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1. Bevezetı gondolatok 

A Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége (Nonprofit Szövetség) 1992-ben 

alakult. Az alapítók célkitőzése, amely az idı során nem változott, az volt, hogy a humán 

szolgáltatások terén - mintegy hét éve ezen belül hangsúlyosabban a foglalkoztatáspolitikában 

– mőködı civil, nonprofit szervezetek számára érdekképviseletet, szervezett, komplex, 

koordinált érdekmegjelenítést nyújtson országos szinteken. A két esztendeje elindított 

szervezeti regionalizáció, kapcsolódva az államigazgatásban lezajló hasonló folyamatokhoz, 

lehetıvé tette, hogy újragondoljuk a Szövetség mőködési szisztémáját, és lehetıvé tegyük 

erıs regionális érdekképviseleti tagozatok létrejöttét. A szervezeti megújulásnak azonban csak 

akkor van legitimitása, ha a társadalmi szereplık, jelenlegi és leendı partnereink, 

együttmőködıink legtöbbje elfogadja ezt a törekvést, és egy-egy program mentén közös 

fellépésre látnak lehetıséget.  A jelenleg futó Compass (Iránytő) program erre nyújt alkalmat. 

Compass (Iránytő) Program – mit is jelent ez? A program szeretne irányt mutatni, olyan új 

irányt, ahol az együttgondolkodás felfedezésre váró színteréhez vezet az út. A program az 

ország leghátrányosabb helyzetben lévı észak-magyarországi régiójában tervezi kialakítani a 

társadalmi párbeszéd új, regionális fórumát annak érdekében, hogy a régió foglalkoztatási 

krízishelyzetében kedvezı folyamatok, változások indulhassanak el. Olyan partnerek 

kooperációja jöhet létre, amelyben a résztvevık komoly társadalmi legitimitásukkal a hátuk 

mögött tesznek javaslatokat foglalkoztatási, esélyegyenlıségi, területfejlesztési, 

gazdaságélénkítési programokhoz. Ezek megvalósulásuk esetén magukkal hozzák a 

foglalkoztatottság növekedését, az inaktívak számának mérséklıdését, a depresszív övezetek 

aktivitását. Olyan regionális léptékő együttmőködés alakul ki, amelyre még nem volt példa, és 

amelyben a program végén a következı partnerek szinergiája jön létre.  

1. civil szektor (mint kezdeményezı), ide értve a klasszikus civil (egyesület, alapítvány) és 

nonprofit szervezıdéseket a régióból,  

2. munkaadók szervezetei, 

3. munkavállalók képviselıi (a két oldalt a munkaügyi tanácsokban képviseletet adó 

szervezetek reprezentálják),  
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4 önkormányzatok (ide érteve a települési és területi önkormányzatokat, távlatosan a 

regionális önkormányzat), 

5. tudomány (a régió 5 felsıoktatási intézményének képviselete),  

6. egyház (a négy történelmi egyház képviselıi: vagy az egyházvezetık, vagy a szociális, 

foglalkoztatási területen érintett képviselıkön keresztül),  

7. az állam (a munkaerı-piaci szervezet: munkaügyi központ, képzı központ, munkaügyi 

felügyelıség - a fekete munka elterjedése miatt -, valamint szatellit intézményei: regionális 

tanács, regionális fejlesztési és képzési bizottság, regionális munkaügyi tanács). 

A kísérleti program megvalósítása során a platformban hét társadalmi szereplı, a 

foglalkoztatási helyzet áttekintése, javítása érdekében fogalmaz meg kezdeményezéseket, tesz 

javaslatokat, ideális esetben közremőködik a régió stratégiai céljainak újragondolásában.  

Az észak-magyarországi régió történelmi egyházainak szereplıi két szinten is érintettek: a 

tudomány oldalán (az egri és a sárospataki fıiskolák révén), valamint saját egyházi 

intézményeik, ill. saját fenntartású szociális-foglalkoztató szervezeteik révén. A kutatási 

szakaszban kérdıíveket és interjúkat (mélyinterjú és oral history-jellegő) készítünk olyan 

emberekkel, akik tudással, tapasztalattal rendelkeznek a társadalmi párbeszéd mőködésérıl a 

régióban, a rendszerváltoztatás utáni idıtıl. 

A régió kiválasztása mellett nem csak a gazdasági és szociális klíma, hanem a résztvevık 

programhoz való pozitív, nyitott, befogadó attitődje is szerepet játszott. Kiemelnénk ezek 

közük a Regionális Munkaügyi Tanács tisztségviselıinek felelıs, elıremutató hozzáállását, de 

a tudomány, az egyházak képviselıi is megfelelı empátiát mutattak. 

A Szövetség kezdeményezésére, szociális partnerek bevonásával (SZEF - MKKSZ, MSZOSZ 

- MEDOSZ) egy, a szociális dialógust fejlesztı kísérleti program elsı szakaszára, összetett, 

több komponensbıl álló kutatás lebonyolítására kapott támogatást a Társadalmi Párbeszéd 

Központtól (TPK). A TPK a Munkaerıpiaci Alap támogatásából teremtett forrást a Szövetség 

számára elképzelése elsı, kutatási szakászának lebonyolítására. Így a program kutatási 

szakasza 2009. január elsejétıl 2009. május 31-ig tart. 

A programon akkor kezdett el a Szövetség gondolkodni, mikor szembesült azzal, hogy sem a 

civil szervezetek, sem a társadalom további, megbonthatatlan talapzatát adó egyházi 
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szervezetek képviselıi, sem a tudomány sokszor nélkülözhetetlen kutatói nincsenek jelen az 

országos és regionális érdekegyeztetı, döntéshozó, döntés-elıkészítı fórumokban, 

testületekben. Ilyenek többek között: az Országos Érdekegyeztetı Tanács, a Munkaerıpiaci 

Alapot Irányító Testület, de ilyenek a Regionális munkaügyi Tanácsok, vagy a Regionális 

Fejlesztési és Képzési Bizottságok. De mások sem juthatnak szóhoz, hiszen a hagyományos 

alapokra épülı, a munkaadókat, a munkavállalókat képviselı szervezeteket magában foglaló 

egyeztetések, a Kormánnyal (önkormányzatokkal) kiegészülve nem érdekeltek a tripartit 

szerkezet megnyitására, multipartittá alakításában.

Ahhoz, hogy ez megváltozzon, nem lehet gyökerestül kitépni az eddig hellyel-közzel mőködı

szisztémákat, építeni kell a tradíciókra, a jól bevált gyakorlatokra, a bizalmi, a humán és 

kapcsolati tıkére. A cél eléréséhez ezért kísérletként kidolgoztunk egy programot, amely 

bebizonyíthatja, hogy a sokszereplıs érdekegyeztetés hatásfoka magasabb, mert legitimációja 

széles pilléreken nyugszik, partnersége erısíti a bizalmi infrastruktúra megroppant hálózatait.  

A program a tétje nagy, amellett, hogy a kutatási szakaszát májusig lezárjuk, szeretnénk a 

többi partnerrel egyetértésben a folytatáshoz pl. brüsszeli forrásokhoz folyamodni.  

A program a hazai szociális dialógus intézményrendszerét kívánja újragondolni, elsı

lépésként régiós szinten, bevonni olyan aktorokat, akik nincsenek jelen, vagy csak formális a 

meghívásuk, esetleg a delegálási rendjük kimunkálatlan (pl. OÉT, GSZT, ORFT, MAT, 

Regionális egyeztetı fórumok: RMT, RTT, RFKB - ezeknek mind van fragmentált módon 

legitimitásuk, melyet hosszú lenne kibontani és nem ennek a kutatásnak célja). 

Kiadványunk a tartalomjegyzékben feltüntetett elırehaladással eddigi eredményeinket 

foglalja össze olyan módon, hogy az egyes fejezetek, alfejezetek elıtt az olvasó, a 

felhasználó, vagy csak a leírtakban elmélyedni akaró számára módszertani útmutatásokat is 

adunk annak érdekében, hogy hasonló kezdeményezések is azonos talajon állva nyissanak új 

és új fejezeteket a társadalmi párbeszéd, a közösségi „beszéljük meg!” programjaikhoz, 

megfelelve a tudományosság alapkövetelményeinek. 
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2. A pályázat megvalósítása 

A program a leghátrányosabb helyzetben lévı észak-

magyarországi régióban tervezi kialakítani a társadalmi 

párbeszéd új, regionális fórumát annak érdekében, hogy a 

régió foglalkoztatási krízishelyzete javuljon. Olyan partnerek 

kooperációja alakulhat ki, amelyben a résztvevık komoly 

társadalmi legitimitásukkal a hátuk mögött egyeznek meg 

olyan javaslatokban, foglalkoztatási, esélyegyenlıségi, 

területfejlesztési, gazdaságélénkítési programokban, amelyek megvalósulása magával hozza a 

foglalkoztatottság növekedését, az inaktívak számának mérséklıdését, a depresszív övezetek 

aktivitását.  

Jelenleg a szociális dialógusnak makroszinten sincs olyan multipartit fóruma, amelyben a 

társadalmat alkotó legtöbb formalizáltan mőködı szereplı döntéseket hozhatna. A kísérleti 

program lehetıséget ad olyan együttmőködés kialakítására, amelyben a civil társadalom, a 

tudomány, a történelmi egyházak képviselıi az állami szakigazgatás, az önkormányzatok a 

munkaadói és munkavállalói érdekképviseletekkel egyenrangúan vehetnek részt egy régió 

életminıségének az alakításában.  

2.1 A szociális párbeszédrıl  

Az alábbiakban szociális párbeszéd gondolatáról, 

hátterérıl és intézményeirıl, a regionalizmusról, 

annak európai és hazai kialakulásáról, a civil 

szervezetek társadalomban betöltött helyérıl, végül 

az észak-magyarországi régióról szólunk. Tesszük 

ezt azért, hogy kísérleti programunkat megfelelı

társadalmi és földrajzi, igazgatási és szervezeti 

keretek közé helyezzük.  
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Gondolatok a társadalmi párbeszédrıl 

A "szociális párbeszéd" kifejezés az 1980-as évek közepén bukkant fel elıször az európai 

szóhasználatban, és eredeti értelmében a munkaadók és a munkavállalók csúcs-szervezetei 

közötti kétoldalú, szakterminológiával szólva bipartit párbeszédet jelentette. Késıbb a 

fogalom jelentése kiszélesedett, szinte győjtıfogalommá vált: mindazon formációkat, 

intézményeket értették alatta, melyek a munkaadók és munkavállalók intézményesített 

bevonására szolgáltak, beleértve a háromoldalú, azaz tripartit konzultációt és tárgyalásokat is. 

A civil szervezetek részérıl alapvetı kérdés, hogy hol vannak azok a közös pontok, ahonnan 

elindulva meg lehet teremteni a részvételi demokrácia, a társadalompolitikai stratégiai 

döntésekbe való beleszólás, véleményalkotás, a civil szervezeteken keresztül valóra váló, 

vagy ennek a lehetıségét megteremtı érdekartikuláció feltételeit? Mit tegyen a civil 

szervezet, ha nem szeretne a közvetlen demokrácia eszközeivel élni, akcionista módon 

fellépni, tüntetni, petíciózni, falragaszokkal, szórólapokon keresztül stb. tiltakozni? 

A társadalom megújulási készségének megerısítése és elegendı információhoz juttatása 

nélkül nem lehet "mélyebb rétegeket" bevonni a folyamatba. Enélkül viszont nincs sikeres 

uniós integráció, versenyképesség, társadalompolitika. Hiszen csak azzal a célkitőzéssel tud 

a társadalom egyes tagja azonosulni, amelynek elveit onnan ismeri, hogy kialakításába 

bevonták, véleményét meghallgatták, befogadták. Elmondható, hogy a szakadék leginkább a 

civil társadalom és a pártpolitika között van. A civil társadalmat szervezeti formában a civil 

szervezetek jelenítik meg, amely szervezıdések a negatív mintát közvetítıt a Parlamentben 

látják, ahol társadalmi egyeztetés nélkül születnek a törvények. Annak ellenére, hogy a 

1987. évi XI. Tv., a jogalkotási törvény szerint erre nem volna lehetıség. (A 

jogszabálytervezetek véleményezése: 27. § A Kormány elé terjesztendı jogszabálytervezetrıl 

véleményt nyilvánítanak: a) a miniszterek,b) a szabályozásban érdekelt országos hatáskörő

szervek vezetıi, továbbá c) az érdekelt társadalmi szervezetek és érdekképviseleti szervek.)

A pártpolitikából való kiábrándulással párhuzamosan újjáélednek, gombamód szaporodnak a 

civil szervezetek. Ezek beleszólást követelve az ügyek alakításába, vissza szeretnék szerezni a 

"nagypolitika" által erıszakosan, paktumszerő megegyezéssel elfoglalt területeket. A 

társadalomkutatók szerint az így kialakított elitvezérelt társadalmat fokozatosan felváltja az 

elitkihívó (civil) társadalom, amelyben számon kérhetik a politikai döntéshozók 

teljesítményét. A rendszerváltozás utáni eufória, az, hogy van egy demokratikus, többpárti 

parlamentünk, láthatólag megszőnt, a presztízse elveszett, napjainkban is erodálódik. Sokat 

dolgoztak rajta a képviselık, tegyük hozzá maliciózus módon. Van ugyan egy alkotmányos 
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jogrend, vannak intézmények, csak legtöbbször nem mőködnek demokratikusan. Ezt a 

mőködést kell keményebben civil kontroll alá vonni, és abban a pillanatban a politika hátrébb 

fog húzódni, átengedi a közbeszéd terepét, féltve megmaradt presztízsét.  A politikai kontroll 

eszköze a társadalmi dialógus, a szociális párbeszéd. 

Azonban a szociális dialógus, a társadalmi párbeszéd intézményrendszere folyamatosan 

átalakul. Az érzékelhetı változást tükrözi a benne résztvevık, vagy az ıket kialakítók 

politikai erejét, szándékát. Ugyanakkor az európai trendnek is igyekszik megfelelni, mikor 

olyan formákkal lép ki az érdekegyeztetési küzdıtérre, amelyek a tradicionális képleteket, a 

hagyományosnak mondható munkaadó-munkavállaló-kormány (önkormányzat) háromszöget 

– a szakzsargon alapján tripartit struktúrát - sokszögesíti, és közelít a „kerekasztal” 

eszméjéhez, ahol már nincsenek is sarkok, hanem mindenki egyenrangú félként és 

jogosítvánnyal fejti ki a véleményét, ad hangot az általa képviseltek szándékának. (Artúr 

király és hét lovagja a monda szerint az egyenlıséget és a testvériséget jelképezve ültek a 

legendás kerekasztal köré.) 

A helyzet történetiségét a parlamenti demokrácia 1990-ben kialakított intézményesülésébıl, a 

pártokra épített egykamarás parlamentbıl is lehetséges megközelíteni. Ekkor az Ellenzéki 

Kerekasztal mellett ülık döntésének következtében becsukódott a jogalkotás közvetlen ajtaja 

olyan, a társadalmat átszövı, tekintéllyel, legitimitással, támogatottsággal, erkölcsi tıkével 

rendelkezı szervezeti formák elıtt, mint a kamarák, az egyházak, a szakszervezetek, és 

mondanivalónk szempontjából fontos aktorként a civil szervezetek. 

A civil szervezetekrıl el lehet mondani, hogy a rendszerváltozás hajnalán még alig voltak 

láthatók, súlyuk, befolyásuk szinte kimutathatatlan volt. Tegyük hozzá, hogy a jogilag a 

megalakulásukat a 1989. évi II. törvény az egyesülésrıl tette lehetıvé. Sok víz folyt le azóta a 

társadalmi-gazdasági szerkezetátalakulás hömpölygı folyóján, miközben napjainkra 

jelentısen átalakult a társadalom szerkezete. A magyarországi kérdés az egyenlıtlenségek 

kedvezıtlen alakulásában tehát az, hogy a vissza nem fordítható egyenlıtlenségek hogyan 

befolyásolják a társadalmi mobilitást, vagy egyszerőbben, egyáltalán, a társadalmi javakhoz 

való jutás lehetıségét? Az egyenlıtlenségek miként befolyásolják közszolgáltatásokhoz, az 

oktatási rendszerhez, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, miként segíthet egyáltalán 

e két fı alrendszer az érintetteken? Én ennek megállításában, visszafordításában milyen 

módon vehetnek részt a civil kezdeményezések, a harmadik szektor? 
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A társadalom átalakulásával, a szociális szükségletek növekedésével párhuzamosan azonban a 

civil szektor megerısödött. Nem csak a szervezetek számát, hanem vállalt, legtöbb helyen 

már nélkülözhetetlen, filantróp tevékenysége, immár makrogazdaságilag is kimutatható, 

értékelhetı gazdasági szerepvállalása, mindebbıl következıen társadalmi befolyása, 

akkumulálódott társadalmi tıkéje miatt. 

A társadalom-politikai érdekegyeztetés megkövesült alakzatai azonban mit sem változtak, 

még a sőrő politikai viharok hatására sem. 

Az európai szociális dialógusnak sokféle formája létezik, a bipartit, kétoldalú (ágazati) 

szinttıl a tripartit, háromoldalú, (a munkaadókat, a munkavállalókat és a kor-

mányt/önkormányzatokat egymás mellé ültetı) formáktól a multipartit, a civil, egyházi 

szervezetek, önkormányzati és más szakmai szövetségek számára terepet biztosító 

megjelenésekig. 

Ezek mellett egyre jelentısebb a szerepe az „önkéntes” együttmőködéseknek és 

harmonizációnak, elsısorban az ún. nyílt koordináció (Open Method of Co-ordination) 

keretein belül. Ezt az együttmőködési formát hivatalosan a 2000 márciusában tartott 

lisszaboni Európai Tanács vezette be a „lisszaboni stratégia” támogatására, melynek kettıs 

célkitőzése az európai versenyképesség és a szociális biztonság növelése. Ebben a nyílt 

koordinációs folyamatban a tagállamok és a Bizottság – civil szervezetek bevonásával – 

közösen határozzák meg az elérendı fı célokat. A tagállami politikákat folyamatosan 

figyelemmel kísérik meghatározott indikátorok alapján, és a tagországok a különbözı

jelentések segítségével „tanulhatnak” egymástól. A folyamatban a részvétel önkéntes (ezzel a 

tagállami szuverenitás illúziója nem sérül), ám jelentéseket és akcióterveket készíteni 

kötelezı, és a normatív célkitőzések – melyek az „európai szociális modell” szerves részét 

képezik – mindenki számára iránymutatóak. A nyílt koordináció fı szociális területei a 

foglalkoztatás (Európai Foglalkoztatási Stratégia), a társadalmi befogadás (social inclusion) és 

a társadalmi kirekesztıdés elleni küzdelem, illetve a szociális védelem (a nyugdíj- és 

egészségügyi rendszerek modernizációja). 

A politikai pártok is foglalkoztak a civil szervezetek társadalom- és szak-politikaformáló 

szerepével. A legutóbbi választás pártprogramjait figyelembe véve a jelenlegi parlamenti 

pártok az alábbiakat vetették papírra: 
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A szociális dialógusról és a civil kapcsolatokról a 2006-os pártprogramokban 

MSzP SzDSz  Fidesz  MDF 

- A civil szervezetek, 
közösségek 
nélkülözhetetlenek az 
összetartó 
társadalomban. 
Fejlesztjük és 
korszerősítjük a civil 
szervezetek
mőködésének jogi és 
pénzügyi feltételeit. 
Tiszteletben tartjuk a 
civil szervezetek 
autonómiáját és politikai 
függetlenségét.   
- Egyetértéses 
demokráciát akarunk, 
olyat, ahol megvalósul a 
hatalom megosztása, 
ahol mőködnek a 
társadalmi párbeszéd 
intézményei; ahol a 
hatalmon lévık 
döntéseikbe bevonják a 
civil társadalmat és az 
érdekképviseleteket.   
- Új alkotmányt 
készítünk. A 
demokratikus 
jogállamiság kereteinek 
pontosítása, valamint a 
korszerő
államszervezetre 
vonatkozó 
követelmények 
megjelenítése érdekében 
szükségesnek tartjuk a 
széles körő társadalmi 
konszenzuson nyugvó új 
alkotmány elfogadását. 
Az új alkotmány magá-
ban foglalja az érdek-
egyeztetés és a társadal-
mi párbeszéd intézmé-
nyeit. 

- Minden 
társadalompolitikai 
elgondolás 
megvalósulásának 
garanciája a civil 
kontroll megléte, ezért 
fontos, hogy a döntések 
s a döntés-elıkészítés 
nyilvános legyen. A 
döntések 
végrehajtásának 
garanciája az 
intézményrendszerek 
átláthatósága és az 
állami pénzek 
követhetısége.   
- Ellenezzük a 
szólásszabadság 
csorbítását, szélesítjük a 
közügyek vitatásának 
szabadságát, védjük az 
internet szabad 
kommunikációs terét az 
állami eszközökkel való 
korlátozással szemben.   
- A civil kontrol úgy 
valósuljon meg, hogy a 
döntések nyilvánosak, az 
intézmények átláthatóak, 
az állami pénzek 
követhetıek legyenek.  

