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Vezetői összefoglaló
Jelen dokumentum az Orosházi Járás helyi Foglalkoztatási Stratégiája és Akcióterve a 20172021 közötti időszakra vonatkozóan. A vezetői összefoglaló rövid áttekintést ad a
Foglalkoztatási Stratégiájáról és Akciótervről. Röviden összegzi a helyzetfelmérés
legfontosabb megállapításait, a kapott helyzetelemzésből megfogalmazott stratégia
jövőképét, célrendszerét, a stratégia módszertanát, valamint ezen összefoglaló mutatja be a
konzorciumi tagokat.
A konzorciumi tagok a Paktum projekt részeként a térségi gazdaságfejlesztési célokhoz
szorosan kötődő, foglalkoztatást és munkanélküliség elleni küzdelmet fókuszba állító
Foglalkoztatási Stratégiát alkotnak, amelynek tevékenységei a Paktum területén valósulnak
meg. A járás településeinek önkormányzatai partnerségi tagként kerülnek bevonásra.
A helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztést ösztönző program keretében a foglalkoztatás
támogatásának, a vállalkozásfejlesztésének és a gazdasági fellendülésnek együttes,
összehangolt támogatása valósul meg.
A helyzetfeltárás során primer és szekunder információk egyaránt elemzésre kerültek. A
fejezetben az elmúlt évek során kidolgozásra kerülő tanulmányok, stratégiai dokumentumok
is elemzésre kerültek. A Stratégia a horizontális szempontok figyelembe vételével készült és
összhangban áll a hazai és uniós szinten meghatározott célkitűzésekkel és fejlesztési
irányokkal. Igazodik az Európa Uniós elvárásokhoz, az országos koncepciókhoz, de
elsődlegesen a 2014-2020-as operatív programokhoz.
A KSH munkaerő-felmérése alapján 2016 I. negyedévében a megye 15-74 éves népességének
56,7%-a, 150,5 ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak körébe. Közülük 139 ezren
foglalkoztatottként, 11,5 ezren munkanélküliként voltak jelen a munkaerő-piacon.
2016 júniusában 11537 fő szerepelt a nyilvántartott álláskeresők Békés megyei állományában.
A létszám mind az előző havi, mind ez előző évi időszak értéke alatt maradt. Az előző
hónaphoz képest nagymértékben csökkent az Orosházi járásban az álláskeresők száma,
12,2%-kal, jelenleg számuk 1184 fő, melyből 644 fő nő, 540 fő férfi. Ez az arány a megyei
nemek közötti megoszláshoz képest eltérést mutat, megyei szinten a férfiak aránya magasabb
az álláskeresők között.
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Az Orosházi járás lakónépessége az elmúlt időszakban egyenletesen fogyatkozó tendenciát
mutat. Pontos adatok szerint 2004-2014 között a csökkenés 5.414 fő, amely az induló
állapothoz képest 9,7%-os csökkenést jelent. A 2014. évi adatok alapján a járás lakó
népességének száma 50.294 fő volt. A lakó népességen belül a 18-59 éves korosztály aránya
59,3%.
A

Paktum

terület

adottságai

gazdasági

versenyképességi

és

befektetés-ösztönzési

szempontból javulnak, a húzóágazatok fellendülésére hosszú távon stabil, kiszámítható
munkaerő-piac építhető. A képzőintézmények és munkaadók között szorosabb kapcsolat
alakul ki, tudatosabb és szervezettebb életpálya-tervezés, pályaorientáció, pályaválasztás
valósul meg, és a gyakorlati szakképzésben a munkaadók vállalnak meghatározó szerepet. A
felnőtt- és szakképzési rendszer rugalmasan és gyorsan reagál a munkáltatói igényekre, és
színvonalas képzési tematikával, gyakorlati oktatással készíti fel a munkavállalókat a
munkába állásra.
A jövőkép az alapcél, mely megvalósításához egy átfogó cél, két specifikus cél, és négy
operaív cél lett rendelve.
A projekt célrendszere támogatja és igazodik az EU 2020 stratégiájához, a Partnerségi
Megállapodásokhoz, a Terület- és Településfejlesztés Operatív Programhoz, Békés Megye
Integrált Területi Programjához, és a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesülete (HACS) által
összeállított Helyi Fejlesztési Stratégiához.
A Stratégia célja, hogy iránymutatást adjon a foglalkoztatás terén meghatározó szereplők
részére, különösen a Paktum terület területén a foglakoztatási színvonalának növelése,
valamint az inaktivitás és a munkanélküliség mérséklése érdekében. A Stratégia tartalmazza
azokat a kitörési pontokat, amelyeket a Foglalkoztatási Paktum aláírói közös célnak
tekintenek, és amelyek megvalósításának segítése a paktum menedzsment szervezet feladata
lesz.
A projekt legfőbb és átfogó célja a foglalkoztatási, az emberi-erőforrás, valamint a munkaerőkeresleti és kínálati stratégiák és a fejlesztések beillesztése és megvalósítása a járás
életszínvonalának javítása érdekében, a jövedelemszerzési lehetőségek növelése és a
társadalmi együttműködések erősítése mellett, azzal párhuzamba.
Az átfogó célból két specifikus cél következik, miszerint a projekt a helyi gazdasági ágazatot
társadalmi színteret előmozdító, élénkítő koncepciókat és folyamatokat kívánja erősíteni,
illetve a helyi munkaerő-piaci helyzetet és a jövedelemszerzési lehetőséget kívánja fejleszteni
– ebből következően - a munkanélküliség csökkentésének érdekében.
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A projektnek négy operatív célja van, mely szerint a negatív irányt vett társadalmi
folyamatokat kívánja megállítani a gazdaság élénkítésével, amelyet a helyi szervezetek,
gazdasági szereplők együttműködésének támogatásával ér el. Továbbá cél a gazdasági szektor
és a foglalkoztatási ráta pozitív irányú fejlődését támogató fejlesztések megvalósítása.
Operatív cél továbbá a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását
elősegítő módszerek és tevékenységek bevezetése, erősítése, illetve az inaktív és hátrányos
helyzetű lakosság munkaerő-piacra történő be-, illetve visszavezetésének támogatása.
A projekt konzorcium keretében valósul meg. A konzorcium tagjai az alábbi szervezetek:
● Orosháza Város Önkormányzata (Konzorciumvezető)
● Békés Megyei Kormányhivatal
● Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesülete
● Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft.
● Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Orosháza Város Önkormányzata
Az önkormányzat konzorciumvezetőként vesz részt a projekt megvalósításában. Költségvetési
szerv, önálló jogi személy. Fő tevékenységi körét Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírtak határozzák meg. A paktumban ellátott
feladata a szakmai koordinálás és a szakmai felügyelet.
Orosháza Város Önkormányzata széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Többek között
a négy konzorciumi partnerrel, a Békés Megyei Kormányhivatallal, a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatallal, a Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesülettel, és az Európai Uniós
Társadalmi Célú Nonprofit Kft-vel is széleskörűen együttműködik. Továbbá az önkormányzat
különböző gazdasági-társadalmi és politikai szereplőkkel határon belül és kívül is széles
kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Testvérvárosi kapcsolatokat ápol, határon átnyúló
együttműködéssel valósít meg pályázatot.
Az önkormányzat a projekt megvalósításához a technikai és infrastrukturális feltételekkel
rendelkezik. A városi önkormányzat munkaszervezete, az Orosházi Polgármesteri Hivatal,
amelyet a települési jegyző képvisel és vezet, a feladatellátását a polgármester a helyi
önkormányzatokról szóló jogszabály keretein belül a Képviselő-testület döntései szerint
irányít.
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Békés Megyei Kormányhivatal
A kormányhivatal a rá vonatkozó jogszabályban meghatározott feladatait látja el, hatásköre a
megyére

terjed

ki.

Széleskörűen

működik

együtt

a

feladatellátásához

szükséges

szervezetekkel. Munkája során elősegíti, összehangolja a kormányzati feladatok területi szintű
végrehajtását. Kormánymegbízott vezeti, akit pozíciójára a közigazgatási és igazságügyi
miniszter javaslata alapján a miniszterelnök nevez ki. Jelenleg a kormánymegbízott nevében
eljáró személy a főigazgató, aki vezeti a Békés Megyei Kormányhivatalt.
A Békés Megyei Kormányhivatal államigazgatási hatósági jogkört gyakorol. A helyi
önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok, a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei
területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletéért
is ügyel.
A kormányhivatal rendelkezik megfelelő humánkapacitással, infrastrukturális és tárgyi
feltételekkel a projekt feladatelvégzését illetően. Az operatív megvalósításért a járási hivatal,
valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítás és Foglalkoztatási Főosztálya
felel.
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Az önkormányzat a területfejlesztés, vidékfejlesztés, területrendezési és koordináció területén
lát el feladatokat a helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírtak
alapján, valamint egyéb ágazati jogszabályokban megfogalmazott tevékenységekért felelős.
Költségvetési szerv, önálló jogi személy, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalt a Békés
Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozta létre. A megyei jegyző vezeti, akinek munkáját a
Közgyűlés elnöke a Közgyűlés döntései szerint jogszabályokban biztosított jogköre szerint
irányítja.
A fejlesztéspolitika, területi, továbbá nemzetközi és határon átnyúló együttműködési
feladatokért felel, összehangolja a településrendezési terveket a megyei jogú város és az
érintett települések önkormányzataival, és a megye gazdasági szereplőivel. Felügyeli, hogy a
helyi

önkormányzatok

településrendezési

tervei

összhangban

legyenek

a

megyei

területrendezési tervekkel. Véleményezi a térségi területfejlesztési és a megyét érintő ágazati
fejlesztési koncepciókat.
A projektben konzorciumi tagként vállal szerepet, menedzsmenttel kapcsolatos feladatokat lát
el, továbbá felel a projekt irányításáért, beszámolók és kifizetési igénylések benyújtásáért.
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Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesülete
Az egyesület profiljába turisztikai marketing, városmarketing és rendezvényszervezés
tartozik.

Orosháza

nagy

rendezvényeinek

szervezésében

vállalnak

szerepet.

A

marketingtevékenységet több platformon végzik. Online felületen, televízió kampánnyal, és
az offline médiában is jelen vannak.
Tevékenységük során szoros kapcsolatban vannak térségi települési önkormányzatokkal,
helyi-térségi vállalkozókkal, továbbá a turizmus területén érintett szállodák, panziók, magán
szálláshelyek

vezetőivel.

Együttműködnek

a

helyi

rendezvényszervező

zrt.-vel,

Városüzemeltetési Zrt-vel és a művelődési központtal. Az egyesület részt vesz a Magyar
Turizmus Zrt.-vel közös kampányokban is.
Orosháza város támogatásával Városmarketing és Tourinform irodát működtetnek
hozzájárulva a turisztikai versenyképesség növeléséhez. Kiemelt céljuk, OrosházaGyopárosfürdő turisztikai szolgáltatásainak széleskörű bővítése, népszerűsítése a hazai és a
nemzetközi piacon. Az egyesület 2012 óta dolgozik a város turizmusának fellendítéséért. Az
elmúlt évek alatt a vendégek száma több mint 50 százalékkal nőtt a 2016-os évet bezáróan.
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft.
Megyék és országok közötti kommunikáció és kapcsolatépítés fejlesztése, a gazdasági
aktivitás, munkahelyteremtés elősegítése, turisztikai aktivitás erősítése. A Nonprofit Kft.
tevékenységi körébe tartozik továbbá a humánerőforrás-fejlesztés, készségfejlesztés,
önkéntességi tevékenységek ösztönzése.
A célok eléréséért, a vidéken élők önfenntartó képességének és a humánerőforrás helyzetének
javítása érdekében prioritás a közös fellépés az európai uniós források felhasználásának
területén, a klaszterek és termelői- elosztói hálózatok kiépítése, működtetése területén, a
munkanélküliség felszámolásának valamint intézmények és további társadalmi célú
szervezetek ellátásának érdekében, emellett kiemelt cél a közös fellépés közúti és egyéb
infrastruktúra,

valamint

intézményfejlesztések

területén.

A

Kft.

széleskörű

kapcsolatrendszerébe tartoznak a térségi önkormányzatok, szociális szövetkezetek is.
A stratégiai tervezés módszertanának alapeleme a kiindulási helyzet alapos ismerete, a
legfontosabb problémák megnevezése, és ennek alapján határozott jövőkép és az ehhez
társítható célok kialakítása.
A stratégia megalapozása érdekében a projekt első szakaszában a járás foglalkoztatási,
8
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gazdasági helyzetét feltáró helyzetelemzést készítettük el meglévő tanulmányok, adatbázisok
elemzése alapján. Az összegyűjtött primer és szekunder információk alapján kerülnek
feltárásra a szükségletek, problémák, és a kitörési lehetőségek.
Az előzetes felmérések során összegyűjtött megalapozó adatok és igények beépítésre kerültek
a Stratégia egyes fejezeteibe. A Stratégia széles körű alkalmazása, illetve a járási szintű
iránymutatás érdekében a megalapozó adatok kerülnek bemutatásra, majd a problémák
azonosítását követően kerül kimunkálásra a járás foglalkoztatási jövőképe, stratégiai
célkitűzései, valamint intézkedési terve, összhangban az országos és uniós célkitűzésekkel.
Jelen dokumentum első része magáról a Foglalkoztatási Stratégiáról szól, még a tanulmány
második részében helyezkedik el az Akcióterv.
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Bevezetés
Jelen stratégia a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00007 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása
az Orosházi Járásban elnevezésű projekt keretén belül valósul meg.
A TOP-5.1.2-15 pályázat célja helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és
foglalkoztatási

programjainak

támogatása,

tevékenységi

körük,

eredményességük,

hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával
való

bővítése,

megállapodások,

az

álláskeresők

foglalkoztatási,

munkához

juttatása.

gazdaságfejlesztési

Helyi

szintű

foglalkoztatási

együttműködések

keretében,

programszerű és integrált, a helyi együttműködés Orosházi járásra kiterjedő, a gazdaság- és
foglalkoztatás-fejlesztési

együttműködések

támogatása

és

a

célcsoport

képzéséhez,

foglalkoztatásához kapcsolódó programok valósulnak meg.
Orosháza Város Önkormányzata, a Békés Megyei Kormányhivatal, a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatal, a Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesülete és az Európai Uniós
Társadalmi Célú Nonprofit Kft. konzorciumának jelen projekt keretei között feladata a
paktumszervezet létrehozása a járásban található vállalkozások érdekképviseletbe való
tömörítésével, továbbá a potenciális munkavállalók felkutatása és képzése a paktumszervezeti
tagok humánerőforrás igényéhez igazítottan.
Jelen dokumentum célja, hogy felülvizsgálja az Orosházi Járás munkaerő-piaci helyzetét,
fejlesztési javaslatokat fogalmazzunk meg a Járás gazdasága számára az elkövetkező évekre.
A stratégia célja, hogy meghatározza a foglalkoztatást bővítő kitörési pontokat és a
kapcsolódó intézkedéseket, valamint megteremtse a partnerek közötti együttműködést.
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1. A stratégia módszertana
A Stratégia megalapozása érdekében a projekt első szakaszában a járás foglalkoztatási,
gazdasági helyzetét feltáró helyzetelemzést készítettük el meglévő tanulmányok, adatbázisok
elemzése alapján. Az összegyűjtött primer és szekunder információk alapján kerülnek
feltárásra a szükségletek, problémák, és a kitörési lehetőségek.
A partnerség jegyében sor került a foglalkoztatási helyzetre befolyással bíró szervezetek,
döntéshozók véleményének beépítésére is, két partnerségi rendezvény keretében.
A partnerségi rendezvényekkel párhuzamosan került sor a megyei, országos, nemzetközi
jelentőségű fejlesztési tervek összegyűjtésére és elemzésére.
Az előzetes felmérések során összegyűjtött megalapozó adatok és igények beépítésre kerültek
a Stratégia egyes fejezeteibe. A Stratégia széles körű alkalmazása, illetve a járási szintű
iránymutatás érdekében a megalapozó adatok kerülnek bemutatásra, majd a problémák
azonosítását követően kerül kimunkálásra a járás foglalkoztatási jövőképe, stratégiai
célkitűzései, valamint intézkedési terve, összhangban az országos és uniós célkitűzésekkel.
A jövőképre és a misszióra épül a stratégia, a célok, és azt tovább bontva a részcélok
meghatározása. Az intézkedések részletes ismertetése a stratégia gerince.
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2. Foglalkoztatáspolitikai keretek

2.1. Foglalkoztatási helyzetkép az Európai Unióban
2013 novemberében az EU lakosságának körében a munkanélküliek száma meghaladta a 26,5
milliót. Az EU kiemelt figyelmet fordít a fiatalokat sújtó munkanélküliségre, mivel az ifjúsági
munkanélküliségi ráta több mint kétszerese a felnőttek körében számított aránynak (2013
novemberében a két ráta 23,6%, illetve 9,5% volt). A romák, az Unió legnagyobb és
leghátrányosabb helyzetű népcsoportja, a 10-12 millós népcsoport több mint 70%-a nem
rendelkezik általános iskolai végzettséggel sem, így munkaerő-piaci kirekesztettségük
általánosnak mondható, elszegényedés, kirekesztés, diszkrimináció jellemzi a népcsoportot.
Az Európai Unióban 2012-es adatok szerint 124,5 millió embert fenyegetett az elszegényedés
és a társadalmi kirekesztés.1
2.2. Foglalkoztatáspolitikai stratégiák az Európai Unióban
Az Európai Unió legfontosabb célkitűzése már megalakulása óta az Unión belül az áruk, a
tőke és a szolgáltatások szabad áramlása, továbbá a személyek szabad mozgása. Európai
Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkének (3) bekezdése rögzítette, hogy az unió egy
„olyan kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen, árstabilitáson és magas versenyképességű,
teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző szociális piac gazdaságon alapul,
amely a környezet minőségének magas fokú védelmével és javításával párosul.”2
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) megfogalmazza, hogy az unió
törekvése a magas szintű foglalkoztatás előmozdítása egy összehangolt stratégia kidolgozása
révén, különösen a szakképzett, képzett és alkalmazkodni képes munkaerő, valamint a
gazdasági változásokra érzékeny munkaerőpiacok létrehozására vonatkozóan.

