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TÁJÉKOZTATÓ 

a TOP keretében megvalósuló foglalkoztatási együttműködésekről 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kiemelt célja a közösségi infrastruktúra 

fejlesztése mellett a foglalkoztatás bővítése. Ezt a célt szolgálja – az ipari parkok, helyi piacok, 

valamint a bölcsődék kapacitásainak fejlesztésén túl – a foglalkoztatási együttműködések 

(paktumok) támogatása is. Erre a gazdaságfejlesztési formára az operatív program Vas megyére 

vonatkozóan mintegy 1,8 milliárd forintot különített el. 

Az Európai Unióban már évtizedek óta számon tartott területi foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési megállapodások (paktumok) a szubszidiaritás elve mentén szerveződő, a 

lehető leghatékonyabb eredményeket biztosító helyi szinten létrejött többszereplős 

együttműködések, melyek elsődleges célja az adott térség gazdaságának fellendítése, 

foglalkoztatási szintjének emelése és a lakosság életszínvonalának növelése. 

A TOP keretében finanszírozott paktumok fejlesztése kétszintű beavatkozás keretében valósul 

meg: megyei és helyi szinten. A konstrukció célja, hogy megyei szinten átfogó, országos 

paktumrendszer jöjjön létre, melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják.  

Vas megyében 2016 utolsó negyedévében és 2017 elején indultak el a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett munkaerő-piaci programok. A 

program keretében fontos a gazdaság és foglalkoztatás fejlesztés megyében betöltött szerepe, 

szereplők számbavétele, fejlesztési lehetőségek. Számos visszajelzés érkezik arról, hogy a helyi 

gazdaság legnagyobb nehézsége a megfelelően képzett és motivált munkaerő megtalálása és 

megtartása. A megyében működő vállalkozások nincsenek könnyű helyzetben, de 

meggyőződésünk, hogy a modern munkaerőpiac jelenlegi és jövőbeni kihívásaira csak 

felkészült és minden erőforrás számbavételével lehet jó válaszokat adni. A foglalkoztatási 

együttműködéseket is ilyen eszköz, ahol nem csak jelentős foglalkoztatási és képzési 

támogatások érhetők el, de ezeket adminisztratív és foglalkoztatást segítő szolgáltatásokkal is 

kiegészülnek (információnyújtás, tanácsadás, mentorálás, toborzás). A program a vállalkozások 

munkaerő igényén, keresletén alapszik és a fellelhető munkaerő kínálat összekötésén múlik. 

 

Négy pályázat révén érhetőek el a támogatások megyénkben, a területek felosztása az alábbi 

ábrán látható. 



 

 

A TOP keretében megvalósuló foglalkoztatási együttműködési programok támogatási főbb 

elemei: 

 foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás, 

 bérköltség-támogatás, 

 munkáltatói szándékon alapuló képzés támogatás, 

 munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtás, 

 helyközi utazás támogatás, 

 vállalkozóvá válást elősegítő támogatás. 

 

A programok megvalósítására rendelkezésre álló teljes összeg 2.967 MFt, melynek keretében 

a pályázati vállalások szerint 1966 résztvevő lesz, 859 álláshoz jutó részesül támogatásban, és 

416 fő a támogatás után hat hónappal is állással fog rendelkezni. 

A programok megvalósítása során mára jelentős eredményekről lehet beszámolni, 2018. július 

végi adatok alapján a 4 paktumban a vállalások több mint 70 %-a teljesült. Részleteiben a 

nyújtott támogatások a következők szerint alakultak: 

 

Vállalkozóvá 

válás 

támogatása

Képzési támogatás (képzési díj, 

keresetpóló juttatás, utazási 

költségtérítés)

Munkáltatók 

száma

Érintett 

létszám

Érintett 

létszám
Érintett létszám

Északi Paktum 92 116 46 22

Déli Paktum 95 116 44 11

Megyei Paktum 146 174 0 12

Szombathelyi Paktum 187 228 59 59

Összesen: 520 634 149 104

Paktumok 

Foglalkoztatási támogatások 

(bértámogatás, bérköltség 

támogatás) a munkáltató 

székhelye szerint



 

A program speciális célcsoportra fókuszál, a hátrányos helyzetűekre. A program szempontjából 

hátrányos helyzetűnek minősülnek: 

 alacsony (legfeljebb általános) iskolai végzettségű  

 25 év alatti fiatal, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskereső 

 50 év feletti 

 GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérő, vagy legalább egy gyermeket 

egyedül nevelő felnőtt 

 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 

 több hónapja állás nélküli 

 megváltozott munkaképességű 

 roma nemzetiséghez tartozó 

 közfoglalkoztatott 

 inaktív (nincs munkaviszonya, nem tanul, nem regisztrált munkanélküli) 

Vas megyében jellemzően mozog a munkaerőpiac, de mégis nehéz álláshoz jutni, vagy 

megfelelő munkaerőt találni. A Vas Megyei Kormányhivatallal együtt valamennyi járás 

területén mentorok segítik azt, aki állást keres, munkahelyet váltana vagy vállalkozna; 

személyre szabott tanácsadásra van szüksége; munkáltatói igényeken alapuló, piacképes 

szakmát nyújtó képzésen venne részt vagy nem talál szakképzett, dolgozni akaró munkaerőt, 

vagy éppen szeretne támogatott foglalkoztatásban munkaerőt alkalmazni. 

 



A Vas Megyei Önkormányzat a megyében megvalósuló négy foglalkoztatási 

együttműködésből egy projektben konzorciumvezető, két projektben konzorciumi tag – 

projektmenedzsmentet lát el, valamint mind a négy projekt esetében működteti a megyei 

ernyőszervezeti koordinációt.  

A Vas megyében megvalósuló foglalkoztatási együttműködések, paktumok összehangolják 

tevékenységeiket, a megyében a minél eredményesebb forrásfelhasználásra, a munkaerő-piac 

és a munkáltatói oldal igényeinek minél nagyobb arányú kielégítésére törekednek. 

 

Határozati javaslat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP keretében megvalósuló foglalkoztatási együttműködésekről 

szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

Szombathely, 2018. szeptember 14. 
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