- 3,2 millió honfitárs 
részvételével 
lezajlottak: a Nemzeti 
Petíció, a Nemzeti 
Konzultáció, a 
Gazdasági Konzultáció, 
a Budapest Fórum, az 
Ország-értékelı
beszélgetések, az 
Ország-építı
találkozók. Ezeken 
minden megjelent civil 
szervezet kifejthette a 
véleményét, amelyeket 
a Párt Programja 
tükröz. 
- Párbeszédet és közös 
döntést igénylünk és 
valósítunk meg. 
Az elmúlt évek 
legnagyobb hibája: a 
kormány átgázolt 
mindenkin. Nem 
hallgatott senkire, se az 
egyesületeire, se az 
állampolgárokra. 
Szembe ment 
mindenkivel, és nem 
állt szóba senkivel.   

- A Második Nemzeti 
Fejlesztési Tervet (NFT2) 
a reálszféra, a gazdasági 
érdekképviseletek, illetve 
a gazdasági kamarák 
bevonásával kell 
kidolgozni, végrehajtani. 
Szakmai egyeztetı
fórumok felállítását 
kezdeményezik. 
Ugyanakkor be kívánjuk
vonni a civil 
szervezeteket a
döntéshozatalba. 

- Az autonóm civil 
társadalom 
megerısítésére van 
szükség. Szorosan együtt 
kívánunk mőködni a 
hazai és a nemzetközi 
civil szervezetekkel a 
döntések elıkészítésében, 
a döntéshozatalban is. 
Ennek érdekében 
módosítani kívánjuk a 
lobbi-, a jogalkotási-, 
valamint a választási 
törvényt. Civil 
szervezeteknek 
költségvetési forrásokra 
van szükségük a 
kapacitásaik 
fenntartásához, 
bıvítéséhez.   
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2006-ban elkészült a második civil stratégia, mely a Kormányzati civil kapcsolatok 

fejlesztésének irányelvei címet kapta és jelentıs társadalmi vita után került elfogadásra. 

A stratégia (jelen szóhasználat szerint irányelv) öt pillérre épül:  

1. pillér A társadalmi részvétel eszközrendszerének fejlesztése 

(Az együttmőködési mechanizmusok, fórumok és kommunikációs csatornák folyamatos 

mőködtetése, a partnerség erısítése, az érdekegyeztetés kiszélesítése, civil delegáltak az 

érdekegyeztetı, szakmai testületekbe, nyitottság a kormányzat – civil szektor közötti 

megállapodás megkötésére)  

2. pillér A jogi környezet felülvizsgálata és szükség szerinti átalakítása 

(Nyilvántartások, adatbázisok, szervezeti kataszter, projekt atlaszok, egységes 

terminológia, az önkéntes tevékenység segítése, 

közhasznúsági minısítés áttekintése, az SZJA 1 %-ra vonatkozó beszámolók, valamint 

közhasznúsági jelentések közzétételének egyszerősítése 

3. pillér A civil szervezetek hatékony mőködésének elısegítése 

Évenkénti teljes körő nonprofit statisztikai adatfelvétel, nonprofit speciális ismeretek 

oktatása, tananyagok és tankönyvek, taneszközök fejlesztése, kutatások támogatása, 

eredményeik hasznosítása 

4. pillér Az állami támogatások pályázóbarát elemeinek megteremtése 

A közpénz-felhasználás szigorú követelményeit össze kell egyeztetni az egyszerőbb, 

kevésbé bürokratikus, pályázóbarát eljárásokkal, a civil szervezetek támogatását 

szolgáló állami források pályázati keretben kerüljenek elosztásra, a központi 

költségvetés forrásaiból pályázati támogatást elnyerı civil szervezetek egységes 

nyilvántartása, a magánadományozás ösztönzése, elektronikus pályáztatás rendszerének 

bevezetésére, a mőködési tapasztalatok birtokában indokolt a Nemzeti Civil 

Alapprogram szerkezetének koncepcionális áttekintése, az eljárási szabályok szükség 

szerinti módosítása.  

5. pillér Az állami és önkormányzati közfeladat-ellátásban a civil szervezetek 

részvételének elısegítése 

Az államnak szüksége van közfeladatai magas szintő ellátásához a civil szektor erıforrásaira 

(humán, szellemi, anyagi, technikai, eljárási és információs értelemben egyaránt). Ezért 

minden szinten elı kell segíteni a civil szervezetek állami és önkormányzati közfeladat-
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ellátásban történı részvételét;  a szervezeti kapacitás növelés, szolgáltatói szerephez való 

alkalmazkodás segítése, a közfeladatok ellátása terén az állami - civil együttmőködés 

fejlesztése igényli a civil részvétel elıtt álló jogi, eljárási, adminisztrációs, anyagi és technikai 

akadályok lebontását, s az együttmőködésekhez szükséges információs, szervezeti, 

intézményi és eljárási feltételek, segítségek biztosítását. 

Általánosságban megállapítható, hogy az Irányelvekben foglaltak megfelelnek a nonprofit 

szervezetek és a kormányzat közötti kapcsolatok új alapokra való helyezéséhez. 

A kormányzat ezúttal nem a kormányzat egészére vonatkozó stratégiát alkot, hanem 

irányelveket határoz meg. Ennek elfogadása után az ágazati minisztériumok felelıssége és 

feladata, hogy az irányelvekben megfogalmazottak szerint ágazati szintő intézkedési terveket 

készítsenek. 

Ha összehasonlítjuk a 2002-es „stratégiát” és a 2006. évi irányelveket, láthatjuk, hogy jelentıs 

átfedések találhatók bennük, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy 2002. óta az elképzelésekbıl csak 

kevés realizálódott. 

2.2 Regionalizmusról 

Ha Európának lenne vallása, az a 

regionalizmus lenne – mondta 

Michael Lake, neves politikus. A 

regionalizmusban ragadhatók meg 

ugyanis legközvetlenebbül az unió 

alapértékei: a szubszidiaritás, a 

partnerség, a szolidaritás. A fenti 

képen láthatjuk az unió régiós 

szerkezetét, pirossal azokat a 

területeket, amelyek a kohéziós 

politika célterületei. Ez a politika 

segíti az elmaradott területek 

felzárkóztatását, a leszakadás megállítását, visszafordítását, az ott élık életminıségének 

javítását. A régió alatt egyedi sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket 

magában foglaló s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet értünk. A régiók 
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létrejöhetnek politikai okok következtében, amikor egy adott állam területén belül, az állami 

feladatok dekoncentrálására (ekkor a végsı döntést nem engedi ki a kezébıl), vagy 

decentralizálására (ebben az esetben teljes mértékben átruházza a döntési kompetenciákat), a 

különbözı közigazgatási funkciók elosztására földrajzilag elhatárolt területi egységeket - 

tartomány, megye, járás - alakítanak ki. Gazdasági okok is hozzájárulhatnak a régiók 

kialakulásához. A kulturális értékek azonossága (regionális identitás), azok alkotóelemeinek 

fenntartása, szintén meghatározója lehet valamely területi egységnek. S végül a fejlesztés, a 

jövıépítés érdekében is lehatárolhatnak területi egységeket, amelyek a sajátosságaik - pl. 

általános elmaradottság, ágazati válság, munkanélküliek magas aránya, egyoldalú gazdasági 

szerkezet stb. - miatt, egységes megújításra szorulnak. Ez a lehatárolás azonban már 

legtöbbször kötıdik a közigazgatási határokhoz  

A XXI. századba lépı európai kontinens egyik meghatározó folyamatának az egységesülés 

tekinthetı. Az új tagállamok és a társult országok mennyiségi és minıségi szempontból 

egyaránt a korábbiaktól eltérı feladatokat hordoznak a politikai és a gazdasági 

együttmőködésben. Az egységes közösségi politikában a szolidaritás, a méltányosság és az 

igazságosság elvén nyugvó, a területi kohéziót erısítı és a regionális különbségeket mérséklı

fejlesztési célkitőzéseket kell a versenyképességet fokozó, innovatív intézkedésekkel 

harmonizálni. A két fejlesztési paradigma összehangolásának meghatározó színtere a régió, 

hisz a termelési tényezık, a humán erıforrások és a természeti környezet 

"finomszerkezeteinek" összeillesztéséhez, a demokratikus hatalomgyakorláshoz és a 

társadalomfejlesztés programozásához ez a térbeli keret tőnik a legoptimálisabbnak. A 

nemzeti kormányzati szint funkciói átrendezıdnek, egyre több döntési jogosítványt 

decentralizálnak. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy 

az elmúlt évtizedben az európai fejlıdés 

egyik sajátossága a hatalom regionális 

szerkezetének megszilárdulása, a 

regionalizmus volt. Magyarországon

sem alulról építkezve, sem felülrıl 

kezdeményezve nem jöttek létre valós 

gazdasági, vagy politikai szerepet 

betöltı régiók. Igaz, az Európai 
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Unióban is vontatottan bontakoznak ki az Európai Unió központi statisztikai szervezete 

(Eurostat) által még 1988-ban kidolgozott területi statisztikai rendszernek (NUTS) megfelelı

régiók, pedig az EU gazdaságpolitikájában mindig szerepet játszott a regionális szemlélető

gazdaságfejlesztés, melynek alapvetı célja az EU régiói közötti együttmőködés hasznosítása, 

illetve fejlettségi szintekben meglévı különbségek közelítése volt. A hazai regionalizáció 

kibontakozását több más mellett, mint például a világos célrendszer, a tisztánlátás hiánya – 

mármint, ami a regionalizáció versenyképességbeni szerepét illeti – fıleg a történelmileg 

kialakult erıs megyerendszer akadályozza. A tervezési-statisztikai régiók megfelelnek az 

NUTS II szintnek. Magyarország hét tervezési-statisztikai régióra osztását 1999-ben végezték 

el az 1999. évi XCII. törvény értelmében, ami az 1996. évi XXI. törvény módosítása. A régiós 

felosztás elsısorban az Európai Unió statisztikai alapon (NUTS1) nyugvó támogatási rendszer 

miatt jött létre. Bár a kormány kidolgozott egy törvényjavaslatot a megyerendszer régiókkal 

való felváltására 2006-ban, ennek hiányzott a szükséges országgyőlési támogatottsága. 

A local administrative units (nem használt magyar megnevezésével: helyi közigazgatási 

egységek), rövidítve LAU-ként is ismert beosztás két szintre, a LAU 1-re (korábban NUTS 4) 

illetve LAU 2-re (korábban NUTS 5) tagolódik. 

                                                
1

Az Európai Unió egységes statisztikai rendszere a NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques).
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Az egy fıre esı GDP a közösségi átlag százalékában az egyes régiókban 

(EU-27= 100%) 

Forrás: Eurostat 

Az észak-magyarországi régióról

Régió neve 
Terület

(km²) 
Népesség 

Népsőrőség

(fı/km²) 
Megyék 

Megyei jogú 

városok 

Észak-

Magyarország 
13 428 1 289 000 96 

Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Heves, Nógrád 

Miskolc, Eger, 

Salgótarján 

Az észak-magyarországi régió Magyarország észak-keleti részén helyezkedik el, Borsod-

Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyét öleli föl, központja: Miskolc. A régió északon 

Szlovákiával, keleten pedig Ukrajnával határos. A régió területe 13 429 km2, amely az ország 

   1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  2003  2004  

Magyarország 51.1  51.0  52.1  53.5  54.3  56.6  59.6  61.8  63.4  64.0  
Közép-
Magyarország  

73.8  74.9  77.7  79.0  82.1  87.6  94.1  101.0 101.3 101.6 

Közép-
Dunántúl  

46.3  46.8  50.0  52.4  50.9  55.3  56.3  54.7  59.2  61.1  

Nyugat-
Dunántúl  

52.7  53.6  54.8  59.1  62.4  64.7  63.1  64.3  69.0  66.8  

Dél-Dunántúl  41.7  40.8  40.5  41.3  42.2  42.3  44.0  45.2  45.5  45.6  
Észak-
Magyarország 

37.2  35.2  35.1  36.3  36.0  36.5  38.8  39.5  40.9  42.5  

Észak-Alföld  36.5  35.9  36.0  36.2  34.8  36.0  39.6  39.9  41.8  41.9  
Dél-Alföld  42.5  41.4  40.6  40.8  40.5  40.4  42.3  42.7  43.2  44.2  
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területének 14,4%-át teszi ki. Terület és népesség tekintetében a régió a negyedik helyen áll 

Magyarországon. Észak-Magyarország földrajzi és természeti adottságai alapján az ország 

egyik legváltozatosabb régiója. Területén találkozik az Északi-középhegység és az Alföld. 

Ásvány- és nyersanyag vagyona közül építıanyagban való gazdagsága, valamint jelentıs 

lignittelepei emelhetık ki. A régió jelentıs ökológiai potenciállal rendelkezik, természeti 

kincseinek tárházát a gyógyvíz-, hévíz- és ásványvízforrások bıvítik.  

 Az észak-magyarországi régió feltehetıen középtávon is a magyar regionális politika egyik 

elsı számú célterülete marad. A korábbi beavatkozások hatásainak mérlegelése, a térség belsı

adottságai, valamint a térséggel szembeni országos elvárások lehetıségei mentén kell 

megfogalmazni a régió felzárkóztatási programját. A régió természeti erıforrásainak jelentıs 

része (barnaszén, vasérc) leértékelıdött, mások (réz, nemesfém) kiaknázása a nemzetközi 

gazdasági lehetıségektıl függ. A régió piac- és versenyképes természeti erıforrásai részben 

az építıanyag-iparhoz, részben pedig az erdıgazdasághoz, valamint a turizmushoz 

kapcsolódnak.  

Az észak-magyarországi régió egyike volt Magyarország azon területeinek, amelyek a XIX. 

század végén és a XX. század elején meghatározó szerepet játszottak az ország iparának, 

vasútépítésének és kereskedelmének fejlıdésében. A régiót alkotó vármegyékben (Abaúj-, 

Zemplén, Borsod, Gömör és Kishont, Heves, Nógrád és Hont) több, gyorsan fejlıdı ipari 

központ és jelentıs iparvállalat mőködött, amelyek nemcsak ezen országrész, de az egész 

ország gazdasági fejlıdése motorjainak számítottak. A terület fejlıdése lassult, és az itteni 

iparvállalatok komoly nehézségekkel kerültek szembe 1920 után, amikor gyakorlatilag 

teljesen megszakadtak a Cseh-Szlovákiához került területekkel való – hajdan virágzó – 

gazdasági kapcsolatok. 

A XX. század végére az ipari leépülés és a transzformációs visszaesés eredményeként 

gyökeresen megváltozott a térség gazdaságának helyzete. A XXI. század elején az észak-

magyarországi régió több gazdasági mutató szerint is Magyarország elmaradott és lemaradó 

területeihez tartozik. A ’90-es évek transzformációs visszaesése e régiót több szempontból is 

erıteljesen érintette: az ipari és a mezıgazdasági termelés jelentıs visszaesése iparágakat és 

az ıket kiszolgáló cégcsoportokat sodort el, miközben nagyfokú társadalmi átalakulás ment 

végben a térség munkaerıpiacán. Mindezt pedig a térségen belüli társadalmi különbségek 
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mélyülése és a régión belül a leszakadó és fejlıdı térségek, település csoportok jól 

kirajzolódó elkülönülése kísérte. 

Kézenfekvı a kérdés ezek után: milyen hatásokkal és fejlıdési lehetıségekkel kell számolni a 

jövıben az észak-magyarországi régióban? 

Észak-magyarországi régió ÚMFT-hez (2007-20013) illeszkedı Operatív Programjában (OP) 

megfogalmazottak alapján: 

Az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program átfogó célja: 

A régió gazdasági versenyképességének javítása, miközben mérséklıdnek a régión belüli 

területi, társadalmi-gazdasági különbségek. 

A stratégiai cél eléréséhez specifikus célok megvalósulására van szükség:  

1. A gazdaság helyi erıforrásokat, együttmőködéseket kihasználó 

versenyképességének javítása;  

2. A turizmus jövedelemtermelı képességének fejlesztése;  

3. A társadalmi kohézió erısítése és vonzó gazdasági-, lakókörnyezet kialakítása. 

Prioritási tengelyek 

1.Versenyképes helyi gazdaság megteremtése (14,7 mrd Ft) 

2.A turisztikai potenciál erısítése (63,2 mrd Ft) 

3.Település-rehabilitáció (97,9 mrd Ft) 

4.Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése (68,4 mrd Ft) 

5.Térségi közlekedés fejlesztése (27,4 mrd Ft) 

6.Technikai segítségnyújtás (10,1 mrd Ft) a program céljainak teljesítése 

érdekében. 

  

Az észak – magyarországi régió fejlesztési stratégiája (2007-2013) szerint a régió küldetése: 

A cél egy olyan társadalmi–gazdasági–környezeti térszerkezet létrejötte, amely tartósan 

biztosítja regionális versenyképességünket, kiegyensúlyozott településrendszerre épül, 

szervesen és hatékonyan illeszkedik az európai térbe. A közszolgáltatások és az 

életkörülmények tekintetében a régión belül mérsékli vagy megszünteti az elfogadhatatlan 

területi egyenlıtlenségeket.
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Jövıképe:

� versenyképesség a gazdaság legjelentısebb szektoraiban, földrajzi és társadalmi 

adottságaink kihasználásával 

� folyamatosan és jelentısen fejlıdı infrastruktúra 

� élhetı környezet és megfelelı szintő javuló életminıség biztosítása 

� teljes nyitottság a szomszédos régiók, országok, az Európai Unió és a világ felé  

A célkitőzések megvalósítása során összehangolt fejlesztéseken keresztül meg kell teremteni 

az egyensúlyt a régió társadalmi-gazdasági centrumai és a perifériái között.  

Hátrányos helyzetőek a régió munkaerıpiacán2: 

A regionális adatok továbbra is jelentıs területi eltéréseket mutatnak a nyilvántartott 

álláskeresık számának az alakulását tekintve. Májusról júniusra minden régióban, s kettı

kivételével minden megyében csökkent az álláskeresık száma (a kivételek Borsod-Abaúj- 

Zemplén megye, ahol kisebb növekedés, valamint Komárom-Esztergom megye, ahol 

stagnálás volt megfigyelhetı). Egy év alatt: Nyugat-Dunántúlon csökkenésrıl (-2,7%), 

Közép-Magyarországon lényegében stagnálásról (+0,7%) beszélhetünk, míg Dél-Dunántúlon 

(+4,0%) és Észak-Alföldön (+5,4%) az átlagnál jóval kedvezıtlenebb dinamika érvényesült. 

A pályakezdık számának alakulását tekintve még nagyobb különbségek mutatkoznak. Míg 

Közép-Dunántúlon (-6,5%) és Közép-Magyarországon (-1,5%), csökkent a pályakezdık 

száma egy év alatt, addig Észak-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon kisebb, Észak- 

Alföldön (6,8%) és Dél-Alföldön (7,9%) viszont az átlagost meghaladó mértékő növekedést 

figyelhetünk meg. Összességében a pályakezdı álláskeresık a kedvezıtlenebb munkaerıpiaci 

helyzető régiókban vannak jelen nagyobb arányban az összes álláskeresı között. Míg arányuk 

Közép-Magyarországon 3,3%-ot tett ki júniusban, addig Észak-Alföldön, 10,9%, Észak-

Magyarországon 10,6% ez az arány. 

A megyék közül a legtöbb nyilvántartásba 

belépı pályakezdı Borsod-Abaúj-Zemplénben 

(990 fı), majd Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében (714 fı) volt. 

                                                
2 Az ÁFSZ statisztikai adatközlései alapján 
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A nyilvántartott álláskeresıknek a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya 9,4% 

volt június végén, változatlanul igen nagy régiók közötti szóródással. Legrosszabb mutatóval 

Észak-Magyarország és Észak-Alföld (16,9% illetve 16,5%) rendelkezett, míg a legkisebb 

relatív mutatót Közép-Magyarországon (3,5%) mérték. Továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye mutatója a legkedvezıtlenebb 21,3%-os értékkel, ám megyéken belül is igen nagyok a 

különbségek. 

