatok aktivizálása 

Személyes mentorok tevékenysége 

Célcsoport kiválasztása a munkába illeszkedés támogatására 

Monitoring • munkahelyre belépők, lemorzsolódók létszáma 

• tanácsadások, mentorálási esetek száma 

 

A2.7 Fejlesztési forrásból létrejövő beruházások munkaerő ellátása 

Akció célja A paktum célja a fejlesztési forrásból (elsősorban TOP és GINOP) létrejövő 

fejlesztések munkaerő igényének felmérése és kielégítése. A TOP forrásokból a 

megye területén óvodai, bölcsődei kapacitások bővülnek, egyéb beruházások 

valósulnak meg, melyek építőipari kapacitásokat igényelnek,  

Beavatkozási 

terület 

S2.5 - Piaci igényekhez igazított, jövőálló tudást biztosító innovatív képzések 

kialakítása a gazdaság fejlesztési irányainak megfelelő struktúrában 

Akció leírása A Területi Operatív Program keretében a megye területén óvodai, bölcsődei 

kapacitások bővülnek, egyéb beruházások valósulnak meg, melyek építőipari 

kapacitásokat igényelnek, ipari területek fejlesztése indul, ahova vállalatok 

települnek be. Ezzel párhuzamosan a cégek GINOP és egyéb források segítségével 

bővítéseket valósítanak meg, új tevékenységbe kezdenek, melyek jellemzően 

létszámbővítést vonhatnak maguk után.  

A hosszú távú tervezés a hosszabb fejlesztéseken alapulhat, mivel ilyenkor még a 

beiskolázásnál is figyelembe lehet venni a várhatóan 2-3 év múlva megnyíló 

lehetőségeket és jelentkező igényeket. 

Az akció sok tekintetben kapcsolódik az A2.8-as, piaci munkaerő igények 

felmérése és kielégítése célhoz, de magas prioritása miatt külön akcióként 

érdemes definiálni 

Megvalósítók Paktum iroda, Foglalkoztatási Szolgálat 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Piaci munkaerő igények felmérése és kielégítése 

Képzések piaci igény alapján történő szervezése 

Toborzás 

pályaorientáció 

Monitoring • pályázati forrásból megvalósuló beruházások munkaerő igényének 

beazonosítása (fő) 

• megfelelő képzésben résztvevők 
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A2.8 Piaci munkaerő igény felmérése és kiszolgálása 

Akció célja A paktum célja a piaci szereplők munkaerő igényének rendszeres felmérése, a 

megfelelő struktúrájú képzések kezdeményezése mind szaktudás, mind konkrét 

munkakörre való felkészítés tekintetében, illetve a toborzás támogatása a 

munkaerő piaci kereslet kiszolgálása érdekében 

Beavatkozási 

terület 

S2.5 - Piaci igényekhez igazított, jövőálló tudást biztosító innovatív képzések 

kialakítása a gazdaság fejlesztési irányainak megfelelő struktúrában 

Akció leírása A vállalati kapcsolattartás során a munkáltatói rövid, illetve hosszú távú 

munkaerőigények feltérképezése, kataszterbe rendezése. Ezen ismeretek 

birtokában fontos információ áll rendelkezésre az iskolarendszerű szakképzés 

hosszabb távú fejlesztésére, beiskolázási arányszámok meghatározására, 

felnőttképzési irányok rövid távú beazonosítására. Az igények alapján a munkaerő 

közvetítése a munkahelyekre biztosítható, a hátrányos helyzetű álláskeresők, 

közfoglalkoztatottak számára a foglalkoztatás támogatható a bér és bérköltség 

támogatások alkalmazásával. Így a munkáltatók is ösztönözhetőek a kevésbé 

motívált álláskeresők, közfoglalkoztatottak munkavégzési készségeinek 

erősítésében, teljes értékű munkavállalóvá alakítása folyamatában. 

Megvalósítók Paktum iroda, Foglalkoztatási Szolgálat 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Képzések piaci igény alapján történő szervezése 

Toborzás 

pályaorientáció 

Monitoring • beazonosított igények száma 

• felmért vállalatok száma 

• piaci igénynek megfelelő képzésben résztvevők száma 

• Közvetítések száma 

• Bér/ bérköltsg támogatásba vontak létszáma 

• Továbbfoglalkoztatás monitorozás a 180. napon 

 

A2.9 Képzések támogatása 

Akció célja A képzések támogatásának célja a munkakereslet, a vállalati igények és 

elvárásoknak megfelelő képzések támogatása a célcsoport munkaerő piaci 

integrációja, azaz a vállalatoknál és egyéb piaci, önkormányzati, intézményi 

szereplőknél való elhelyezkedése érdekében.   
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Beavatkozási 

terület 

S2.2 - Piaci igényekhez igazított, jövőálló tudást biztosító innovatív képzések 

kialakítása a gazdaság fejlesztési irányainak megfelelő struktúrában 

S2.3 - Proaktív vállalati részvétel a képzésekben – betanító jellegű képzések, 

vállalatok gyakorlati képzésbe való bevonása, vállalatok és felsőoktatás 

kapcsolatának erősítése, ösztöndíj programok 

Akció leírása A foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása a 

következőket foglalja magában: 

o képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt), 

o a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés 

támogatása, 

o a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása, 

o a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó 

ápolásának/gondozásának támogatása, 

Megvalósítók Foglalkoztatási szolgálat 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Vállalatok képzési igényének nyomon követése, 