1
2

https://europa.eu/european-union/topics_hu
Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkének (3) bekezdése
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A Szerződésnek ezen kívül szerves része az Európai Unió Alapjogi Chartája, mely kötelező
jogi erővel bír. A charta szociális jogokat biztosít az EU valamennyi lakosának. Ezek közé
tartozik:
● a munkavállalók joga ahhoz, hogy munkáltatójuk tájékoztassa őket, és kikérje
véleményüket;
● a tárgyaláshoz és a sztrájkhoz való jog;
● a munkaközvetítői szolgáltatások igénybevételéhez való jog;
● a méltánytalan elbocsátással szembeni védelem joga;
● a méltányos és tisztességes munkakörülményekhez való jog;
● a gyermekmunka tilalma;
● a fiatal munkavállalók védelme;
● a családi és szakmai élet összeegyeztethetősége, vagyis védelem az anyasággal
összefüggő okokból történő elbocsátás ellen, valamint a fizetett szülési és szülői
szabadsághoz való jog;
● a társadalombiztosításhoz, lakhatási támogatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való jog.
Míg az 1980-as években és 1990-es évek elején a foglalkoztatási programok, intézkedések
egyes célcsoportokra összpontosítottak, az ezt követő időszakban a munkaerő szabad
mozgásának elősegítése került előtérbe. 1992-ben létrehozták az Európai Foglalkoztatási
Szolgálatot, melynek elsődleges feladata a Bizottság és a tagállamok foglalkoztatási
szolgálatainak együttműködésének elősegítése volt.
1993-ban komoly vita indult a magas munkanélküliséggel összefüggésben, melyet „A
növekedésről, a versenyképességről és a foglalkoztatásról” szóló fehér könyv indított el, így a
foglalkoztatási kérdés napirendre került. Az Amszterdami Szerződést (1997, hatálybalépés
1999) követően létrejött a Foglalkoztatási Bizottság, azzal a céllal, hogy elősegítse a
tagállamok között a foglalkoztatási és a munkaerő-piaci politikák területén folyó koordinációt.
A foglalkoztatáspolitika ennek ellenére továbbra is a tagállamok saját hatáskörébe tartozik.
Továbbá 1997-ben elindult az európai foglalkoztatási stratégia folyamata, az úgynevezett
luxemburgi folyamat, a tagállamok közös feladatok és célok meghatározását tűzték ki célul a
következőkhöz kapcsolódóan:
● a Bizottság által megfogalmazott és a Tanács által elfogadott foglalkoztatási
iránymutatások;
● nemzeti cselekvési tervek;
● a Bizottság által nyilvánosságra hozott és a Tanács által elfogadott közös
13
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foglalkoztatási jelentés;
● a Bizottság által megfogalmazott és a Tanács által elfogadott ország specifikus
ajánlások.
A lisszaboni stratégia átfogó célként a teljes körű foglalkoztatást határozta meg.
Az európai foglalkoztatási stratégiát 2002-ben felülvizsgálták, majd 2005-ben újraindították,
előtérbe helyezve a növekedést és a foglalkoztatást, valamint célul tűzve ki a lisszaboni
stratégia egyszerűsítését és korszerűsítését.
2.3. Az Európa 2020 stratégia (2010–2020)
Az Európa 2020 stratégiával a tagállamok célja a válságból való kilábalás volt, a stratégiában
megfogalmazott intézkedések, célok által intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb
növekedés elérése. A stratégia által meghatározott kulcsfontosságú célok: a foglalkoztatásra,
az oktatásra, a kutatásra és innovációra, a társadalmi befogadásra és a szegénység enyhítésére,
valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelemre és az energiaügyre irányulnak. A
tagállamoknak – saját kiindulási helyzetük és nemzeti körülményeik figyelembevételével –
mind az öt kiemelt célt nemzeti célokra kell lefordítaniuk.
Az „Európa 2020” először határozott meg kiemelt célokat, többek között a következőket:
● munkaerőpiac: a 20–64 éves korú népesség munkaerő-piaci részvételének 75%-ra
növelése 2020-ig;
● társadalmi integráció és szegénység elleni küzdelem: legalább 20 millió ember
kiemelése a szegénység és a társadalmi kirekesztés helyzetéből;
● az oktatási és a képzési rendszerek minőségének és teljesítményének javítása: a korai
iskolaelhagyók arányának (15%-ról) 10%-ra történő csökkentése és a 30–34 éves
korúak körében a felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezők
arányának (31% helyett) legalább 40%-ra való növelése.3
A Tanács 2010 októberében elfogadta a foglalkoztatási iránymutatásokat az alábbiak szerint:
● a nők és férfiak munkaerő-piaci részvételének növelését és a strukturális
munkanélküliség csökkentése
● a munkahelyek minőségének javítása
● a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, képzett munkaerőt és az egész életen át tartó
tanulás ösztönzése
3

Európa 2020 stratégia: europa.eu/abc/index_hu.htm
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● az oktatási és képzési rendszerek minőségének és teljesítményének javítását minden
szinten, valamint a felsőoktatásban vagy azzal megegyező oktatási formában részt
vevők számának növelése
● továbbá a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
2015 márciusában a Bizottság felülvizsgált iránymutatásokra vonatkozó javaslatot tett közzé,
amely határozott munkaerő-piaci orientációt mutat:
● a munkaerő-kereslet fellendítése (munkahelyteremtés; munkát terhelő adók;
bérmegállapítás);
● a munkaerő-kínálat növelése és a munkaerő készségeinek fokozása (munkaerő-piaci
részvétel és készségszintek; az oktatási és képzési rendszerek strukturális
hiányosságainak orvoslása; ifjúsági és tartós munkanélküliség);
● a munkaerőpiacok működésének javítása (munkaerő-piaci szegmentáció csökkentése;
szociális partnerek bevonása; aktív munkaerő-piaci intézkedések javítása; munkaerő
mobilitása);
● a méltányosság garantálása, a szegénység leküzdése, az esélyegyenlőség előmozdítása
(a szociális védelmi rendszerek, az egészségügyi ellátás és a tartós gondozási
rendszerek korszerűsítése; célirányos szociálpolitikák az iskolai lemorzsolódás és a
társadalmi kirekesztés megelőzése érdekében)

2.4. Az „Európa 2020 Stratégia” hazai vonatkozása4
Az „Európa 2020 Stratégia” mindhárom prioritása – a tudáson és innováción alapuló
gazdaság kialakítása, a fenntartható növekedés és a befogadó növekedés– magában foglalja a
foglalkoztatás bővítését, a több és jobb munkahely teremtését, a foglalkoztatás strukturális
átalakítását. Továbbra is kiemelt cél maradt az uniós foglalkoztatási szint 75 százalékra való
növelése és a nők, idősek hatékonyabb bevonása a munkaerő-piacra.
A Európai Bizottság ország specifikus ajánlásokat dolgozott ki, az uniós tagállamok eltérő
gazdasági – társadalmi – földrajzi helyzetére figyelemmel. Az ajánlások foglalkoznak a
tagállamok

gazdasági

helyzetével,

nyugdíjrendszerrel,

munkahelyteremtés

és

munkanélküliség kérdésével, oktatással és innovációval. A Bizottság által kidolgozott
tagállamoknak szóló stratégiai dokumentumok elfogadására az Európai Tanácsban került sor.
4

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/magyarorszag/index_hu.htm
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Hazánk számára a Bizottság hét témában adott ajánlást:
Fenntartható államháztartás: Magyarország 2012-ben a GDP 3%-a alatt tudta tartani az
államháztartás hiányát, elsősorban a bevételi oldal korrekciójának köszönhetően, ennek
fenntarthatósága azonban kétesnek bizonyult, így a kormány kiegészítő intézkedéscsomagot
fogadott el, hogy az államháztartási hiány a következő években se haladja meg a GDP 3%-át.
A Bizottság ajánlása szerint a középtávú költségvetési keretrendszer megerősítése és a
Költségvetési Tanács hatáskörének kiszélesítése elősegítené, hogy megszilárduljanak a
költségvetési keretrendszer megújítását célzó kormány által eszközölt reformok.
Pénzügyi ágazat: Az ajánlás megállapítása szerint a gazdaságba irányuló rendes hiteláramlás
helyreállítása jelentős kihívás a magyar gazdaság számára. A pénzügyi ágazatra kirótt
adóterhek csökkentése és a romló portfólió minőség kezelése elősegítené a bankok belső
tőkefelhalmozását, ezáltal pedig megkönnyítené a hiteláramlást. Arra az esetre, ha a pénzügyi
stabilitás védelme intézkedéseket tenne szükségessé, Magyarországnak hatékony vészhelyzeti
hatáskörrel kell felruháznia a pénzügyi felügyeletet, és szanálási mechanizmust kell életbe
léptetnie.
Adórendszer: Az adórendszer gyakori átalakítása, az ágazatokra kirótt több különadó. az
adókulcsok sokfélesége, az adórendszer összetettsége, az alacsony keresetűeket terhelő magas
adók, rossz adómorál mind olyan problémák, melyekre megoldást kell találni, annak
érdekében, hogy méltányosabbá váljon az adózás, és növekedjenek az adóbevételek.
Munkaerőpiac és szegénység: Magyarországon a foglalkoztatás aránya alacsony, a
munkaerő-piaci részvétel aránya pedig az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban. A
munkanélküliség szempontjából a legveszélyeztetettebb csoportok: az alacsony végzettségű
munkavállalók, a fiatalok, a nők – különösen az anyák –, valamint az idősebbek. Az ajánlás
megfogalmazza, hogy hazánknak hatékonyabbá kellene tenni a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat működését, továbbá elő kell segítenie az aktív munkaerő-piaci intézkedések és az
egész életen át tartó tanulás elterjedését. A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiának
megoldást kellene keresnie a súlyos szociális helyzetre, mivel a népesség 30%-át fenyegeti az
elszegényedés és a társadalmi kirekesztés veszélye.
Üzleti környezet: A Bizottság ezt a területet látta hazánk esetében az egyik legsúlyosabb
problémának, javaslataik szerint szükséges az adminisztratív terhek csökkentése, a korrupció
visszaszorítása és a közbeszerzés terén érvényesülő verseny élénkítése.
Oktatás: Az iskolai lemorzsolódás csökkentésére és a hátrányos helyzetű fiatalok
felsőoktatásban való részvételére komoly figyelmet kell fordítani a Bizottsági ajánlás szerint
hazánknak.
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Energia és közlekedési ágazat: A javaslat szerint a fogyasztók egyes csoportjai esetében
szigorú szabályozás alá esnek az energiaárak, ezt a szabályozást fokozatosan meg kell
szüntetni, ezzel párhuzamosan gondoskodni kell a gazdaságilag legkiszolgáltatottabb
helyzetben

lévő

emberek

védelméről.

A

fenntarthatóság

javítása

érdekében

költséghatékonyabbá kell tenni tömegközlekedést.

2.5. A 2014-2020
megalapozása

közötti

időszak

foglalkoztatáspolitikai

célú

fejlesztéseinek

A Nemzetgazdasági Minisztérium alatt működő Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős
Államtitkárság által létrehozott 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú
fejlesztéseinek megalapozása c. szakpolitikai stratégia5 célja a 2014-2020 közötti uniós
programozási időszak foglalkoztatáspolitikai és képzési intézkedéseinek megalapozása a
fejlesztési szükségletek felmérésével, valamint a munkaerő-kínálatra fókuszáló szakpolitikai
javaslatok megfogalmazásával.
A foglalkoztatáspolitikai – képzési szakterület prioritásai a 2014-2020 közötti uniós
programozási időszakban az alábbiak:
● Munkaerő-piaci belépés segítése: A beruházási prioritás a munkaerő-piaci belépés
elősegítésére irányul, elsősorban a hátrányos helyzetű munkanélküliekre és inaktívakra
fókuszálva. Ennek keretében foglalkoztathatóságuk javítását célzó aktív munkaerőpiaci

eszközök,

az

ezeket

megvalósító

Nemzeti

Foglalkoztatási

Szolgálat

szervezetének és szolgáltatásainak fejlesztése, valamint a munkaerő-piaci belépést
elősegítő célzott foglalkoztatási kedvezmények kerülnek megvalósításra.
● A fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja: A fiatalok munkaerő-piaci
integrációjának segítését az Ifjúsági Garancia bevezetése segítheti elő, mely számos
támogatást, szolgáltatást magába foglal, pl. aktív munkaerő- piaci eszközök és
munkaerő-piaci szolgáltatások a fiatalok számára, gyakornoki programok, fiatalok
vállalkozóvá válásának támogatása, non-profit szervezetek fiatalok foglalkoztatását
segítő programjai.
● Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szakképzés és felnőttképzés
támogatásával és fejlesztésével: Az egész életen át tartó tanulás ösztönzéséhez
jelentősen hozzájárul a szak- és felnőttképzés támogatása és fejlesztése. Ezek
5

http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/download/a/4c/c0000/Fogl_Strat_14-20_elfogadott.pdf
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keretében a tervezett fejlesztések a duális képzés elterjesztésének támogatását, a
szakképzés minőségének javítását, felnőttképzési programok támogatását – kiemelten
az alacsony iskolai végzettségűek és közfoglalkoztatottak foglalkoztathatóságának
javítása érdekében –, valamint a felnőttképzés intézményrendszerének fejlesztését
célozzák.
● A munkavállalók és vállalkozások munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének
fejlesztése: A munkaerő-piaci szereplők alkalmazkodóképességének javítását célzó
tervezett fejlesztések a munkahelyi rugalmasság ösztönzésére, a kisgyermekek
rugalmas, napközbeni ellátásának fejlesztésére, a be nem jelentett munkavállalás elleni
küzdelemre, a munkaegészségügy és munkabiztonság fejlesztésére, valamint a
szociális partnerek programjainak támogatására irányulnak.
● A szociális gazdaság és non-profit foglalkoztatási programok támogatása: A szociális
gazdaság fejlesztése keretében a foglalkoztatáspolitika a társadalmi vállalkozások
fejlesztésére, illetve tranzitfoglalkoztatási programok támogatására fókuszál. Emellett
a nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjainak támogatását is
tervezi a szakterület.
Ezen prioritások keretében megvalósítani tervezett főbb intézkedés-csoportokkal
kapcsolatban az alábbi javaslatok kerülnek megfogalmazásra:
● Az aktív munkaerő-piaci eszközökkel élő projektek sikeressége indokolja, hogy a
2014-2020 közötti időszakban is hasonló rendszerben kerüljenek végrehajtásra a
programok. Kiemelten fontos a folyamatos szakmai és pénzügyi monitoring, a
szélesebb szabályozó rendszer kellő rugalmasságának biztosítása, a központi
koordináció és az előfinanszírozási mechanizmus megtartása, több éves programok
tervezése, a célzás javítása, a végrehajtás rugalmasságának megteremtése, dedikált
program megvalósítói kapacitások biztosítása, valamint a szolgáltatásvásárlás esetén
közbeszerzések helyett szolgáltatási listák alkalmazása.
● Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése.
● Célzott foglalkoztatási kedvezmények keretében az egyes képesítés nélküli
munkakörben dolgozó munkavállalók, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők és a közfoglalkoztatásból kikerülők, 25-30 év közötti pályakezdők,
speciális munkakörmegosztásban résztvevő fiatalok és idősek, illetve 55 év feletti
alacsony iskolai végzettségű álláskeresők kedvezményének növelése.
● Ifjúsági Garancia bevezetése, amelynek célja, hogy a 25 év alatti munkaerő-piaci
18
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szempontból hátrányos helyzetű fiatalok számára a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
(NFSZ) a programba való bejelentkezést követő 4 hónapon belül garantáltan
felkínáljon valamilyen konkrét segítséget, vagy támogatást az elhelyezkedéshez, a
munkatapasztalat-szerzéshez vagy az oktatásba, szakképzésbe való be/visszalépéshez.
● A szakképzés fejlesztése keretében a duális szakképzés elterjesztése. A minőségi
fejlesztés keretében a szakemberek továbbképzése, gyakorlati oktatók és iskolai
szakoktatók együttműködésének támogatása,

illetve tananyagok,

taneszközök

módszertani megújítások fejlesztése. A szakképzés hatékonyságának növelése
érdekében a pályaorientáció erősítése, a korai pályaválasztás segítése, lemorzsolódás
csökkentését

és

a

társadalmi

hátrányok

mérséklését

célzó

programok,

munkatapasztalat szerzést és idegen nyelvi kompetenciákat és a külföldi gyakornoki
képzésben való részvételt erősítő mobilitási programok, infrastrukturális fejlesztések
megvalósítása.
● A felnőttképzés fejlesztésének keretén belül azok fejlesztése, akik a munkaerőpiacon
nem rendelkeznek versenyképes tudással.
● Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztése.
● A szociális gazdaság és a nonprofit foglalkoztatási programok támogatása annak
érdekében, hogy a szociális gazdaság hosszabb távon átvezessen a nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatásba és fenntartható munkalehetőséget teremtsen.
2.6. Békés megyei stratégiák
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 3/2014. (II. 14.) KGY határozattal
elfogadott Békés Megye Területfejlesztési Koncepcióban nevesített jövőkép szerint „Békés
megyének 2030-ra el kell érnie, hogy értékeinek megtartásával, alkotó-, innovatív megújításával Magyarország élelmiszergazdaságának motorja, fenntartható mintatérsége, a hazai
megújuló agrárium szervező ereje lehessen.” A jövőkép elérését támogató átfogó célkitűzés
alapján kiemelt cél „a megyében élők életkörülményeinek javítása, a megye fenntartható
gazdasági és társadalmi viszonyainak megteremtése, a foglalkoztatás javítása.”
Az átfogó célkitűzést négy stratégiai cél támogatja, melyek:
● Versenyképességet javító-, értékalapú-, horizontális gazdaságfejlesztés,
● Térségspecifikus brandek fejlesztése a megye perifériális helyzetű településein;
● Társadalmi- gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális helyzetű térségei
között;
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● Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó
innovatív fenntartható továbbfejlesztése.
Békés Megye Integrált Területi Programban (2014)6 megfogalmazott területi fókuszú integrált
gazdaságfejlesztési projektcsomagokhoz, melyek feladata, hogy támogassák a Békés Megye
Területfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott célok elérését.
A Békés Megyei Integrált Területi Program a megyei területfejlesztési koncepcióban rögzített
célrendszeréhez illeszkedő célkitűzései az alábbiak:
● Az üzleti környezet komplex fejlesztése a megye egész területén;
●

A települési infrastruktúra integrált fejlesztése a területi kohézió erősítése érdekében;

● A társadalmi integráció feltételeinek javítása, a periferikus térségek felzárkózási
esélyeinek javítása;
Békés Megye Területfejlesztési Stratégiai Programjának (2014)7 célja, hogy meghatározza
azokat a középtávú fejlesztési célokat és tevékenységeket, melyek a megyében
megvalósulhatnak. A célok elérése és finanszírozhatósága érdekében a megyei stratégiai
program figyelembe vette a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program követelményeit
és igazodott annak a finanszírozási feltételeihez.
2.7. Békés Megye Területfejlesztési Programja 2014 -2020 - Stratégiai program
Békés megye stratégiai programjának célja, hogy meghatározza azokat a középtávú fejlesztési
célokat és tevékenységeket, melyek a megyében megvalósulhatnak. A célok elérése és
finanszírozhatósága érdekében a megyei stratégiai program figyelembe veszi a Terület-és
Településfejlesztési Operatív Program követelményeit és igazodik a finanszírozási
feltételekhez. A stratégiai program céljai kapcsolódnak Békés megye Területfejlesztési
Koncepciójának átfogó és stratégiai fejlesztési irányaihoz.
Békés megye jövőképe: Békés megyének 2030-ra el kell érnie, hogy értékeinek
megtartásával, alkotó-, innovatív megújításával Magyarország élelmiszergazdaságának
motorja, fenntartható mintatérsége, a hazai megújuló agrárium szervező ereje lehessen.
Békés megye fejlesztésének átfogó célja 2020-ig: a megyében élők életkörülményeinek
javítása, a megye fenntartható gazdasági és társadalmi viszonyainak megteremtése, a
foglalkoztatás javítása.
6