Nyilvántartott álláskeresı a régióban: 88 346 fı

Ebbıl: 

Álláskeresési járadékos: 12 055 fı

• Álláskeresési segélyben részesülık száma: 5 585 fı

• Rendszeres szociális segélyben részesülık száma: 40 855 fı

• Pályakezdık: 9 386 fı

• Alacsony iskolai végzettségőek (8 általános és alacsonyabb): 43 469 fı

• Nyilvántartásba belépı: 9 326 fı

• 45 év felettiek: 26 907 fı
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• Megváltozott munkaképességő munkanélküliek, közöttük fogyatékossággal élık: 

2 901 fıA munkaügyi központhoz beérkezett létszám leépítési bejelentések által 

érintett létszám: 821 fı

• A bejelentett álláshelyek száma: 3 606 

A cigány/roma népesség3ebben a régióban meghatározó etnikai arculatot kölcsönöz a 

társadalmi térnek, ezért a róluk megismerhetı társadalomstatisztikai alapadatot külön 

ismertetjük: 

Ebbıl magát cigány (roma, beás, romani) való 

Térség 

Népesség 

összesen 

Nemzetiséghez 

tartozó 

kulturális 

értékekhez, 

hagyományokhoz 

kötıdık 

Anyanyelvét érti, 

használja 

Magyarország 10 198 315 190 046 129 259 48 685 

észak-magyarországi 

régió 1 290 392 66 829 38 975 4 261

                                                
3 A 2001. évi makrocenzus alapján 
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A régió térszerkezetét a kistérségekkel lehet tovább tagolni

Észak-Magyarország kistérségei (zárójelben a 2005.január 1-i szerinti lakónépességi adatok): 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye

Heves megye Nógrád megye

• Abaúj–Hegyközi 

kistérség (15 558) 

• Bélapátfalvai kistérség 

(13 739) 

• Balassagyarmati kistérség

(42 581) 

• Bodrogközi kistérség 

(18 384) 

• Egri kistérség (79 484) • Bátonyterenyei kistérség

(26 319) 

• Edelényi kistérség 

(36 299) 

• Füzesabonyi kistérség 

(38 040) 

• Pásztói kistérség (33 641) 

• Encsi kistérség (24 251) • Gyöngyösi kistérség 

(77 773) 

• Rétsági kistérség (25 795) 

• Kazincbarcikai kistérség • Hatvani kistérség • Salgótarjáni kistérség (68 070) 



23

(64 077) (53 952) 

• Mezıcsáti kistérség 

(15 048) 

• Hevesi kistérség 

(36 481) 

• Szécsényi kistérség (20 095) 

• Mezıkövesdi kistérség 

(44 565) 

• Pétervásárai kistérség 

(23 287) 

• Miskolci kistérség 

(274 840) 

  

• Ózdi kistérség (74 283)   

• Sárospataki kistérség 

(27 146) 

  

• Sátoraljaújhelyi kistérség 

(24 632) 

  

• Szerencsi kistérség 

(45 006) 

  

• Szikszói kistérség 

(19 586) 

  

• Tiszaújvárosi kistérség 

(33 616) 

  

• Tokaji kistérség (14 563)   

összesen: 731 784 322 756 216 501 

A térségre fokozatosan igaz, hogy a civil egyeztetı fórumok nem képesek betölteni 

funkciójukat, ha bezárkóznak, ha nem keresik a partnerséget más társadalmi szereplıkkel. Ha 

jól érzékeljük, akkor a kezdeményezést a civil oldalnak szükséges megtenni, mert a többi 

szereplı érdekei nem feltétlenül harmonizálnak egy sokoldalú partnerségben való részvétellel. 

Ennek oka egy korábbi felmérésben részt vett nonprofit szervezetek szerint a többi oldal 

passzivitása, ill. szerintük nem is igazán akarják bevonni a civil szférát sem a döntéshozatalba, 

sem a tervezésbe. Tapasztalataink szerint ez nemcsak kistérségi, hanem regionális, sıt országos 

szinten is igaz. Hasonló a helyzet a törvényalkotásba való bevonást illetıen – gyakran nem 

veszik figyelembe a civil szervezetek véleményét, módosító javaslatait. Több politikus is úgy 

látja, hogy hosszú távon mindenképpen meg kell teremteni a civil szervezetek valódi, tartalmas 

közremőködését a foglalkoztatáspolitika, a vidékpolitika, a területfejlesztés intézmény-

rendszerében, ez azonban a civilek részérıl is igényli szerepük, lehetıségeik újragondolását, 

mert most még általában a saját szervezetüket, s nem a helyi civil társadalom érdekeit 

képviselı civil szereplıkkel találkoznak. 
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A szociális gazdaság szervezeteinek érdekérvényesítı képessége a szektor méretei között 

egyelıre meglehetısen kezdetleges, a civil szervezetek lobbitevékenységével kapcsolatban 

azonban néhányan megállapították, hogy a (legnagyobb) civil szervezeteknek már sikerült 

elérniük, hogy országos szinten a döntéshozók szóba álljanak velük, ám helyi szinten ez még 

nem jellemzı. Általános probléma, hogy nincs érdemi párbeszéd az egyébként azonos célokért 

(pl. magas színvonalú szociális ellátás biztosítása, a szociális és munkaügyi szolgáltatások 

integrációja, stb.) küzdı állami, önkormányzati, nonprofit és forprofit szolgáltatók között, s 

hasonlóképpen csak „elbeszélnek” egymás mellett az érintettek, amikor a közfeladatok, 

közszolgáltatások rendszerének átalakításáról van szó. 

2.3. A tervezett komplex kísérleti program elemei 

2.3.1. Kutatás 

2.3.1.1. A kutatási téma megfogalmazása 

Egy olyan együttmőködési forma támogatási és fejlesztési lehetıségének feltárása, mely 

egyidejőleg elısegíti egy rugalmas és hosszútávon mőködtethetı párbeszéd platform 

kialakítását, valamint a tapasztalatok beépítését egy új típusú társadalmi párbeszéd platform 

kialakítását az észak-magyarországi régióban. Az együttmőködések feltárása a 

rendszerváltozástól napjainkig, ezek típusai, története, hatásai a régió térségeiben, elsısorban a 

foglalkoztatási és szociális területen.  

2.3.1.2. A kutatás célja 

Az érintett régióban az elmúlt idıszakban folyamatosan növekszik a munkanélküliség 

nagysága, miközben a foglalkoztatás bıvülése nem tapasztalható. Az Európai Unióhoz történı

csatlakozásunk óta erre a területre is jelentıs források allokálhatók. Az Unió alapelve az 

együttmőködés, a partnerség. Általános probléma, hogy nincs érdemi párbeszéd az egyébként 

azonos célokért (pl. munkanélküliség enyhítése, új munkahelyek teremtése) küzdı állami, 

önkormányzati, nonprofit és forprofit szolgáltatók között, s hasonlóképpen csak „elbeszélnek” 

egymás mellett az érintettek, amikor a közfeladatok, közszolgáltatások rendszerének 

átalakításáról van szó. 
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Kutatásunk során igyekszünk feltárni, hogy milyen a partnerségi viszonyok alakultak ki a 

szervezetek között, mi jellemzi a szektoron kívüli kapcsolatokat, milyen a nonprofit 

szervezetek részvétele a helyi fejlesztésben. Feltárjuk, mennyire lehet építeni a régióban az 

önkormányzatok, a munkaügyi szervek, a nonprofit szervezetek, a tudomány, a vállalkozói 

szféra partnerségére, az együttmőködésre a helyi közösségekben, a gazdaságban, a 

területfejlesztésben. Továbbá milyen lehetıséget látnak a felmérésben résztvevı politikusok, 

gazdasági érdekképviseletek, finanszírozó szervezetek, szakmai szervezetek képviselıi egy új 

típusú párbeszéd kialakításában. 

A társadalmi szolidaritás, a helyi közösségekben lévı együttmőködési készség tekintetében 

elég vegyes a kép Magyarországon, általános vélemény, hogy nagyon gyenge, nem lehet rá 

építeni. A vidéki közösségekben még mindig sokkal erısebben érezhetı az összetartás, mint a 

városokban, a régiók e tekintetben pedig még kialakulatlanok, hiszen régiós öntudat, régiós 

felelısségérzet nem alakult ki. A szolidaritás hiánya számos esetben gazdasági hátrányokat, 

jóléti veszteséget is okoz. A régiós szereplıknek sokkal tudatosabban kell nemcsak saját 

maguk, hanem egész térségük érdekeit is képviselniük kell, ezzel szemben inkább jellemzı a 

széthúzás, mint az összetartás. Az esetek többségében nem a széthúzás, hanem az „egymás 

nem ismerete” dominál. Legyen szó bár közös feladatokról, érdekekrıl, hatékonyságról, jogi 

szabályozással legfeljebb csak kikényszeríteni lehet települési önkormányzatok és helyi 

aktorok együttmőködését, mely ráadásul politikai és személyes ellentétekkel terhelt. Az elmúlt 

évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a támogatási lehetıségek reményében rá lehet bírni az 

helyi szereplıket arra, hogy együttmőködjenek, persze, ez egyfajta kényszer, hiszen ha nem 

mőködik együtt, nem kap forrást. Ezért az anyagi támogatás megszőnése egyben az 

együttmőködés végét is jelenti, de az eltelt idı alatt talán kialakul egyfajta bizalmi kapcsolat, 

melyre a késıbbiekben lehet építeni.  

A kooperáció egyik legnagyobb gátja, hogy a régiók létrehozásától függetlenül változatlan 

maradt a megyeközpontú szemlélet.  

Meggyızıdésünk, hogy az ÚMFT alappilléreit – a foglalkoztatási növelését és a gazdasági 

versenyképesség erısítését – nem lehet megvalósítani anélkül, hogy az összes aktor 

részvételével ne alakuljon egy megfelelı keretek között mőködı együttmőködési platform.  

  

Jelen vizsgálat kiemelt célkitőzése a régió megyei szintő együttmőködések sajátosságainak 

feltárása, valamint, hogy bemutassa a kialakult mőködı, vagy már nem mőködı

együttmőködések életképességének területi eltéréseit. Éppen azért, hogy fenti célokat 
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megvalósíthassuk egy alapkutatást érdemes elvégezni, mely feltárja az eddig tapasztalatokat, 

elemzi a kudarcok okait, kiemeli a jó gyakorlatokat. Az eredmények ismeretében megkezdhetı

egy kísérleti program kidolgozása és megvalósítása a társadalmi párbeszéd megújítására Észak-

Magyarországon. 

2.3.1.3. A kutatás során alkalmazandó módszerek 

A programban részt vevık felkészítése 

Ez a programelem egy belsı képzést foglal magába. Mivel kutatásunk igen sokrétő ismeretet 

igényel, ezért elengedhetetlen a konkrét kutatási feladatok mellett a kutatás módszertanának 

egységes kidolgozása és átadása az érintetteknek. 

Hazai szakirodalom feldolgozása

Sok kutatás nem veszi figyelembe a hasonló témakörben már elvégzett kutatások eredményeit, 

ezért eltérı eredmények kaphatók. Ezért szeretnénk külön figyelmet fordítani, a már meglévı

felmérésekre, kutatásokra. Felkutatjuk az összes lehetséges irattári anyagot, a rendszerváltozás 

után keletkezett archivált dokumentumot elemezzük. 

Kétféle kérdıíves lekérdezést tervezünk, egyrészt önkitöltıs formában, másrészt 

kérdezıbiztosok közremőködésével. A kérdıíveket mindazon aktorhoz eljuttatjuk, akiket 

sikerül a régióban beazonosítani. Ez a felmérés az egész kutatás szempontjából lényeges elem, 

hiszen a kérdıívek feldolgozásával térképezhetjük fel, a már létezı tapasztalatokat. 

Mélyinterjúk készítése

A régióban mőködı, vagy mőködött együttmőködések generálóival, meghatározó részvevıivel 

készítünk mélyinterjút. Elsısorban arra keressük a választ, hogy milyen motivációi voltak az 

adott együttmőködésnek, milyen személyes tapasztalatai vannak annak sikerességével, vagy 

kudarcával kapcsolatban, valamint milyen elképzelései vannak egy sikeres párbeszéd platform 

kialakításával kapcsolatban. Mivel a térséget kiválóan ismerı személyeket keresünk meg 

megismerhetık azok a veszélyek, lehetıségeket, melyek segíthetik a majdani platform sikeres 

kialakítását, mőködtetését. 
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Fókusz csoportos interjúk

Hasonlóan a mélyinterjúhoz olyan szereplıket hívunk a fókuszcsoportos interjúra, akiknek volt 

már tapasztalata a párbeszéddel kapcsolatban. A résztvevık lehetıleg minden ágazatot 

képviselnek (önkormányzat, állami szervezet, tudomány, nonprofit, üzlet, munkaadói, 

munkavállalói érdekképviselet). A cél hasonló a mélyinterjúhoz, de itt ütközhetnek a 

vélemények egy-egy adott együttmőködés kialakításáról, mőködésérıl. 

Eredmények feldolgozása

A kutatás számítógépes feldolgozását követıen készül el a zárótanulmány, mely az összes 

korábban rögzített munkamódszer eredményeit rögzíti. Segítségével teljes körő képet 

alkothatunk a régióban megvalósult párbeszéd fórumok kialakulásáról, mőködésérıl, a gátló 

tényezıkrıl, valamint a lehetséges jó modell elképzelésérıl. 

Javaslat kidolgozása

Kutatásunk értelmét az adja, hogy a régió foglalkoztatási mutatói, ezáltal a versenyképessége 

növekedjék. Mivel meggyızıdésünk, hogy ez nem érhetı el, csak az összes szereplı

együttmőködésével, a kutatás eredményeit felhasználva kidolgozzuk azt a kísérleti 

együttmőködési platform megvalósíthatósági tervet, melynek kialakítását az érintetteket 

bevonva megvalósítunk. A képzés elısegíti a hálózatban dolgozó munkatársak érdekeinek, 

értékeinek összedolgozását. 

2.3.2. Kapcsolatépítés/hálófeszítés- partnerek, stakeholderek feltárása  

Ennél a fejezetrésznél szükségesnek tartjuk az 

elméleti alapok lerakását, ezért kitérünk a 

kockázatelemzéssel és a stakeholder-analízissel 

kapcsolatos alapismeretekre. 
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A társadalmi életbe való befektetés (szervezetfejlesztés, új típusú együttmőködések kialakítása, 

hálózatépítés, stb.) mindig kockázattal jár, de elmondható, hogy éppen a bizonytalanság 

vállalásával lehet elérni nagyobb társadalmi hasznot, nyereséget. Napjainkban azonban jelentısen 

megnıtt a kockázata, s ez fıként a következıknek tulajdonítható: 

- Felgyorsult a fejlıdés és az új eredmények létrehozása mind nagyobb tıke-, eszköz- és 

létszám-ráfordításokat követel meg. A felgyorsult fejlıdés viszont lerövidíti az innovatív eljárások 

élettartamát, ezek egyre gyorsabban avulnak. Vagyis a versenyképesség megırzéséhez mind 

nagyobb ráfordításokkal kell befektetni olyan újdonságok létrehozásába, amelyeknek egyre 

rövidebb idı alatt kell "kitermelniük" a befektetés megtérülését. Márpedig ez mind nagyobb 

kockázattal jár a társadalmi élet résztvevıi számára is. 

- A színtér globálissá tágult. Ez világszerte és újabb újabb versenytársak megjelenésével 

járt, egyre szélesedik a kínálat, egyre élesedik a verseny a termelıszférában. A színtér és a 

tevékenységek globálissá tágulása azonban a gazdasági élet tényezıinek olyan bonyolult 

szerkezetét hozta létre, amelyet - közvetlen hatások helyett - mindinkább csak nehezen átlátható 

hatásláncok, sıt hatáshálók feltárásával lehetett számba venni. A nehéz átláthatóság viszont 

számos téves értelmezést tett lehetıvé; egyes hatásláncok, hatáshálók következményeit pedig 

végkép nem lehetett idejében felismerni. Mindez tovább fokozza a bizonytalanságot, tovább növeli 

a kockázatot.

- A versenyképesség követelménye egyre inkább indukálja olyan szolgáltatói, kiszolgálói 

kör tevékenységét a civil szektorban is, amelyek lehetıvé teszik, hogy erıforrásaikat csak alapvetı 

és kizárólagos hozzáértésük, "core competence"-ük megújítására fordítsák. S az erre való 

törekvések még a rugalmasságukat is növeli, hiszen kiszolgálóik körük fıleg a hozzájuk képest 

jóval mozgékonyabb, gyors reakcióidejő szervezetekbıl áll. Így jönnek, jöhetnek létre elıbb 

kétszintes, majd késıbb már ennél többszintes hálózatok (klaszterek).  

- Végül egyre számottevıbben növelik a kockázatot a humán erıforrásának körében 

érzékelhetı problémák is. A felgyorsult fejlıdés felértékelte a tudáson alapuló egyéni és közösségi 

versenyképességet, s ez kiváltotta az életen át tartó folyamatos tanulás ("life-long learning") 

igényét, ezzel egyidejőleg a „tanuló szervezetek” nagyobb térnyerését. Ám ebben magában is két 

veszély rejlik a munkatársait tanulásra sarkalló szervezet számára: vajon menedzsmentje jól jelöli-

e ki munkatársai számára a tovább- és átképzés céljait - és vajon fel tud-e zárkózni maga a 

szervezet az új tudás követelményeihez szervezeti és irányítási rendszerének átalakításával? A 

célok helytelen kijelölése ugyanis nemcsak a munkatársak idejének és erıfeszítéseinek 

pazarlásával jár, hanem ennek roppant demoralizáló a hatása a vállalat egészében: 

kézzelfoghatóan bizonyítja ugyanis, hogy "itt nem érdemes tanulni". Márpedig ezzel elveszti a 

szervezet azt a lehetıséget, hogy "tanuló szervezetté", "tudás alapú szervezetté" váljék. A 

megmerevedett szervezet és irányítás pedig akár meg is semmisítheti az új tudás 
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megszerzésében rejlı potenciális versenyelınyöket - s így ez is a tanulás hiábavalóságát sugallja 

a munkatársak számára. 

 

Ezek a tényezık és sajátosságok talán érzékeltetik, hogy miért lett a kockázat felismerése, az 

azzal való reális szembenézés és maga a kockázatmenedzsment a szervezetfejlesztés és a 

hálózatépítés egyik központi kérdése napjainkban. 

 

Következésképpen ennek a szolgáltatásnak, kooperációs stratégiának a tartalmát ki kell terjeszteni 

a szervezet szolgáltatásait igénybe vevıkön túl valamennyi társadalmi partnerére, sıt a 

"stakeholderek" teljes körére is. 

 

A "stakeholder" fogalom kiterjed mindazokra, akik érdekeltek a az együttmőködési platform  

eredményes mőködésében vagy azt befolyásolhatják. A "stakeholderek" különbözı csoportjainak 

nemcsak az érdekeltsége lehet eltérı, hanem a velük tartott kapcsolat - például a velük folytatott 

kommunikálás tartalma és formája - is különbözhet. A stakeholder-analízis az érintett, a bevonni 

kívánt személyek, a személyek csoportjainak érdekeit jeleníti meg, az érdekeit szolgálja. A projekt 

által érintettek beazonosítása és elemzése feltárja a kedvezményezetteket ugyanúgy, mint akik 

hátrányt szenvednek. A partnerségi kör rögzítése mérsékelheti a prognosztizálható veszélyeket, 

kiküszöbölhetıvé teszi a kockázatokat, mivel az összes érintett valamilyen szinten képviseltetve 

érzi magát.  

Érintettek (stakeholder) azon személyek, szervezetek, akik közvetlenül befolyásolják a kísérleti 

partnerségi program megvalósítását, akik közvetlenül érintettek a célok elérésében, akik döntenek 

a beavatkozásokról, aktivitásokról (a program elemeirıl) és a finanszírozásról, akik részt vesznek 

benne, a közszférában dolgozók (önkormányzati és államigazgatási munkatársak), a program 

végsı kedvezményezettjei, a célcsoport (a munkanélküliek, az álláskeresık). Az érintettek lehet-

nek intézmények (állam, önkormányzat, versenyszektor és a civil szféra), lehetnek tulajdonosok és 

versenytársak, végül szolgáltatást nyújtók (pl. képzık, a médiák, szervezetfejlesztık). 

Az érdekcsoportok elemzését megkönnyíti, ha két, részben eltérı csoportok alakítunk ki: 

1. a program megvalósítói, tulajdonosai (stockholderek, vagy shareholderek), 

2. közvetlenül érintett, de nem tulajdonos, programmegvalósító csoportok (stakeholderek), akiknek 

érdekük főzıdik a tevékenységhez, elvárásaik vannak a megvalósítással, érdekérvényesítı 

befolyással rendelkeznek a végrehajtással kapcsolatban. 

Az érintettek elemzésének lépései: 

• Az érintettek azonosítása 

• Információgyőjtés az érintettekrıl 

• Az érintettek céljainak azonosítása 
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• Az érintettek erıs és gyenge pontjainak elemzése 

• Az érintettek stratégiájának meghatározása 

• Az érintettek viselkedésének elemzése 

• Az érintettek rangsorolása 

• Cselekvési terv kidolgozása 

Kik a partnerek? 

Azon személyek és szervezetek, akik a projekt elıkészítése illetve a projekt megvalósítása során 

együttmőködnek. Jól körülhatárolt tevékenységgel és feladatokkal, valamint anyagi és nem anyagi 

hozzájárulással rendelkeznek 

 

Partnerségépítés (Miért van szükség partnerekre?) 