B körös képzések kidolgozása 

Toborzás 

Mentorálás, tanácsadás a képzésben tartás érdekében 

Monitoring • Képzők száma 

• Képzésben résztvevők létszáma 

• Egyének képzésben tartása, tanácsadások, mentori szolgáltatásokszáma 

 

A2.10 Toborzás, kiválasztás, közvetítés 

Akció célja A toborzás a programba vonás eszköze, ezért ez egyaránt szolgálja a versenyképes 

munkaerő biztosítását és a társadalmi integrációt is. A toborzás során cél egyrészt 

a célcsoport megszólítása, másrészt a teljes lakosság elérése a vállalatok számára 

szükséges munkaerő biztosítása érdekében.    

A toborzás során kritikusan fontos az egyének megfelelő pályára állítása mind 

szakmai irányultság, mind támogatott szolgáltatási csomagok tekintetében, így 

optimalizálva párhuzamosan a támogatási források felhasználását és a 

stratégiában megfogalmazott célokat 

Beavatkozási 

terület 

S2.1 - Tudáshoz való hozzáférés javítása, kulcskompetencia tréningek a megye 

bármely lakosa számára, piacképes felsőoktatás bevonzása 



 

 

38 

 

S2.2 - Piaci igényekhez igazított, jövőálló tudást biztosító innovatív képzések 

kialakítása a gazdaság fejlesztési irányainak megfelelő struktúrában 

S2.3 - Proaktív vállalati részvétel a képzésekben – betanító jellegű képzések, 

vállalatok gyakorlati képzésbe való bevonása, vállalatok és felsőoktatás 

kapcsolatának erősítése, ösztöndíj programok 

S2.4 - Pályaorientáció szélesebb körre, innovatív eszközökkel történő 

kiterjesztése 

S3. Társadalmi felzárkózás elősegítése a munkaerő-piacra történő fokozatos 

integrációval 

Akció leírása A toborzás során a következő tevékenységek valósulnak meg: 

• a célcsoport toborzása, csoportos tájékoztatók megtartása a 

nyilvántartott álláshelyekről, az elérhető képzésekről és egyéb, 

foglalkoztathatóságot növelő és munkába állást segítő támogatási 

lehetőségekről, 

• a jelentkezők készségeinek felmérése, alkalmassági és orientációs 

vizsgálata 

• a programba bevonni kívánt és bevonható egyének kiválasztása a 

célcsoportokhoz tartozó munkanélküliek, regisztrált álláskeresők, 

közfoglalkoztatottak köréből, 

• a célcsoport képzésbe irányítása, a tanfolyami csoportok megszervezése 

• közvetítés, a kiválasztott egyének munkáltatóhoz irányítása 

Megvalósítók Foglalkoztatási Szolgálat, JLS Alapítvány 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Képzésbe vonás 

Alapkompetencia, motivációs képzések 

Mentálhigiéniás és pszichológiai tanácsadás 

Elhelyezkedés támogatása 

Monitoring • Toborzáson résztvevők létszáma. 

 

A2.11 Elhelyezkedést segítő támogatások 

Akció célja A munkáltatóknak juttatott támogatások célja, hogy a támogatás kompenzációt 

biztosítson egy-egy diszpreferált munkaerőtípus foglalkoztatásához kapcsolódó 

hátrányokért (pl. kevesebb tapasztalat, gyakoribb távolmaradásból eredő 

termeléskiesés és munkaszervezési nehézségek) és így alkalmazásba vételüket 

versenyképessé tegye más, kevésbé hátrányos munkavállalókkal szemben 
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Beavatkozási 

terület 

S2.4 - Bértámogatás az elhelyezkedés, kezdeti munkaviszony támogatására, 

kockázatok és költségek minimalizálására 

Akció leírása Az elhelyezkedés kezdeti támogatása a következő eszközök segítségével történik: 

• bértámogatás nyújtása, 

• munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása, 

• a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás 

támogatása, 

• mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti 

nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás), 

Megvalósítók Foglalkoztatási Szolgálat 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Vállalati kapcsolattartás, igényfelmérés 

Toborzás 

Képzésbe vonás 

Alapkompetencia, motivációs képzések 

Mentálhigiéniás és pszichológiai tanácsadás 

Monitoring • Rövid távú munkaerő igény 

• Hosszú távú munkaerő igény 

• Közvetítések száma 

• Bér/ bérköltség támogatásba vontak létszáma 

• Továbbfoglalkoztatás monitorozás a 180. napon 

 