Felülvizsgált ITP (v2.1 verziószámon): 2016. június 9.
Elfogadta a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 9-én a 81/2014. (IX. 9.) KGY számú
határozatával.
7
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2.8. Békés Megye Foglalkoztatási Stratégiája
A Békés Megyei Önkormányzat a Békés Megyei Kormányhivatal és a Békés Megyei
Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. partnerségével valósítja meg a TOP-5.1.1-15-BS12016-00001 „Foglalkoztatási paktum Békés megyében” című projektet. A 2016. augusztus 1.
és 2021. február 28. között működő program 2,4 milliárd forint összköltségvetéssel, európai
uniós finanszírozásból valósul meg. Elsődleges célja – a felhívás célkitűzéseivel összhangban
–

a

területi

sajátosságokon

alapuló

fejlettségbeli

különbségek

mérséklése

és

a

foglalkoztatottsági szint emelése, támogatva az átfogó megyei célkitűzések – a megyében
élők életkörülményeinek javítása, a megye fenntartható gazdasági és társadalmi viszonyainak
megteremtése, a foglalkoztatás javítása – megvalósítását.
A projekt céljait partnerségben, a konzorciumi partnerek együttműködésén túl a megye
munkaerő-piaci helyzetét alakító szervezetek bevonásával kívánják elérni a projektgazdák.
Békés Megye Foglalkoztatási Stratégiája a Projekt előkészítő kutatásainak és elemzéseinek
adatbázisára és megállapításaira épül. Az előzetes felmérések során összegyűjtött megalapozó
adatok és igények beépítésre kerültek a Stratégia egyes fejezeteibe. Békés megye
foglalkoztatási jövőképe, stratégiai célkitűzései, valamint intézkedési terve, összhangban az
országos és uniós célkitűzésekkel.
Békés Megye Foglalkoztatási Stratégiája (2017-2021) mindazonáltal túlmutat a Projekt
tartalmán. A megye foglalkoztatási helyzetének javítására vonatkozóan megfogalmaz
általános és közvetlen célokat, amelyek egy részére megoldást kínál a Projekt, illetve a vele
párhuzamosan megvalósuló helyi foglalkoztatási együttműködések a TOP-5.1.2-15 pályázati
konstrukcióban a járások, míg a TOP-6.8.2-15 keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város és
térsége (Békéscsabai járás) foglalkoztatási együttműködései.
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3. Helyzetelemzés
3.1. Békés megye gazdasági és foglalkoztatási helyzete
Békés megye iparilag közepesen fejlett, agrár-ipari jellegű és közepesen urbanizálódott térség.
Az agrárszféra a megyei kedvező adottságok miatt jelentős erőt képvisel.
A megye legfőbb természeti kincse a termőföld, melynek minősége többségében jobb, mint az
ország más részein. A gazdasági fejlődésben a mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó
élelmiszeripar mindig is meghatározó volt. A megye az ország egyik legintenzívebben művelt
mezőgazdasági területe. Összes földterületének 85%-a termőterület, s csupán 15%-át nem
művelik. A termőterület 97%-át a mezőgazdaság hasznosítja, s mindössze 2,4%-a erdő, a
többi nádas és halastó.8
A kiemelkedően jó agráradottságok miatt mezőgazdasága elsősorban gabonatermesztéséről,
zöldségtermesztéséről

és

bizonyos

állatfajták

tenyésztéséről

ismert,

kapcsolódó

feldolgozóipar nélkül.
A mezőgazdasági termelés dominanciája mellett, elsősorban a feldolgozó- és könnyűipar
jelenléte jellemző. Az ipar térszerkezete erősen koncentrált a megyében Békéscsaba és
környékére. A megye területén több termálfürdő és tározó, horgásztó, holtág található,
amelyek nagy idegenforgalmi szereppel bírnak.
Az egy főre jutó bruttó hazai termék tekintetében Békés megye hátulról a 3. helyen található,
a Dél-Alföldi régiónak a sereghajtója, az országos átlagnak mintegy 55,3%-val. A megye
1997 óta folyamatosan romló tendenciát mutat a GDP folyó áron átszámítva és az egy főre
jutó GDP vonatkozásában, és a GDP fogyás szintje is a legmagasabb, az országos átlag
mintegy kétszerese.
A bruttó hazai termék előállításában Békés megye a megyék sorában hátulról a 4. helyet
foglalja el Nógrád, Tolna és Heves megyéket megelőzve, az országos GDP-nek alig több mint
2%-át produkálva.
Fajlagos GDP alapján Békés megye 1997-ben került a hét legkevésbé fejlett (Bács-Kiskun,
Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg)
8

Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója, 2014.
http://www.bekesmegye.hu/wpcontent/uploads/2015/11/TFO_Teruletfejlesztes_Koncepcio__Teruletfejlesztesi_koncepcio.pdf
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megyét alkotó csoportba (a fajlagos GDP értéke nem éri el a megyék átlagának 90
százalékát). Látható, hogy Békés megye nemcsak hátrányos helyzetű, de folyamatosan
leszakadó helyzetben van, amit jól szemléltet, hogy az utóbbi 2-3 évben megelőzte BorsodAbaúj-Zemplén megye. A Dél-Alföldi régión belül is leszakad a megye, pedig maga a régió
sem rendelkezik jó pozícióval, hiszen az EU-27 GDP adatok alapján a legrosszabb 20 térsége
közé sorolták.9
Békés megyében 2013. III. negyedévének végén közel 70 ezer gazdasági szervezetet tartottak
nyilván, nagyjából ugyanannyit, mint egy évvel korábban. A gazdasági szervezetek
gazdálkodási forma szerinti összetétele az országosnál továbbra is kedvezőtlenebb. A
gazdasági szervezetek több mint 90%-át kitevő vállalkozások száma sem változott érdemben
az egy évvel korábbi adathoz képest. Békés megyében az önálló vállalkozások száma 56 ezer,
ami az összes regisztrált szervezetnek több mint 80%-át adja, míg a régió átlaga a 75%-ot, az
országosé a 60%-ot sem éri el. Az önálló vállalkozók 29%-a főfoglalkozásban, harmada
nyugdíjasként, a legtöbben, 37%-os arányban, mellékfoglalkozásként végzik vállalkozói
tevékenységüket. A társas vállalkozások aránya 2013 szeptemberében alig érte el a 14%-ot,
ami az országos átlagnak kevesebb, mint a fele.
A megyén belüli területi egyenlőtlenségek a működő vállalkozások megoszlása terén
visszatükrözik a gazdasági térstruktúrát a megye észak-északkeleti része perifériaként, míg a
megyeszékhely és szűkebb térsége (a megye többi részéhez viszonyítva) centrumként
viselkedik. Régiós, illetve országos összevetésben a megye kedvezőbb mutatókkal bíró
térségei is legfeljebb átlagos, sok esetben átlag alatti aktivitást mutatnak, ami összességében
jól jelzi a megye egészének elmaradottságát.
Békés megyében 2013. december végén 69.854 gazdasági szervezetet regisztráltak, 610-zel
többet, mint egy évvel korábban. A vállalkozások száma 646-tal 66.004-re nőtt, amit az
önállóak bővülése okozott, mivel a társasoké 113-mal csökkent. A nonprofit szervezetek
száma 7-tel 3.344-re nőtt egy év alatt. 2013 decemberében az önálló vállalkozók száma
56.435-re bővült, a társas vállalkozásoké viszont 1,2%-kal csökkent. Békés megyében a
regisztrált szervezeteken belül az önálló vállalkozók 80,8%-os részaránya 6, illetve 21
százalékponttal haladta meg a régiós, illetve az országos átlagot. Az önálló vállalkozók magas
aránya a társasok alacsony részesedésével párosult, 2013 szeptemberében nem érte el a 14%ot, ami az országos és a régiós átlagnál is számottevően kevesebb. Az önálló vállalkozók
9

Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója. I. kötet: Helyzetelemzés, helyzetértékelés. 2013.
https://www.nth.gov.hu/hu/media/download/109
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közül legtöbben, közel 38% mellékfoglalkozásban, harmaduk nyugdíj mellett, 29%-uk pedig
főfoglalkozásban végzett vállalkozói tevékenységet.
Békés megye munkaerő-piaci helyzetét mind a földrajzi adottságai, mind a rendszerváltás
során végbement gazdasági és ipari változások, mind a vállalkozások helyzete, mind a
szakképzés és felsőoktatás minősége, mind a demográfiai változások befolyásolják. Az
általános helyzetkép bemutatása, valamint a szakképzés helyzetének részletezése után
rátérünk a foglalkoztatási helyzetre, valamint számszerűen foglalkozunk a munkanélküliség
alakulásával, kitérve a közfoglalkoztatottak számának változásaira.
Munkaerő-piaci szempontból kiemelkedő fontosságú a gazdaságilag aktív népesség számának
alakulása. A KSH munkaerő-felmérése alapján 2014 I. félévében a megye 15-74 éves
népességének 55,9%-a, 149 ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak körébe, közel ugyanannyi,
mint az előző év azonos időszakában. Közülük 134 ezren foglalkoztatottként, 15 ezren
munkanélküliként voltak jelen a munkaerő-piacon.
A munkanélküliségi ráta megyei alakulása jól szemlélteti a 2009-2010-es évek kiugróan
kedvezőtlen munkaerő-piaci folyamatainak hatásait, valamint azt, hogy az azóta megtett
intézkedések jelentősen javítottak a munkanélküliségi helyzeten.

3.2. Orosházi járás általános jellemzői
Az Orosházi járás

10

Békés megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye

Orosháza. Területe 717,18 km², népessége 50 835 fő, népsűrűsége 71 fő/km² volt a 2012. évi
adatok szerint. Két város (Orosháza és Tótkomlós) és 6 község tartozik hozzá.
Az Orosházi járás a járások 1983-as megszüntetése előtt is mindvégig létezett, és székhelye az
állandó járási székhelyek kijelölése (1886) óta végig Orosháza volt.

10

Orosházi Járás Esélyteremtő Programterve
file:///C:/Users/user/Downloads/Orosh%C3%A1za_JEP_nyilatkozattal%20(1).pdf
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Orosháza
Orosháza Magyarország Dél-keleti szektorában, a Dél-Alföldi régió területén, Békés
megyében helyezkedik el. Földrajzilag síkság, folyója nincs, tavai csak a város határában.
Természetes úton született a Gyopárosi tó, amely a nevét adta a helyi gyógy- és
strandfürdőnek. 2013. január 1-jétől Orosháza járási hivatali központ szerepet tölt be. A város
gazdasági élete az ipar által meghatározott, amelyet hagyományosan jelentős mezőgazdaság
és élelmiszeripar egészít ki.
A város könnyen megközelíthető vonattal és gépkocsival egyaránt, a településnek egy
állomása és öt megállóhelye van. Gépkocsival a 47-es főútvonalon Békéscsaba, és
Hódmezővásárhely között közelíthető meg. Az M5-ös autópálya viszonylag közel
helyezkedik el, továbbá a városon áthalad a 47. számú főút (Szeged-Orosháza-Debrecen),
valamint a Kiskunfélegyháza-Orosháza-Battonya határátkelő út is. Orosháza Békés megye
legiparosodottabb városa, fejlett mezőgazdasági és szolgáltató központ. A magyar üvegipar,
valamint a libamáj fellegvára, de egyértelműen növekedési pályára állt az orosházi gépgyártás
is.
A város egyik fejlődő ágazata az idegenforgalom, mivel a település egyik városrészében
található a Gyopárosfürdő, amely gyógyászati célokat szolgál. A város önkormányzata a
korábbiakban elfogadott egy az idegenforgalom fejlesztését és összefoglalását tartalmazó
koncepciót, amely tartalmazza többek között a város európai nemzetközi gyógyhellyé
fejlesztését, gyógyászati kutatóműhely kialakítását, valamint a már meglévő fürdőhelyek
fejlesztését, további szálláshelyek kialakítását és a termálenergia felhasználásának
fejlesztését. Mindezen idegenforgalmi lehetőségek munkahelyeket teremtenek, valamint
többletbevételhez juttatják a helyi vállalkozásokat és lakosságot.
Békéssámson
Békéssámson község a Dél-Alföldi régióban, Békés megyében található. Az Alföld déli, a
megye délnyugati részén fekszik, közvetlenül Békés és Csongrád megyék határánál, a Szárazér mellett. A megye székhelyétől, Békéscsabától kb. 60 km-re, a Csongrád megyei
Hódmezővásárhelytől kb. 20 km-re, míg a legközelebbi várostól, Tótkomlóstól kb. 15 km-re
fekszik. Földrajzilag az Alföld Körös-Maros köze középtájának Csongrádi-sík nevű
kistájához tartozik. Közúton a Hódmezővásárhelyt Tótkomlóssal összekötő alsóbbrendű
főúton érhető el. Vasútvonal nem vezet át a községen, a legközelebbi vasútállomás a kb. 15
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km-re lévő Tótkomlóson található.
A település határát is érinti a Körös-Maros Nemzeti Park Csanádi puszták nevű területe.
Számos védendő alföldi fajnak őrzi jelentős állományát. A legtöbb értékes növényfajnak a
lösz-pusztagyepek adnak otthont. A terület szikes pusztáinak kiemelkedő értéket ad az őszi
csillagvirág állomány. A nedves kaszálórétek szélein tenyészik védett, bennszülött
növényünk, az erdélyi útifű és a réti őszirózsa. Európai vonatkozásban is kiemelkedő
jelentőségű madárvonulási folyosó részét képezi ez a terület, elsősorban a daru, a récefélék és
a parti madarak tekintetében
Csanádapáca
Csanádapáca Békés megye déli részén fekszik. Békéscsabától 25 km-re, Orosházától pedig 20
km-re található. A megyeszékhelyről a 4432. számú úton, Orosházáról pedig a 4429.
számúról közelíthető meg. Mindkét városból autóbusszal érhető el.
A térség természeti adottságaiból adódóan Csanádapácán jellemző gazdálkodási tevékenység
a szántóföldi növénytermesztés, illetve az állattenyésztés is jelen van. A település
lakosságszáma csökkenést mutat, hiszen a nehéz gazdasági helyzet, a munkanélküliség, az
anyagi nehézségek az embereket elvándorlásra ösztönzi.
A településen nagy számban élnek munkanélküliek, számukra az időszakosan végzett munka,
valamint az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások jelentik a megoldást. A községben
egyre több az idős ember, akiknek gyermekei az ország más részein élnek a könnyebb
boldogulás reményében. Csanádapáca az elöregedő települések közé tartozik. A településen a
születések száma alacsony, ezzel szemben az elhalálozások száma növekszik.
A munkanélküliek és a megváltozott munkaképességű személyek alacsony jövedelmi helyzete
és alacsony iskolázottsága indokolttá teszi a szociális ellátások és szolgáltatások körének
folyamatos bővítését.
Gádoros
Gádoros nagyközség Békés megye északnyugati részén fekszik. Nyugat felől Árpádhalom,
északról Eperjes településekkel, kelet felől Nagyszénással, délről Szentetornyával határolt.
Természetes felszínivize a Mágocsi-ér, mely az Orosháza-Szentesi műutat érinti.
Kisebb ipari üzemek is működnek helyben, de a két közeli város, Orosháza és Szentes
nagyvállalatai is sok gádorosit foglalkoztatnak. A művelődési, oktatási, egészségügyi ellátás
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megfelelő szinten biztosított. A falu jövőjének szempontjából lényeges lehet a határban
kőolajkutatás közben feltárt geotermikus kút.
Kardoskút
Kardoskút község Békés megye dél-nyugati részén, Orosháza és Tótkomlós városok között
helyezkedik el. A települést északon és keleten Orosháza, dél-keleten Pusztaföldvár, délen
Tótkomlós és Békéssámson, nyugaton Székkutas település határolja. A település a 4427.
számú alsórendű út mentén helyezkedik el. A távolsági közlekedés lehetséges formája a
vonatközlekedés. Vonattal a MÁV 125-ös számú Mezőtúr - Orosháza - Mezőhegyes
vasútvonalán érhető el a település.
Nagyszénás
A Maros-Körös közében, Orosházától 14 km-re északra. Nagyszénás nagyközség közúton
Orosháza, Szarvas, Gádoros illetve Kondoros felől közelíthető meg, vasúton pedig az
Orosháza- Mezőtúr vonalon fekszik. Megyénk nyugati részén található, Kiscsákóval,
Orosházával (Szentetornyával), Gádorossal, Csorvással, Csabacsűddel, Kardossal és
Kondorossal határos.
Pusztaföldvár
Pusztaföldvár Békés megye nyugati részén található. Orosházától 11 km-re , Békéscsabától 33
km-re fekvő település. Közvetlenül busszal megközelíthető Orosházáról, Csanádapácáról és
Békéscsabáról.
Tótkomlós
Tótkomlós a Dél-Alföldi turisztikai régióban, a Maros-hordalékkúp részének hátsági területén
található, 15 km-re, déli irányban Orosházától. 1993-tól viseli a városi rangot, lakóinak száma
mintegy 6700 fő. Tótkomlós Orosháza és Mezőhegyes között fekszik, ahonnan közúton
megközelíthető. Továbbá a település vonattal is elérhető.
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3.2.1. Népesség
Az Orosházi járás népessége az 1941. évi rekordnak mondható 71.179 lakosságszámhoz
képest, 2017-re közel 20 ezer fővel, 51.516 főre csökkent. Az 1941 óta folyamatosan
csökkenő tendencia 2017-re már javulást mutat. A 2011-es népszámláláskori 51.482 fő már
kevesebb, mint a 2017-es létszámadat.11
Békés megye 9 járása közül, a Békéscsabait követően az Orosházi járás népessége a második
legnépesebb.
Az Orosházi Járást 8 település alkotja, melyek közül a járási székhely, Orosháza
lakónépessége a legnagyobb, amely meghaladja a 29 ezer főt. Ez a létszám nagyobb, mint a
járás többi településének lakónépessége összesen.
Orosházi Járás lakossága településenként
Település

Terület

Település

Állandó női

Állandó férfi

Állandó lakosság

km2

típusa

lakosság

lakosság

összesen

2017. január 1.
Orosháza

202,2

város

15167

13920

29087

Tótkomlós

125,1

város

3087

2912

5999

Nagyszénás

95,6

nagyközség

2567

2445

5012

Gádoros

38,1

nagyközség

1927

1861

3788

Csanádapáca

51,3

község

1358

1275

2633

Békéssámson

71,2

község

1215

1219

2434

Pusztaföldvár

57,1

község

875

847

1722

Kardoskút

76,6

község

420

421

841

Összesen

717,2

26616

24900

51516

1. számú táblázat: Magyarország állandó lakosságának száma az év első napján (2017. január 1.)
Forrás: XLS táblázat alapján saját szerkesztés

11

Forrás: http://nepesseg.com/jaras/oroshazi
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3.2.2. Gazdasági helyzetkép
Az Orosházi járásban a regisztrált gazdasági vállalkozások száma 2011 óta enyhe pozitív
változást mutat, hiszen számuk emelkedett, azonban általánosságban elmondható, hogy az
1000 főre jutó vállalkozások száma inkább stagnáló értéket mutat, csak enyhe elmozdulások
figyelhetők meg.
A Foglalkoztatási Stratégiát megalapozó kutatások egyikeként vállalkozói igényfelmérés
készült. A helyzet felmérése során, ahhoz, hogy pontos képet kapjunk a gazdasági helyzettel
kapcsolatosan, közel 70 vállalkozást kerestünk fel, kérdőíves vizsgálat segítségével végeztünk
felmérést. A kérdőív kitöltése néhány percet vett igénybe, a kitöltését telefonos megkeresés
során végeztük el. A kérdőív 19 kérdést tartalmaz a vállalkozás fontosabb adatain kívül.
Ezekre a kérdésekre általunk összeállított válasz lehetőségek voltak megjelölve, melyek közül
a válaszadók választhattak. A kérdőívet a tanulmány 1. számú melléklete tartalmazza.
Adatbázis során kigyűjtöttük az ágazatra, méretre és cégtípusra vonatkozó eloszlást.
A megkérdezett vállalkozások jellemzően korlátolt felelősségű társaság formában működnek,
az egyéni vállalkozások, a betéti társaság egyaránt kisebb arányban képviseltették magukat.
A vállalkozások Békés megye 11 kiemelt ágazata közül zömében a mezőgazdasági, valamint
a kereskedelmi ágazathoz tartoznak.