• Az információszerzés miatt, 

• A többféle tudás, szakmai ismeret integrálása, egyesítése érekében, 

• Az innovációk, új ötletek forrásának bıvítéséhez, új látásmód 

kialakításához, 

• Visszajelzésre a saját munkáról, 

• Új megrendelések, új feladatok és új források megszerzésének 

lehetısége miatt. 

•  

Kockázattípusok 

A menedzsmentnek érdemes tudatosítania, hogy milyen típusokba sorolhatók a szervezetek 

kockázatai. Ezek jellegének felismerése megkönnyíti ugyanis, hogy a vezetés a leghatékonyabb 

választ találja meg annak a kockázatnak a kihívására, amellyel szervezet éppen szembesül. S a 

kockázatok típusainak van egy közös sajátossága is: mindegyik párba állítható az ellentétével. 

Ilyen párokat alkotó kockázattípusok a következık: 

(a)  Létezik lappangó és szinte elızmény nélkül kipattanó kockázat. (Ezekre lehet példa egy 

készülıdı sztrájk, illetve egy gyártelep mőködését megbénító természeti katasztrófa.) 

(b)  Van szembeszökı és rejtett kockázat. (Az elıbbire példa az üzemanyagárak folyamatos 

emelkedése, az utóbbira egy voluntarista és súlyos gazdasági következményekkel járó 

politikai döntés.) 

(c)  Kialakulhat gyorsan lefutó és tartós kockázat. (Ezek körébe tartozik egy gyorsan megjavítható 

hiba a szolgáltatási folyamatban, illetve egy nagy erıfölénnyel rendelkezı versenytárs 

megjelenése a szervezet piacán.) 

(d)  Létrejöhet közvetlenül vagy áttételesen ható kockázat. (Közvetlenül hat egy kulcsfontosságú 

partner tönkremenése.)  
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(e)  Számítani kell vonalasan és hálózatban terjedı kockázatokra. (Egy szolgáltató szervezet 

számára vonalasan terjed a kockázat, ha egy kormányzat módosítja a szabályozást; 

hálózatban terjed viszont a kockázat, ha egy új kormányzat merıben új gazdaságpolitikát 

hirdet meg, s ennek megfelelıen a nonprofit szektornak számos új, áttételes következménnyel 

járó szabályozással kell számolnia.) 

(f)  Kockázattal szembesülhet egyetlen szervezet, adott esetben egy egész rész-szektor 

(esetünkben a humán szolgáltatást ellátó, foglalkoztatási célú civil szervezetek).  

 (g)  A kockázat érhet egyént, csoportot (szervezeti egységet), s érheti a szervezet egészét.  

(h)  Végül az is jellemezheti a kockázatot, hogy kihívásának megválaszolásához elegendı-e a 

szervezetnél az erıforrás-átcsoportosításon alapuló pályamódosítás, vagy a jó válaszhoz 

átfogó pályaváltásra van-e szükség. (Pályamódosítás lehet például egy piacváltás, amely 

megköveteli az erıforrások átcsoportosítását a marketing szervezet javára – pályamódo-

sításhoz viszont akár teljes profil- és piacváltásra, adott esetben mélyreható paradigma-

váltásra lehet szükség.) 

 

A változásmenedzsment az a folyamat, amelynek révén a változások a következı 

peremfeltételek teljesítése mellett kerülnek kezelésre: 

• Tervezett, 

• Ütemezett, 

• Tesztelt, kipróbált, minıségbiztosított, 

• A résztvevık által elfogadott, legitim,  

• Nyomon követhetı, fenntartható. 

Tárgyalási stratégiák (típusai: elkerülı, versengı, problémamegoldó, alkalmazkodó, kompro-

misszumkeresı). 

A tárgyalástechnikák megfelelı alkalmazásával a program célját eredményesen elérni úgy, hogy 

az a kölcsönös elınyökön alapuljon, egymás érdekeit ismerje fel, tartsa tiszteletben és méltányolja 

azokat A tárgyalások során a konfrontációk szükségszerőek, lényegük lehet értelmi és érzelmi. A 

tárgyalás során a meggyızés a cél, nem a legyızés. 
 
A meggyızés folyamata: 

1. Meghallgatni és megérteni a másikat: 

• Információs bázis 

• Fogalomrendszer 

• Gondolatmenet 

• Visszacsatolás 

A megértı viszonyulás erısíti a bizalmat! 

1. Saját elgondolásunk kifejtése: 
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• Reflektálva a másik félre 

• Hitelesen, tárgyszerően 

• Visszacsatolás 

Alapelv: „Sosem a másik hibája, ha nem ért valamit!” 

A partnerségi programban résztvevık:

• A munkaadókat képviselı delegált 

• A munkáltatókat képviselı delegált 

• Az önkormányzatokat képviselı delegált 

• A civil szervezeteket képviselı delegált 

• A tudományt képviselı delegált 

• A történelmi egyházat képviselı delegált 

• Az állam helyi képviselıi (RMK fıigazgató, RFT elnök, RFKB elnök) 



33

2.3.3. Képzések, fejlesztı programok  

2.3.3.1. Csapatépítı és az együttmőködést fejlesztı tréning 

Olyan együttmőködı csapat létrehozása a cél, amely képes hálózatban, közös célok érdekében 

dolgozni, elkötelezıdtek a régió fejlesztése, a hálózat és a csapat egésze iránt. A képzés 

legfontosabb feladata, hogy a különbözı szervezeti kultúrájú platformban résztvevık képesek 

legyenek közös nyelvet használni.  

2.3.3.2. Stratégiai mőhely 

Az együttmőködési hálózat társadalmi-gazdasági környezetének, az azok által 

meghatározott adottságainak és lehetıségeinek vizsgálata, analízise. 

PEST analízis (P-Politics-politikai tényezık, E-Economics-gazdasági tényezık, S-Society- 

társadalmi tényezık, T-Technology-technológiai tényezık),

 – az együttmőködés kialakítására, mőködésére ható hosszabb távú politikai 

(közpolitikai, szakpolitikai) helyzet, tendenciák vizsgálata 

• Elemzési szempontok meghatározása 

• Elemzés 

SWOT analízis (S-Strenghts-

erısségek, W-Weaknesses-

gyengeségek, O-Opportunities-

lehetıségek, T-Threats-

veszélyek) 

  – az együttmőködési 

platformban részvevı

szervezetek és hálózatok 

felmérése 

Az elemzés készítésében 

minden hálózati tag 

képviselıje és/vagy munkatársa részt vesz. Az elemzés kapcsán alapvetést állítunk fel a 

szükséges fejlesztési irányvonalak, meghatározásához, melyekre a késıbbi tervezés 

során építünk. 
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2.3.3.3. Stratégiai célok áttekintése, a célok érdekében megvalósítandó középtávú 

feladatok meghatározása 

• Stakeholderek (érintettek) elemzése: a hálózat által érintett csoportok, 

intézmények, személyek azonosítása, fıbb problémáik, lehetıségeik és korlátaik 

elemzése 

• Problémák meghatározása (alapként használható a SWOT elemzés 

„fejlesztendık” és „veszélyek” oldala), ok-okozati összefüggések feltérképezése, 

és végül a problémafa elkészítése 

Célkitőzések elemzése: célkitőzések megfogalmazása a felismert problémák alapján, 

eszközök és várt eredmények összefüggéseinek meghatározása. 

2.3.3.4. Hálózati együttmőködés és csoportmunka kereteinek, folyamatainak 

kialakítása 

Hálózati és regionális programok, projektek, folyamatok, rutinok, eljárások 

meghatározása, a feladatok „háromszögelése” (minıség, idı, erıforrások) 

A hálózati együttmőködés tartalmának, kereteinek, folyamatainak és ciklusainak 

meghatározása, gyakorlati tervezése. 

2.4. Kommunikációs terv  

A közvetlen emberi kommunikáció – pszichológiai megközelítésben – valamilyen szociális 

helyzetben, interakciós térben zajló üzenetváltás. Ebben a részt vevı felek kölcsönösen adnak 

és fogadnak üzeneteket, információkat, és az interaktivitásból következıen viszonylagos 

egyensúly áll fenn a kommunikációban lévı felek aktivitásában. 

2.5. Jogi háttérmunka  

A kísérleti program jelen pályázatban részletezett munkafolyamatának végeredménye egy 

mőködı regionális együttmőködési platform kialakítása és a folyamatos párbeszéd 

elindítása a régió foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében. A sikeres együtt-

mőködés kialakításának elıfeltétele, hogy az abban részt vevık delegálása, visszahívása, 

beszámolási kötelezettsége szabályozott, formalizált, normatív módon mőködjön. Külön 

hangsúly helyezünk arra, hogy a platform munkájába bekapcsolódók elıre ismerjék meg 
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annak belsı szabályozási rendjét, véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat megfogal-

mazhassák, mely a szereplık által közösen aláírt végsıdokumentumban ölt testet. 

A választási, delegálási eljárások speciális, alapvetıen jogi ismereteket tesznek szükségessé a 

programnak abban a kísérleti szakaszában, amíg a konszenzusos statútum elkészül. Jogi 

„aprómunkáról” beszélünk, az elızetes egyeztetéseket a program végrehajtói végzik a 

megfelelı jogi intenciók alapján. 

2.6.  Idıterv 

Programelem  

megnevezése 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3.1 Kutatás 

A program 

menedzsmentjének 

kiválasztása, 

felkészítése

                      

Hazai 

szakirodalom 

feldolgozása

                   

Kérdıívek 

összeállítása, 

lekérdezése

                    

Kérdıívek 

feldolgozása

                     

Mélyinterjúk 

készítése

                     

Fókusz csoportos 

interjúk

                      

Eredmények 

feldolgozása, 

Javaslat 

kidolgozása 
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3.2 Hálózatfejlesztés

Stakeholder 

analízis 

                     

A platform, a 

partnerségi 

hálózat tagjainak 

felkutatása, 

motiválása, 

bevonása, az 

érdekek 

harmonizálása 

                  

Kockázatelemzés                     

Work-shopok 

lebonyolítása a 

bevonandók 

számára 

                  

Képzések                         

A részletezett 

képzések teljes 

körő lebonyolítása

               

Kommunikációs terv

A részletezett terv 

kidolgozása 

                  

Jogi háttér munka

A platform belsı

eljárásrendjének 

jogi szabályozása 

                    

2.7. Fenntarthatóság (a programba bevontak hozzájárulása, nemzetközi pályázati 
lehetıségek) 

A két éves program során két jelentés készül. Az elsıt a program felénél készítik el a 

projektgazdák, míg a második a két éves program zárásaként. Mind a félidıs, mind a 
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zárójelentést konszenzussal fogadják el a programban közvetlenül résztvevık. Mivel a 

program a kísérleti szakasz zárását követıen, amennyiben sikerrel zárul kezdi el „éles” 

mőködést, ezért a fenntarthatóságnak elıfeltétele, hogy a két szakasz teljesítményét azonos 

módon értékeljék a résztvevık. 

Amennyiben a program eredményes, a résztvevık érdekeltté vállnak annak folytatásában, 

hiszen olyan új típusú párbeszéd részesei voltak és lesznek, mely a régió partnereit a 

fejlesztési célok megfogalmazásánál egységbe tömöríti. Éppen ezért a program 

mőködtetéséhez maguk is hozzájárulnak, illetve, amennyiben sikerül hozzá a társadalmi 

párbeszéd céljaira fordítható központi forrásokból addiktív eszközöket szerezni, akkor az 

önrészt biztosítják. A szereplık egy része országos hálózattal rendelkezik, ezért országos 

kiterjesztés esetén a többi régió számára is biztosíthatóvá válik a kialakított módszerek 

adaptálása rajtuk keresztül. Itt jegyezzük meg, hogy a program során elkészül egy 

felhasználói kézikönyv, mely záloga annak, hogy az ország más területein megvalósuló 

partnerségi platformok egységes, sztenderdizált jogi és mőködési mechanizmus szerint 

jöjjenek létre és mőködjenek.  

Ha a programban szereplık eltökéltek a célok megvalósításában, abban az esetben a kísérleti 

szakasz után 2011-ben lehetséges az országos kiterjesztés. Ebben az évben lesz Magyarország 

az EU soros elnöke. Ez a program olyan esélyt ad az elnökséget képviselı számára, melyen 

keresztül fel tudja mutatni, hogy a regionalizmus számára nem csupán írott malaszt, hanem 

tényeges, létezı, a szereplık legitimitását élvezı és elfogadott fórumrendszer is, szemben a 

jelenlegi ad hoc jellegő sporadikus gyakorlatnak. Ez az év az Európa a polgárokért program 

záróéve is, így ehhez a programhoz is lehetséges uniós forrást igénybe venni, melynek 

elnyerését nagyban segítheti a kormányzati szereplık egyetértése. 

Összegezve tehát a fenntarthatóság épül az egységes módszertanra, a kormányzati és helyi 

szereplık elfogadottságára és hozzájárulására, végül a programot mőködetık 

elkötelezettségére és az unió részleges hozzájárulására. 
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3. A kutatás 

3.1 Az empirikus kutatatás bemutatása 

3.1.1. Helyzetkép 

Magyarország hét régiójából három 

az Európai Unió legszegényebb 

térségei közé tartozik. Az EU 

legszegényebb húsz régiójából 

valamennyi Romániában, Bulgáriá-

ban, Lengyelországban, és Magyar-

országon található. Az EU három 

legszegényebb területe: északkelet 

Románia és északnyugat Bulgária 

(egyaránt az uniós átlag alig 25 

százaléka az egy fıre esı GDP), valamint Bulgária középsı területeinek északi része (a kissé 

suta magyar megfogalmazás a hivatalosan Severen tsentralen régiót jelöli) 27 százalékkal. A 

legszegényebb húsz régió közé tartozik ugyanakkor három magyar is: az Észak-Alföld (40 

százalék), Észak-Magyarország (41 százalék), és a Dél-Alföld (42 százalék). A három 

legszegényebb magyar régió egy fıre jutó GDP-je (Észak-Alföld: 5600 euró, Észak-

Magyarország: 5700, Dél-Alföld: 5900).4

Az észak-magyarországi régió kedvezı természetföldrajzi adottságai ellenére hazánk 

legrosszabb szociális mutatóival rendelkezı térsége. Ehhez jelentısen hozzájárul a régió 

kedvezıtlen demográfiai összetétele, a rendkívül rossz gazdasági mutatók az alacsony 

iskolázottság. A régió rendelkezik átlagban a legrosszabb komfortfokozatú, és legkevésbé 

komfortosított lakásállománnyal. Itt a legalacsonyabb a foglalkoztatottság és a legmagasabb a 

munkanélküliség. Mindezek után nem meglepı innen vándorolnak el legtöbben az ország 

kedvezıbb adottságú tájaira.  

                                                
4 Forrás: Eurostat 
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Az észak-magyarországi régió Magyarország észak-keleti részén az Északi-középhegység és 

az Alföld északi szélén helyezkedik el. Területén három megye található: Borsod-Abaúj-

Zemplén, Heves és Nógrád, központja: Miskolc. A régió északon Szlovákiával, nyugaton a 

Közép-magyarországi régióval, délen és keleten pedig az Észak-alföldi régióval határos. 

Területe 13 429 km2, amely az ország területének 14,4 %-át teszi ki és ezzel a  régiók között a 

4. legnagyobb. Itt található az ország második legnagyobb (Borsod-Abaúj-Zemplén), míg a 

második legkisebb (Nógrád) megyéje. Borsod-Abaúj-Zemplén a régió területének 54, Heves 

27, Nógrád pedig 19 %-át adja. Népesség tekintetében a régió a negyedik helyen áll 

Magyarországon. 

Ebben a régióban kezdeményezett programot a Nonprofit Szövetség annak érdekében, hogy 

új típusú együttmőködések alakuljanak ki a foglalkoztatási kérdések áttekintése, ennek 

következtében a régió abszorpciós képességének a növekedése, a kritikus helyzetek 

mérséklése érdekében. 

Mivel a támogatási döntés 2008. december végén született, és a Compass Program 5 elemébıl 

csupán az elsıt finanszírozta, tekintettel a MAT belsı szabályozási mechanizmusára, ezért az 

eredeti ütemtervhez képest jóval feszítettebb ütemterv alapján szükséges a teljes, mintegy 24 

hónapot átívelı program, korábban 9 hónapra tervezett elsı szakaszát, a helyzet feltárását 5 

hónap alatt elvégezni.  

A kutatás elıkészítésénél hangsúlyt helyeztünk a társadalmi partnerek felkészítésére, ennek 

érdekében személyesen tájékoztattunk számos partnerünket – rajtuk keresztül minden 

érintettet – terveinkrıl. A társadalmi párbeszéd hagyományos szerkezetét meghaladó formát 

kialakító kezdeményezésünk mindenkinél nyitott, értı és érzékeny fülekre talált, bár a hazai, 

és a régióra fokozottan jellemzı politikai háttér, a megosztottság folyamatosan létezı

kockázatként került szóba. 

Az észak-magyarországi kísérleti programunkkal kapcsolatban, amely a régió társadalmi 

dialógusának megújítását célzó platform kialakítására vonatkozik, új szervezıdési 

struktúrában gondolkodunk. 

A program végén létrejövı platformban hét társadalmi szereplı a foglalkoztatási helyzet 

áttekintése, javítása érdekében fogalmaz meg kezdeményezéseket, tesz javaslatokat stratégiai 
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irányok vonatkozásában, ideális esetben közremőködik a régió stratégiai céljainak 

újragondolásában.  

Elsıként a civil szervezetek helyzetérıl célszerő képet kapni. Már csak azért is, mert maga a 

kezdeményezés is innen érkezett. A foglalkoztatáspolitikával együttmőködı civil szektor 

nagyságrendjét a közelmúltban közzétett számok mutatják. Az adatok az Foglalkoztatási és 

Szociális Hivatal felmérése alapján készültek (a Regionális Munkaügyi Központok 

adatszolgáltatása). 

Az ÁFSZ számára szolgáltató non-profit szervezetek*

Régió Alapítvány Társadalmi 

Szervezet 

Egyesület Kht Közalapítvány összesen 

Közép-

Magyarország 

1 4 2 1  8 

Észak-

Magyarország 

7 3 10 1  21 

Észak Alföld 3 4 6 6 1 20 

Dél-Alföld 20 5 26 9 1 61 

Közép-Dunántúl 29 41 33 7 3 113 

Dél-Dunántúl 2 1 4 2     9 

Nyugat-Dunántúl 25 11 35 19  90 

Összes szervezet 87 69 116 45 5 322 

Megoszlás % 27,0 21,4 36,0 14,0 1,2 100 

Régió Foglalkoztatási

célú 

Oktatási 

 célú 

Szociális  

tevékenység 

Egyéb összesen 

Közép-

Magyarország 

5  2  7 

Észak-

Magyarország 

12 3 6  21 

Észak Alföld 4 2 10 4 20 

Dél-Alföld 28 19 15  62*** 

Közép-Dunántúl 29 19 65  113 
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Dél-Dunántúl 6  3  9 

Nyugat-

Dunántúl 

36 12 14 28 90 

Fı tevékenység 

összesen 

120 55 115 32 322 

Megoszlás % 37,3 17,1 35,7 9,9 100 

Célcsoport/Régió Közép 

Mo. 

Észak- 

Mo. 

Észak- 

Alföld 

Dél- 

Alföld 

Közép- 

Dunántúl 

Dél- 

Dunántúl 

Nyugat- 

Dunántúl 

összesen Megoszlás 

% 

Megváltozott 

munkaképességőek 

1 13 1 12 21  12 60 18,6 

Alkohol és 

szenvedélybetegek 

 1 5  3  9 2,8 

Hajléktalanok 1  1 8  4 14 4,3 

Romák 4 1  8 10  5 28 8,8 

Rendszeres szociális 

segélyezettek, tartós 

munkanélküliek 

5 2 19 19 2 18 65 19,6 

Idısödık  5 11   16 4,8 

Hátrányos 

helyzető fiatalok 

1 2 1 15 22 1 5 47 14,2 

Egyéb 16 1 17 6 43 83 25,0 

Régió/célcsoport 

össz. 

7 21 20 62 113 9 90 322 100 

Megoszlás % 2,2 6,5 6,2 19,3 35,1 2,8 28,0 100 - 

2. Az ÁFSZ számára nem szolgáltató non-profit szervezetek** 

Régió Alapítvány Társadalmi 

Szervezet 

Egyesület Kht Közalapítvá

ny 

összesen 

Közép-

Magyarország 

31 7 15 6 2 61 

Észak-

Magyarország 

36 32 55 20 3 146 

Észak Alföld 73 66 102 60 11 312 
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Dél-Alföld 83 63 110 26 11 293 

Közép-Dunántúl 58 21 60 18 6 163 

Dél-Dunántúl 93 79 92 30 11 305 

Nyugat-Dunántúl 11 18 34 4  67 

Összes szervezet 385 286 468 164 44 1347 

Megoszlás % 28,6 21,2 34,7 12,2 3,3 100,0 

Foglalkoztatási

célú 

Oktatási 

célú 

Szociális 

tevékenység 

Egyéb összesen 

Közép-

Magyarországi 

42 7 16           65*** 

Észak-

Magyarország

57 38 51  146 

Észak Alföld 204 96 236       536*** 

Dél-Alföld 100 66 103        269**** 

Közép-

Dunántúl 

29 61 73  163 

Dél-Dunántúl 101 63 141  305 

Nyugat-

Dunántúl 

18 11 28 10 67 

Fı

tevékenység 

összesen 

551 342 648 10 1551*** 

Megoszlás % 35,5 22,1 41,8 0,6 100 

Célcsoport Közép 

M.o 

Észak- 

Mo. 