A2.12 Önfoglalkoztatóvá válás támogatása 

Akció célja A vállalvállalkozások elindításának időszakában jellemző jövedelem kiesés, 

jövedelem elmaradás kompenzálását hivatott megvalósítani az önfoglalkoztatóvá 

válást segítő támogatás 

Beavatkozási 

terület 

S2.7 - önfoglalkoztatóvá válás támogatása, szociális foglalkoztatók erősítése 

S1.1 - Élénkülő vállalkozási kedv, induló vállalkozások helyi szintű támogatása 

Akció leírása Az önfoglalkoztatóvá válás támogatásának eszköze maximum 6 havi, a minimálbér 

összegével megegyező mértékű támogatás 

Megvalósítók Foglalkoztatási Szolgálat, Paktum iroda 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Vállalkozói kedv élénkítése, vállalkozói kompetencia fejlesztés 
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Monitoring • Vállalkozást indítók száma 

 

A2.13 Képzés eredményességének, hatékonyságának nyomon követése 

Akció célja A képzések minőségének transzparensebbé, átláthatóbbá tétele, a tanulók és a 

vállalatok számára egyaránt piaci visszajelző rendszer segítségével 

Beavatkozási 

terület 

S 2.1 - Tudáshoz való hozzáférés javítása a megye teljes lakossága számára, 

piacképes felsőoktatás bevonzása 

S 2.2 - Piaci igényekhez igazított, jövőálló tudást biztosító innovatív képzések 

kialakítása a gazdaság fejlesztési irányainak megfelelő struktúrában, 

S 2.3 - Proaktív vállalati részvétel a képzésekben – betanító jellegű képzések, 

vállalatok gyakorlati képzésbe való bevonása, vállalatok és felsőoktatás 

kapcsolatának erősítése, ösztöndíj programok 

Akció leírása A paktum iroda a vállalati kapcsolatai felhasználásával a képzések visszamérésére, 

értékelésére, a képzők értékelésére rendszert dolgoz ki. Így az átláthatóbb 

rendszer segítségével javulhat a képzések minősége, használhatóbb tudáshoz 

juthatnak a képzésben résztvevők, a vállalatok pedig nagyobb biztonsággal 

alakíthatnak ki jó kapcsolatot a jobban teljesítő képző intézetekkel.  

Megvalósítók Paktum iroda, Kamara 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Képzések támogatása 

Piaci igények felmérése és kielégítése 

Monitoring • Visszajelzések száma 

 

A2.14 Pályaorientációt megvalósító intézményrendszer koordinációja, szervezése, szakmai 

felkészítés és jó gyakorlatok kialakítása, kapcsolati háló megerősítése 

Akció célja A megyében több különböző intézmény, szervezet foglalkozik pályaorientációval, 

az akció célja ezen intézmények, szervezetek és tevékenységek koordinációja a 

hatékonyabb, szélesebb körű elérés, a vállalatok számára megfelelőbb 

megkeresések, hatékonyabb üzenetek átadásának érdekében. 

Beavatkozási 

terület 

S 2.5 - Pályaorientáció szélesebb körre, innovatív eszközökkel történő kiterjesztése 

Akció leírása A paktum iroda felvállalná a pályaorientációs tevékenység szervezését. A 

koordináció hatékonyabb elérést, tudásmegosztást jelenthet, jó gyakorlatok, 

innovatív technikák, esetleg elkészült kiadványok, filmek, bemutatók stb. 

megosztását.  
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A koordinációba érdemes bevonni a jelenleg pályaorientációval foglalkozó 

szervezeteket, mint a foglalkoztatási szolgálat, a Kamara, az iskolai oktatók és 

pályaorientációs tanácsadók, Pedagógiai Intézet, Klikk, stb.  

Megvalósítók Paktum iroda 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Pályaorientáció 

Vállalati kapcsolattartás 

Monitoring • Koordinációba bevont szervezetek száma 

 

Társadalmi integráció 

A3.1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 

Akció célja Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése a paktum által 

gyűjtött információk kiaknázásával, továbbá egyéb, a megváltozott 

munkaképességűeket segítő projektek jó gyakorlatainak, lehetőségeink 

bevonásával. 

a. Munkáltatói oldal: gyakorlati képzőhelyek felkészítése, munkahelyek 

felkészítése a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyek 

fogadására 

b. Munkáltatói fórum: milyen munkakörben lehet / érdemes MMK 

célcsoportot foglalkoztatni  

c. Hogyan lehet valós akadálymentesítést megoldani, munkapróba 

(jeltolmács, látást segítő megoldások, digitális analfabetizmus 

felszámolása, stb.) 

Beavatkozási 

terület 

S3.9 - Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 

Akció leírása A megváltozott munkaképességűek nagy potenciált rejtő munkaerő, 

foglalkoztatásuk és képzésük azonban csak úgy lehetséges, ha a képzési és munka 

körülményeket, a velük együtt dolgozók és a képzést végzők mentalitását, tudását 

a különleges helyzetnek megfelelően sikerül alakítani.  