29

TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00007 azonosító számú
„Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban”

1. számú ábra: Az Orosházi Járás területén tevékenységet folytató vállalkozások ágazati besorolása.
Forrás: kérdőíves lekérdezés alapján saját szerkesztés

Közép, de inkább hosszú távon tervezik a vállalkozás működtetését, több elérhető bevétellel
terveznének, melyek megvalósításához a fejlődés érdekében segítséget is igénybe vennének.

2. számú ábra: A vállalkozások által megjelölt igényekről
Forrás: kérdőíves lekérdezés alapján saját szerkesztés
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Ahhoz, hogy a vállalkozások a piaci igényekre reagálni tudjanak, fontos, hogy jól képzett
munkaerőt alkalmazzanak, fontos a vezetők továbbképzése, és szükséges a fejlődéshez az
innováció is, a termékfejlesztés, minőségbiztosítás, és a gyártási folyamatok miatt is.

3.2.3. Foglalkoztatási helyzetkép
A 2016. júniusi zárónapon az Orosházi Kormányhivatal regiszterében 1183 fő nyilvántartott
álláskereső szerepelt, ami 623 fős csökkenést mutat a 2015. június havi záró adatokhoz
képest, százalékban ez 34,5 %-os csökkenés, mely jóval az országos átlag (20,51%) feletti
érték.
Békés megyében nyilvántartott álláskeresők száma 11 497 fő, melyből 10,29 % az Orosházi
Járásban élők teszik ki.
2016. júniusi zárónappal az Orosházi Járásban a munkavállalási korú népesség (15-64 éves
férfiak és 15-64 éves nők) 35 353 fő volt, a nyilvántartott álláskeresők aránya a
munkavállalási korú népességhez 3,35 %-os értéket mutatott. (Az országosan mért érték
4,2%.)
Az álláskeresők számát vizsgálva az elmúlt 5,5 évben még sosem volt ilyen alacsony a
létszámuk (2012. január 31. záró adatok alapján - az akkor még Orosházai Kirendeltségnél12 a nyilvántartott álláskeresők zárónapi száma 3505 fő volt).
(A legnagyobb csökkenés 2013. évi záró adatokban volt megfigyelhető, mely részben a
közfoglalkoztatás bevezetésének is tudható. Ekkor a nyilvántartott álláskeresők száma 1031
fővel csökkent az előző, 2012. év végi adatokhoz képest.)
Az álláskeresők között a 2016. évi júniusi zárónapon 542 férfi és 641 nő szerepelt, arányuk
45,82%-54,18% volt. A 2014. június 30. bázisadat viszonylatában a férfiak száma 29,88%kal, míg a nőké 37,95%-kal csökkent a nyilvántartott álláskeresők között.
Iskolai végzettség tekintetében a legfeljebb általános iskolát végzettek 366 fős létszáma az
álláskeresőkön belül 30,93%-ot jelentett a vizsgált 2016. júniusi hónapban. Középfokú iskolai
végzettséggel 758 fő (64,07%), felsőfokú végzettséggel pedig 59 fő (4,98%) rendelkezett. A
12

A 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet 2013. július 1-ei hatálybalépésének eredményeképpen egyes

kirendeltségek területi illetékessége megváltozott.
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középfokú

végzettséggel

rendelkezők

54,35%-a

végzett

szakiskolát,

illetve

szakmunkásképzőben végzettséget; 16,36%-a gimnáziumi, 29,29% szakközépiskolai és
technikumi végzettséggel bír.
Település
Orosháza
Tótkomlós
Nagyszénás
Gádoros
Csanádapáca
Békéssámson
Pusztaföldvár
Kardoskút
Összesen

2010
Pályakezdő Összesen
170
1887
40
408
36
389
27
284
18
237
16
169
13
176
7
67
327

3617

2013
Pályakezdő Összesen
187
1433
40
324
35
295
26
233
23
177
16
119
15
109
7
57
349

2016
Pályakezdő Összesen
89
721
14
152
18
144
14
129
9
95
6
50
9
51
3
20

2747

162

1362

2. számú táblázat: Regisztrált álláskeresők száma
Forrás: Békés Megyei Kormányhivatal adatai alapján saját szerkesztés

A helyzetfelmérés során a választ adó közel 70 vállalkozás 1-9 fő közötti munkavállalói
létszámmal rendelkezik, akik túlnyomó többségbe szakmunkások, szakképzettek, de ennek
ellenére is szükségét látják a vállalkozások vezetői annak, hogy a munkavállalói folyamatosan
képezve legyenek. Előfordulnak hiányszakmák is, főként a szakmunkások körében.

3. számú ábra: A vállalkozásoknál jelentkező létszámbővítési igény szakképzettség tekintetében
Forrás: kérdőíves lekérdezés alapján saját szerkesztés
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A vállalkozások ugyan terveznek létszámbővítést, de minimális létszámban, viszont a
foglalkoztatási

paktum

által

meghatározott

célcsoporttagok

közül

nagy

számban

alkalmaznának 25 év alatti fiatal, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresőt.

4. számú ábra: A vállalkozók által szívesen alkalmazott célcsoporttagok %-os eloszlása.
Forrás: kérdőíves lekérdezés alapján saját szerkesztés

Kiderült, hogy a munkáltatók olyan embereket keresnek, akik megbízható, erős szakmai
tudással, gyakorlattal rendelkeznek a saját szakterületükön, képesek és hajlandóak elvégezni a
rájuk bízott munkát, pozitív a hozzáállásuk. A cégvezetők szerint a szakmunkásképzés
presztízse hanyatlóban van, a szakképzésbe azok a fiatalok kényszerülnek, akik máshová nem
kerültek be a rossz tanulmányi eredményük miatt.
A munkaerő igényt a vállalkozások megkérdezésén túl az álláskereső portálokon megjelenő
hirdetések alapján is azonosítottuk.
2017. április 11-ei hirdetések alapján:
A Közigállás oldalán (www.kozigallas.gov.hu) 5 álláshelyet hirdetnek munkáltatók az
Orosházi Járásban.
Orosháza Város Önkormányzata terápiás munkatársat és nappali ellátás vezetőt keres, a Békés
Megyei Kormányhivatal járási tiszti főorvost, Kaszaper Önkormányzata adóügyi, pénzügyi
ügyintézőt, Tótkomlós Önkormányzata pedig gépkocsivezetőt keres. Az önkormányzatoktól
csak ilyen formában tudtunk igényt felmérni a Paktum számára, hiszen a vállalkozói
lekérdezésben a szervezetek nem jelentek meg.
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Az öt hirdetett állás közül 3 diplomás állás, még egyhez érettségi és gazdasági középfokú
végzettség kell, a másikhoz pedig elegendő szakmunkásképző is, B kategóriás jogosítvánnyal.
A Profession oldalán (www. profession.hu) 18 álláshirdetést találtunk az Orosházi Járásban:


létesítménymérnök 1 fő



anyagmozgató rakodó 1 fő



gépkezelő 1 fő



esztergályos 1 fő



HR specialista 1 fő



karbantartó 2 fő



termelési mérnök 1 fő



forgácsoló és géplakatos 1 fő



projektmérnök 1 fő



teherautó, kamionszerelő 1 fő



boltvezető helyettes 1 fő



bolti eladó 1 fő



pék 1 fő



irodai munkatárs 1 fő



egyszerű mezőgazdasági foglalkozású 1 fő



takarító 1 fő



általános irodavezető 1 fő

A végzettségek tekintetében keresnek 8 általános iskolai végzettségűt, szakképzettet, és
betanított munkást is.
3.2.4. Oktatás, képzés
A tankerületek számát tekintve Békés megyében (az eddigi 9 helyett), 2-t alakítottak ki; a
békéscsabait és a gyulait. A Békés megyei tankerületek a következőképpen alakulnak:
Gyulai tankerületi központ:
- Békési járás
- Gyomaendrődi járás
- Gyulai járás
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- Sarkadi járás
- Szeghalmi járás
Békéscsabai tankerületi központ:
- Békéscsabai járás
- Szarvasi járás
- Orosházai járás
- Mezőkovácsházai járás
2011. évi CXC. törvény szabályozása alapján az ország egész területére érvényben levő
szabályozás alapján a köznevelési rendszer intézményei a következőképpen sorolható be:
●

óvoda,

●

általános iskola,

●

gimnázium,

●

szakgimnázium,

●

szakközépiskola

●

szakiskola

●

készségfejlesztő iskola alapfokú művészeti iskola,

●

kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola

●

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,

●

kollégium

●

pedagógiai szakszolgálati intézmény,

●

pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény

Óvodai feladat-ellátás az Orosházi járásban
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet szabályozza a megfelelő óvodaképet. Az óvoda a
köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye. Kiegészítője a családi
nevelésnek, ami minden gyermekre kötelező érvénnyel harmadik életévétől a gyermek
iskolába lépésig tart. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete
biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az
óvodában,

miközben

az

teljesíti

a

funkcióit

(óvó-védő,

szociális,

nevelő-

személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a
kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.
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Célja:
●

az óvodás korú gyermek megfelelő fejlődésének elősegítése,

●

a gyermeki személyiség kibontakozását,

●

a hátrányok csökkenését,

●

az

életkori

és

egyéni

sajátosságok

valamint

az

eltérő

fejlődési

ütem

figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is).
Az orosházi járásban valamennyi településén található óvodai intézmény, amely biztosítja az
ellátás zavartalanságát. Elmondható, hogy az állami fenntartású intézmények mellett egyházi
fenntartású és magán óvodák is működnek.
25 feladat ellátási helyen 1438 gyermeket közel 150 pedagógus munkakörben alkalmazott
személy oktat emellett nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben
dolgozók száma eléri a 87 főt az Orosházi járásban. Ebből 4 településen Csanádapácán,
Orosházán, Pusztaföldváron és Tótkomlóson működik egyházi fenntartású intézmény.
Összesen 7 feladatellátási helyen működik katolikus, evangélikus és református egyház
fenntartása alatt.
Alapfokú nevelés az Orosházi járásban
2011. évi CXC. törvény szabályozza a alapfokú nevelés rendszerét. Az általános iskolában
nyolc évfolyamon országosan egységes követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az általános iskola a tanulót az érdeklődésének, képességének és tehetségének
megfelelően felkészíti a középfokú iskolai továbbtanulásra.
Az orosházi tankerületben 13 intézmény 18 feladat-ellátási helyén 3592 tanuló vesz részt
általános iskolai oktatásban, akiket több mint 360 pedagógusi munkakörben alkalmazott
személy oktatat 186 csoportban. Az orosházi tankerület Gerendás település kivételével
minden településén található általános iskolai feladatot ellátó köznevelési intézmény vagy
tagintézmény.
Középfokú nevelés az Orosházi járásban
2011. évi CXC. törvény szabályozza a középfokú nevelés rendszerét Magyarországon. A
középfokú

nevelés

gimnáziumokban,

szakgimnáziumban,

szakközépiskolában

és

szakiskolában folyik.
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A gimnázium azon középfokú nevelés rendszer melyben az oktatás négy, hat vagy nyolc
illetve nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt, hét vagy kilenc évfolyammal működő
nevelési-oktatási intézmény. Felkészít általános műveltségre, érettségi vizsgára és felsőfokú
iskolai tanulmányok megkezdésére.
A szakgimnáziumnak azon középfokú nevelés rendszer melyben az oktatás szakmai érettségi
végzettséget adó érettségire és ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére, szakirányú
felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános
műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama. Szakmai elméleti és gyakorlati oktatás
is folyik az intézményekben. Érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga
ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.
A szakközépiskolának öt évfolyama van, amelyből három, a szakképesítés megszerzéséhez
szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást biztosító valamint
érettségi vizsgára felkészítő köznevelési forma.
A szakiskola azon középfokú nevelés rendszer része mely a sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai nevelés-oktatása céljából a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt
haladásra képtelen tanulókat készíti fel szakmai vizsgára. A szakiskolában a sajátos nevelési
igényű tanulóktól függően, a szakképzési kerettanterv vagy a speciális kerettanterv szerint
folyhat szakképzésük.
Az Orosházi járásban Tótkomlós és Orosháza városokban folyik gimnáziumi nevelés-oktatás,
szakgimnáziumi nevelés-oktatás és 2016.09.01-től kifutó rendszerben az Orosházi Táncsics
Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban szakközépiskolai nevelés-oktatás és
szakközépiskolai nevelés-oktatás is. Összesen 5 feladat ellátási helyen 1093 diák számára
járáshoz tartozó tankerületben.
Az alapfokú művészeti iskola
Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket,
fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra. Az
alapfokú művészeti iskolának legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyama van, amelynek
keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon, zeneművészet,
képző- és iparművészet, báb- és színművészet, táncművészet ágakban folyhat.
Az Orosházi járásban 24 feladat ellátási helyen folyik alapfokú művészeti oktatás. A
művészeti iskolák feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi
tehetségeket és felkészítsen szakirányú továbbtanulásra. A járásban ellátott alapfeladatok
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elsődlegesen alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon és alapfokú művészetoktatás
táncművészeti ágon történnek, 2016 évi adatok alapján közel ezer diák részvételével.
Legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyamon zajlik az oktatás (előképző, alapfokú és
továbbképző évfolyamokon, zeneművészet, képző- és iparművészet, báb- és színművészet,
táncművészet ágak).
Felsőoktatás
Magyarországon a felsőoktatási intézmények állami-, magán-, illetve egyházi egyetemek és
főiskolák, amelyeket az állam akkreditál, azaz hivatalosan elismer. Ezek szakosodott
intézmények, ennek megfelelően szervezik képzéseiket. A felsőoktatási intézményekhez
sorolandóak a nem egyetemi szintű főiskolák, az egyetemek, valamint néhány felsőfokú
szakképzést nyújtó intézmény.
Az orosházi járásban egy felsőoktatási intézmény működik a járási székhelyen, Kodolányi
János Főiskola keretei között 2004 szeptemberében nyílt meg Orosházán, távoktatási
centrumként működik számos alapszakkal. 2016 szeptemberétől levelező tagozatos
évfolyamot indított szociális munka, gazdálkodás menedzsment és turizmus vendéglátás
alapszakokon is. 2017/2018-as tanévtől sportedzői, érettségire épülő szakképzést is indítanak.
2017. február 1-től a főiskola áthelyezte székhelyét Orosházára és felmenő rendszerben
háromszáz fős hallgatói létszámot érnének el, ezzel a lehetőséggel a régió fejlődését is
elősegíti.
Felnőttképzés
Békés megye 17 felnőttképzéssel foglalkozó intézményét kerestük meg a stratégia készítése
kapcsán, és kértük válaszukat abban a vonatkozásban, hogy pontos információt kapjunk az
Orosházi

Járásban

megvalósuló

felnőttképzési

tevékenységekről.

A

felnőttképző

intézményeknek feltett kérdéseket a 2. számú melléklet tartalmazza.
A képzők békéscsabai székhellyel rendelkeznek az esetek 90 %-ban. Csak egy autósiskola
van Orosházára bejegyezve.
2016 évben 7 képző valósított meg képzést az Orosházi Járásban, főként Orosházán és
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Nagyszénáson, szakmai és nyelvi képzések vonatkozásában. Kategóriás képzés (B, C, E)
viszont minden településen indított egy békéscsabai székhelyű autósiskola.
A szakmai képzéseket az egészségügy, gépipar és az oktatás területén indították, átlag 10
darab képzésszámmal, főként 25 évalatti fiataloknak, 30 év alatti pályakezdők
álláskeresőknek, Gyedről, Gyesről visszatérő nőknek. Képzéseikkel munkaerő-piaci
igényeket elégítettek ki.
2017 évre is terveznek a képzők az Orosházi Járásban kihelyezett szakmai és nyelvi
képzéseket indítani, mellyel munkaerő-piaci igényeket tudnak kielégíteni az alacsony iskolai
végzettségűek és a 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők körében.
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4. A stratégia jövőképe
A stratégiai partnerség tagjai az alábbi jövőképet fogalmazzák meg:
A paktumterület adottságai gazdasági versenyképességi és befektetés-ösztönzési szempontból
javulnak, a húzóágazatok fellendülésére hosszú távon stabil, kiszámítható munkaerő-piac
építhető. A képzőintézmények és munkaadók között szorosabb kapcsolat alakul ki, tudatosabb
és szervezettebb életpálya-tervezés, pályaorientáció, pályaválasztás valósul meg, és a
gyakorlati szakképzésben a munkaadók vállalnak meghatározó szerepet. A felnőtt- és
szakképzési rendszer rugalmasan és gyorsan reagál a munkáltatói igényekre, és színvonalas
képzési tematikával, gyakorlati oktatással készíti fel a munkavállalókat a munkába állásra.
A képzett munkavállalókat a foglalkoztatók versenyképes jövedelemmel és minőségi
munkahelyek, munkakörülmények biztosításával tartják meg hosszú távon, és a rugalmas
munkavégzés különböző módszereinek bevezetésével a munkavállalók még szélesebb körét
képesek foglalkoztatni.
A szociális gazdaság az arra rászoruló, elsődleges munkaerő-piacon helyt állni nem képes
emberek számára nyújt munkalehetőséget.
A foglalkoztatási paktum információs, tanácsadási, partnerség-szervezési szolgáltatásaival
érdemben segíti a vállalkozások, képzőintézmények, önkormányzatok, civil szervezetek
működését és továbbfejlődését.
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5. A stratégia célrendszere
A projekt alapját képező célrendszer felépítése, az átfogó, a specifikus és az operatív célok
kiemelten igazodnak és támogatják az EU2020 stratégiában, az ez alapján kialakított
Partnerségi Megállapodásban, a Terület- és településfejlesztés Operatív Programban, Békés
Megye Integrált Területi Programjában, és a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesülete
(HACS) által összeállított Helyi Fejlesztési Stratégiában foglalt célokat.

ÁTFOGÓ CÉL
Foglalkoztatási, emberi erőforrás valamint munkaerő-keresleti és kínálati stratégiák,
fejlesztések beillesztése és kivitelezése a járási gazdaság aktivitásának növelése, a
jövedelemszerzési lehetőségek és a társadalmi együttműködések erősítésének érdekében.