Észak- 

Alföld 

Dél- 

Alföld 

Közép- 

Dunántúl 

Dél- 

Dunántúl 

Nyugat- 

Dunántúl 

összesen Megoszlás 

% 

Megváltozott 

munkaképességőek 

16 46 67 57 33 46 12 277 15,6 

Alkohol és 

szenvedélybetegek 

2 27 21 16 8 7 1 82 4,6 

Hajléktalanok 6 34 10 15 8 1 1 75 4,2 

Romák 6 71 62 50 11 35 11 246 13,9 
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Rendszeres 

szociális 

segélyezettek, 

tartós 

munkanélküliek 

24 51 104 40 9 43 8 279 15,7 

Idısödık  43 63 22 12 23  163 9,2 

Hátrányos helyzető

fiatalok 

6 60 81 67 26 43 11 294 16,6 

Egyéb 4 36 128 23 56 107 23 377 21,3 

Régió/célcsoport 

össz. 

65 368 536 269 163 305 67 1773*** 100,0 

Megoszlás % 3,7 20,8 30,2 15,2 9,2 1,7 3,8 100,0 - 

* A szolgáltatást nyújtott, szolgáltatást nyújtó, illetve jövıben szolgáltatást nyújtó szervezet 

darabszám szerint. 

** A ténylegesen kapcsolatot fenntartó szervezetek darabszám szerinti bontása  

*** átfedéssel 

A Szövetségnek pillanatnyilag a célrégióban 10 tagszervezete van, melyek közül több maga is 

ernyıszervezet, a létrehozáskor rögzített alapcéljának megfelelıen a legkülönfélébb humán 

szolgáltatásokat végzik. A jelen program azonban a foglalkoztatásra koncentrál, így a hosszú 

távú szervezetfejlesztési modellünk szerint ebben a fórumban alakítják ki régiós illetékességő

kooperációjukat a foglalkoztatási célú civil szervezetek. Lekérdezésünk során éppen ezért 

ıket kerestük meg. 

Példát ad a programunkhoz az, hogy a regionális területpolitika döntéshozása már beemelte 

tagjai közé a civil szervezeteket. A Regionális Fejlesztési Tanács munkájában történı civil 

részvételt 258/2004. (IX. 16.) kormányrendelet szabályozza. A civil szervezeteknek a 

fejlesztési tanácsokhoz történı bejelentkezésének módját rögzíti, és meghatározza a civil 

egyeztetı fórum létrejöttének és mőködésének szabályait. A rendelet alapján az Észak-

Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsba a civil szervezetek 12 képviselıt delegáltak. A 

delegáló szervezetek a következık: Holocén Természetvédelmi Egyesület,Regionális Civil 

Központ Alapítvány, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdését Alapítvány, Kiwanis Club, 

Dialóg a közösségekért Közhasznú Egyesület, Ökorégió Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási 

Egyesület, WWF Világ Természetvédelmi Alap Magyarország Alapítvány, Terület és 

Településfejlesztık Magyarországi Egyesülete, Életminıségért Környezetvédelmi Alapítvány, 
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Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége, Társadalmi Egyesülések BAZ Megyei Szövetsége, 

Észak-Magyarországi Regionális Környezetgazdálkodási Központ Alapítvány. Székhely 

szerint hat miskolci, három egri, egy budapesti, egy tiszavalki, egy salgótarjáni szervezet. 

A munkaadókat és a munkavállalókat a Regionális Munkaügyi Tanács képviselıi közül 

választottuk ki azért, mert ık huzamosabb ideje, koncentrálva a munka világát érintı

kérdésekre, birtokolva az ezen a területen létezı szakmai ismereteket és társadalmi, kapcsolati 

tıkét hoznak határozatokat a foglalkoztatás elısegítése érdekében. Mivel a Szövetség 

közvetlen kapcsolatban áll két meghatározó szakszervezeti konföderációval (MSZOSZ, 

SZEF), ezért a lekérdezéshez címeket kértünk két elnökségi tagtól, Manek Jánostól 

(MEDOSZ) és Fehér Józseftıl (MKKSZ). 

Munkaügyi tanács önkormányzati oldalát képviselı személyek címlistája

N é v Jelölı szervezet megnevezése Munkahely megnevezése, címe 

Bóta  

József 

Eger MJV Közgyőlése  

Eötvös  

Mihály 

Salgótarján MJV Közgyőlése Salgótarján MJV Polgármesteri Hivatal 

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 

Gúr  

Nándor 

Magyar Köztársaság 

Parlamentje Foglalkoztatási és 

Munkaügyi Bizottság elnöke 

Állandó meghívott 

Mezıfi Zoltán Nógrád megye Kistérségi 

Fórum 

Szilágyi 

Gizella 

(ügyvivı)

Miskolc MJV Közgyőlése Semmelweis Kórház 

3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. 

PálLászló Heves megye Kistérségi Fórum Polgármesteri Hivatal 

Pétervására polgármestere 

Benedek 

Mihály 

B.-A.-Z. megye Kistérségi 

Fórum 

Polgármesteri Hivatal 

Ózd polgármestere 
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Munkaügyi tanács munkaadói oldalát képviselı személyek címlistája

N é v Jelölı szervezet megnevezése Munkahely megnevezése, címe 

Bodnár  

Pál 

Vállalkozók és Munkáltatók 

Országos Szövetsége 

Heves megyei VOSZ 

Elnöke 

3300 Eger, Bem út 2. 

Dr.Turnyánszki 

János 

Mezıgazdasági Szövetkezık 

és Termelık Országos 

Szövetsége 

BAZ. Megyei Mezıgazdasági Szövetség 

3525 Miskolc, Vologda u. 4. 

Fekete 

Nándor 

Magyar Iparszövetség Nógrád Megyei Iparszövetség  

3100 S.tarján, Mártírok útja 4. 

Holndonner 

Ferenc 

Agrár Munkaadói Szövetség Megyei Kórház 

3526 Miskolc, 

Szentpéteri kapu 72-76. 

Kiss  

Zoltán 

(ügyvivı) 

Ipartestületek Országos 

Szövetsége 

3530 Miskolc, Széchenyi u. 

70. 

3519 Miskolc, 

Iglói u. 58. 

Steininger  

Zsolt 

(soros elnök) 

Stratégiai és Közszolgáltató 

Társaságok Országos 

Szövetsége

Borsod Volán Zrt. 

3527 Miskolc, 

József A. út 70. 

Szalári  

István 

Kereskedık és Vendéglátók 

Országos Érdekképviseleti 

Szövetsége 

BAZ. Megyei Kereskedık 

Érdekképviseleti Szervezete  

3525 Miskolc, Régiposta u. 4. 

Szentpéteri  

István 

Munkaadók és Gyáriparosok 

Országos Szövetsége 

É-M-i Gyáriparosok Szövetsége 

3530 Miskolc, 

Görgey A. u. 5. 

Zsiga  

József 

Ált. Fogyasztási Szövetkezetek 

és Kereskedelmi Társaságok 

Szövetsége 

Encs és Vidéke ÁFÉSZ 

3860 Encs, 

Petıfi S. u. 71-73. 
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Munkaügyi tanács munkavállalói oldalát képviselı személyek címlistája

N é v Jelölı szervezet megnevezése Munkahely megnevezése, címe 

Csongrádi 

Sándorné 

(ügyvivı)

Autonóm Szakszervezetek 

Szövetsége 

Köz., Közalkalmazotti Dolgozók Autonóm 

Területi Szervezete 3527 Miskolc, 

Zsigmondy u. 2. 

Hajdúné 

Dr. Molnár 

Katalin 

Értelmiségi Szakszervezeti 

Tömörülés 

Miskolci Egyetem 

Szakszervezeti Bizottsága 

3515 Miskolc-Egyetemváros 

Kovács  

Ferenc 

Liga Szakszervezetek Liga Szakszervezetek 

BAZ. Megyei Szöv. 

3527 M., Kandó K. tér 1. 

Kovácsné  

Tóth Klára 

Szakszervezetek 

Együttmőködési Fóruma 

Pedagógus Szakszervezetek Heves Megyei 

Bizottsága  

3300 Eger, Klapka u. 5/b. 

Mogyorósi 

Gyula 

Magyar Szakszervezetek 

Országos Szövetsége 

MEDOSZ II. Régió 

3530 Miskolc, 

Erzsébet tér 2. II. em. 

Szabó  

Lajos 

(ügyvivı) 

Munkástanácsok Országos 

Szövetsége 

3530 Miskolc 

Erzsébet tér 5. 

A települési és területi önkormányzatok kiválasztásánál azt a szempontot juttattuk érvényre, 

hogy tükrözze a régió településszerkezetét. A régió kedvezıtlen településszerkezetét jelzi, 

hogy a 1000 fı alatti településeken élık aránya a meghaladja az országos átlagot. A kis és 

aprófalvas települések számában magasan kiemelkedik Borsod-Abaúj-Zemplén megye, de 

Nógrád megyében is sok ilyen települést találunk. Az 500 – 2000 fı alatti településnagyság 

leginkább Nógrádra jellemzı, míg Heves megyében a lakosság harmada 2-5 ezer fıs 

nagyfalvakban él. A régióban 5 olyan kistérség is található, ahol csak 5000 fı alatti település 

található (Abaúj-Hegyközi, Bodrogközi, Pétervásárai, Bélapátfalvai, Rétsági). Tovább hat 

kistérség minden települése 10 000 fı alatti. A régió rendkívüli módon városhiányos, a 

népességnek csupán körülbelül a fele él városokban.  A régióban 7db 20 ezer fıt meghaladó 
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város van, de ezek területi elhelyezkedése meglehetısen egyenetlen. Az önálló polgármesteri 

hivatalok átlagának regionális aránya az országos átlaghoz közeli, de a 3 megye 

településszerkezetébıl adódóan már jelentıs különbségeket találunk. Heves megye települései 

(7 város és 112 község) közül 85 rendelkezik önálló polgármesteri hivatallal (71,4% - az 

országos átlag 50,6%). Nógrádban (6 város 123 község) az önálló önkormányzattal 

rendelkezı települések aránya az összes településhez viszonyítva 57, 4%, amely még szintén 

meghaladja az országos értéket. Az összes településhez viszonyítva a legalacsonyabb, az 

országos átlag alatti arányszámot (46,5%) jellemzıen B-A-Z megyében találjuk (városok 

száma 20 községeké 337). A három megye tekintetében a településszerkezetbıl (települések 

száma, lélekszám) adódóan B-A-Z megyében a másik 2 megyéhez viszonyítva ~négyszer 

annyi körjegyzıséget találunk. Az egy hivatalra jutó települések száma tekintetében is itt 

találjuk a legmagasabb (8 település/körjegyzıség) értéket. Nógrádban és Hevesben ez az érték 

4 illetve 3.5 A régióban található 603 település az ország településeinek 19,2%-a. Ebbıl 

mindössze 33 rendelkezik városi joggal, amely az országos átlag 13,1%-a. Azonban a 

városokkal kapcsolatban illendı körültekintınek lenni. A városi szerepkörök mibenléte a 

geográfiában (település- és regionális tudományban) kellıen tisztázódott s ma már kevéssé 

vitatott. A város meghatározása a lakosság térpályáinak tágulása s sokrétővé válása 

(hivatásforgalmi, rekreációs, kereskedelmi stb. térpályák) s így a települések térbeli 

fellazulása, egymásba olvadása (ingázás, agglomerálódás, szuburbanizáció, stb.), egyes 

intézmények, tevékenységek hierarchikus rangjának gyors változása, a városinak tartott 

szerepkörök vidéki térségekben való terjedése stb. következtében egyre nehezebb, s 

vitathatatlan definíció aligha adható. A központi szerepkörre támaszkodva a város jelentıs 

térszervezı erıvel rendelkezik, s gyakorta döntési, hatalmi központ. 

Összegezve a kérdıívvel kapcsolatos elıkészítést elmondható, hogy a leírtak jelentısen 

determinálták a kiválasztást. 

A tudomány képviseletében a régió öt felsıoktatási intézményét vettük számításba. A 

rendelkezésre álló idıben eddig a miskolci egyetemet és az egri fıiskolát kerestük meg, 

természetesen a többi intézménnyel is ki fogjuk építeni a kooperációt. 

                                                
5
AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZOCIÁLIS HELYZETELEMZÉS (RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT) 
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ÁLLAMI EGYETEM 

1. Miskolci 

Egyetem
Dr. Patkó Gyula

rektor 

3515 Miskolc, 

Egyetemváros 

(46) 565-

111 

(46) 565-

014 

ÁLLAMI FİISKOLÁK  

2. Eszterházy Károly 

Fıiskola
Dr. Hauser Zoltán

rektor 

3300 Eger, Eszterházy 

tér 1. 

(36) 520-

400 

(36) 520-

440 

3. Károly Róbert 

Fıiskola  
Dr. Magda Sándor 

rektor

3201 Gyöngyös Mátrai 

u. 36. 

(37) 518-

305 

(37) 313-

170 

NEM ÁLLAMI FİISKOLÁK  

4. Egri Hittudományi Fıiskola Dr. Dolhai 

Lajos rektor 

3301 Eger, Foglár 

György u. 6. 

(36) 

312-916 

(36) 

321-953 

5. Sárospataki Református 

Teológiai Akadémia  
Dr. Kádár 

Ferenc rektor

3950 Sárospatak, 

Rákóczi u. 1. 

(47) 

312-519 

(47) 

312-947 

Egyházak. Mind a négy történelmi egyházzal hivatalvezetıiken, levélben és telefonon, 

esetenként személyesen vettük fel a kapcsolatot. A katolikus egyházak egyházmegyéket ala-

kítottak ki. Az egyházmegye egyházkormányzati egység a történelmi keresztény egyhá-

zakban. A katolikus és ortodox egyházakban a püspök vezeti, ezért másik neve püspökség 

(latin nyelven dioecesis, görög eredető latin szóval patriarchátus). A protestáns egyházakban 

az egyházmegye szó használata ettıl eltér, kisebb egyházszervezeti egységet jelöl. 

A történelmi egyházaknál figyelembe kellett venni eltérı területi igazgatási struktúráikat.  A 

római katolikus egyháznál a következı elrendezıdét látjuk: 
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Római katolikus egyházmegyék 

Látható, hogy az észak-magyarországi tervezési-statisztikai régió két egyházmegyei területet 

is érint, a vácit és az egrit. A nagyságrendi eltérés, valamint szervezési okok miatt az egri 

érsekséget tekintettük partnerünknek. Annak érdekében, hogy elkerüljük a félreértéseket, ill. 

kiküszöböljük a megértési nehézségeket – az egyház még nem volt részese az elmúlt 

évtizedekben hasonló kezdeményezésnek -, megkerestük a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia titkárát, ahol a program ismertetése után válaszoltunk a felmerült kérdésekre, 

végül kértük a támogatást és a régióban kontaktus megnevezését. Programunk jellege miatt az 

egyházi fenntartású intézményekkel is kapcsolatot építettünk ki. Ilyenek a Katolikus Karitász, 

a Rév - Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat, szerzetesrendek által fenntartott szociális és 

egészségügyi intézményekkel (Minorita Rend Szegénykonyhája-Miskolc, "Jövı ház"-

Gyöngyösoroszi, Autista Segítı Központ Integrált Intézmény-Gyöngyös). A katolikus 

egyháznál külön szereplı a görög-katolikus püspökség, amely ebben a régióban a 

legkiterjedtebb hazánkban. A Magyar Görög Katolikus Egyház a katolikus egyház részét 

képezi, az úgynevezett keleti katolikus egyházak közé tartozik. Szervezeti szempontból a 

Magyar Katolikus Egyházhoz tartozik, az esztergomi prímás érsek joghatósága alá. A 

Miskolci Apostoli Exarchátus (3744 Múcsony, Ady E. u. 8.) szervezi a hit- és az egyházi 

irányítású, a világ számára nyitott   szolgáltatásokat, így az itt megvalósuló, innen kiinduló 

foglalkoztatást is. 
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Az evangélikus és a református egyházban az egyházmegyék a püspök (szuperintendens) és 

a világi fıgondnok vagy egyházkerületi felügyelı irányítása alatt álló egyházkerületek 

alkotórészei, tehát a katolikus fıesperességeknek felelnek meg. Élükön az esperes és a világi 

gondnok vagy egyházmegyei felügyelı áll. A hazai történelmi protestáns egyházak négy 

egyház-igazgatási szintre tagozódnak: egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, országos 

egyház vagy zsinat. Az unitárius egyházban egyházkör az egyházmegyéknek megfelelı

szervezeti egységek hivatalos neve. A programban a Tiszáninneni Református Egyházkerület 

(Miskolc) az érintett, egyházmegyéi: Abaúji Református Egyházmegye, Borsod-Gömöri 

Református Egyházmegye, Egervölgyi Református Egyházmegye, Zempléni Református 

Egyházmegye. 

A Tiszáninneni református egyházkerületrıl röviden. A helvét reformáció hitelveinek 

Felsı-Magyarországon való elterjedése hozta létre, de nem alkotott oly szorosan egységes 

testületet, mint a többi egyházkerület, amennyiben az egybetartozásnak mintegy jeléül és 

eszközéül szolgáló püspöki hivatal felállításának évtizedekig útját állotta az egri püspökség 

fennállása. Mire pedig efelıl szervezkedhettek volna ily módon, addig annyira megkedvelték 

a püspök nélküli állapotot, hogy még a beállítása iránt vállalt kötelezettségüknek sem tettek 

eleget. 

A magyarországi evangélikus egyházmegyék beosztása nagyjából követi a közigazgatási 

megyékét. Mindegyikük több évszázados hagyománnyal bír, régi nevük szeniorátus volt. 

Jelenlegi számuk: 17. Az egyházmegyei beosztást a legnagyobb mértékben 1952-ben 

változtatták meg. A legfiatalabb egyházmegyék, a soproni és a gyır-mosoni, 2006-ban váltak 

(újra) el egymástól. Az egyházmegyéknek két elnöke van: az esperes és az egyházmegyei 

felügyelı. Mellettük fontos jogkörrel bír az egyházmegyei közgyőlés és a presbitérium. 

További egyházmegyei tisztségviselık: esperes-helyettes, másodfelügyelı, gazdasági felelıs, 

számvevıszéki elnök, evangelizációs és missziói felelıs, ifjúsági felelıs, Gusztáv Adolf 

Segélyszolgálati felelıs, győjteményi felelıs. Az evangélikus egyházmegyéknek nincs 

rögzített székhelyük, ha egy lelkészt az egyházmegye gyülekezetei esperessé választanak, 

addigi gyülekezete lelkésze marad. A presbitériumi üléseket és a közgyőléseket is mindig más 

gyülekezetben tartják. Egyházmegyénként szervezıdik a havonta minden lelkész 

részvételével ülésezı Lelkészi Munkaközösség. Egy egyházmegyét körülbelül 7-27 

egyházközség alkot, egy egyházkerületet pedig 5-6 egyházmegye. Az Északi Evangélikus 

Egyházkerület a Magyarországi Evangélikus Egyház három egyházkerületének egyike, 

egyházmegyéi: Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye, Budai Evangélikus Egyházmegye, 
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Dél-Pesti Evangélikus Egyházmegye, Észak-Pesti Evangélikus Egyházmegye, Hajdú-

Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye, Nógrádi Evangélikus Egyházmegye. 

A magyarországi zsidó hitközségek centrális irányírással mőködnek, vezetıje a 

MAZSIHISZ. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (röviden Mazsihisz) zsidó 

vallási szervezet. Fı feladatának tekinti a vallási élet fejlesztését, hitoktatást, szociális 

gondoskodást (pl. ételosztás, betegápolás), közösségi kapcsolatokat teremtését, a közösségi 

kölcsönös segítségnyújtást. Céljuk a zsidó kultúra terjesztése, a világ zsidóságával való 

kapcsolatok erısítése, a zsidó hagyományok ápolása. A régióban Balassagyarmat (2660 

Balassagyarmat, Klapka u. 50.) és Miskolc (3525 Miskolc, Kazinczy u. 7.) rendelkezik önálló 

hitközséggel  

Az államot képviselik a programban: a regionális munkaügyi és képzési központ, a regionális 

munkaügyi felügyelıség, valamint speciális testületek: Regionális Munkaügyi Tanács, 

regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság, Regionális Területfejlesztési Tanács. 
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3.1.2. A Compass Program kérdıíves felmérésének kiértékelése 
Készítette: Dr. G.Fekete Éva 

Összesen 100 személy kérdıíves megkérdezése történt meg. 