A paktum lehetőséget nyújt ezen célcsoport mentorálással, tanácsadással történő 

támogatására, elhelyezkedésük támogatására, képzésük támogatására.  

A megvalósításban érdemes olyan civilszervezetek bevonása, akik kifejezetten 

ezzel a célcsoporttal foglalkoznak.  

Megvalósítók JLS Alapítvány, Foglalkoztatási szolgálat 
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Kapcsolódó 

tevékenységek 

 egyéb Uniós források fedezhetik a gyakorlati képzőhelyek felkészítését a 

megváltozott munkaképességűek fogadására, elhelyezkedésüket segítendő, 

akadálymentesítés elősegítését a foglalkoztatást vállaló munkaadóknál 

toborzás 

elhelyezkedés támogatása 

képzések támogatása 

vállalati kapcsolattartás 

Monitoring • Megváltozott munkaképességűek bevonási létszáma 

• Programba vont megváltozott munkaképességűek közül képzésben részt 

vevők száma 

• Programba vont megváltozott munkaképességűek közül álláshoz jutók 

száma 

 

A3.2 Szolgáltatások hatékonyságának és eredményességének nyomon követése 

Akció célja A munkaerő piaci szolgáltatások eredményességének mérése segíthet a hatékony 

módszerek, eszközök azonosításában célcsoport és élethelyzet függvényében, 

támogatja a szolgáltatások minőségi fejlődését 

Beavatkozási 

terület 

S 3.3 - Alkalmasság szerinti pályatanácsadás, pályaorientáció 

S 3.4 - Személyre szabott, foglalkoztatást segítő munkaerő- piaci szolgáltatások 

S 3.6 - Közfoglalkoztatásban dolgozók munkaerő piacra segítése, szociális 

gazdaságok fejlesztése 

Akció leírása Egységes mérési rendszer kialakítása a munkaerő piaci szolgáltatások 

hatékonyságának, minőségének nyomon követésére, a gyakoriságot, szolgáltatás 

jellegét, célját és a célcsoportbeli körülményeit figyelembe véve. 

Megvalósítók JLS Alapítvány 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Munkaerő piaci szolgáltatások nyújtása 

Munkaerő piaci szolgáltatások fejlesztése, sztenderdek kialakítása 

Monitoring • Értékelt szolgáltatások száma 

 

A3.3 Alapkompetencia fejlesztés 

Akció célja A célcsoport részletes felmérése után ahol szükséges az alapkompetenciák 

fejlesztése tréning vagy képzés keretében 
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Beavatkozási 

terület 

S3.1 - Alapkompetenciák fejlesztése, motivációk támogatása 

Akció leírása A célcsoport részletes felmérést követően igény szerint alapkompetencia 

fejlesztési tréningekre kerül sor, amely az elemi ismereteknek, készségeknek és 

szociális kompetenciáknak az elsajátítása, amely elengedhetetlen a munkaerő-

piaci bekapcsolódáshoz. 

Megvalósítók JLS Alapítvány, Foglalkoztatási szolgálat 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Toborzás 

Személyre szabott munkaerő piaci szolgáltatások 

Motivációs és munkavállalói attitűd tréningek 

Monitoring • Képzésen résztvevők száma 

 

A3.4 Munkavállalói attitűd, motivációs képzés 

Akció célja A célcsoport munkához való hozzáállásának, hosszú távú motivációinak fejlesztése 

mentorálás és humánszolgáltatás keretében.  

Beavatkozási 

terület 

S3.1 - Alapkompetenciák fejlesztése, motivációk támogatása 

S3.9 - Megváltozott munkaképességűek 

Akció leírása A fejlesztés folyamata mentoráláson keresztül történik, melyet jelentősen 

kiegészítenek az egyéni szükségleteken alapuló humánszolgáltatások. A feladat 

ellátásához a mentorok illetve a tanácsadásokat nyújtó személyek felkészítése 

szükséges. Érdemes bevonni a családsegítő és egyéb szociális szolgáltatókat is a 

minél szélesebb kör elérése és hatékony megszólítása érdekében 

Mentorálás az alábbi területeken: 

Az elhelyezkedés akadályainak elhárítása, az elhelyezkedést követő beilleszkedés, 

a munkahely megtartásának segítése, a szakmai előrelépés perspektíváinak 

felvázolása. A segített személy végigkísérése a munkaerő-piaci integráció teljes 

folyamatán: információkkal való ellátása, motiválása, támogatása az egyéni 

megvalósításához szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában: 

Megvalósítók JLS Alapítvány, Foglalkoztatási szolgálat 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Toborzás, állapotfelmérés 

Alapkompetencia fejlesztés 

Személyre szabott munkaerő piaci szolgáltatások 

Monitoring • Képzésen résztvevők száma 
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A3.5 Személyre szabott munkaerő piaci szolgáltatások (mentorálás, tanácsadás) 

Akció célja A célcsoport képzésben és később a foglakoztatásban való részvétele és 

bennmaradása érdekében szükséges az egyéni problémák, gátak mentor, illetve 

egyéni- vagy csoportos tanácsadást nyújtók segítségével történő felmérése, 

feldolgozása.  