SPECIFIKUS CÉL
A helyi gazdasági ágazatot és társadalmi A helyi munkaerő-piaci, jövedelemszerzési
színteret
előremozdító,
élénkítő és humánerőforrás helyzet fejlesztése a
koncepciók, folyamatok erősítése
munkanélküliség csökkentése érdekében

OPERATÍV CÉL
Helyi
szervezetek,
gazdasági szereplők
együttműködésének
támogatása
a
gazdaság élénkítése,
negatív
társadalmi
folyamatok
visszafordítása
érdekében

A
gazdasági
szektor
és
a
foglalkoztatási ráta
pozitív
irányú
fejlődését támogató
fejlesztések

A
munkaerőpiac
keresleti és kínálati
oldalának
összehangolását
elősegítő módszerek
és
tevékenységek
bevezetése,
erősítése

Inaktív és hátrányos
helyzetű
lakosság
munkaerőpiacra
történő be-, illetve
visszavezetésének
támogatása

A projekt legfőbb és átfogó célja a foglalkoztatási, az emberi-erőforrás, valamint a munkaerőkeresleti és kínálati stratégiák és a fejlesztések beillesztése és megvalósítása a járás
életszínvonalának javítása érdekében, a jövedelemszerzési lehetőségek növelése és a
társadalmi együttműködések erősítése mellett, azzal párhuzamba. A Stratégia átfogó célja,
hogy a Paktum területén olyan foglalkoztatási együttműködések, partnerségek jöjjenek létre
és működjenek együtt hatékonyan, amely végre hajtásával a foglalkoztatási szint növekszi, a
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munkaerőhiány csökken, a szakképzési intézményei pedig biztosítják a foglalkoztatók
megfelelő szaktudással rendelkező munkaerő iránti igényt.
Az átfogó célból két specifikus cél következik, miszerint a projekt a helyi gazdasági ágazatot
társadalmi színteret előmozdító, élénkítő koncepciókat és folyamatokat kívánja erősíteni,
illetve a helyi munkaerő-piaci helyzetet és a jövedelemszerzési lehetőséget kívánja fejleszteni
– ebből következően - a munkanélküliség csökkentésének érdekében.
A projektnek négy operatív célja van, mely szerint a negatív irányt vett társadalmi
folyamatokat kívánja megállítani a gazdaság élénkítésével, amelyet a helyi szervezetek,
gazdasági szereplők együttműködésének támogatásával ér el. Továbbá cél a gazdasági szektor
és a foglalkoztatási ráta pozitív irányú fejlődését támogató fejlesztések megvalósítása.
Operatív cél továbbá a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának összehangolását elősegítő
módszerek és tevékenységek bevezetése, erősítése, illetve az Inaktív és hátrányos helyzetű
lakosság munkaerőpiacra történő be-, illetve visszavezetésének támogatása.
Az EU 2020 stratégiájában a foglalkoztatás, az oktatás és a szegénység és a társadalmi
kirekesztés elleni küzdelem területén kapcsolódik.
A helyi paktum kapcsolódik a Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as
fejlesztési időszakra vonatkozó célkitűzéseihez.
Tematikus cél a hosszútávon fenntartható és minőségi foglalkoztatás, ezen belül a
gyermekgondozási szolgáltatások kapacitásának bővítése, támogatva ezzel a szülők
mobilitását,

a

fenntartható

munkaerő-piaci

foglalkoztatottság,

azon

álláskeresők

foglalkoztatásának növelése, akik segítséget kapnak a munkába álláshoz célzott támogatás,
személyre szabott szolgáltatás, vagy mobilitást ösztönző eszköz formájában; 15-24 éves
fiatalok munkanélküliségének csökkentése; a foglalkoztatási szolgálat személyre szabott
szolgáltatások nyújtásához szükséges kapacitásainak bővülése, a minőségi támogatásban és
szolgáltatásban részesülő hátrányos helyzetű álláskeresők körének növelése.
Tematikus cél továbbá a társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység és a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem, melyen belül javulhat a hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi együttélése a későbbi munkaerő-piaci integrációjukhoz szükséges alapkészségeik
fejlesztésével; a fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációjának erősödése, a
növekvő foglalkoztathatóságuk és munkaerő-piaci bevonásukat ösztönző megoldások
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következtében; a társadalmi bizalom és felelősségvállalás növelése az akcióterületeken,
elsődlegesen a hátrányos helyzetű térségekben.
Tematikus cél továbbá az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő
beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében, ezen belül a
szak- és felnőttképzési rendszerek a gazdaság igényeit jobban figyelembe veszik, mely által a
minőségük javul, továbbá a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
továbbtanulásának arányának növelése.
Célrendszer három területen kapcsolódik a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program
célrendszeréhez is. A foglalkoztatás növelésének érdekében helyi szinten a munkaerő-kereslet
és munkaerő-kínálat összehangolása szükséges. Továbbá a gyermekellátó kapacitások
biztosítása szükséges a munkaerőpiacra visszatéréshez, gazdasági aktivitáshoz. A helyi
foglalkoztatás növeléséhez a foglalkoztatást biztosítani és bővíteni képes vállalkozások és
helyi vállalkozói együttműködések szükségesek.
Kapcsolódik továbbá a Békés Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Stratégiai
Programja részcéljaihoz is a következő három területen: aktivitási ráta növelése,
munkanélküliségi ráta csökkentése és a hozzáadott érték növelése.
Az Orosházi Helyi Paktum kapcsolódik a Helyi Fejlesztési Stratégia célrendszeréhez is, mely
szerint cél a gazdasági potenciál erősítése és a negatív társadalmi folyamatok megtörése.
A meghatározott célcsoportokat fel kell készíteni és elő kell segíteni a munkaerő-piacra való
be és visszakerülésüket. Ezt különböző képzésekkel és tanácsadásokkal, workshopokkal és
egyéb munkaerő piaci szolgáltatásokkal érnék el, mint például pályaorientációs tanácsadás,
karriertervezés, munkaerő-piaci tanácsadás. Külön figyelmet fordítanak a speciális igényű
csoportokra, mint például pályakezdők, megváltozott munkaképességűek, kisgyermeket
nevelők.
A Foglalkoztatási Paktum működtetéséhez tervezett tevékenységek a következők:
●

koordinátor és munkatársak foglalkoztatása

●

Paktumiroda működési rendjének kidolgozása

●

tapasztalatok összegyűjtése, jó gyakorlatok beépítése

●

Munkaerő-piaci szolgáltatások és vállalkozási tanácsadási rendszer fejlesztése a
Foglalkoztatási Paktumon belüli kommunikáció biztosítására
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●

Foglalkoztatási fórumok szervezése

●

Befektetést ösztönző workshopok szervezés

●

Honlap, fórum, szórólap, plakát, kiadvány

Foglalkoztatási stratégiához kapcsolódó tevékenységek a következők:
●

Munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelméréssel kapcsolatos
tanulmány elkészítése

●

Járási humánerőforrás-térképet megalapozó tanulmány, a járási munkaerő kereslet és
kínálat összehangolásának céljából

●

Foglakoztatási stratégia és akcióterv elkészítése, öt projektjavaslat belefoglalásával, a
helyi szereplők bevonásával

●

Foglalkoztatási munkaprogram kidolgozása és megvalósítása, amely munkaerőkereslet szezonalitását csökkentő munkaerő-piaci beavatkozásokat tartalmaz

Célcsoport képzéséhez és foglalkoztatásához kapcsolódó tervezett tevékenységek a
következők:
●

Képzések koordinálásának céljából kormánytisztviselők foglalkoztatása

●

A járási kereslet-kínálat összehangolása céljából, illetve a célcsoport tagok képzésben
tartása és elhelyezkedésük segítése miatt, toborzó, mentoráló munkatárs alkalmazása

●

A helyi igényekhez igazítottan foglalkoztatást elősegítő képzések megvalósítása

●

Elhelyezkedést segítő támogatások biztosítása

Munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységek a következők:
●

Önfoglalkoztatóvá válással tanácsadás biztosítása

●

Pályaorientációs tanácsadás biztosítása

●

Pszichológiai tanácsadás biztosítása

●

Csapatmunkát fejlesztő csoportos foglalkozások

●

HR klub

●

Munkaerő-piaci versenyképességet segítő tanácsadás

●

Munkahelyi integrációt segítő tanácsadás

●

Személyes kompetenciák fejlesztése tanácsadás

●

Pályakezdő fiatalok számára nyújtott tanácsadás
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A helyi paktum egyik legfőbb feladata a lehetséges munkahelyek feltérképezése, illetve a
munkaerőpiac keresletének és kínálatának összehangolása. A felek bevonásával a valódi
tények tárulnak fel, így a paktum tevékenységei ott segítenek, ahol ténylegesen a legnagyobb
szükség van a beavatkozásra.
Az Orosházi Járás Foglalkoztatási Paktum célja a helyiek életszínvonalának növelése a
foglalkoztatási helyzet javításán keresztül. A Paktum - minimum 15 fő – tagjai valamennyi
gazdasági ágazatot képviseltetnek tevékenységükkel.
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6. Célcsoportok bemutatása
A projekt elsődleges, közvetlen célcsoportját az Orosházi járásban élő munkát vállalni
szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak alkotják. Azok az
álláskeresők, akik a programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek az
alábbi csoportok:
● Alacsony iskolai végzettségűek, azaz legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők
● 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
● 50 év felettiek
● GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket
egyedül nevelő felnőttek
● Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
● Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
● Megváltozott munkaképességű személyek
● Roma nemzetiséghez tartozó személyek
● Inaktív személyek: akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem
volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy
kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ők jellemzően nem regisztrált
álláskeresők, de az aktivitás erősítésével és támogatásokkal a program esetükben is
hozzájárulhat a munkaerő-piaci beilleszkedéshez.
A közvetett célcsoport azon személyek köre, akik nem a támogatási kérelem eredményeinek
közvetlen használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a támogatási kérelem
eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják.
Közvetett célcsoportok:
-

hátrányos helyzetűek és inaktív álláskeresők családjai

-

intézmények

munkatársai,

akik

a

hátrányos

helyzetűekkel

és

inaktívakkal

foglalkoznak
-

helyi lakosság (Orosházi járás lakónépessége: 50.835 fő a 2011. évi adatok alapján)

-

bevont vállalkozások
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A támogatási kérelemben érintettek köre azon csoportok, akik a támogatási kérelem
eredményeit nem használják, azonban a támogatási kérelem kidolgozásában, tervezésében és
működtetésében (az eredmények fenntartásában) kulcsfontosságú szerepet játszanak.
Érintettek köre: a projektbe bevont szervezetek (önkormányzatok, civil szervezetek,
vállalkozások) és munkatársaik.
Alacsony iskolai végzettségűek
Alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi
bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú, legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezik. Ezen kategóriába tartozók a munkaerő-piacon egy speciális,
hátrányokkal küzdő tömegnek tekinthető, munkaerő-piaci szempontból az átlagnál
alacsonyabb esélyekkel rendelkeznek, ennek növeléséhez speciális, komplex kezelési módra,
hatékony fejlesztési technikákra van szükség.
A hátrányos helyzet kialakulhat a piaci szempontból lényeges jellemzők alapján (alacsony
iskolai végzettség, fogyatékosság, előrehaladott életkor, stb.). A felsorolt tényezők közül
jelentőségében kiemelkedik az alacsony iskolai végzettség, amelyhez tartozó emberek körét
Abszolút alacsony végzettségűeknek tekintjük azokat a személyeket, akik nyolc általánost
sem végeztek, vagy semmiféle szakképzettségük nincs. Ők olyan alacsony végzettséggel
rendelkeznek, hogy értelme sem lenne végzettségi szintjüket valamihez viszonyítva vizsgálni,
semmi olyan szakmai végzettséggel nem rendelkeznek, amivel versenyképesebbek lehetnek a
munkaerőpiacon.
A relatív csoportba a társadalom végzettség szerinti eloszlásának alsó hányadába tartozó
személyeket soroljuk, őket hívja a szakirodalom „iskolai szegényeknek”.
Harmadikként megkülönböztetjük a végzettségi szint nemzetközi viszonylatban való mérését,
ami azt jelenti, hogy ami itthon még elegendőnek bizonyul, az a nemzetközi munkaerő-piacon
már nem elégséges.
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy alacsony iskolai végzettségűeknek tekinthetjük
egyrészt azokat, akik még az általános iskolát sem fejezték be, másrészt rendelkeznek ugyan
általános iskolai végzettséggel, de versenyképes, a munkaerő-piacon könnyen konvertálható
szakképzettséggel nem.
A foglalkoztatás és a képzés szempontjából az alacsony iskolai végzettségűek mellett azok a
fiatalok is hátrányos helyzetűnek tekinthetőek, akik nem szerezték meg az általános
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képzésben a szakmatanuláshoz szükséges ismereteket, kompetenciákat, nem tanultak tovább,
vagy elkezdték tanulmányaikat ugyan, de lemorzsolódtak a szakképzésből. Arányuk
évfolyamonként meghaladja a 25%-ot, azaz a 30 000 főt. Az ilyen kifejezetten rossz
foglalkoztatási eséllyel rendelkező 26 évesnél fiatalabb alulképzettek száma Magyarországon
hozzávetőlegesen 300 ezer fő. A becslések szerint 200 és 500 ezer közé tehető azoknak a 1625 év közötti hátrányos helyzetű fiataloknak a száma, akik megkülönböztetett bánásmódra
szorulnak ahhoz, hogy felnőttként munkavállalókká váljanak, és ne a társadalom eltartottjai
legyenek.
Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
A területi sajátosságok miatt foglalkoztatáspolitikai szempontból eltérő, hogy ki tartozik a
tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek csoportjába, ezért minden megyében az adott
megyei

foglalkoztatási

munkanélküliségi

főosztály

időtartamot,

határozza

mely

meg

országosan

a

veszélyeztetettséget

minimum

három

jelentő

hónap.

A

munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő
részvétel időtartama is beszámítható.
25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
25 év alatti fiatalnak a 15 és 24 év közötti nem tanuló, nem dolgozó személyek számítanak,
tehát azok, akik vagy alacsony iskolai végzettségűek, és ebből adódóan nem tudnak
elhelyezkedni a munkaerő-piacon, de képzéseken való részvételre nincs lehetőségük; vagy
már rendelkeznek valamilyen szakképesítéssel, viszont nem találtak még munkát.
30 év alatti pályakezdő álláskeresőnek számít az a személy, aki a 25. életévét – felsőfokú
végzettséggel rendelkezők esetén 30. életévét – be nem töltött fiatal, aki tanulmányai
befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szerezett jogosultságot, és nem tudott
elhelyezkedni az iskola befejezését követően.
Előnyük:
Nagyobb teherbírás. A huszonéves pályakezdőknek még nincs saját családjuk, hajlandóak a
túlórákra és megtérülő befektetésként kezelik a napi 8 órás munkaidőn felüli, esetleg hétvégi
munkavégzést.
Kisebb fizetési elvárás. A pályakezdők hajlamosak belemenni olyan alkuba, ami a
munkaadónak előnyös, a hátrányokat pedig fiatalon nem érzik saját bőrükön. A minimálbérre
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bejelentés és a zsebbe fizetés 40 év felettieknél, a gyermekvállalás előtt álló hölgyeknél vagy
megbetegedés esetén kifejezetten hátrányos, egészséges huszonévesként azonban nem
érződik. Másrészt a pályakezdők nem érzik magukat alkupozícióban az állásinterjún, így az
átlagnál alacsonyabb fizetésbe is belemennek, amit a cégek egy része ki is használ.
Jó elméleti alapok. A jó tanulmányi eredmény jó elméleti alapokat is jelent. Erre később lehet
építeni.
Gyors tanulási képesség. Az életkor előrehaladtával a tanulási képesség folyamatosan
csökken. A huszonévesek ebből a szempontból a legjobb munkavállalói korban vannak; a
legtanulékonyabb csoportnak számítanak, akikkel a negyvenesek nem vehetik fel a versenyt.
Jobban formálhatók a cég arculatához. Elsősorban a nagy, multi munkaadókra jellemző az
alaposan kidolgozott cégkultúra. Ezek a cégek azt szeretik, ha az új munkaerő "romlatlan",
nem szedett fel más cégeknél rossz reflexeket. A pályakezdők alapos betanítási programon
mennek keresztül, amelyen magukba szívják a cég által vallott értékeket
50 év felettiek
Az 50 év felettiek csoportját azok az állampolgárok alkotják, akik már betöltötték 50.
életévüket, viszont még nem nyugdíjasok, nincs munkájuk, és visszatérnének a munkaerőpiacra, azonban ez nehézségeket okoz számukra, ugyanis a munkáltatók a fiatalabb
korosztályt részesítik előnyben.
A korosztály pozitív jellemzője, hogy fogékonyak, és képesek is a váltásra, korábban már
részesültek képzési támogatásban, illetve többéves – adott esetben több évtizedes –
munkatapasztalattal rendelkeznek.
GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérők vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő
felnőttek
Gyermekgondozási segély (GYES)
A gyermeket nevelő szülő, nevelőszülő, valamint gyám a gyermek gondozására
gyermekgondozási

segélyre,

gyermeknevelési

támogatásra

jogosult.

A

nagyszülő

gyermekgondozási segélyre a szülő jogán szerezhet jogosultságot.
Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő - beleértve a kiskorú szülőt is -, a nevelőszülő, a
gyám a saját háztartásában nevelt
●

gyermek 3. életévének betöltéséig
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●

ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig,

●

tartósan beteg, tovább súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.