Közöttük a legnagyobb, több mint 1/3-os arányt a civil szervezetek képviselıi képezték. İk 

annyian voltak, mint a munkaadók és a helyi önkormányzatok együttesen. Az említett három 

kategória a kistérségi társulások képviselıivel együtt az összes megkérdezettek közel ¾-ét 

tette ki. Mellettük helyet kaptak még az állami szervezetek, az oktatási intézmények, az 

egyházak és a szakszervezetek képviselıi is. A minta közel normális eloszlást mutat. 

1 .ábra 
A megkérdezettek szervezeti típus szerinti összetétele 
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2. ábra 
A megkérdezettek szervezeti típus szerinti összetétele 
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A képviselt szervezet terület hatóköre szerint a települési szervezetek dominálnak, a teljes 
minta mintegy 1/3-át képviselve. A 13 db kistérségi szervezettel kiegészítve a helyi szint 
reprezentációja közel 50%-os. A középszint (megye és régió) szervezetei 41%-os mértékben 
jelennek meg és összesen alig 10% az országos és nemzetközi szervezetek aránya. A 
középszinten a régió szerepének növekvı tendenciáját követve a régiós szervezetek több mint 
kétszer annyian képviseltetik magukat a mintában, mint a megyeiek. 

3. ábra 
A megkérdezettek szervezeteik területi hatóköre szerinti összetétele 

települési

kistérségi

megyei

regionális

országos

nemzetközi

ismeretlen

A mintában a területi szintek hierarchiája jól tükrözıdik. A vizsgálat céljából adódóan 
valamelyest a középszint felülreprezentált. 

4. ábra 
A megkérdezettek szervezeteik területi hatóköre szerinti összetétele 
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Ugyancsak a vizsgálat céljából, a foglalkoztatáshoz való kapcsolódásából adódóan a 
megkérdezettek jellemzıen, 46%-ban humán és közösségi szolgáltatásokkal, 8%-ban 
érdekképviselettel, érdekvédelemmel foglalkoznak. Az üzleti szférában dolgozók aránya 
13%-ot tett ki. 

A válaszadók véleményét vélhetıleg az is befolyásolja, hogy közel felük állami és 
önkormányzati alapítású szervezetet képvisel, 1/3-uk szervezetét magánszemélyek alapították 
és csupán 4%-uk szervezetében szerepel az alapítóként, vagy tulajdonosként valamilyen 
vállalkozás. Az „egyéb” tulajdonosi körbe az egyházak és a civil szervezetek közel ¼-e 
tartozik. Külföldi érdekeltség a megkérdezettek szervezeteinek 3%-ban mutatkozik. 

5 .ábra 
A megkérdezettek szervezeteik tulajdonosa / alapítója szerinti összetétele 
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A megkérdezett szervezetek gazdasági erejére jellemzı, hogy a kérdésre egyáltalán 
válaszolók (a teljes minta csupán 2/3-a) közül 35% évi 10 millió Ft-nál kevesebbıl, további 
közel 30%-uk 10-50 millió Ft-ból, valamint másik közel 30%-uk 100 millió Ft-nál többıl 
gazdálkodik. A nettó árbevételükrıl fıként az önkormányzatok, az önkormányzati társulások 
és az állami intézmények nem nyilatkoztak. A legmagasabb kategóriában szereplı válaszadók 
aránya így feltehetıleg még magasabb, 50% fölé emelkedhet. A civil szervezetek többsége a 
10-50 millió Ft-os kategóriába esik. 

6 .ábra 
A megkérdezettek szervezeteik tulajdonosa / alapítója és éves árbevétele szerinti összetétele 
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A szervezeteken belül a megkérdezettek jellemzıen vezetı funkciót töltenek be. A vezetık 
aránya összességében 67%, az elsıszámú vezetık az összes válaszadók 47%-át fedik le. Az 
önkormányzatoknál jellemzıen ügyintézıi szinten történt a válaszadás. 

7. ábra 
A megkérdezettek szervezetükön belüli beosztásuk szerinti összetétele 
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1. Ismeretek és tapasztalatok a foglalkoztatáshoz kapcsolódó eddigi egyeztetı
fórumokról 

A kérdıívben szereplı, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó érdekek egyeztetésére hivatott 12 
fórum, szervezet közül a legismertebbek az ipari és kereskedelmi kamarák szervezetei. A 
válaszadóknak csupán 8%-a nem hallott még róluk. İk túlnyomó többségben a civil 
szervezetek képviselıi közé tartoznak. Az ismertség fokozatai szerint súlyozott6

pontszámokból kapott ismertségi faktor alapján a Civil Fórum, az NCA Civil Kollégium és az 
Internetes Fórumok bírnak még széleskörő ismertséggel, míg a legkevésbé az Agrár 
Munkaadói Szövetség és a Szociális és Gazdasági Tanács rendelkezik. 

8. ábra 
A különbözı társadalmi egyeztetı fórumok, érdekképviseletek ismertsége 
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még nem hallott róla tudja, hogy létezik, de többet nem tud róluk részben, vagy egészben ismeri a mőködését

korábban részt vett benne jelenleg is részt vesz benne nem válaszolt

                                                
6 A súlyokat az alábbiak szerint képeztük: tudja, hogy létezik: 1; részben, egészben ismeri a mőködést: 2; 
korábban részt vett benne:3; jelenleg is részt vesz benne:4. 
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9. ábra 
A különbözı társadalmi egyeztetı fórumok, érdekképviseletek súlyozott ismertségi 

pontértékeik szerinti rangsorban 

0
20
40
60

80
100

120
140
160
180

200

M
eg

ye
i

K
er

es
ke

de
lm

i é
s

Ip
ar

ka
m

ar
a

C
iv

il 
F

ór
um

N
C

A
 C

iv
il

K
ol

lé
gi

um

In
te

rn
et

es
F

ór
um

ok

C
iv

il 
K

er
ek

as
zt

al

K
is

té
rs

ég
i

T
er

ül
et

fe
jle

sz
té

si
T

an
ác

s 
C

iv
il

E
gy

ez
te

tı

R
eg

io
ná

lis
T

er
ül

et
fe

jle
sz

té
si

T
an

ác
s 

C
iv

il
E

gy
ez

te
tı

M
un

ka
üg

yi
T

an
ác

s

G
yá

rip
ar

os
ok

O
rs

zá
go

s
S

zö
ve

ts
ég

e

R
eg

io
ná

lis
K

ép
zé

si
 é

s
F

og
la

lk
oz

ta
tá

si
B

iz
ot

ts
ág

S
zo

ci
ál

is
 é

s
G

az
da

sá
gi

T
an

ác
s

A
gr

ár
 M

un
ka

ad
ói

S
zö

ve
ts

ég

A civil fórumok magasabb ismertsége a mintában a civil szervezetek nagyobb arányából is 
következik. 

A civil szervezetek képviselıi a nem civil fórumokat kevésbé ismerik. Az elvárttól 
alacsonyabb pl. a Munkaügyi Tanácsok munkájának a civilek általi ismertsége. A nem civil 
szervezetek közül érdekes a Gyáriparosok Országos Szövetségének ismertsége, mely 
szervezetrıl a megkérdezettek jelentıs mértékben hallottak, de közelebbrıl nem sokat tudnak 
a mőködésérıl. Igaz, egy megkérdezett civil szervezet ebben is képviselteti magát. 
Ugyanakkor a Munkaügyi Tanácsokban nincs civil képviselet. 

A szakszervezetek körében éppen a civilekkel ellentétes a megkérdezett érdekegyeztetı
fórumok ismertsége. A civil jellegő fórumokról kevesebb a tapasztalatuk, míg a gazdasági 
jellegőekben több. 

Az önkormányzatok a kimondottan civil fórumok kivételével az átlagnak megfelelı
tájékozottságot mutatnak, a civil fórumokban való érintettségük alacsonyabb a minta 
átlagánál, egyébként azzal közel azonos. 

A munkaadók tájékozottsága a minta átlagértékei alatt marad a Gyáriparosok Országos 
Szövetségét kivéve. 

Az állami intézmények – az önkormányzatokhoz hasonlóan – a civil fórumokban kevésbé 
érintettek, ám a gazdasági jellegő szervezetekrıl nagyobb, a kistérségi szintő szervezetekrıl 
pedig kevesebb tájékozottsággal bírnak. 

Az oktatási intézmények állnak a legtávolabb mindenfajta egyeztetı fórumtól. 
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10. ábra 
A különbözı társadalmi egyeztetı fórumok, érdekképviseletek súlyozott ismertségi pontértékei 

a megkérdezettek szervezeti típusai szerint 
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szakszervezet munkaadó civil szervezet önkormányzat állami intézmény oktatási intézmény egyház egyéb kistérségi társulás összesen

Összességében 120 jelenlegi és 30 korábbi valamilyen egyeztetı fórumban való részvételt 
regisztráltunk. 
A megkérdezettek közvetlen tapasztalatokkal (korábbi és jelenlegi részvétel) a civil fórumok 
és a gazdasági kamara munkájába való bekapcsolódáson keresztül rendelkeznek. A korábbi 
idıszakhoz képest valamelyest csökkent a kamarai, ugyanakkor nıtt a Civil Kerekasztalban a 
részvétel. 

11. ábra 
A megkérdezetteknek a különbözı társadalmi egyeztetı fórumok, érdekképviseletek 

munkájában valókorábbi és jelenlegi részvétele 
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korábbi és jelenlegi együtt jelenleg

Az egyeztetı fórumokban való részvételre a felmérés alapján a regionális szervezeteknek van 
leginkább esélye. İk 86 %-ban vesznek részt valamilyen fórumban, míg a helyi szervezetek 
esetében ez az arány  41%. 

A megkérdezett szervezetekben való összesített jelenlét alapján azt mondhatjuk, hogy az 
egyeztetési folyamatokban az állami és önkormányzati érdekeltségő szervezetek bevonása 
erıteljesebb, mint a társadalmi vagy gazdasági szervezeteké. 

A kimondottan foglalkoztatási kérdésekben folytatott párbeszédben a megkérdezettek 56%-a 
vett már részt. A legmagasabb a részvételi arány a – mintában csak kisebb számban 
megjelenı - szakszervezetek, az állami intézmények és az egyéb szervezetek körében. Az 
egyházak egyáltalán nem, az önkormányzatok pedig kb. 1/3-os arányban vettek részt ilyen 
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egyeztetéseken. Viszonylag magas, 2/3-os az egyezetésekbe bekapcsolódott munkaadók 
aránya. 
A foglalkoztatási kérdésekben is a regionális szintő és megyei, kimondottan 
érdekképviselettel foglalkozó, állami vagy önkormányzati tulajdonú, valamint a társadalmi 
szervezetek jelennek meg az egyeztetéseken nagyobb eséllyel. 

12. ábra 
A megkérdezetteknek a kimondottan foglalkoztatási kérdésekben folytatott párbeszédben való 

részvétele szervezeti típus, területi hatókör, valamint a tulajdonos/alapító szerint 

foglalkoztatási párbeszédben való részvételi arány
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A kérdıívben megjelölt fórumok mellett a válaszadók érdemben az alábbi 
együttmőködésekben vesznek részt kezdeményezıként vagy egyéb résztvevıként. 

1. táblázat 
A megkérdezettek által megjelölt együttmőködések és egyeztetı fórumok, az azokban való 

részvétel módja és a velük való elégedettségi pontszámok 

Részvétel száma 
Szervezetek típusa kezdeményezıként résztvevıként 

Átlagos 
elégedettség 

foglalkoztatási szervezetek 40 102 0,88
Civil Foglalkoztatási Együttmőködés 1  1,50
Civil Foglalkoztatási Szakmai Mőhely  1 1,50
Foglalkoztatási Célú Együttmőködés 9 17 0,94
Munkaesély Szövetség  1 1,00
Foglalkoztatási paktumok 5 5 0,60
Rehabilitációs Ágazati Párbeszéd 
Bizottság  1
Védett Szervezetek Országos Szövetsége  1

munkaügyi szervezetek 2 10 1,04
Munkaügyi Központok 2 4
Regionális Képzési és Foglalkoztatási 
Tanács  2
Regionális Munkaügyi Tanács  3
Megyei Munkaügyi Tanács  1

civil szervezetek 5 4 1,11
Helyi civil szervezetek 2   
Karrier Alapítvány  1
Civil Fórum  1
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Részvétel száma 
Szervezetek típusa kezdeményezıként résztvevıként 

Átlagos 
elégedettség 

Regionális Civil Tanács 1   
RECIK Alapítvány 1 1
Szektorok Közötti Együttmőködés  1
ProHáló 1   

Társadalmi Egyeztetı Fórum 1   
képzési együttmőködések 1 6 0,93

ÉRÁK  1
Aktív Mőhely  1
Oktatási, szakképzési együttmőködések 1 3
Szakmunkásképzési projektek  2

szociális együttmőködések 1 2 0,67
Családsegítıkkel együttmőködés  2
Szociális projektek 1   

gazdasági együttmőködések 1 3 0,90
BOKIK 1 1
Kohászati Krízisközpont  1
Mezıgazdasági Együttmőködés  1

térségi együttmőködések 0 8 0,63
Kistérségi társulások  2
LEADER Csoport  1
Területfejlesztési Hálózat  1
LHH Kistérségi Fejlesztési Bizottság  1
Polgármesteri Hivatal  1
térségfejlesztési programok  2

roma együttmőködések 2 1 0,33
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1   
CISZOK 1   
Roma Komplex Program  1

foglalkoztatási projektek 0 4 0,67
HEFOP 1.1.  1
Út a munkához  1
Kistérségi közhasznú pályázat  1
OFA  1

Megjegyzés: a pontértékek -0,5 és 1,5 között változhatnak. 
  
A fenti szervezıdéseket tekintve a válaszadók elégedetlenségüknek csak egy foglalkoztatási 
paktum, egy LEADER csoport, egy roma komplex program és egy szakképzési 
együttmőködés kapcsán (az esetek kevesebb mint 10%-ában) adtak hangot. Huszonhárom 
esetben (27%-ban) pedig teljes elégedettségüket jelezték. Összességében az 
együttmőködésekkel való elégedettség 64%-os.  
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2. A foglalkoztatási együttmőködésekben való részvétellel való elégedettség 

A válaszadók a foglalkoztatási együttmőködésekben való részvételükkel való 
elégedettségüket egy maximum 3-as fokozatú skálán összesítve átlagosan 1,8-ra értékelték. A 
leginkább elégedettek az országos és nemzetközi szervezetek képviselıi, a középvezetık 
értékelték. A beosztás alapján a leginkább kritikusak az elsıszámú vezetık és egyéb 
képviselık, a szervezeti forma szerint a kistérségi társulások, oktatási intézmények, 
önkormányzatok és munkaadók. Azok, akik részt vettek korábban valamilyen párbeszédben, 
összességében csak egy kicsivel elégedettebbek, mint aki, nem vettek részt ilyen fórum 
munkájában. 

13. ábra 
A megkérdezetteknek a kimondottan foglalkoztatási kérdésekben folytatott párbeszédben való 
részvételükkel való elégedettsége szervezeti típus, területi hatókör, a tulajdonos/alapító és a 

válaszadó beosztása szerint 
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3. Foglalkoztatási együttmőködésekben való részvétel motivációi 

A válaszadók szinte egységesek abban, hogy a foglalkoztatási együttmőködésekben való 
részvételüket a társadalmi problémák megoldása iránti elkötelezettségük motiválja, valamint 
egybehangzóan kiemelten fontosnak tartják az ágazatok közötti együttmőködést. Az 
együttmőködésekben való részvétel motivációi között hangsúlyosan jelenik meg a 
kapcsolatépítés lehetısége és további jövıbeni partneri együttmőködések létrejöttének 
reménye. Ez utóbbi két motivációs tényezıt csak a szakszervezetek, esetében elızi meg a 
tagság elvárása és a mögöttük álló csoportok érdekeinek képviselete. 
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14. ábra 
A foglakoztatási együttmőködésekben való részvétel motivációi szervezeti típus szerint 
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Civil szervezet
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Állami intézmény

Oktatási Intézmény

Egyház

Egyéb

Kistérségi társulás

Javul a szervezet image

Más részvevık miatt

Felsıbb vezetık miatt

Tagság elvárása miatt

Fiatal munkatársak miatt

Mögöttük álló csoport érdekei miatt

Növeli a szervezet presztízsét

Kapcsolatépítési lehetıséget jelent

Jövıbeni partneri együttmőködés reménye miatt

Fontosnak tartjuk az ágazatok közötti
együttmőködést

Elkötelezettek vagyunk a társadalmi problémák
megoldásában.

A szervezetek különbözı területi hatókörébıl következı eltérésként megállapítható, hogy: 
A helyi szervezeteknél a jövıbeni partneri együttmőködés reménye a többieknél nagyobb 
súllyal esik a latba, míg a fiatal munkatársak tapasztalatszerzéséhez lehetıség biztosítása 
kevésbé játszik szerepet.  
A középszint szervezeteinél szintén az átlagnál magasabb a jövıbeni partnerség, kiemelkedı a 
szervezet presztízsének és imázsának javítása, valamint egyértelmően fontos a tagok 
elvárásainak való megfelelés. 
Az országos és nemzetközi szervezeteknél a partnerség építése és a tagság elvárásainak való 
megfelelési szándék a legkevésbé hangsúlyos, míg a fiatal munkatársak számára a 
gyakorlóterep biztosítására való törekvés az átlagtól jóval magasabb. 
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15. ábra 
A foglakoztatási együttmőködésekben való részvétel motivációi a szervezetek területi hatóköre 
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A foglalkoztatási kérdésekben folytatott párbeszédben való eddigi részvétel, az ott szerzett 
tapasztalatok a motivációkat nem befolyásolják. A résztvevık és a nem résztvevık által jelölt 
prioritási sorrendben a nem résztvevık picit nagyobb hangsúlyt helyeztek a társadalmi 
problémák iránti elkötelezettségre, a szervezet presztízsére és a mögöttük álló csoportok 
érdekeinek képviseletére, míg a folyamatokban már eddig is résztvevık számára a fiatal 
munkatársak tapasztalatszerzése és a tagság elvárásai bizonyultak valamivel fontosabbnak. 

16. ábra 
A foglakoztatási együttmőködésekben való részvétel motivációi a kimondottan foglalkoztatási 

kérdésekben folytatott párbeszédben való részbétel szerint 
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1. Elkötelezettek vagyunk a társadalmi 
problémák megoldásában 

2. Fontosnak tartjuk az ágazatok közötti 
együttmőködést 

3. Kapcsolatépítési lehetıséget jelent 
4. Jövıbeni partneri együttmőködés 

lehetısége miatt 
5. Növeli a szervezet presztízsét 
6. Fiatal munkatársaknak kívánunk 

gyakorlóterepet biztosítani a közös 
munkában való részvétel elsajátítására 

7. Mögöttük álló csoportok érdekeit 
kívánjuk képviselni 

8. Javul a szervezeti image 
9. Felsıbb vezetık elvárása miatt 
10. Tagság elvárása miatt 
11. Más résztvevık pozícióját kívánjuk 

erısíteni 
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4. Az új regionális foglalkoztatási párbeszéd indításáról 

A megkérdezettek egy új, a kérdésfeltevés elején vázolt foglalkoztatási párbeszéd indítását 
egyértelmően szükségesnek tartják. Csupán 1%, azaz 1 helyi civilszervezeti vezetı mondta, 
hogy ilyenre nincs szükség, valamit 2 fı nem tudott biztos választ adni. 

17. ábra 
Az új foglakoztatási párbeszéd szükségességének megítélése a szervezet típusa, területi 

hatóköre, tulajdonos/alapítója, a megkérdezett beosztása szerint 
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Amennyiben elindulna egy ilyen új szervezıdés, a válaszadók 91%-a szívesen részt is venne 
benne. A megkérdezettekbıl csupán 3% nem kíván részt venni és 6% még bizonytalan. 
Viszonylag nagyobb ellenállás vagy közömbösség az országos vagy nemzetközi munkaadók 
részérıl nyilvánult meg. Bizonytalanság pedig az ügyintézık által képviselt önkormányzatok, 
az országos civil szervezetek és az állami szervezetek esetében volt tapasztalható. 

Azok korábban is részt vettek már valamilyen fórum munkájában, kivétel nélkül 
szükségesnek látják a vázolt újabb fórum indítását és részt is vennének annak munkájában. A 
tartózkodók és bizonytalankodók mind a korábban ilyen munkába még be nem kapcsolódók 
körébıl került ki. 
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18. ábra 
Az új foglakoztatási párbeszédben való részvételre irányuló szándékok a szervezet típusa, 

területi hatóköre, tulajdonos/alapítója, a megkérdezett beosztása szerint 
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5. Az új kezdeményezésbe bevonandó szervezetekre vonatkozó javaslatok 

A válaszol alapján a legnagyobb egyetértés a munkaadói, a regionális munkaügyi szervezet és 
az önkormányzatok bevonásának szükségességének felismerésében mutatkozik. Emellett a 
munkavállalói érdekképviseletek és a civil szervezetek részvétele találkozik a válaszadók 
legalább 60%-ának egyetértésével. A legkisebb mértékő a tudományos, az egyházi, a 
közigazgatási és a rendvédelmi szervezetek részvétele iránti igény. A tisztiorvos és a 
nemzetbiztonság képviselıjének bevonása senkiben sem merült fel igényként. 
A javasolt kompozíció gyakorlatilag megegyezik az eddigi hasonló funkciójú szervezetek és a 
vizsgálatba bevont minta összetételével. Új szereplıket láthatóan nem kívánnak bevonni. 