Az egyének számára juttatott támogatások célja, hogy – pl. utazás költségeinek 

átvállalásával, gyermekfelügyelet biztosításával, stb. – lehetővé tegye számukra a 

szolgáltatásokban való részvételt, illetve a munkába állást (pl. egészségügyi és 

képességeket érintő alkalmassági vizsgálatok költségeinek átvállalásával). 

Beavatkozási 

terület 

S3.2. Mentális és fizikális állapot javítása 

S3.3 - Alkalmasság szerinti pályatanácsadás, pályaorientáció 

S3.4 - Személyre szabott, foglalkoztatást segítő munkaerő- piaci szolgáltatások 

Akció leírása Kiválasztás, toborzás: 

- adatbázisból a célcsoportnak megfelelő személyek listázása, behívása, a 

program keretében igénybe vehető szolgáltatások és támogatások 

megismertetése 

- a TOP 5.1.1. keretében támogatott projekt célcsoportjához illeszkedő, 

inaktív egyének felkutatása, a program keretében igénybe vehető 

szolgáltatások és lehetőségek megismertetése és a foglalkoztatási 

szolgálatnál történő regisztrációjuk elősegítése, 

- potenciális célcsoporti tagok igény-, képesség- és készségfelmérése 

- együttműködés kialakítása és fenntartása a képző intézményekkel, az 

adott Járási Hivatal körzetében működő segítő szervezetekkel, (pl. 

családsegítő szolgálattal, civil szervezetekkel, egyesületekkel, nonprofit 

gazdasági társaságokkal, kisebbségi önkormányzatokkal), 

Tanácsadások és mentorálás:  

- mentorálási szolgáltatást igénylő egyének kiválasztása a Foglalkoztatási 

Szolgálattal együttműködve, annak iránymutatásai alapján, 

- mentorált ügyfél, egyén élethelyzetének és adottságainak (pl. lakóhely, 

képzettség, egészségi állapot, motiváció) megismerése, egyéni 

karrierkilátások áttekintése, egyéni fejlesztési és pályatervre vonatkozó 

közös elképzelések kialakítása, 

- a mentorált egyén segítése az egyéni fejlesztési és pályaterv 

megvalósításának különböző szakaszaiban – pl. a szolgáltatásokban való 

részvétel, a képzésben való részvétel, a támogatott foglalkoztatás az 

álláskeresés és elhelyezkedés, a munkahelyi beilleszkedés és a 



 

 

45 

 

munkahely megtartása – az egyén igénye, illetve a Foglalkoztatási 

Szolgálat javaslata/iránymutatásai szerint, 

- szolgáltatásokban való részvétel és együttműködés: 

o az ügyfél feltárt szükségleteihez igazodó – egyéni elhelyezkedési 

vagy tanulási tervének megfelelő – szolgáltatások ajánlása, és az 

ügyfél bevonásának segítése a szolgáltatásokba, 

o az ügyfél élethelyzetének kezelésére megfelelő szociális és 

munkaerő-piaci szolgáltatások bemutatása, 

o segítségnyújtás annak végiggondolásában, hogy mely további 

munkaerő-piaci szolgáltatásra, támogatásra van szüksége az 

ügyfélnek az egyéni tervének megvalósításához, bevonásának 

segítése ezekbe a szolgáltatás(ok)ba és a programban történő 

bennmaradásának támogatása, 

A tanácsadások nyújtása egyéni vagy csoportos formában történik, melyek az 

alábbiak lehetnek: 

- munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása  

- munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási 

tanácsadás  

a) munkatanácsadás,  

b) pályatanácsadás,  

c) álláskeresési tanácsadás,  

d) rehabilitációs tanácsadás,  

e) az a)-d) pont alatti tanácsadó tevékenységhez, valamint a munkaerő-

piaci képzéshez kapcsolódó pszichológiai tanácsadás  

f) helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás  

A tanácsadások körét bővítik a TÁMOP 2.6.1 projektben kifejlesztett, 

sztenderdizált tanácsadási modellek is. 

Megvalósítók JLS Alapítvány, Foglalkoztatási szolgálat 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Toborzás, állapotfelmérés 

Alapkompetencia fejlesztés 

Motivációs és munkavállalói attitűd tréning 

Képzések támogatása 

Munkahelyi beilleszkedés támogatása 



 

 

46 

 

Monitoring • Szolgáltatásba irányítottak száma, megoszlása nemek, célcsoportok ill. 

egyéb ismérvek szerint 

• Szolgáltatásban részt vettek száma, megoszlása nemek, célcsoportok ill. 

egyéb ismérvek szerint 

• Szolgáltatás nyújtások esetszáma  

• Szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatásokban részt vevők száma 

 

A3.6 Szakmai koordináció, munkaerő piaci szolgáltatások eszközeinek fejlesztése 

Akció célja A szakmai közreműködők tudásmegosztása, képzése garantálja a folyamatos 

magas színvonalú és fejlődő, megvalósítást.  