Keresőtevékenység folytatása GYES folyósítása mellett
2011.

január

1-től

megváltoztak

a

gyermekgondozási

segély

mellett

végezhető

keresőtevékenységgel összefüggő szabályok. A gyermekgondozási segélyben részesülő
személy –kivéve a kiskorú szülő gyermekének gyámját, a nagyszülőt, azt az örökbefogadó
szülőt - kereső tevékenységet a gyermek 1 éves koráig keresőtevékenységet nem folytathat a
jogosult, viszont azt követően legfeljebb heti 30 órában dolgozhat. Ha a munkavégzés a
jogosult otthonában folyik, akkor időkorlátozás nélkül végezhet keresőtevékenységet.
Otthonán kívül, heti 40 órában foglalkoztatott jogosultnak, munkáltatója felé köteles jelezni a
fizetés nélküli szabadság megszakítását és a munkába állás napjától az Államkincstártól
igényelnie kell a gyermekgondozási segély folyósításának megszüntetését.
A gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülőre eltérő szabályok vonatkoznak. A
gyermek 3 éves koráig keresőtevékenységet nem végezhet, ezt követően pedig maximum heti
30 órában dolgozhat, viszont ha a munkavégzés az otthonában történik, akkor időkorlátozás
nélkül végezheti azt.
Ikergyermekeket nevelő szülő a gyermekek 1 éves kora után időkorlátozás nélkül folytathat
keresőtevékenységet, ugyanakkor ezt követően már csak 1 gyermek után folyósítják számára
a gyermekgondozási segélyt. Tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő
illetékes, a gyermek 1 éves kora után időkorlátozás nélkül vállalhat munkát.
Gyermekgondozási díj (GYED)
A gyermekgondozási díj az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében, a gyermekvállalás
támogatására biztosított pénzbeli támogatás. A gyermekgondozási díj nem szociális
juttatás,hanem biztosítási jogviszony, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
folytatott hallgatói jogviszony szerint járó pénzbeli juttatás, amely nem azonos az alanyi
jogon igénybe vehető gyermekgondozást segítő ellátással.
A gyermekgondozási díj biztosítási jogviszonyhoz kötött, havi rendszerességgel, a gyermek
kétéves koráig járó juttatás, melyet az a szülő igényelhet, aki a szülést megelőzően 365 napon
át két éven belül biztosított volt. Gyermekgondozási díjra jogosult a biztosított szülő, illetve
az a szülő is, akinek biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díj folyósítása során szűnt
meg. Jogosult gyermekgondozási díjra az a biztosított anya, aki a gyermeke után folyósított
ellátása - gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozási segély folyósítása - idején várja
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második, vagy harmadik gyermekét. Abban az esetben, ha a szülő fizetés nélküli
szabadságban részesül munkáltatójától, biztosítási jogviszonya fennáll, ezért a második illetve
harmadik gyerek születésekor is jogosult a gyermekgondozási díjra. A szülő 2016. január 1jétől a gyermekgondozási díj folyósítása mellett munkavégzésének nincs időkorlátja. 2016.
január 1-jétől az úgynevezett diplomás gyed folyósítása mellett, az ellátás folyósításának 169.
napjától lehet korlátlan időtartamban keresőtevékenységet végezni.
Ha a szülő szeretne visszamenni a régi munkahelyére dolgozni a gyermekgondozási díj
folyósítása mellett, akkor a munkába állását nem kell bejelenteni a gyermekgondozási díjat
folyósító szervnek, csak a munkáltatót kell tájékoztatni, hogy a munkavégzés mellett
gyermekgondozási díjban részesedik. Amennyiben a szülő a 2015. december 31. napjáig
hatályos jogszabályi előírások alapján a gyermeke első életévének betöltését megelőzően, a
munkába állása miatt lemondott a gyermekgondozási díj folyósításáról, 2016. január 01.
napjától a munkavégzés mellett a gyermekgondozási díjra való jogosultság még hátralévő
időtartamára írásban kérheti az ellátás továbbfolyósítását.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 13
Ki jogosult a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra?
Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították,
amennyiben az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás megállapításához
szükséges feltételekkel nem rendelkezik.
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és
családjuk részére nyújtott ellátás. A járási hivatal – Budapest tekintetében kerületi hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú (18. életévét
betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött) személynek,
●

aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs
hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy

●

aki vakok személyi járadékában részesül, vagy

●

aki fogyatékossági támogatásban részesül vagy

●

akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély,

13

http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/7d/a1000/Akt%C3%ADv%20kor%C3%BAak%20ell%C3%A1t%
C3%A1sa%20%C3%A1ltal%C3%A1nos%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf
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vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási
időtartama lejárt, vagy
●

akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása
miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet
követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy

●

aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami
foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig
együttműködött, vagy

●

akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési
támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási
járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a
baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az
ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj
folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a
kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a
rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját
maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet
nem folytat. Az aktív korúak ellátása tekintetében - ha e törvény eltérően nem
rendelkezik - nem minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult
közfoglalkoztatásban, egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási
munkát végez.

Megváltozott munkaképességű személyek
A megváltozott munkaképességű személy jogi definícióját az 1991. évi IV. törvény a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról írja le, mely szerint megváltozott
munkaképességű személy „aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi
rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi
károsodása következtében csökkennek”.A megváltozott munkaképességűek körébe a
fogyatékkal élőkön túl beletartoznak az egészségkárosodottak is, ebből adódóan a teljes
csoport rendkívül összetett és eltérő sajátosságokkal bír.
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Roma nemzetiséghez tartozó személyek 14
A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportokhoz tartoznak az etnikai
kisebbségek, akik a munkaerőpiacon jelentős hátrányokkal indulnak. Ez nagy részben
köszönhető a társadalmi előítélek csillapodni aligha tűnő garmadájának, azonban emellett
szembe tűnő az is, hogy az egyes kisebbségekhez tartozó emberek bizonyos szerzett
képességei és elsajátított tudása, társadalmi, gazdasági helyzetük azonossága miatt
tendenciózusan eltér az átlagtól. E tulajdonságok (például alacsony végzettségi szint)
mérhetetlen mértékben befolyásolhatják munkavállalásukat.
Hazánkban a legjelentősebb munkaerő-piaci feszültségekkel rendelkező kisebbség a
cigányság. A magyarországi romák hátrányos életkörülményei és társadalmi helyzete
közismert. Társadalmi mutatóik lényegesen rosszabbak az országos átlagnál, többségük
bizonytalan, kiszolgáltatott helyzetben, a létminimum alatt él. „Sokuknak csupán a szociális
transzferjövedelmek – családi pótlék és szociális segélyek – biztosítják a megélhetéshez
szükséges forrást. A roma háztartások több, mint fele él tartós munkanélküliségben és
szegénységben. Az iskolából frissen kikerült roma fiatalok között a tartós munkanélküliek
száma negyven százalékkal haladta meg az azonos végzettségű és életkorú, nem roma
pályakezdők körében mért értékeket.
A cigányok hátrányos helyzete a munkaerőpiacon a rendszerváltozást követően végbement
változásoknak is következménye. A romák hátrányos helyzete a szocializmus görcsösen
erőltetett munkáltatásának letűnése után, a munkaerőpiac letisztulásával, a tényleges kereslet
és kínálat kialakulásával hatványozottan tetten érhető a munkaerő- piacon. Ők voltak a
rendszerváltozás utáni tömeges elbocsátások első áldozatai.
Látható, hogy az alkalmazottak és az önálló aktívak aránya a nem cigány lakosság körében
jóval nagyobb – az alkalmazottak esetében majdhogy kétszerese, az önállóaknál több mint
háromszorosa ez az érték -, mint a romák esetében.
Megfigyelhetjük továbbá, hogy míg a nem cigányok 21,6 százaléka öregségi/özvegyi
nyugdíjas, a cigányoknak mindössze 6,8 százaléka tartozik ehhez a csoporthoz. Ennek okai
lehetnek a korai halálozás, továbbá a cigányok nagyfokú munkanélküliségéből fakadó azon
tény, miszerint a romák ilyen körülmények között aligha tudják összegyűjteni a nyugdíjhoz
szükséges minimális ledolgozott évek számát.
A rokkantnyugdíjasoknál már más a helyzet, itt a cigányokhoz tartozó arány jóval magasabb a

14

http://mek.oszk.hu/06400/06453/06453.pdf
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nem cigányokhoz tartozónál, ami elsősorban a cigányság elégtelen egészségi állapotára
vezethető vissza.
A GYES-en, GYED-en vagy GYET-en lévők aránya a cigányságon belül mintegy 10
százalékkal magasabb értéket képvisel, mint a nem cigányok körében. Ez magyarázható azzal,
hogy a roma családokban átlagban jóval több gyermek születik, mint a nem romáknál. A
romák termékenységének magas szintjét bizonyítják az 1990.évi népszámlálás adatai is,
melyek hajadon nőkre jutó élveszületett gyermekek számát mutatják be és hasonlítják össze a
cigányok és az teljes népesség körében.
Míg a roma munkanélküliek aránya mintegy négyszerese a nem roma munkanélküliek
arányának, a tanulókat, diákokat számlálva ennek a fordítottja mondható el, tudniillik, hogy a
romák esetében a tanulók, diákok aránya körülbelül egynegyede a nem cigányok ilyen
arányának. E két arányszám természetesen szorosan összefügg egymással.
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7. Inaktív személyek elérése, bevonása
A foglalkoztatási paktumok egyik legnagyobb kihívása azoknak az embereknek az elérése,
akik a jelenlegi foglalkoztatási, munkaerő-piaci rendszerben „láthatatlanok”, illetve
élethelyzetük, az elérhető munkalehetőségek, támogatások, stb. mellett nehéz megszólítani,
bevonni őket.
A pályázati felhívás szerint az alábbi az inaktívak definíciója:
„A program célcsoportjába tartoznak az inaktív személyek, akik a programba való bevonás
előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is
kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ők jellemzően nem
regisztrált álláskeresők, de az aktivitás erősítésével és támogatásokkal a program esetükben
is hozzájárul a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. (pl. rehabilitációs járadékban, valamint a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesülő, vagy gyermekgondozási
segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg gyermekgondozási díjban vagy ápolási
díjban részesülő személyek esetén).”
Továbbá gazdaságilag nem aktívak közé számítjuk a passzív munkanélkülieket is, akik
szeretnének dolgozni, és két héten belül munkába tudnának állni, ha találnának megfelelő
állást, de nem keresnek munkát, mert foglalkoztatásukat reménytelennek látják. A
gazdaságilag inaktívak rétege – azok, akik a munkaerőpiacon sem foglalkoztatottként, sem
munkanélküliként nincsenek jelen – a munkaerőpiac tágan értelmezett potenciális tartaléka.
A problémakör által generált feladat a következő:
● Melyek azok a csoportok, amelyek ilyen módon pontosabban meghatározhatóak, mik
a fő jellemzőik?
● A fent lehatárolt inaktív csoportok esetében mik a motivációik a távolmaradástól, mik
azok az ellenérdekeltségüket fenntartó tényezők, amelyek felismerése és figyelembe
vétele segíthet e célcsoportok megszólításában?
● Milyen csatornákon, módszerekkel érhetőek el, amely alapfeltétele a támogatott
foglalkoztatási programokba való bevonásuknak?
● Milyen egyéb szereplők bevonása, elérése, szempontjaik figyelembe vétele szükséges
az eredményes bevonáshoz és a foglalkoztatási elvárások teljesítéséhez?
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A munkaerő toborzásának feladata első ránézésre nem is érdemel különösebb gondolkodást,
hiszen egyértelmű: vannak szabad állások, vannak álláskeresők, el kell juttatni az információt
utóbbiakhoz, és már meg is vannak az új munkavállalók! De ha ez ennyire egyszerű lenne,
akkor nyilván nem lenne szükség másra, mint a megfelelő, megszokott helyeken és módokon
meghirdetni az üres állásokat. Mostanra azonban ezek a módszerek nem feltétlenül, sőt, egyre
kisebb mértékben hozzák meg a várt eredményeket. Miközben, különösen egy-egy nagyobb
támogatási program vagy beruházás esetén növekszik, megugrik a betöltetlen álláshelyek
száma, ezzel egyáltalán nem párhuzamos mértékben változik, sőt, van, ahol nem csökken,
illetve nem pontosan látható azok száma, akik a rendszeren kívül vannak, nem részesülnek
szociális

transzferekben,

nem

regisztráltatják

magukat

a

foglalkoztatási

intézményrendszerben, de nem rendelkeznek legális munkalehetőségekkel sem. Ennek
sokféle oka van, amelyek részletes kifejtése nem ennek az írásnak a feladata, de utalásokat
teszünk a fő problémákra. Ez megfelelő kiindulópont ahhoz, hogy értelmezhetőek legyenek az
itt javasolt, az inaktív csoportok elérése és bevonása terén megfogalmazott javaslatok.
A foglalkoztatási paktum egy unikális eszköz, hiszen összekapcsolja a különféle érintett
szereplőket és érdekeiket, nehézségeiket egymással összevetve, keres válaszokat. Ennek a
rendszernek a legfontosabb szereplői:
● a potenciális munkáltatók
● a lehetséges munkavállalók, akiknek egy része aktívan keres munkát, egy másik
hányada jelenlegi élethelyzete és/vagy ellátásai (GYES, tanulmányok stb.) okán
aktuálisan nem, vagy csak speciális feladatokra, részmunkaidős állásokra stb. vonható
be a foglalkoztatásba, egy részük pedig alternatív megoldásokat választ (eltartott, a
fekete vagy szürkegazdaságban foglalkoztatott, időszakos munkákból él, stb.), illetve
vannak, akik nem találnak megoldást problémáikra, de kimerítették a támogatási
lehetőségeket, ezért nincs motivációjuk kapcsolatba lépni sem a foglalkoztatási, sem a
helyi önkormányzati hivatalokkal, szereplőkkel.
● Kormányhivatal, amely regisztrálja az álláskeresőket, biztosítja a támogatásokat,
ellátásokat, saját megvalósításban vagy külső szolgáltató bevonásával munkaerő-piaci
szolgáltatásokat nyújt, és kiemelt konzorciumi tag a paktum projektekben
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Számunkra hátrányos helyzetűnek minősülnek és a célcsoportok tagjai:
●

Tartós

munkanélküliséggel

veszélyeztetettek

(a

munkanélküliségben

töltött

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

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,

●

Roma nemzetiséghez tartozó személyek,

●

Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség),

●

GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül
nevelő felnőttek,

●

25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők,

●

Megváltozott munkaképességű személyek,

●

50 év felettiek.

Jellemzően az összes csoportról elmondható, de főként azokról, akikről nem tudunk
nyilvántartásokból információt kapni, hogy felkeresésük meglehetősen nehéz és a bevonásuk
programba még nehezebb, mivel igen jelentős szemléletformásra van szükség ehhez.
Előrejutást úgy érhetünk el, ha csoportokat külön-külön megvizsgáljuk, a következőkben
kerül erre sor.
Tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek
Ilyen személyek, lehetnek, például akik elavult szakképesítéssel rendelkeznek, vagy azokban
a térségekben élnek, ahol a munkanélküliség jelentős, legalább 3 hónapja és azt meghaladóan
nyilvántartott álláskeresők.
Elérhetőek lehetnek ezek a személyek a Járási hivatalok Társadalombiztosítási és
Foglalkoztatási Osztályának felkeresésével, azonban a kisebb településeken élők és nem
regisztrált személyek esetében a Települési Önkormányzatok megkeresése lehet a
segítségükre, hiszen ezek a személyek bizonyára felkeresi őket, hogy támogatást kérjenek
tőlük. Civil szervezetek felkeresése is egy lehetőség lehet a felkeresésre a bevonás
elősegítéséhez. Valamint azon fiatalok felkeresésében, akik az iskolát befejezték és aktív
korúk, azonban munkába nem állnak vagy munkát nem találnak és nem is nyilvántartott
álláskeresők az ő esetükben megoldás lehet a volt iskolájuk és osztályfőnök megkeresése.
Okok, amik miatt távol maradhatnak, a munkaerőpiactól lehet, hogy nem a mai igényeknek
megfelelően képzettek és nem is fejlesztik vagy képzik magukat tovább, hogy nagyobb
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esélyük legyen az elhelyezkedésbe. Hiányosak a munkaerő-piaci ismereteik és információik,
mint például Hol? Hogyan? keressenek állásokat, hogyan kell önéletrajzot írni, milyen
munkáltatói

elvárások

merülhetnek

fel.

Személyes

kompetenciák

alacsonyak,

a

szemléletformálás az egyik legfontosabb tényező.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők (FHT)
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, akinek az aktív korúak ellátására való
jogosultságát megállapították, és nem jogosult egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásra. Az állami foglalkoztatási szervnél kéri álláskeresőként történő nyilvántartásba
vételét és együttműködik az őt nyilvántartó munkaügyi kirendeltséggel.
Az ő esetükben a programba bevonás az, ami nehézségekkel jár, az elérésükben könnyebbség,
az hogy mivel az FHT-t a Járási Hivatalok folyósítják így nyilvántartásban vannak a
hivataloknál. Kisebb településeken szintén felkereshetőek a Települési Önkormányzatok és
Civilszervezetek, mint az előző kategóriánál is.
Milyen okaik lehetnek, amik miatt távol maradna a munkaerőpiactól?
Elegendőnek tartják a támogatást, annak tudatában, hogy azt csak egy meghatározott ideig
kapják, továbbá szintén hiányosak a munkaerő-piaci ismereteik, vagy nem az igényeknek
megfelelő a képzettségük. Ebben az esetben is elmondható, és az összes többi célcsoportnál
is, hogy szemléletformálás nélkül nem lehet változtatni a helyzetükön.
Roma nemzetiséghez tartozó személyek
Az ő esetük igen specializált mind demográfia, mind iskolai végzettség alapján, hiszen eltérő
és igen hátrányosa a nem roma származásúkéhoz képest.
Az ő esetükben az előzőekben már említet intézményeken túl, elérhetőek lehetnek főként
Nemzetiségi Önkormányzatoknál, kifejezetten olyan civilszervezeteknél, akik roma
nemzetiségre specializáltan működnek valamint Nagycsaládos Egyesületeknél.
Ők az egyik olyan célcsoport, akiknél kifejezetten kiemelendő a szemléletformálás ez
köszönhető úgymond a szokásjognak enné a nemzetiségnél, hiszen sok esetben a fiatalabb
generáció azért nem vállal munkát, mert az ezt látja az előző generációktól. Szintén
megemlíthető ok a nem megfelelő végzettség, az alacsony iskolázottság és az ezzel járó
kompetenciák hiánya (részletesebben az alacsony iskolai végzettségnél). Hiányos munkaerőpiaci ismeretek, személyiség fejlesztés hiánya.
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Alacsony iskolai végzettségűek
Fő ok, ami miatt távol maradnak a munkaerőpiactól az, az alacsony iskolai végzettség. Az ő
esetükbe előfordulhat, hogy az alapkompetenciák sem megfelelőek és hiányosak mivel nem
minden esetben járják végig a 8 osztályt sem, és ebből kiindulva az olvasás, számolás és a
szövegértés is problémákat okozhat számukra. Erős személyiség fejlesztés szükséges
számukra programba való bevonáshoz. Nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel,
információkkal a munkaerőpiac területén.
Elérésükre a legnagyobb esély a Települési Önkormányzatok megkeresése szociális, valamint
a Családsegítők és Civilegyesületek felkeresése.
GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül
nevelő felnőttek:
Elérhetőek