19. ábra 
Az új foglakoztatási párbeszédbe bevonandó tagokra adott javaslatok a kapott pontszámok 

rangsora szerint 
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Az átlagostól nagyobb mértékben kívánják a civilek részvételét a civil szervezetek, míg a 
munkaadók és az egyéb szervezetek részérıl éppen a civil részvétel iránti igény az 
alacsonyabb. A kistérségi társulások képviselıi a munkavállalói érdekképviselet bevonását 
tartják másoknál kevésbé fontosnak. Az önkormányzatok részérıl a regionális munkaügyi 
központ és a tudomány képviselıi bírnak kisebb preferenciával, míg az önkormányzatok és a 
munkavállalói érdekképviseletek részvételére nagyobb súlyt helyeznek. 

20. ábra 
Az új foglakoztatási párbeszédbe bevonandó tagokra adott javaslatok a megkérdezett 

szervezetek típusa szerint 
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szakszervezet munkaadó civil önkormányzat állami intézmény

oktatási intézmény egyház egyéb szervezet kistérségi társulás

A megkérdezett szervezetek területi hatóköre szerint, a helyi és a középszint szervezetei 
között eltérés a regionális munkaügyi központ, az oktatási intézmények és a civil szervezetek 
szerepének megítélésében van. A helyi szervezetek az elızı két szereplı bevonását kevésbé, a 
civilekét pedig jobban értékelik, mint a középszint szervezetei. 

21.ábra 
Az új foglakoztatási párbeszédbe bevonandó tagokra adott javaslatok a megkérdezett 

szervezetek területi hatóköre szerint 
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Azok, akik eddig nem vettek részt foglalkoztatási kérdésekben folytatott párbeszédben, 
nyitottnak bizonyulnak az új szereplık bevonására. Körükben magasabb a tudomány, az 
egyház, a civilek, valamint a munkavállalói érdekképviseletek bevonására irányuló igény, 
mint a különbözı fórumokban már eddig is részt vevıkben. Ugyanakkor kisebb arányban 
tartják szükségesnek a különbözı regionális intézmények és az önkormányzatok részvételét. 

22. ábra 
Az új foglakoztatási párbeszédbe bevonandó tagokra adott javaslatok a megkérdezett 

szervezeteknek a korábbi párbeszédben való részvétele szerint 
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részt vett nem vett részt

6. Az új kezdeményezés által felvállalandó feladatokra adott javaslatok 

A válaszadók összességét tekintve az új szervezıdés által felvállalandó feladatokra adott 
javaslatok sorában a konkrét foglalkoztatási programok kezdeményezése áll, amit a 
kooperáció és a képzési programok szervezése követ.  Ugyancsak viszonylag magas 
összesített pontszámmal szerepel a stratégiák kidolgozása, az érdekegyeztetés, a tájékoztatás, 
az információáramlás és a javaslatok kidolgozása. A legfontosabb feladatok válogatásába 
bekerült, de csak alacsonyabb összesített pontszámmal a lobby és a társadalmi kontroll 
gyakorlása. 

23. ábra 
Az új foglakoztatási párbeszéd számára ajánlott feladatok összesített rangsora 
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Azonban az egyes szereplık körében, a különbözı szervezeti típusokban a felvállalandó 
feladatokról már erısen megoszlanak a vélemények. 
A szakszervezetek sokkal elıbbre helyezik a döntés-elıkészítést, a lobbyt és az 
érdekegyeztetést, miközben a konkrét foglalkoztatási programok kezdeményezése hátrébb 
szorul az igények listáján. 

24. ábra 
Az új foglakoztatási párbeszéd számára a szakszervezetek által ajánlott feladatok rangsora 
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A munkaadók a stratégiai tervek készítését gondolják kevésbé fontosnak és az információk 
megosztását is kissé hátrébb sorolják, miközben az érdekegyeztetés és a döntés-elıkészítés 
egy kevéssel elırébb kerül náluk. 

25. ábra 
Az új foglakoztatási párbeszéd számára a munkaadók által ajánlott feladatok rangsora 
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A civil szervezetek másoknál nagyobb hangsúlyt helyeznek a tájékoztatásra és a nyilvánosság 
biztosítására, a társadalmi kontrollra és a feladatok rangsorában hátrébb sorolják a stratégiai 
tervezést és az érdekegyeztetést. 

26 .ábra 
Az új foglakoztatási párbeszéd számára a civil szervezetek által ajánlott feladatok rangsora 
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Az önkormányzatok körében egyértelmően a konkrét foglalkoztatási és képzési programok 
kezdeményezése kerül az élre. Hangsúlyosabban szerepel a lobby is, míg a nyilvánosság, a 
társadalmi kontroll gyakorlása kevésbé fontos számukra. 
A kistérségi társulások az ıket alkotó önkormányzatoknál – már csak hálózati jellegük miatt 
is - érzékenyebbek a tájékoztatásra és az érdekegyeztetésre, míg az ezen a szinten folyó aktív 
stratégiai tervezés következtében, kevésbé igénylik a stratégiák kidolgozását. 

27. ábra 
Az új foglakoztatási párbeszéd számára az önkormányzatok által ajánlott feladatok rangsora 

önkormányzatok
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28. ábra 
Az új foglakoztatási párbeszéd számára a kistérségi társulások által ajánlott feladatok 

rangsora 
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Az állami intézmények prioritásai az önkormányzatokéhoz hasonló, de kevésbé tartják 
fontosnak a javaslatok kidolgozását, az érdekegyeztetésre viszont nagyobb figyelmet 
fordítanának.  

29. ábra 
Az új foglakoztatási párbeszéd számára az állami intézmények által ajánlott feladatok 

rangsora 
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Az oktatási intézmények feladatrangsorában a képzési programok szervezése – talán meglepı
módon – viszonylag háttérbe kerül. Elıkelı helyen szerepel azonban a stratégia készítés, a 
tájékoztatás és a többi szereplıhöz képest érzékenyebbek a társadalmi kontroll gyakorlására 
is. 
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30. ábra 
Az új foglakoztatási párbeszéd számára az oktatási intézmények által ajánlott feladatok 

rangsora 
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Az egyházak által javasolt feladatlistában a konkrét foglalkoztatási és képzési programok a 
rangsor végére kerültek és a legnagyobb teret az információszolgáltatásnak, a társadalmi 
kontrollnak és az érdekegyeztetésnek engednének. Az általuk vázolt feladatlista hasonlít a 
leginkább az operatív feladatokon felülemelkedı társadalmi párbeszéd különbözı fórumaitól 
megszokott struktúrára. 

31. ábra 
Az új foglakoztatási párbeszéd számára az egyházak által ajánlott feladatok rangsora 
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Az egyéb szervezetek kategóriájában is magasan a konkrét foglalkoztatási programok indítása 
szerepel a feladatlista élén. 
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32. ábra 
Az új foglakoztatási párbeszéd számára az egyéb szervezetek által ajánlott feladatok rangsora 
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33. ábra 
Az új foglakoztatási párbeszéd számára a különbözı szervezeti típusokba tartozók által 

ajánlott feladatok rangsora 
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szakszervezet munkaadó civil önkormányzat állami intézmény oktatási intézmény egyház egyéb szervezet kistérségi társulás együtt

7. Az szervezıdés szervezeti formájára adott javaslatok 

A válaszadók 2/3-os többségben a partnerek közötti megállapodást preferálják. Újonnan 
bejegyzett társadalmi szervezetként mőködtetné 13% az új kezdeményezést, míg 6% tartaná 
szerencsésebbnek valamely, már létezı szervezetbe beépíteni és 12% nem adott választ. Az új 
szervezet bejegyzésére irányuló javaslat jellemzıen helyi (települési vagy kistérségi) szintő, 
eddig hasonló párbeszédben részt nem vevı civil szervezetek vezetıitıl érkezett. 
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34. ábra 
Az új foglakoztatási párbeszéd számára ajánlott szervezeti formák 
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8. Összegzés 

A foglalkoztatási kérdésekben érintett társadalmi és gazdasági szereplıket reprezentáló, ám a 
szervezetek átlagánál feltehetıleg aktívabb szervezeteket megkérdezı kérdıíves felmérés 
eredményei alapján tehetı legfontosabb megállapítások: 

1. A foglalkoztatási kérdésekrıl folytatott párbeszédek korábbi eddigi fórumai a civil és a 
gazdasági szereplıket elválasztották egymástól. A fórumok mőködésérıl a szereplık 
információi erısen szóródnak. A szervezetek a saját szektorukon belül tájékozottak, a 
másik szektorokhoz sorolt szervezetek mőködésérıl csak kevés tapasztalattal 
rendelkeznek. Ez a szeparáltság vélhetıen akadályozza a problémák komplex kezelését. 

2. A megkérdezettek foglalkoztatási fórumokba való bekapcsolódása jónak mondható és 
ezzel maguk is elégedettek. Elvárásaik a közepesnél jobban teljesültek, alapjában 
elégedettek részvételükkel. Azok is, akik egyébként nem, vagy nem olyan aktívan vesznek 
részt foglalkoztatási párbeszédekben. Határozott elégedetlenség néhány konkrét 
foglalkoztatási programmal kapcsolatban merült fel.

3. A foglalkoztatási együttmőködésekben való részvételük legfontosabb motivációja a 
társadalmi problémák megoldása iránti elkötelezettségük. A többi mozgató erı szervezeti 
típus és területi hatókör szerint, valamint kisebb mértékben az eddigi egyeztetı
fórumokon való részvételtıl függıen változik. A partnerségek alakítás a helyi és 
regionális szinten fontos, az országos szintő szervezeteknél már kevésbé. Számukra 
inkább a fiatal munkatársaknak biztosítható gyakorlóterep hat ösztönzıen. A presztízs és 
imázs formálása a regionális szervezetek esetében lehet hajtóerı. 

4. Az eddigi fórumokkal való elégedettség relatív magas értékei mellett is a megkérdezettek 
97%-a egyértelmően támogatja, szükségesnek tartja egy új formáció beindítását és 91% 
szívesen részt is venne annak munkájában. A hasonló fórumok munkájában már részt 
vevık körében a támogatás még magasabb arányú. 
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5. A megkérdezettek a létrehozandó fórumba tagként a szokásos szereplıket jelölték meg. 
Az új szereplık felé való nyitásra a korábban ilyen együttmőködésben még nem szereplı
válaszadók fogékonyabbak. A különbözı szervezeti típusokhoz tartozó válaszadók más-
más szervezeteket preferáltak erısebben, jellemzıen a saját szektorukhoz közelebb 
állókat. A civilek, a munkavállalói érdekképviselet, a regionális munkaügyi központ 
bevonása osztotta meg a válaszokat. Ezekben az esetekben nem a felvetés 
megkérdıjelezésérıl, csak a hangsúlyok eltolódásáról van szó. 

6. Az új kezdeményezés által felvállalandó feladatok „népszerőségi listáját” a konkrét 
foglalkoztatási programok kezdeményezése, a stratégiák kidolgozása, azaz az 
problémakezelés operatív formái vezetik. Az érdekegyeztetésre, információáramoltatásra, 
kooperációra fókuszáló hagyományos egyeztetı fórumokra kevésbé van igény, szinte csak 
az egyházak képviselıinek válaszából rajzolódik ki ilyen feladatstruktúra. A különbözı
típusú szervezetek érdekei és ennek megfelelıen az új formációval szembeni elvárásai is 
különböznek, amire tekintettel kell lenni a feladatok végleges, a szereplık körérıl és 
reprezentációjuk arányairól meghozott döntéseket követı meghatározásakor.  

7. Az új formáció lehetséges szervezeti formái közül a válaszadók egyértelmően a partnerek 
közötti megállapodást emelték ki. Új szervezet alakítását nem tartják indokoltnak és a 
valamely meglévı szervezet struktúrájába való beépüléstıl is tartózkodnak. 
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3.2 A Compass program során elkészült személyes  interjúk elemzése 

Készítette: G. Szendrák Dóra

Mottó: „Csak személyes beszélgetésekkel lehet elindítani valamit, személyes kapcsolatokon 

keresztül.” 

A Compass program kutatási szakaszának egyik fontos eleme volt a személyes beszélgetés a 

régió meghatározó, korábban a különféle együttmőködésekben tapasztalatokat szerzett 

tagjaival. Hogy mőködik a beszélgetés? Sokan szeretnek hivatkozni egy felmérésre (a forrás 

már feledésbe merült), mely szerint az üzenetváltásnak csupán 7 %-a történik verbális 

(szóbeli) úton, 38 % a metakommunikatív jelzések szerepe, a legfontosabb üzenethordozó 

pedig a mimika és a taglejtés: 55 %. Bevallom, nem vagyok biztos abban, hogy ez a felmérési 

eredmény megfelel a valóságnak. Az azonban kétségtelen, hogy „beszél” a szem, a 

kézszorítás, sıt még a hallgatás is. Puszta szóbeliség csak írásban lehetséges. Továbbá az is 

tény, hogy amikor két ember együtt van, nem szokták elemezni, hogy a közlés tartalma 

milyen csatornán jutott el hozzájuk. „Nem a szavak hordozzák a jelentést, hanem az emberek” 

– írja Griffin. Ebben a dokumentumelemzésben nincs lehetıség – és nem is cél – arra, hogy a 

nonverbális elemekre is kitérjünk, éppen ezért az elhangzottakra koncentrálunk. 

A kutatás során 15 mélyinterjú készítésére került sor az eddigi 

tapasztalatok és az együttmőködési alternatívák felvázolására. 

Az interjúalanyaink voltak: 

1. Gúr Nándor az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 

elnöke, az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács tagja és a Parlament 

Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságának az elnöke. 

2. Szabó György az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke. 

3. Dr. Besenyei Lajos a Szociális és Gazdassági Bizottság tagja 
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4. Steininger Zsolt az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács elnöke. 

5. Dr. Stadinger Csaba az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ -  

fıigazgató helyettese 

6. Dr.Bakos István az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség általános 

igazgatója. 

7. Soós Roland az Észak-magyarországi Regionális Képzı  Központ igazgatója 

8. Gyarmathi Mihály az OFA Hálózat Észak-magyarországi Regionális Iroda vezetıje. 

9. Dr. Simkó János munkaügyi szakközgazdász, a Humánerı Tanácsadó és Szolgáltató 

Bt. ügyvezetıje. 

10. Hatvani Gábor tanácsadó, Hatvani Területfejlesztési Iroda 

11. Tóth Gabriella Sóshartyán település polgármestere. 

12. Jékly Sándor Konszenzus Alapítvány vezetıje (Eger). 

13. Uramecz József Mozgáskorlátozottak és Egymást Segítık Egyesülete (Salgótarján) 

14. Bárdos Ferenc Egri Civil Fórum  (Eger) 

15. Tamás Ildikó ÉMRMK Pásztó kirendeltségvezetı (Pásztó) 

Az interjú kérdései négy gondolatkör köré csoportosultak. Igyekeztünk feltárni, hogy a 

résztvevık miben látják a foglalkoztatás stagnálásnak okát a régióban és milyen alternatívákat 

látnak a helyzet megoldására. Milyen többszektorú együttmőködésekben vettek eddig részt és 

mik voltak a tapasztalataik? Milyen lehetıséget látnak a civil szervezetek és az egyházak 

bevonására a foglalkoztatási együttmőködésekbe? A kérdések összeállításánál igyekeztünk a 

kérdıíves felmérésben megfogalmazottakat és a dokumentumelemzésben tapasztaltakat 

kiegészíteni, illetve a foglalkoztatás terén szakmai befolyással bíró és döntéshozói pozícióban 

lévı érintettek véleményét megjeleníteni. 

Az elemzı tanulmány elkészítéséhez jelentıs segítséget nyújtott dr. Simkó János „Javaslatok 

az Észak-magyarországi régió foglalkoztatási gondjainak enyhítésére” címő 2008-ban készült 

tanulmánya, melyért ez úton is szeretnénk köszönetet mondani. 
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1.  A foglalkoztatási helyzet stagnálásának problémái 

„A foglalkoztatás nagy problémaköre már két évtizedes gond a régióban.”  

Az interjúalanyok a jelenlegi foglalkoztatási helyzetet illetve a régió hátrányos helyzetét 

egyértelmően az elmúlt 20-40 év rossz gazdaságpolitikájára, illetve a rendszerváltozás

negatív következményeire vezetik vissza. „Az észak-magyarországi régió azon belül 

elsısorban Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megye, illetve a régió kistérségeinek nagyobb 

része a rendszerváltást követı években – gazdasági szerkezetének korszerőtlensége, a 

nehézipar súlyos válsághelyzete és gyors leépülése, valamint egyéb okok miatt is, - 

foglalkoztatási szempontból az ország egyik leghátrányosabb helyzető térségévé vált”.7

„Elsısorban a szerkezetváltás húsz évvel ezelıtti nagy „bumm-ja” okozott egy – az 

országosnál jóval nagyobb arányú – foglalkoztatás csökkenést. Ez tartott hosszú éveken 

keresztül.” 

Elmondható, hogy a válaszadók több, egymás mellett győrőzı és egymást felerısítı

problémát és tényezıt is kiemeltek, amelyek együttesen határozzák meg a régió passzív 

foglalkoztatási helyzetképét. Egyértelmően a munkahelyek hiánya az elsıként említett ok és 

egyben következmény, amely viszont több szerteágazó folyamat eredménye.  

„…a régiónak van egy örökölt gazdaságszerkezete, amelyre jellemzı, hogy van néhány nagy 

foglalkoztató - egyre kevesebb -, és emellett rendkívül gyenge a kis- és középvállalkozói réteg. 

Ebbıl következik, hogy rendkívül sérülékeny is a foglalkoztatási helyzet, a KKV-k elsısorban 

kisszámúak, másodsorban gyenge tıke ellátottságúak.”  

„A kisvállalkozások éppen hogy tengıdnek.”  

Sokak szerint a rendszerváltás után bezárt gyárak, amelyek lényegi foglalkoztatási központok 

voltak, illetve a tömeges elbocsátások okozta nagyarányú munkanélküliség volt az a fajta 

sokk a régióban, amelybıl még mindig nem sikerült kiutat találni és amelyek a 

leghátrányosabb helyzető kistérségek magas számát generálták. 

Mindezek mellett több interjúalany a munkanélküliek összetételét, mint okot említi a 

térségben a foglalkoztatási helyzet másik alapvetı problémájaként. Hiszen az alacsony iskolai 

végzettségő, képzetlen munkaerı túlsúlya miatt a térség nem tud vonzóvá válni a beruházások 

irányába, másrészt a már meglévı vállalkozások sem tıkeerısek –akik például betanított 

munkásokat alkalmaznának-, így nem képesek felszívni a munkaerı többletet.  

                                                
7 Simkó János: Javaslatok az Észak-magyarországi régió foglalkoztatási gondjainak enyhítésére 
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„Kevés az olyan létszámú vállalkozás, ami nagyobb munkaerıt tudna alkalmazni. Kevesen 

tudnak fejleszteni.”   

 „Sok borsodi és nógrádi kistérségben nemcsak az a baj, hogy az emberek nem akarnak 

dolgozni, hanem sajnos nem is tudnak. Nem fognak a Dunántúlra sem elköltözni 

munkalehetıség reményében. Amíg nem lesznek munkahelyek, addig nem lehet megoldani a 

szociális, társadalmi, gazdasági problémákat.” 

„A munkaadók nagy többsége azt mondja, hogy ı nem szociális jóléti intézmény. İ nem azért 

van, hogy a foglalkoztatottság több legyen a térségben, hanem azért, hogy gazdasági 

produktumot hozzon létre, hasznot termeljen. Ahhoz, hogy hasznot termeljen- (társadalmi 

szinten és önmaga számára is - arra van szükség, hogy olyan sajátossági jegyekkel bíró 

emberek álljanak rendelkezésre, akik közül ı válogatni tud és azt tudja mondani, hogy ezt az 

embert érdemes foglalkoztatnom, mert megtermeli a bérét, járulékát és még hasznot is 

termel.”  

„A másik ok, hogy ebben a régióban igen nagyszámú a tartós munkanélküliek között az a 

réteg, aki úgymond alulképzett és közöttük igen nagy számban ott van a roma lakosság. Az ı

munkaerı-piaci értékük majdnem a nullával egyenlı.”  