Jó gyakorlatok folyamatos gyűjtése, bemutatása és implementációs 

lehetőségeinek vizsgálata szintén a paktum fejlesztésének eszköze lehet.  

Beavatkozási 

terület 

S3.7 - Civil tevékenység élénkítése, közösség szervezése 

S3.8 - Jó gyakorlatok integrálása a képzés és szociális szolgáltatások terén 

Akció leírása A Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktum szervei rendszeresen tartják üléseiket, 

melyen sor kerül az információk megosztására, közös megbeszélésére. Az egyes 

tagok a saját gyakorlati tapasztalataik, információik megosztásával szinergiát 

eredményeznek a teljes paktum működéséhez. A Paktumban munkacsoportok is 

működnek, amik hozzájárulnak az egyes szakterületi komplexitáshoz.  

Emellett szükséges a Paktum tagjainak folyamatos képzése is. 

Megvalósítók JLS Alapítvány 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Toborzás, állapotfelmérés 

Alapkompetencia fejlesztés 

Motivációs és munkavállalói attitűd tréning 

Képzések támogatása 

Munkahelyi beilleszkedés támogatása 

Monitoring • Munkaerő piaci szolgáltatásokra kidolgozott sztenderdek száma 

• Innovatív megoldások száma 

 

 

A3.7 Előítéletek csökkentése – minikampány 

Akció célja Előítéletek csökkentése hatékony, és máshol már kipróbált kommunikációs 

eszközök segítségével a munkaadók és képzők körében 
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Beavatkozási 

terület 

S3. Társadalmi felzárkózás elősegítése a munkaerő piacra történő fokozatos 

integrációval 

Akció leírása Jó gyakorlatok átvételével kisebb előítélet csökkentő kampányok folytatása 

munkaadók, munkatársak, képzők, iskolák, stb. körében segítheti a hátrányos 

helyzetű, elsősorban a fogyatékkal élők és romák integrációját 

Megvalósítók JLS Alapítvány 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Motivációs és munkavállalói attitűd tréning 

Képzések támogatása 

Munkahelyi beilleszkedés támogatása 

Monitoring Kampánnyal elért polgárok száma 

Előítéletet csökkentő kampányok száma 

 

A3.8 Szociális gazdaságok 

Akció célja A közfoglalkoztatás illetve a szociális gazdaságok is jól működtetve 

ugródeszkaként, segítségként szolgálhatnak a munkaerő piaci integrációhoz. 

Fontos azonban, hogy ne teremtsen versenyt a piaci alapú foglalkoztatásnak.  

Beavatkozási 

terület 

S3.6 - Közfoglalkoztatásban dolgozók munkaerő piacra segítése, szociális 

gazdaságok fejlesztése 

Akció leírása A munkaerő piacra való integráció hosszú folyamat, mely sikeressége sokszor a 

fokozatos, kis lépésekben történő belépésnek köszönhető. A szociális gazdaság 

munkalehetőséget jelent a hátrányos helyzetű célcsoportnak olyan körülmények 

között, amely elfogadóbb, alkalmasabb a korai integrációra.  

A gazdaság értéket termel a gazdaságnak, mely a munkavállaló számára is 

motiváló lehet. 

A szociális gazdaság emellett felkészítheti a piaci alapú munkavállalásra, 

amennyiben tudatos programok, tevékenységek segítik ezt.  

A megyében és az országban több jó gyakorlat is elérhető, melyek összegyűjtése 

és implementálhatóságának vizsgálata segít a hatékony megoldások 

megtalálásában 

Megvalósítók JLS Alapítvány 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Toborzás, állapotfelmérés 

Alapkompetencia fejlesztés 

Motivációs és munkavállalói attitűd tréning 

Képzések támogatása 
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Munkahelyi beilleszkedés támogatása 

Monitoring • Szociális gazdaságok száma 

• Szociális gazdaságba bevontak száma 

• Szociális gazdaságból piaci munkavállalóvá válók száma 

 

A3.9 Mentálhigiéniás és pszichológiai tanácsadás 

Akció célja A projekt célcsoportját alkotó hátrányos helyzetű személyek egy része deprimált, 

többek között a többgenerációs munkanélküliség, a szegénység, a kilátástalanság 

okán. Ezen személyek segítése fokozottan szükséges a mentálhigiénés 

eszközökkel, továbbá szociális szolgáltatásokkal, foglalkoztatásuk, képzésük 

elősegítése érdekében. 