lehetnek

a

Kormányhivataloknál,

Kisebb

településeken

az

Települési

Önkormányzatokhoz is fordulhatunk. Ennek a célcsoportnak az elérésében azonban nagyobb
sikert érhetünk el, és juthatunk el az inaktív személyhez, ha felkeresünk Családsegítőket
valamint védőnőket.
A célcsoport esetében részmunkaidős lehetőségek az atipikus foglalkoztatási formák
népszerűsítése és kiterjesztése adhat megoldást. Ez mivel még jelenleg nem igazán elterjedt,
oka lehet annak, hogy nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Továbbá nem az
igényeknek megfelelő végzettség, munkaerő-piaci ismeret-, információ hiány.
25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
Ezek a személyek, akik nyilvántartottak, elérhetőek a Járási Hivatalok Társadalombiztosítási
és Foglalkoztatási Osztályának felkeresésével, azonban a kisebb településeken élők és nem
regisztrált személyek esetében a Települési Önkormányzatok megkeresése lehet megoldás.
Nem nyilvántartott 25 év alatti fiatalok esetében a volt iskolájuk és osztályfőnök megkeresése
segítség lehet az eléréshez.
Sokszor a tapasztalat hiánya az mi gátat szabhat a munkába állásuknak. Ez esetben a
foglalkoztatók szemlélete is formálásra szorul nem csak állásnélkülieké. Fiatalok esetében is
előfordulhat, hogy átképzés vagy továbbképzés lenne a megoldás az elhelyezkedésre. Fontos
lenne a munkaerő-piaci ismereteik és információik bővítése, például, hogyan kell önéletrajzot
írni vagy motivációs levelet, hogyan kell felkészülni egy állásinterjúra, milyen elvárások
vannak a egy munkavállalóval szemben, jogok és kötelezettségek.
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Megváltozott munkaképességű személyek
A kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve tartja nyilván ezeket a személyeket,
információkat tőlük kaphatunk és juthatunk el ezekhez a személyekhez. Mozgáskorlátozott
Egyesületek felkeresésével elérhetjük őket, valamint Civil Egyesületektől is kérhetünk
segítséget.
Probléma az elhelyezkedésükben a még mindig nem megfelelő munkahelyi integráció, a nem
megfelelő körülmények kialakítása. Atipikus foglalkozatási formák népszerűsítése, segítség
lenne számukra, ha ilyen formában tudnának elhelyezkedni. A munkáltatókat és a
megváltozott munkaképességű munkavállalókat is tájékoztatni kellene arról, hogy milyen
támogatások vehetők igénybe ha őket alkalmazzák.
50 év felettiek:
Ezek a személyek, akik nyilvántartottak, elérhetőek a Járási Hivatalok Társadalombiztosítási
és Foglalkoztatási Osztályának felkeresésével, azonban a kisebb településeken élők és nem
regisztrált személyek esetében a Települési Önkormányzatok megkeresése lehet megoldás.
Civil szervezetek felkeresése segíthet hozzájuk eljutni.
Annak, hogy nem tudnak elhelyezkedni oka, lehet a már elavult szakma, szakképesítés, az
alacsony képzettség és már nem is fejlesztenék és képeznék magukat tovább. Munkáltatók
fiatalabb munkaerőt keresnek, dinamikusabbat. Szintén tájékoztatni kellene a munkavállalót
és a munkáltatót is az 50 év feletti munkavállalók foglalkoztatásával járó támogatásokról.
Miért maradnak távol?
A legfőbb inaktív csoportok távolmaradásának okait azért érdemes számba venni, mert ezek
az okok egyértelműen megmutatják, a jelenlegi munkaerő tartalék mely csoportjai érhetőek el
és vonhatóak be a jelenlegi paktum megvalósításának folyamatába. Túlzott részletezés nélkül
vegyük számba a legfőbb, rendszerszintű okokat.
A legnagyobb létszámban az alacsonyan iskolázott (középfokú végzettséggel sem rendelkező,
nem megfelelő szakértelemmel is szakképzettséggel bíró) emberek alkotják a munkaerő-piaci
szempontból inaktívak csoportját. Az ő esetükben nem csupán a megfelelő végzettség
hiányzik, hanem munkatapasztalat, kvalifikáltabb feladatok végzéséhez szükséges készségek,
képességek is, a digitális írástudástól akár a monotónia tűrésen át a rendszeres munkavégzés
vállalásának képessége, sőt gyakran egészségi, mentális állapotuk is rossz lehet. Munkába
járásuk nehézkes lehet megfelelő közlekedési feltételek hiányában. Önbizalmuk, annak a
biztonsága, hogy képesek változtatni jelenlegi helyzetükön, az abban való bizalom, hogy a
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lehetőségeket majd továbbiak követik és ők meg tudnak ennek felelni hosszabb távon is, tehát
megéri „beruházniuk”, megtanulni a szükséges dolgokat, felkelni reggelente stb. Jellemzően
kudarcos iskolai pályafutásuk okán ezeknek a csoportoknak a képzésekor a hagyományosnak
tekinthető, frontális, ismereteket tölcséren a fejbe töltő tanítási módszerek alkalmatlanok a
munkára való felkészítésükre, ami alternatív módszereket alkalmazni képes, rugalmas képző
szervezetek bevonását teszik elengedhetetlenné.
Mindezen okok miatt életük más területein is problémákkal küzdhetnek, és kapcsolatban
lehetnek szociális, karitatív, képző, önsegítő stb. jellegű szolgáltató intézményekkel,
szervezetekkel,

megfordulhatnak

segítségnyújtással

foglalkozó

eseményeken,

rendezvényeken, olyan támogató-segítő közeg, amely fenti nehézségek kezelését felkészült
szakemberekkel képesek támogatni, nem egyszeri módon, és nem tanácsadás jellegű, hanem
valós, folyamattámogató módon. Ezek jellemzően a foglalkoztathatóságot javításában, illetve
egyéb képességeket, önálló életvitelt támogató civil szervezeteknél jelenhetnek meg.
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8. A Foglalkoztatási Stratégia prioritásai
A stratégia a célok eléréséhez szükséges eszközrendszert is meghatározza, prioritások és ezek
alá tartozó intézkedések formájában.
Az 1. prioritás a foglalkoztathatóság növelésére koncentrál, ennek érdekében az intézkedések
tartalmazzák az inaktív személyek felkutatását, programba bevonását, egész életen át tartó
tanulásra való ösztönzést.
A 2. prioritás munkahelyek teremtésére koncentrál, ennek érdekében az intézkedések
tartalmazzák a fiatalok vállalkozóvá válást, a foglalkoztatás ösztönzését, atipikus
foglalkoztatási formák elterjesztését, szociális gazdaság fejlesztését.
A 3. prioritás a munkaadók versenyképességének a javítására figyel, az intézkedés
tartalmazza a szakképzés fejlesztését, a munkaadók támogatását hátrányos helyzetű
munkanélküliek alkalmazása során, munkahelyi rugalmasság ösztönzését.
Prioritás

Intézkedés

1. Foglalkoztathatóság növelése

1.1. Inaktív személyek felkutatása, bevonása
1.2. Egész életen át tartó tanulásra való
ösztönzés
1.3. Alapvető kompetenciák fejlesztése

2. Munkahelyek teremtése

2.1. Fiatalok vállalkozóvá válása
2.2. Foglalkoztatás ösztönzése
2.3.

Atipikus

foglalkoztatási

formák

elterjesztése
2.4. Szociális gazdaság fejlesztése
3. Munkaadók versenyképességének javítása

3.1. Szakképzés fejlesztése
3.2.

Munkaadók

támogatása

hátrányos

helyzetű munkanélküliek alkalmazása során
3.3. Munkahelyi rugalmasság ösztönzése
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1. prioritás: Foglalkoztathatóság növelése
Inaktív személyek felkutatása, bevonása
Számos olyan munkavállalási korú személy él a térségben, aki munkaerő-piaci szempontból
inaktív, nem vállal munkát és a Kormányhivatal látókörében sem szerepel, hiszen nincs
álláskeresőként sem regisztrálva. Ezen személyek munkaerő tartalékot képeznek, így
felkutatásuk, regisztrált álláskeresők körébe való bevonásuk, informálásuk, illetve az
információs vagy munkaügyi támogató rendszerekhez, munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz,
munkához juttatásuk igen fontos feladat. Ez hozzájárulhat a regisztrált üres álláshelyek
betöltéséhez, illetve a foglalkoztatottság növeléséhez. A célzott kiválasztás fontos a munkaerő
kereslet és kínálat összhangjának megteremtése érdekében is. A munkaerő tartalék
feltérképezése, informálása azonban irodai körülmények közt nem lehet eredményes, ezért
kiterjedt terepi munka szükséges a megvalósításához. A terepi munka során kiemelt
jelentősége van a helyi szereplőkkel (települési és nemzetiségi önkormányzatok, civil
szervezetek, szociális intézmények, felsőoktatási intézmény) való kapcsolat kialakításának,
hiszen a célcsoport tagokhoz ezeken keresztül lehet érdemben eljutni.
Egész életen át tartó tanulásra való ösztönzés
Ma már mindenkitől elvárt követelmény, hogy a munkaerőpiac változó igényeihez való
alkalmazkodása, valamint a technológiai fejlődés nyomon-követése miatt rendszeresen
frissítse korábban elsajátított ismereteit.
A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a szak- és felnőttképzés nincs összhangban a
munkaerő-piaci elvárásokkal, nehézkesen, sokszor csak az igények felmerülését követő több
év elteltével képes reagálni a piac igényeire. Az iskolák felszereltsége sem képes lépést tartani
a technológiai fejlesztésekkel: anyagi és humánerőforrás kapacitáshiány miatt a képzések nem
piacképesek, a tanárok, szakoktatók továbbképzésének biztosítása sem megoldott. Emiatt a
szakképzésből kikerült fiatalok sem minden esetben vannak azzal a tudással felvértezve,
amelyet a munkáltatók elvárnak. Mindez magával vonja a szakképzés megítélésének
romlását, a szülők is egyre kevésbé támogatják gyermekeik szakmatanulását.
A munkaerő-igény kielégítése érdekében mind a helyi szakképzés, mind a helyi felsőoktatás
átalakítására van szükség. A képzéseket a valós kereslethez kell igazítani, illetve a szakképzés
eredményességét duális képzés előtérbe kerülésével érdemes elősegíteni.
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Mindezek mellett azonban elengedhetetlen, hogy a Stratégia megfogalmazzon a magasabban
képzettek, illetve releváns szakmai tapasztalattal rendelkezők vonzása, helyben tartása
szempontjából szükséges intézkedéseket is.
Az oktatásnak és képzésnek megkülönböztetett szerepe van a foglalkoztatási problémák
megoldásában. A gazdaság fejlődése szempontjából alapkövetelmény a munkavállalók
korszerű szakképzettsége, megfelelő szakmai felkészültsége. A fejlett országokban
nyilvánvalóvá vált, hogy a kedvezőtlen munkaerő-piaci folyamatokat – a gazdaság és a
közvetlen foglalkoztatás hatékonyságának növelésén túl – elsősorban az oktatás és a képzés
kiterjesztésével, eredményességének és munkaerő-piaci relevanciájának fokozásával lehet
részben megakadályozni, részben csökkenteni
Alapvető kompetenciák fejlesztése
Az inaktívak, a regisztrált álláskeresők munkaerő-piaci alapú foglalkoztatásba történő
visszavezetésének

megkerülhetetlen

feltétele

az,

hogy

alapvető

munkaerő-piaci

kompetenciáik (matematika, szövegértés, logika, szabálykövetés, higiénia stb.) fejlesztésre
kerülhessen. Kiemelten fontosnak tartják a munkáltatók a szociális képességek fejlesztését a
munkahelyi közösségbe való beilleszkedés miatt, erősen szükségét érzik az alapkompetenciák
felmérésének a munkaerő kiválasztásának első lépéseként, igény mutatkozik körükben a
munkavállalók

motivációjával

és

jövőképével

kapcsolatos,

szakemberrel

történő

beszélgetések alkalmazására.
Ennek következtében a sikeres elhelyezés érdekében elengedhetetlen, hogy a 30/2000.
(IX.15.) GM rendelet alapján, mely a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szól, a célcsoporttagok célzott tanácsadásokban
részesüljenek szükség szerint csoportos, illetve egyéni formában.
Fontos, hogy ezekkel a tanácsadások megfelelően reagáljanak a munkáltatók elvárásaira, tehát
hatékony válaszokat nyújtsanak a leendő munkavállalók kompetenciahiányaira is.
2. prioritás: Munkahelyek teremtése
Fiatalok vállalkozóvá válása
A megyében a különböző korosztályok vállalkozói kedve különböző. A fiatalok vállalkozó
kedvűek, de sajnos nincsen meg minden esetben a megfelelő tudásuk egy vállalkozás
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működtetéséhez. Az idősebb korosztály pedig nehezebben indít el egy saját vállalkozást. A
vállalkozóvá válás, önfoglalkoztatás elősegítése érdekében szükséges a potenciális célcsoport
számára megfelelő ismeretek nyújtása a vállalkozások indítása és működtetése témájában.
Emellett a vállalkozások hatékony, hosszú távú működéséhez szükséges információt nyújtani
a beruházási támogatásokról azok feltételeiről az induló beruházások tőkeberuházásaihoz.
A fiatalok munkanélküliségére adható megoldási javaslatok és válaszintézkedések között
hangsúlyos szerep jut a fiatalok vállalkozási kedvének javítására, illetve vállalkozásuk
elindításának támogatására. Ehhez komplex intézkedéscsomag szükséges, amely magába
foglalja többek között a vállalkozással kapcsolatos ismeretek átadását, a szemléletformálást, a
folyamatos mentorálást, valamint a vállalkozás indításához szükséges visszatérítendő mikrohitelek és vissza nem térítendő támogatások kombinációjának kialakítását és ezeken keresztül
az életképes üzleti ötletek támogatását (a vállalkozó saját kockázatát is megjelenítve). Pilot
jelleggel célszerű egy ún. KKV generációváltó programot is kidolgozni, mely a kérdéses
körbe eső – főként vidéki – KKV-kat és a fiatalokat összeköti: ezzel segítve a vállalkozások
fennmaradását és a fiatalok vállalkozási vagy karrierépítési terveit.
Foglalkoztatás ösztönzése
A foglalkoztatást ösztönző tervezett fejlesztések elsősorban a munkaerő-piaci rugalmasság
növelésére, valamint a foglalkoztatói fejlesztések támogatására irányulnak a nemzeti
foglalkoztatási stratégiával összhangban. A foglalkoztatás ösztönzése kapcsán az új
munkahelyek létrejöttének támogatását, a munkavállalók és munkáltatók tájékozottságának
növelését fogalmazhatjuk meg elsődleges törekvésként. Mindezek a prioritásokhoz
kapcsolódó intézkedések garantálják a térség vállalkozásainak és ezzel együtt a paktum terület
egészének gazdasági fejlődését
Atipikus foglalkoztatási formák elterjesztése
A rugalmas foglalkoztatási formák elterjedése érdekében a munkaadók információkat kapnak
képzés, tanácsadás formájában a rugalmas foglalkoztatási formákról, azok előnyeiről, az
alkalmazásukhoz kapcsolódó állami támogatásokról, valamint a szükséges szervezeti és
infrastrukturális átalakításokról, kapcsolódó humánerőforrás-folyamatokról.
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A rugalmas és atipikus foglalkoztatási formák közül az alábbiakra célszerű fókuszálni:


Távmunka



Részmunkaidős foglalkoztatás



Határozott idejű foglalkoztatás



Osztott munka



Rugalmas munkaidőkeret



Diákmunka



Egyszerűsített és alkalmi foglalkozatás



Bedolgozói munka



Önfoglalkoztatás



Munkaerő-kölcsönzés



Megbízásos szerződéses jogviszonyok



Több munkáltató által létesített munkaviszony

Az intézkedés megvalósítása hozzájárul olyan személyek elhelyezkedési esélyeinek a
növeléséhez, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak munkát vállalni a hagyományos
foglalkoztatási formák keretében. Ilyenek például a kisgyermekest nevelők, idős
hozzátartozót, ápolásra szorulót gondozók, megváltozott munkaképességűek.
Szociális gazdaság fejlesztése
Jelenleg létrejött társadalmi célú vállalkozások nagy része nem működik, nincs árbevétele,
nincs foglalkoztatottja, viszont fontosak ezen szervezetek a hátrányos helyzetű személyek, az
inaktívak

foglalkoztatása

szempontjából.

Az

intézkedés

keretében

információkkal,

tanácsadással segítséget kapnak a társadalmi célú szervezetek létrehozásukhoz, majd azok
fenntartható működtetéséhez, ami hozzásegíti őket a stabil, hosszú távú, állami támogatások
nélkül is fenntartható működéshez, a foglalkoztatási szerepük megerősítése érdekében. A
társadalmi célú szervezetek piaci helytállása, fenntartható működése csak a for-profit szektor
egyszeri adományozási akciókon túlmutató, valós partnerségével lehetséges, tartós üzleti
kapcsolatra kell törekedni.
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3. prioritás: Munkaadók versenyképességének javítása
Szakképzés fejlesztése
A vállalkozások, intézmények fejlődése, magas színvonalú működése érdekében fontos a
térség képzési-szakképzési kínálatának és a munkaerő-piaci igények összehangolása. Ez
magában foglalja a munkaadói igényeknek megfelelő képzési szerkezet kialakítását, a
képzések indításakor és a beiskolázásoknál az igazolt munkaadói igény elsődleges szempontként való figyelembevételét.
Meg

kell

valósítani

a

szakképzési

centrumokon

alapuló

kereslet

vezérelt

szakképzésfejlesztést, különösen a szakmacsoportok számában és térségi hatásában való
továbbfejlesztés, képzés feltételeinek alap- infrastruktúra fejlesztése, képzés feltételeinek
eszközfejlesztése területén. Szükséges, hogy a munkaadók és vállalkozások intenzívebb
bevonása valósuljon meg a gyakorlati szakképzésbe, amelynek egyik eszköze lehet a duális
képzés népszerűsítése közép- és felsőfokú képzések esetében egyaránt. Mindehhez érdemes
felmérni és tartós együttműködést kialakítani az oktatás szereplőivel, a felsőoktatási és
szakképzési intézmények erőforrásait kihasználni a képzési- és munkaerőpiac igényeinek
kielégítése céljából.
Fontos, hogy a szakképzést olyanok válasszák, akik valóban hivatásuknak tekintik majd az
adott szakmát, ehhez azonban elengedhetetlen a hatékony pályaorientáció, illetve a szakmák
presztízsének emelése. Ahhoz, hogy a padokból kikerülő diákok tudása közelítsen a
munkaadók által elvártakhoz, szükséges, hogy mind jobban gyakorlatorientált legyen,
valamint kiterjedjen a duális képzés, hogy a diákok valós, a munka világában is megjelenő
feladatokkal találkozzanak a képzésük során. A munkaerő-piacon való sikeresebb
elhelyezkedés érdekében szükséges a szakmákon belüli orientáció, így a hiányszakmák, a
piacképes szakmák tanulásának ösztönzése, illetve a piaci igényekhez igazodó szakmai át- és
továbbképzések, kompetenciafejlesztések támogatása.
Munkaadók támogatása hátrányos helyzetű munkanélküliek alkalmazása során
Jelen térségben is megjelenik az a probléma, amely országos szinten is igen jellemző, miszerint a leginkább rászorulókat nem érik el a munkaerő-piaci szolgáltatások, az integrált
munkaerő-piaci szolgáltatások pedig nem elérhetőek a hátrányos helyzetű célcsoportok
számára.
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A foglalkoztatási információnyújtás célja, hogy elősegítse az elhelyezkedést és az üres
álláshelyek betöltését. Az információnyújtás a foglalkozásokra, a térségben elérhető
képzésekre, valamint a térség munkaerő-piaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és kínálat helyi
jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és a
munkanélküli ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással
összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását
tartalmazza.

A

foglalkoztatásról,

munkalehetőségekről

és

kapcsolódó

szociális

szolgáltatásokról azonban nem minden rászoruló kap információt. Azonban közösségi és
társadalmi érdek, hogy ez ne legyen így.
A munkaerő-piaci kereslet kielégítése céljából egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a
potenciális munkavállalók feltérképezése és munkaerő-piaci integrációja. Problémát jelent
ugyanakkor, hogy a speciális igényekkel, feltételekkel bíró munkavállalókkal szemben nagy
az előítélet, sok helyen a foglalkoztatásukhoz nélkülözhetetlen személyi és infrastrukturális
feltételek is hiányoznak
Bár számos üres álláshely és regisztrált álláskereső is van, az álláshelyek gyakran
betöltetlenek maradnak a munkaadókat és a munkavállalókat is befolyásoló ún. puha
tényezők, pl. az előítéletek, vagy a hibás énkép, társadalomkép miatt. Az intézkedés keretében
fontos elemként jelennek meg a képzési-, érzékenyítési programok, melyek eredményeképpen
növekszik a benne részt vevők szociális érzékenysége, fejlődik empatikus készsége és
csökken előítéletességének mértéke és foglalkozási elvárásait is képes közelíteni a másik fél
irányába. Az intézkedés eredményeképpen javul továbbá a hátrányos helyzetű személyek
énképe, önbecsülése, megítélése, csökkennek a velük szembeni előítéletek, fejlődnek a
mentálhigiénés

ismereteik,

munkaszocializációjuk,

illetve

a

munkáltatókat

segítő,

foglalkoztatásukat célzó és azokat kiegészítő (pl. utazási, lakás-bérleti) támogatásokon
keresztül pedig javulnak foglalkoztatottsági mutatóik.
Munkahelyi rugalmasság ösztönzése
A munkaerő-piaci rugalmasság a munkaerőpiac szereplőinek a társadalmi, gazdasági,
technikai változásokhoz való alkalmazkodóképességét jelöli. A rugalmasság növelésének
igénye mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldalon megjelenik: előbbiek a termelés
igényekhez, illetve az üzleti ciklusaikhoz való alkalmazkodást célozzák, utóbbiak
munkavállalási hajlandóságát pedig magánéleti szükségleteik és életciklusuk határozzák meg.

68

TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00007 azonosító számú
„Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban”

A munkaerő-piaci rugalmasság növelése keretében a rugalmas foglalkoztatás ösztönzése és a
kisgyermekek rugalmas, napközbeni ellátásának fejlesztése lehet a cél.
A foglalkoztatás rugalmas módjaival mind a keresleti, mind a kínálati oldalon potenciális
„tartalékok” szabadíthatók fel, ami növelheti a foglalkoztatottak számát. Vállalati oldalról a
rugalmas foglalkoztatás növelheti a gazdasági alkalmazkodóképességet és ezáltal a
versenyképességet is, a működéshez igazított rugalmas munkaszervezési módszerek
elsajátítása révén. Másrészt a munkavállalói oldalon több olyan csoport is van a munkaerőpiacon, amely valamilyen oknál fogva nem tud, vagy nem akar hagyományos foglalkoztatási
formában elhelyezkedni kisgyermek nevelése, idős hozzátartozó gondozása, vagy oktatásban
való részvétel miatt.
Fontos kiemelni, hogy a nem hagyományos foglalkoztatási formákban való munkavégzés a
munkaerő-piac rugalmasságnak csupán egyik eleme. A munkáltatók szempontjából a
foglalkoztatás rugalmasságának fontos része a munkaszervezés rugalmassága, a munkakörök
és egyes szervezeti egységek közötti gyors átmenetek biztosítása, a munkatársak távolléte
esetére a helyettesítések megoldása, a termelési igények és a munkavállalók preferenciái
alapján összeállított munkarendek, valamint az egyéni élethelyzeteket (pl. kisgyermek vagy
egyéb gondozásra szoruló hozzátartozó ápolása, oktatásban, képzésben való részvétel,
betegség stb.) megfelelően és rugalmasan kezelni képes humánpolitika kialakítása.
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9. Operatív projekttervek
A Stratégia által meghatározott célok és intézkedési tervek túlmutatnak a Projekt keretein és
lehetőségein, ezért további források bevonása szükséges a hosszú távú célok elérése
érdekében.
A Projekt céljaival összhangban és a megvalósuló szakmai programra épülve további operatív
projekttervek kerültek kidolgozásra, amelyeket részleteiben a 3. sz. melléklet tartalmaz.
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10. Orosházi Járás helyi foglalkoztatási paktum szervezete
A Foglalkoztatási Paktum felépítése
A Paktum aláírói a szándéknyilatkozatot tett szervezetek képviselői. A szerződés határozatlan
időre szól, melyet bármelyik fél a másik félhez írásban eljuttatott jognyilatkozattal 30 napos
határidővel felmondhatja.
A Paktum pontos megnevezése és székhelye:
Orosházi Járás Foglalkoztatási Paktum
székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
A Paktum önálló jogalanyisággal nem rendelkezik.
A Paktum működési területe Orosházi Járás közigazgatási területe.
10.1. Foglalkoztatási Fórum
A nyilvánosság biztosítása mellett a felek Foglalkoztatási Fórumot működtetnek. A Fórumon
részt vehetnek a megállapodás szereplői, illetve bárki, aki érdeklődik a foglalkoztatási
paktum, az Orosházi Járás foglalkoztatása iránt. A Fórumot legalább két alkalommal az
Irányító Csoport elnöke hívja össze.
Az

ülések

szakmai

és

technikai

előkészítésért

az

elnök

irányítása

mellett

a

menedzsmentszervezet felelős. Az üléseket az Irányító Csoport elnöke vezeti, az ülésekről
jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvek tartalmazzák a Fórum által megfogalmazott
javaslatokat, ajánlásokat.
10.2. Irányító csoport
A Paktumban, a Foglalkoztatási Stratégiában, Akciótervben foglaltak megvalósulásáért
felelős az Irányító Csoport.
Az Irányító Csoport az együttműködési megállapodást aláíró tagokból áll. Az Irányító
Csoportba minden tag saját szervezetéből köteles a vele munkavégzésre irányuló
jogviszonyban lévő természetes személyek közül egy-egy személyt delegálni. Az Irányító
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Csoport elnökét a delegált személyek maguk közül választják. A meghívók és az üléshez
szükséges írásbeli előterjesztések időben történő kiküldéséért az Irányító Csoport elnöke
felelős. Az ülést az Irányító Csoport elnöke hívja össze az általa összeállított, és a tagok által
elfogadott éves munkaterv alapján, szükség szerint, de évente legalább két alkalommal. Az
ülésekről jegyzőkönyv készül. Az Irányító Csoport döntéseit határozati formában hozza meg.
Az Irányító Csoport ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.
10.3. Munkacsoport és Bizottságok
A Paktum keretén belül kiemelt témák, feladatok megvalósítására szakmai munkacsoportok
vagy bizottságok hozhatók létre. Munkacsoport vagy bizottság létrehozását az Irányító
Csoport elnöke kezdeményezheti tagjai javaslatára. A bizottságok vagy munkacsoportok
elnökét az Irányító Csoport a tagok által delegált személyek közül választja.
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11. A Foglalkoztatási Stratégia illeszkedése a Békés Megye Foglalkoztatási Stratégiához
A Békés Megyei Önkormányzat, a Békés Megyei Kormányhivatal és a Békés Megyei
Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft., valamint a Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 16. napján
együttműködési megállapodást kötöttek arra vonatkozóan, hogy a „Foglalkoztatási paktum
Békés megyében” című, TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 kódszámú projekt részeként
kezdeményezik a Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum (a továbbiakban: Paktum)
létrehozását.
Békés Megye Foglalkoztatási Stratégiája illeszkedik az Európa 2020-hoz, az Európai Unió 10
évre szóló foglalkoztatási és növekedési stratégiájához. A stratégiát az EU 2010-ben indította
útnak abból a célból, hogy megteremtse az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés
feltételeit. A stratégia öt kiemelt cél formájában határozza meg, milyen eredményeket kell az
Európai Uniónak 2020 végére elérnie az alábbi területeken: foglalkoztatás, kutatás és
fejlesztés, éghajlat-politika/energiaügy, oktatásügy, társadalmi befogadás és szegénység elleni
küzdelem. Az Európa 2020 stratégia olyan növekedést hivatott megvalósítani, amely
intelligens, azaz amelynek esetében az oktatási, a kutatási és az innovációs beruházások
hatékonyabbak, fenntartható, mert kulcseleme az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaságra való átállás, és inkluzív, mivel nagy hangsúlyt fektet a munkahelyteremtésre és a
szegénység csökkentésére.
A kormány legfontosabb gazdaság- és fejlesztéspolitikai céljának a foglalkoztatás bővítését
tűzte ki.15 Ez összhangban van az uniós célkitűzésekkel is, hiszen az Európa 2020 stratégia
keretében kitűzött egyik fő uniós cél a foglalkoztatás növelése, és 2020-ra a 20-64 éves
népesség körében 75%-os foglalkoztatási ráta elérése az EU-ban.
A megye Foglalkoztatás Stratégiája ezeket az illeszkedési pontokat figyelembe véve alakította
ki céljait, határozta meg prioritásait és tette meg az intézkedési javaslatait a Stratégiában.
Általános cél a foglalkoztatásban:
A megye foglalkoztatási és gazdasági helyzetének javítása, munkaerőpiacának védelme.
15

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia.
http://2010-2014.kormany.hu/download/8/4c/01000/Fogl_Strat_14-20.pdf
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Operatív célok:
1. A Békés megyei vállalkozások foglalkoztatási képességeinek javítása
2. Az álláskeresők, pályakezdők, kiemelten a hátrányos helyzetű személyek és inaktívak
munkaerő-piaci

helyzetének

javítása,

alkalmazkodó-

és

versenyképességének

fejlesztése
3. Megyei szintet lefedő, átfogó paktum létrehozása, amelynek alapjait a helyi
megállapodások alkotják
4. Szociális gazdaság fejlesztése
Az Orosházi Járás Foglalkoztatási Stratégiájának kialakítása során nagy hangsúlyt fektettünk
a megye már elkészült Foglalkoztatási Stratégiájának tanulmányozására.
A Stratégiában meghatározott átfogó célhoz, specifikus célokhoz valamint az operatív
célokhoz rendelt prioritásaink és intézkedéseink több pontban is illeszkednek a megye
Stratégiájához.
Stratégiánkban kiemelt szerepet szánunk a foglalkoztathatóság növelésére, munkahelyek
teremtésére, a munkaadók versenyképességének javítására. Ezek, az általunk prioritásként
jelölt foglalkoztatáspolitikai intézkedések illeszkednek a megyei Foglalkoztatási Stratégia
operatív céljaihoz is, és az azokhoz rendelt intézkedésekhez is. Békés megye Stratégiája
vonatkozik az Orosházi Járásra is, mert a megye közigazgatási területe kiterjed ezen járásra is,
és ebből adódóan a járás helyi, saját Stratégiája nagyon nem is lehet ellentétes a megyeivel. A
megyei Stratégia is egy helyzetfelmérés után, primer és szekunder elemzések révén kapott és
feltárt tényekre reagál, a megyei elemzésbe beletartozik az Orosházi Járás is. A járás saját
helyzetfeltárása során is azonos állapotokat tártunk fel, és ezekre határoztuk meg az
úgynevezett kitörési pontjainkat.
A Foglalkoztatási Stratégiában 3 prioritást, azokhoz 10 intézkedést fogalmaztunk meg,
melyekből 5 teljes mértékben illeszkedik a Megye Stratégiájához, de a többi intézkedésünk is
kiemelt foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket tartalmaz.
Az 5 intézkedés:


egész életen át tartó tanulásra való ösztönzés



alapvető kompetenciák fejlesztése



fiatalok vállalkozóvá válása



atipikus foglalkoztatási formák elterjesztése



szociális gazdaság fejlesztése
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12. AKCIÓTERV
Jelen Akcióterv az elfogadott a Foglalkoztatási Stratégiára épülő, kifejezetten az indikátorok
teljesülését bemutató dokumentum, olyan a stratégiára alapuló ütemtervvel rendelkező
intézkedéssorozat,

amely

tartalmazza

a

Stratégiához

kapcsolódó

végrehajtandó

tevékenységeket, projekteket is.
Az Akcióterv helyzetelemzése munkáltatói valós létszámigények és a célcsoport felmérése
alapján készült, a rendelkezésre álló, a programba bevonható/képezhető és elhelyezhető
indikátor létszámok és kapcsolódó tevékenységek reális megállapítása céljából.
A Foglalkoztatási Stratégiában meghatározott prioritások és intézkedések megvalósítása
érdekében jelen dokumentum tartalmazza a konkrét ütemtervet.

12.1. Vállalt indikátorok
Monitoring mutató
megnevezése
A foglalkoztatási paktum
keretében álláshoz jutók
száma
A foglalkoztatási paktum
keretében álláshoz jutók
száma
A foglalkoztatási paktum
keretében álláshoz jutók
közül a támogatás után
hat hónappal állással
rendelkezők száma
A foglalkoztatási paktum
keretében álláshoz jutók
közül a támogatás után
hat hónappal állással
rendelkezők száma
A foglalkoztatási paktum
keretében munkaerő-piaci
programokban résztvevők
száma
A foglalkoztatási paktum
keretében munkaerő-piaci
programokban résztvevők
száma

Cél dátum

Cél változás

Cél összváltozás

2018.10.31.

13

13

2020. 01. 31.

87

100

2018.10.31.

5

5

2020.07.31.

51

56

2018.10.31.

40

40

2020.01.31.

155

195
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12.2. A megvalósítás ütemezése

Tevékenység megnevezése

Közvetlen eredmény/ Megvalósításért
résztevékenység
felelős szervezet

Az Irányító Csoport
megalakulásának
előkészítése
Partnerségi találkozó
szervezése a
Paktum menedzsment munka Paktumszervezet
tagjaival
Projektfejlesztési
tanulmányok
elkészítése és
véglegesítése
Megállapodás
Előkészítő tevékenység:
megkötése a
paktumiroda alapműködésének Paktumszervezet
biztosítása
tagjaival, Irányító
csoport megalakulása
Partnerségi
koordinátor
Partnerségi koordinátor
foglalkoztatása 36
felvétele
hónapon keresztül,
heti 40 órában
2 fő partnerségi
munkatárs
2 fő partnerségi munkatárs
foglalkoztatása 36
felvétele
hónapon keresztül,
heti 10 órában
1 fő
kormánytisztviselő
1 fő kormánytisztviselő és fél
foglalkoztatása és fél
állásban plusz egy fő felvétele
állásban egy fő
foglalkoztatása
1 fő projektmenedzser
alkalmazása
1 fő projektmenedzser
megbízási jogviszony
alkalmazása
keretén belül, 36
hónapon keresztül,
heti 10 órában
1 fő pénzügyi vezető
alkalmazása
1 fő pénzügyi vezető
megbízási jogviszony
alkalmazása
keretén belül, 36
hónapon keresztül,
heti 10 órában

Megvalósítás
időtartama

Menedzsment
szervezet

2017. április

Menedzsment
szervezet

2017. április

Menedzsment
szervezet

2017. márciusáprilis

Irányító Csoport

2017. április

Menedzsment
szervezet

2017. február

Menedzsment
szervezet

2017. február

Kormányhivatal

2017. május

Békés Megyei
Önkormányzati
Hivatal

2017. február 1.
– 2020. január
31.

Békés Megyei
Önkormányzati
Hivatal

2017. február
1.– 2020.
január 31.
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1 fő projektasszisztens
alkalmazása

1 fő munkaerő-piaci referens
felvétele
Irányító Csoport üléseinek
megszervezése
Foglalkoztatási fórumok
szervezése

Paktum saját honlapjának
gondozása, működtetése

Tájékoztatás, nyilvánosság
szervezése, érdekképviselet

Szakmai munkacsoportok
üléseinek szervezése,
munkájuk koordinálása
Értékelési/monitoring
tevékenység végzése

A Paktum szakmai
szolgáltatásainak fejlesztése

1 fő pénzügyi vezető
alkalmazása
munkaviszony keretén
belül, 36 hónapon
keresztül, heti 10
órában
1 fő munkaerő-piaci
referensfoglalkoztatás
a 36 hónapon
keresztül, heti 20
órában
Átlagosan 2 havonta
ICS-ülés, összesen 6
db

Békés Megyei
Önkormányzati
Hivatal

2017. február 1.
– 2020. január
31.

Menedzsment
szervezet

2017. május

Irányító Csoport

folyamatos

két alkalommal
megszervezett fórum
Hatékony
kommunikáció, széles
körű nyilvánosság, a
honlap napi szintű
frissítése
A projekt
tevékenységei
rendezvényei
publikálása, az
eredmények
terjesztése,
hozzáférhetővé tétele,
szakmapolitikai
fenntarthatóság
Paktumon belüli
közvetlen
együttműködés
megerősödése
Félévente önértékelés
lefolytatása, írásos
beszámoló készítése a
paktum működéséről
Munkaerő-piaci,
vállalkozásfejlesztési
és munkaerő
igényfelmérés
elkészítése
Járási humánerőforrás
térkép megalapozó
tanulmány elkészítése

Orosháza Város
Önkormányzata

2017. május és
2017. október

Menedzsment
szervezet

2017. május
folyamatos

Menedzsment
szervezet

2017. májustól

Irányító Csoport

folyamatos

Irányító Csoport

félévente

Orosháza Város
Önkormányzata

2017. április

Orosháza Város
Önkormányzata

2017. március

Foglalkoztatási
stratégia és akcióterv

Orosháza Város
Önkormányzata

2017. április
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elkészítése
Foglalkoztatási
munkaprogram
elkészítése
Paktum működési
tapasztalatainak
bemutatása
Paktumiroda
működési rendjének
elkészítése
Vállalkozási
tanácsadási rendszer
fejlesztésének
bemutatása
Foglalkoztatási
fórumok megtartása

2017. március

Orosháza Város
Önkormányzata

2018. december

Orosháza Város
Önkormányzata

2017. március

Orosháza Város
Önkormányzata
Orosháza Város
Önkormányzata

2017. április
2017. május,
október
2017.
november,
2018. március

Befektetést ösztönző
workshop megtartása

Orosháza Város
Önkormányzata

Önfoglalkoztatóvá
váló tanácsadás

Orosháza Város
Önkormányzata
Európai Uniós
Társadalmi Célú
Nonprofit Kft.
Európai Uniós
Társadalmi Célú
Nonprofit Kft.
Európai Uniós
Társadalmi Célú
Nonprofit Kft.
Jövő Építők
TDM Közhasznú
Egyesülete
Jövő Építők
TDM Közhasznú
Egyesülete
Európai Uniós
Társadalmi Célú
Nonprofit Kft.
Jövő Építők
TDM Közhasznú
Egyesülete

2017. június 2019. december

Orosháza Város
Önkormányzata

2017. június 2019. december

Pályaorientációs
tanácsadás
Pszichológiai
Tanácsadás
Csapatmunkát
fejlesztő csoportos
foglalkoztatások
Munkaerő-piaci szolgáltatások

Orosháza Város
Önkormányzata

HR klub
Munkaerő-piaci
versenyképességet
segítő tanácsadás
Munkahelyi
integrációt segítő
tanácsadás
Személyes
kompetenciák
fejlesztése
Tanácsadás
pályakezdő fiatalok
részére

2017. június 2019. december
2017. június 2019. december
2017. június 2019. december
2017. június 2019. december
2017. június 2019. december
2017. június 2019. december
2017. június 2019. december
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Mellékletek
1. számú melléklet:

Orosházi Járás vállalkozói kérdőíve

2. számú melléklet:

Kérdőív az Orosházi Járásban folytatott felnőttképzési
tevékenységekről

3. számú melléklet:

Operatív projekttervek

4. számú melléklet:

Küldetésnyilatkozat
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