Beavatkozási 

terület 

S3.2- Mentális és fizikális állapot javítása 

S3.4 - Személyre szabott, foglalkoztatást segítő munkaerő- piaci szolgáltatások 

S3.9 - Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 

Akció leírása Toborzás 

- a célcsoport részletes felmérése során feltárt mentálhigiénés 

problémákkal küzdők szolgáltatásba irányítása 

Tanácsadások: 

- mentálhigiénés tanácsadás során cél az egészséges lelki élet kialakítása 

és megtartása, mely arra törekszik, hogy az egyén saját problémájának 

megoldására képessé váljon, erőforrásait, lehetőségeit jobban ki tudja 

használni. Ehhez szükség van a probléma feltárására, megoldási tervek 

kidolgozására, a kivitelezés segítésére, nyomon követésére. 

- A szociális információnyújtás az egyén élethelyzetéhez 

igényelt/felajánlott segítségnyújtás, amely a szociális problémák 

megfogalmazására, a szociális ellátások és szolgáltatások igénybevételi 

feltételeinek a megismertetésére, a szociális ellátások, szolgáltatások 

közvetlen elérhetőségére vonatkozó információadásra irányul. 

o Információnyújtás a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátásokról, az igénybevétel és a hozzájutási feltételek 

ismertetése. 

o Információnyújtás a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap 

és szakellátásokról, szolgáltatásokról, a szolgáltatások tartalma, 

elérhetősége, a hozzájutás feltételei. 

o Információnyújtás az életviteli problémák kezeléséhez  
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Megvalósítók JLS Alapítvány 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Toborzás 

Személyre szabott munkaerő piaci szolgáltatások 

Monitoring • Szolgáltatásban részt vettek létszáma 

• Szolgáltatásban részt vettek esetszáma 

 

A3.10 Együttműködés szociális szolgáltató intézményekkel 

Akció célja A célcsoport minél célzottabb és több oldalról támogatott elérése érdekében a 

programnak folyamatos kapcsolatot kell fenntartania, koordinációt kell folytatnia 

az aktív szociális szolgáltatókkal, mint a börtön, óvoda, bölcsőde, öregek otthona, 

családsegítő, stb. 

Beavatkozási 

terület 

S3.1 - Alapkompetenciák fejlesztése, motivációk támogatása 

S3.2 - Mentális és fizikális állapot javítása 

S3.3 - Alkalmasság szerinti pályatanácsadás, pályaorientáció 

S3.4 - Személyre szabott, foglalkoztatást segítő munkaerő- piaci szolgáltatások 

S3.6 - Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 

Akció leírása Szükséges tevékenységek:  

- azon szociális jellegű intézmények, szolgáltatatók, civil szervezetek 

feltárása, akikkel való kapcsolattartás a projekt célcsoportja 

szempontjából releváns lehet, 

- kapcsolatfelvétel illetve az együttműködés kialakítása a szociális 

szolgáltató intézményekkel 

- folyamatos együttműködés megvalósítása a szociális szolgáltató 

intézményekkel 

Megvalósítók JLS Alapítvány 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Toborzás 

Alapkompetencia fejlesztés 

Motivációs és munkavállalói attitűd tréning 

Képzések támogatása 

Munkahelyi beilleszkedés támogatása 

Személyre szabott munkaerő piaci szolgáltatások 

Monitoring Együttműködő szociális szolgáltató intézmények száma 
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A3.11 Mobilitás támogatása 

Akció célja A célcsoport korlátozott mobilitása komoly korlátként jelentkezik 

foglalkoztathatóságuk tekintetében. A közösségi közlekedés nem nyújt megoldást 

sem egyéni, sem vállalati szinten.  Az akció célja a mobilitás elősegítése, a 

munkavállalás ilyen típusú akadályának enyhítése.  

A program célja továbbá egy kisközösségi modell kidolgozása, amelyben az 

önkormányzati intézmények, a vállalatok és a munkavállaló közösen dolgozzák ki 

a fenntartható megoldást. 

Beavatkozási 

terület 

S3.3 - Munkahelyre való eljutás, gyermekfelügyelet támogatása 

Akció leírása A foglalkoztatáshoz kapcsolódóan támogathatóak a mobilitás költségei: 

• lakhatási támogatás - lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti 

nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás 

• munkába járáshoz kapcsolódó utazás költségeinek megtérítése 

• munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása 

A közösségi közlekedés nem nyújt megoldást sem egyéni, sem vállalati szinten, 

emiatt célszerű olyan kisközösségi modell kidolgozása, amelyben az 

önkormányzati intézmények, a vállalatok és a munkavállaló közösen dolgozzák ki 

a fenntartható megoldást. 

- a foglalkoztatási fórumon résztvevőknek tájékoztatása ezen szándékról 

- az igénnyel jelentkezők feltárása és részvételükkel megbeszélés 

kezdeményezése,  

- munkacsoport létrehozása, a modell kidolgozásáig rendszeres 

együttműködés megvalósítása 

Megvalósítók JLS Alapítvány, Foglalkoztatási szolgálat 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Elhelyezkedés támogatása 

Képzés támogatása 

Monitoring Mobilitási támogatásban részesítettek száma 

 

A3.12 Közmunka programban résztvevők munkapiaci integrációja 

Akció célja A közmunka program kiemelt terület a foglalkoztatási stratégiában.  Az itt 

dolgozók jelentős munkaerő tartalékot jelentenek, ugyanakkor a közmunka 

program sokakat konzervál ezen a foglalkoztatási szinten. Az akció célja ennek 

feloldása, és a közmunkások munkaerő piacra való bevezetése 
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Beavatkozási 

terület 

S 3.6 - Közfoglalkoztatásban dolgozók munkaerő piacra segítése, szociális 

gazdaságok fejlesztése 

Akció leírása A program sikeres, hiszen mintegy 9000 fő foglalkoztatását biztosította, 

ugyanakkor a jelen munkaerő hiánnyal jellemezhető piaci helyzetben 

konkurenciát teremt a piaci munkavállalásnak. A célcsoportbeliek gyakran 

szívesebben dolgoznak közmunkásként, illetve mellette szürke és fekete 

foglalkoztatásból keresnek.  

A közmunka híd a munkaerő piacra, ám jelenleg ezt a szerepét nem tölti be. Ezért 

külön akció keretében a paktum partnerei segítségével – és a területi paktumokkal 

együtt – akciókat, programokat dolgoz ki a közmunkások munkahelyi 

integrációjának támogatására.  

Az integrációhoz igénybe veszi a paktum eszközeit (elhelyezkedési és képzési 

támogatások), illetve a paktum vállalati kapcsolatrendszerét.  

Megvalósítók JLS Alapítvány, Foglalkoztatási szolgálat 

Kapcsolódó 

tevékenységek 

Elhelyezkedés támogatása 

Képzés támogatása 

Monitoring • Alkalmazásba kerülő közmunkások száma 
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Akciók jóváhagyásának és módosításának folyamata, felelősei 

A fent felsorol akciók a Nógrád megyei foglalkoztatási stratégia kidolgozásával párhuzamosan, a 

stratégiai célok elérése érdekében megfogalmazott akciók. Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatási 

paktum szervezete, működési szabályzata, partnerei és tagjai a stratégia alkotással párhuzamosan 

alakultak ki, az akcióterv, illetve az egyes akciók paktum általi jóváhagyása szükséges.  

Minden akciót - független attól, hogy szerepel-e a jelent akciótervben vagy sem – a paktum 

szervezetének jóvá kell hagynia. Ez alól kivételt képeznek a paktum keretében kötelezően 

megvalósítandó akciók, amelyek megvalósításának menetét a kiírás szabályozza, mint az 

Elhelyezkedést segítő támogatások nyújtása, és a Képzések támogatása.  

A jóváhagyás folyamatát a következő ábra mutatja be: 

 

Az előterjesztést az akcióterv felelőse teszi meg a paktum Irányító Bizottsága felé. Minden 

előterjesztést benyújtás előtt el kell küldeni a Paktum irodának a koordinált működés biztosítása 

érdekében.  

Az előterjesztés részét képezik legalább a következők:  

• Akció megnevezése 

• Akció célja, melyben ismertetni szükséges az akció célját, és hogy hogyan szolgálja a 

foglalkoztatási stratégia és így a paktum céljainak teljesülését 

• Akció rövid leírása, melyben bemutatásra kerül a beavatkozási logika, hogyan működik majd 

az akció, milyen volumenben, milyen gyakorisággal, milyen célcsoportra tervezi az előterjesztő 

az akciót.  

• Megvalósítók köre, az előterjesztésben ismertetni kell milyen szervezetek, indokolt esetben 

milyen szakemberek, egyének bevonásával valósul meg az akció.  
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• Szükséges erőforrások – Az előterjesztés részét képezi egy erőforrás allokációs terv, amelyben 

a következő tételek szerepelnek: 

o a paktum szervezetein belüli humánerőforrás allokáció és kapcsolódó feladat 

o a paktum költségvetéséből forrásallokáció és hogy mit fedez 

o más forrásból forrásallokáció és hogy mit fedez 

o egyéb 

• Akció ütemezése – mikorra tervezi az előterjesztő az akció kezdetét, végét, rendszerességét, 

stb. 

• Monitoring mutatók – milyen monitoring tevékenység kapcsolódik az akcióhoz 

Amennyiben az előterjesztés egy már jóváhagyott akció módosításának előterjesztése, szerepeltetni 

kell a módosítás indokoltságát, okát is. 

Az előterjesztést az irányító Bizottság hagyja jóvá, majd a megvalósításban megnevezett szervezetek 

teljesítik.  

Az akciókról és előrehaladásukról évente legalább egyszer az Irányító Bizottság beszámol a 

Foglalkoztatási Fórumnak.  