A cigány kisebbség munkaerı piaci helyzete és lehetısége, mint tudjuk halmozottan 

problémás. Esetükben sokszor egyszerre jelentkeznek olyan nehézségek, mint az alacsony 

iskolai végzettséggel párosuló szakképzetlenség, hátrányos megkülönböztetés, negatív 

megítélés és a kitörési lehetıségek hiánya. Mindez magas gyermekszámmal, rossz egészségi 

állapottal, szegénységgel párosul és általában a központi segélyezéstıl való 

kiszolgáltatottsághoz és függıséghez vezet.  

„A következı idıszak egyik legnagyobb kihívása a régióban a halmozottan hátrányos 

helyzető roma népesség leszakadási folyamatának megállítása, tanulási munkavégzési 

motiváltságuk erısítése”. 

Itt kell megemlítenünk azt a kérdéskört, amelyet a válaszadók a segélyezési rendszer 

kritikájaként fogalmaztak meg. Több esetben a munkába állási motivációt a magas 

támogatási összegek gátolják, vagyis elıfordulhat, hogy valaki családosan, munkanélküli 

segélyezettként több bevételhez juthat, mint munkaviszonyban, minimálbéren. Ez 

nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy ez az állapot egyfajta életformává alakult át.  

„Nagyon sok az alulképzett, nyolc általános vagy az alatti  végzettségő… A másik gond az, 

hogy nincsenek motiválva, tehát nem akarnak elhelyezkedni, hiszen meg tud élni anélkül is. Ez 

az alacsony végzettséggel összefügg, hiszen az ilyen ember mentálisan másképp viselkedik, 
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nincs perspektívája, nincs rátekintése a világra, beszőkült. Tehát alulképzettség és 

motiválatlanság, plusz a munkahelyek hiánya. Ezek az okok egymást erısítik. Olyan 

munkahelyeket kellene teremteni, amelyek olcsón létrehozhatók és ezeknek a képzetlen 

embereknek biztosít lehetıséget.”   

„Az izolált és szegmentált területeken, ahol  az emberek menekülıpályákat kerestek hosszú 

éveken keresztül, sokan úgy gondolták, hogy a segélyezési rendszeren belül is lehet élni az 

életet. Elkényelmesedtek, önmaguk sem érezték a kényszerét annak, hogy nekik váltaniuk és 

lépniük kell.” 

A kompetenciák szintjének erısítése, a fejlesztés, képzés, átképzés potenciálisan lehetséges 

kitörési alternatíva, de a gyakorlatban nagyon lassan és nem a kívánt mértékben hozza a várt 

eredményeket. A piaci szereplık gyorsan változó igényeire a képzések és a munkavállalók 

nem tudnak kellı gyorsasággal reagálni. 

„Képezni lehet, de az embereknek csak a töredékét lehet átképezni. Vagy fejlesztéseket lehetne 

csinálni és ezt összehozni a képzéssel. Mi megkerestük a cégeket, próbáltuk kideríteni, hogy 

milyen szakemberekre lenne szükségük, azt mondták, hogy félévre látnak elıre, de jövıre már 

nem tudják, hogy mi lesz. Jónak tartom az OKJ-s típusú modul rendszerő képzéseket, mert kis 

kiegészítéssel lehet más szakmákat is képezni. De nem látom még ennek a gyakorlati részét.” 

„A munkaerı-piaci kereslet-kínálat szerkezete folyamatosan változik, nehéz ehhez 

hozzáigazítani egy megfelelı képzést, és sajnos eljutottunk odáig, hogy a régióra korábban 

leginkább jellemzı nehézipar felkészült szakembergárdájára alig jelentkezett igény. Most már 

nincs ilyen munkaerı-piaci kínálat és hiába is jönne be egy ilyen igény, újra kellene képezni 

az összes embert. Nagyon gyors reakciókra lenne szükség ahhoz, hogy a hektikusan mozgó 

munkaerı-piaci keresletet kezelni lehessen.” 

 „Nyilván vannak a háttérben különbözı társadalmi problémák, amiket lehetne feszegetni. 

Emlegetni szoktuk az osztrák példát, hogy ott milyen jól mőködnek a különbözı rendszerek, de 

ahhoz kell egy olyan, normálisan mőködı, olyan munkakultúrával rendelkezı társadalom is, 

ami ezeket a rendszereket be tudja fogadni.” 

„Nemrégiben volt egy felmérésünk, aminek az volt a végkicsengése, hogy nagyon sok pénzt és 

energiát áldozunk a marketing tevékenységre, a kommunikációra. Ugyanakkor az a 

tapasztalat, hogy a nem foglalkoztatottak zöme nagyon kevés gyakorlati információval bír a 

munkaerı-piaci kínálatról, keresletrıl. Arról, hogy milyen irányban kellene magát tovább 

képezni, hogy ösztönözve legyen a továbbképzésekre és a foglalkoztatásra. Ez után jutunk el 

oda, hogy van egy rossz társadalmi minta a felnövekvı generációknak” 
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„A munkavállalói szándékkal bíró embereknek is meg kell tanulniuk, és el kell fogadniuk azt, 

hogy akkor vagyunk jó értelemben ezen a piacon eladhatók, ha megfelelı és munkáltatók által 

elvárt szakmai kompetenciákkal (képességekkel, tudással) rendelkezünk 

A társadalom szereplıihez hasonlóan a foglalkoztatás szereplıi között is hiányzik az a 

bizalmi tıke, ami a fejlıdés alapját és lehetıségét jelentené. 

„A közelmúltban volt az OFA-nak a szövetkezeti kiírása… Nem találtunk olyan munkanélküli 

személyt, olyan pénzügyi szakembert, akik összeadtak volna egy kis vagyont és megbíztak 

volna egymásban, még önkormányzati segítséggel sem.” 

Mindemellett, ehhez a problémakörhöz kapcsolódik még a helyi önkormányzatok, mint 

foglalkoztatók összetett problematikája.  

„Az önkormányzatok sajátos helyzete az, hogy forráshiányosak, de mégis ık azok, akik a kis 

településeken sok esetben a foglalkoztató szerepét egyedüli töltik be, ık a fıfoglalkoztatók.” 

„Ha mindent figyelembe veszünk, akkor a közfoglalkoztatás jóval többe kerül, mint a 

segélyezés. Mint önkormányzat, én sem vagyok ösztönözve abban, hogy foglalkoztassam 

ezeket az embereket és ezek az emberek nem szívesen jönnek be… Káoszt érzek most és 

szélmalomharcot..”  

„Alaposan elemezni és korszerősíteni lenne indokolt az évente sok milliárd forintot lekötı, de 

csak kis részben megfelelı hatékonyságú közfoglalkoztatási formák rendszerét. Az 

önkormányzatok részére évente konkrét teljesítménykövetelmények nélkül átadott létszám- és 

pénzügyi keretek mértékét erıteljesen csökkenteni célszerő mind a közcélú, mind a 

közhasznú foglalkoztatási forma területén. Az e célra szánt pénzügyi keretek nagyobb részét 

konkrétan megtervezett, naturális mutatókkal kifejezhetı teljesítménykövetelményeket is 

tartalmazó pályázatok támogatására kellene fordítani.” 

Sok esetben elıfordul a tömegközlekedés korántsem kielégítı helyzetének említése, mint 

munkavállalást gátló tényezı. Egyrészt elzárja a kistelepülésen élıket a munkába járástól, 

másrészt, ha a munkáltató nem vállal részt a bérlet árának megtérítésében, nagy arányban 

megnöveli a munkavállaló kiadásait.  

„Egyik az, hogy a kistérségekben nincs munka. A foglalkoztató pedig nem hajlandó még a 

buszbérletet sem megvenni. A másik pedig az, hogy nagyon rossz a közlekedés.” 

„Ahhoz, hogy munkahelyük legyen, sok esetben helybe kellene vinni nekik a munkát, mert 

képtelenek eljönni onnan, hiszen a napi munkába járás feltételei sincsenek meg.” 

„…rossz közlekedés, nincs elérhetı közelségben foglalkoztatási centrum, csak talán 

Gyöngyös, Füzesabony és Jászberény, de ott is problémák vannak, rosszak a körülmények.”  

Ez akár ellenösztönzı hatással is lehet bizonyos esetekben a munkavállalási kedvre.  
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A fenti problémák fennállása és azok együttes hatása olyan komplex munkaügyi, 

foglalkoztatási programok létét igényelné, igényelte volna, amely összességében tudja kezelni 

azokat. Több esetben a központi politika eredménytelensége miatt látják a helyzetet 

kritikusnak. Vagyis hiányolják azokat az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöket, amely 

ténylegesen a munkahelyek létrehozását segítik elı, foglalkoztatást vagy képzéseket 

generálnak, munkahelyeket tartanak meg. 

„…amikor valaki kikerül a foglalkoztatottságból, és minél hosszabb idı telik el, annál 

nagyobb az esélye, hogy már nem kerül vissza, ez egyfajta életformává válik. Ebben 

közrejátszik az is, hogy az a háló, ami a munkából kikerülés után meg volt szıve, túl erısre is 

sikeredett.… Nem tudott a munkaügyi rendszer eléggé karizmatikusan arra fókuszálni, hogy a 

foglalkoztatás legyen elıtérben.”  

„Az elmúlt 20 esztendı semmiféle törekvésekkel, központi és lokális forrásokkal sem volt 

elegendı, hogy itt egy nagyon direkt, volumenében is jelentıs munkahelyteremtés 

megtörténjen… nem jöttek ide megfelelı ütemben és idıben a források…. Ezek a források 

csak arra voltak elegendık, hogy egy meglévı szerkezetet fenntartsanak. Valódi változást, 

agresszív és direkt munkahelyteremtést és ehhez rendelıdı humán erıforrás fejlesztést nem 

tudtak elindítani. Ez állandó dilemmája a rendszernek – magunkat is ideértve –, hogy itt 

decentralizált források, azt egy megfelelı eszközportfolióban mőködtetve, több tízezer embert 

megérintve sem tudnak olyan hatást elérni, hogy mértékadó módon az elmúlt 5-10-15 évben 

csökkenjen a munkanélküliség és a szerkezete is átalakuljon. ”  

Ezen kulcsproblémák mellett nem szabad figyelmen kívül hagynunk az országra jellemzı

forrás-elosztási mechanizmusok egyenlıtlenségeit sem. Gondoljunk itt a sokak által 

kifogásolt Budapest központúságra, valamint nyugat-magyarországi megyék elınyös 

helyzetére és pozitív megkülönböztetésére az észak-magyarországi régióval szemben. 

Általános vélekedés hogy meg kellene találni azt a fajta központi politikát, amely az 

elmaradottabb régiók felé irányítaná a figyelmet, illetve ösztönzı hatással lenne a bel- és 

külföldi tıkebefektetésekre.   

„Mindenképpen azt gondolnám, hogy látni kell, hogy országon belül is rendkívül komoly 

anomáliák és ellentétek alakultak ki. Rendkívül eltérı az egyes térségek gazdasági, gazdaság-

ökonómiai és munkaerı-piaci helyzete is. Azt kellene valahol, valakinek eldöntenie - nyilván, 

hogy nem mások kárára-, hogy hajlandó-e megfelelı mértékben megállítani azt a leszakadást, 

ami az elmúlt 10-15 évben folyamatosan érzékelhetı… Nem lehet más dolgunk, tisztünk, mint 

ezt folyamatosan sugározni, áramoltatni és mondani a döntéshozók felé.”  
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„Az elmaradott régiók leszakadásának megállítására és a fejlıdés feltételeinek 

megteremtésére az eddigieknél több fejlesztési forrást és pozitív elınyben részesítést lenne 

szükséges biztosítani a pénzeszközök hatékonyabb felhasználásának megkövetelése mellett”.8

„Nincs érdemi hatáskör tehát, de jelen vannak a Munkaügyi Tanácsban azok, akik véleményt 

tudnának alkotni és egy stratégiához értéket tudnának adni, ami a régió számára egy kitörést 

eredményezhetne. Az európai régiók között az észak-magyarországi régió az utolsó elıtti 

helyen áll a gazdasági teljesítıképesség tekintetében. Tehát nem lehet ugyanúgy kezelni, mint 

akármelyik másik magyarországi régiót.”  

Láthattuk tehát, melyek azok a probléma csoportok, amelyek leküzdése egyenként is igen 

nagy feladat lenne, ám ezek együttes megléte jelentısen súlyosbítja a régió helyzetét azokkal 

a hiátusokkal kiegészülve, amik a foglalkoztatáspolitika rendszerszerő megközelítésébıl 

erednek. 

„A legfontosabb oknak azt érzem, hogy pillanatnyilag nincs igazi koordinációja a 

foglalkoztatáspolitikának. Sok olyan testület van, amelyik bizonyos szinten a párbeszéd 

bizottságként mőködne, de ebben a régióban nincs meg az a hatáskör, amivel a megfelelı

személyek minden oldalt képviselve egy kompromisszumos döntést követıen hozhatnának 

ésszerő határozatokat, gyakorlatilag csak javaslatokat és véleményeket tudnak 

megfogalmazni. Ezek a vélemények sajnos nem minden esetben kerülnek elfogadásra, hogy 

azok hatékonyak lehessenek.”  

„Hiányzik maga a közigazgatási háttér is, az intézményi rendszer, mert az unió azt mondta ki, 

hogy nem tud foglalkozni százezres nagyságrendő településekkel sem. Régiós, 1,5 milliós 

nagyságrendő térséggel tud foglalkozni, de nálunk ez a folyamat nem játszódott le. Amíg 

nincs egy olyan regionális önkormányzat vagy szervezet, ami a regionális gazdálkodást 

önállóan, szuverén módon tudná irányítani, addig ez nem fog mőködni. A nagy forrásokkal 

gazdálkodni kellene, és nemcsak kiírni a pályázatot, adni a forrást, aztán pedig ha elfogy, 

akkor felfüggeszteni.” 

                                                
8 Simkó János 
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2.  A megoldási javaslatok.  

„Makro folyamatok és országon belüli versenyképesség” 

„Amíg nem lesznek munkahelyek, nem lehet megoldani a szociális, társadalmi, gazdasági 

problémákat.”   

Az interjúkban különös figyelmet fordítottunk a fennálló válságos munkaerıpiaci-

foglalkoztatási helyzet megoldási javaslatainak felderítésére. Fıként az interjúalanyok által 

megfogalmazott problémákra reagálva fogalmazták meg azokat a sarkalatos pontokat, 

amelyeken mindenképpen változtatni kell. A következıkben azt láthatjuk, melyek ezek.  

Az elsı és egyben legfontosabb megállapítás a munkahelyek hiányára vonatkozott, azonban 

munkahelyek létrehozására, teremtésére a többi problémával szorosan összefüggı javaslatok 

születtek. Az elsıdleges lehetıség, amely megfogalmazódott, hogy az alacsony iskolai 

végzettséget illetve szakképzetlenséget meg kell próbálni felszámolni. Fıként olyan 

képzési/átképzési programok generálásával, amelyek a piac valós keresleti igényeire 

reagálva, hiányszakmák feltöltését célozzák. Ahhoz, hogy ezt elérjük a jelenlegi 

iskolarendszerő szakképzés és a felnıtt képzı intézmények reformjára is szükség lehet. Itt 

fıként abban látnák a megoldást, ha ezek az intézmények hatékonyan együttmőködnének 

esetleg a településen mőködı foglalkoztatási célú szervezetekkel, vállalatokkal, nagyobb 

beruházókkal együttmőködésben. Vagyis a felmerülı igényeknek megfelelı képzéseket 

indítanának, akár idıszakos jelleggel, akár hosszú távon.  

„Az aktív eszközrendszeren belül a legnagyobb hatású munkaerı piaci képzések, átképzések 

szerepét és részarányát a régióban mindenképpen célszerő növelni a hatékonysági 

követelmények fokozása mellett. Alaposabb módszerekkel kellene számba venni a 

munkáltatók szakemberszükségleteit és képzési, átképzési igényeit”. 

Azonban több válaszadó is megemlítette a jelenlegi pályázati források azon problematikáját, 

hogy a legtöbbször nem integrált programokra lehet támogatást szerezni, hanem csak az egyes 

részfolyamatokra. Vagyis általában pályázni lehet képzésre és munkahelyteremtésre külön-

külön, de együtt ritkán van erre lehetıség, amely egy program életképességét és társadalmi-

gazdasági hasznát egyaránt kétségessé teszi.  

 „Ha nem is integrálni, mert nincs az ÚMFT-ben sem olyan többfunkciós, integrált pályázati 

forrás, amilyen volt régebben. Volt benne munkahelyteremtés és képzés, tehát ESZA és ERFA 

típusú elem is egy pályázati konstrukción belül. Ezek most hiányoznak, illetve bizonyos 

esetekben csak bizonyos, kismértékő „átjárhatóság” van közöttük.. Van külön a 
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gazdaságfejlesztés, a technokrata, ERFA típusúak és külön az ESZA típusúak, amelyek 

elszakadnak egymástól.”  

„Úgy gondolom, hogy lehet ilyenekkel foglalkozni, csak nem látni a folytatását. A képzések 

vannak, csak a folytatást nem látom. Ez volt a baj a korábbi HEFOP programokkal is. Sok 

pénz volt bennük, de a folytatással gondok vannak. Erre kellene Uniós forrásokat szerezni, 

vagy eleve olyan pályázatokat, programokat kiírni, ahol a képzést a foglalkoztatás követi. 

Régen ilyen volt a tranzitfoglalkoztatási program. Én ezeket most hiányolom.”  

 „Egy humánerıforrás fejlesztési programsornak akkor van értelme, ha az konkrét 

munkahelyekre irányul. Ha az infrastruktúra fejlesztése munkahelyteremtéssel társul, oda 

képezünk, oda fejlesztünk, és oda próbáljuk a megfelelı kvalifikációjú munkaerıt biztosítani.”  

A országon belüli egyenlıtlenségek megoldását több irányból is megközelítették a 

válaszadók. Leginkább jellemzı attitőd a források decentralizációjában látják az egyik 

lehetséges utat, tudatos indikálását a fejlesztési beruházásoknak, valamint bizonyos esetekben 

az állam konkrét beavatkozását, igénylı szerepvállalást.  

„További források, további térségi kedvezmények, nyilván a makroszintő összefüggések 

figyelembevételével versenyképes-e az ország és a régió ezen belül, vagy nem az másokhoz 

viszonyítva, országon belül. Ha ebben elıremozdulás van, még ha csak apró lépésekkel is, ez 

nagyon fontos.. Meg az, hogy a KKV-k, - amik nagyon fontos foglalkoztató szereplık itt a 

térségben -,  felé is irányítanám a beavatkozásokat és nyilván a potenciális befektetık felé is.”  

„Van olyan is, amikor a foglalkoztatottságot nemcsak a piaci szereplık révén lehet növelni, 

hanem más eszközrendszerrel. Itt kifejezetten azokra az állami típusú dolgokra gondolok, 

amelyek a világon különbözı idıszakokban megjelentek. Nagyobb közmőberuházások, út, 

vasút, csatorna, híd stb. építkezések. Ez megmozgathat tömegeket.”  

Ugyanakkor egy másik személet is felmerült, amely arra helyezi a hangsúlyt, hogy hogyan 

használjuk ki optimálisan a meglévı forrásainkat, a jelenlegi helyzetben.  

„Meg kell várni, amíg a beruházási medencék Közép-Magyarországon és a Dunántúlon 

megtelnek. Hiába próbáljuk azt igényelni (igényeljük is), hogy ide is települjenek, de ezt 

mindig a vállalkozók döntik el.”  

Ismét egy másik megközelítést ad a szociális gazdaság lehetısége, aminek a fejlıdése, 

széleskörő elterjesztése a jogszabályi feltételek megléte mellett központi akaratot és kezdeti 

lökést biztosítótámogatási rendszert is igényelne. „A lakossági, személyi és gazdasági 

szolgáltatások elvégzésében és a foglalkoztatottság növelésében – különösen a gazdaságilag 

elmaradott kistérségekben, aprófalvakban- fokozódó szerepe van a pályázati rendszerek által 
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támogatott, és elsısorban civil szervezetek által végzett, az un. szociális gazdaság körébe 

tartozó tevékenységeknek”9. 

„Lehet még gondolkodni a szociális gazdaság lenyomatában, ami bizonyos értelemben 

felszívó erı lehet és értelmes cselekvéseket hoz.”  

 „A másik a szociális gazdaságnak nevezett, az Európai Unióban ismert tevékenység, vagy 

ismert projektek. A szociális gazdaság nálunk projekt szinten kezdett el mőködni. De a 

szociális gazdaság önmagától is mőködhetne, erre különbözı uniós modellek vannak.”  

 „A megoldást sajnos nem tudom meghatározni és szerintem nagyon kevesen vagyunk azok, 

akik ebben a gazdasági helyzetben valamit tudnak mondani. Ugyanis mindenhol valamilyen 

túltermelési válság van, fizetıképes kereslet csökkent. Valamerre el kellene mozdulni, az 

biztos, hiszen az emberek teljes mértékben el vannak adósodva, rengeteg hitelük van. …A 

mezıgazdaságot is vissza kellene állítani valami új formátumú önkéntes szövetkezeti formába 

vagy társasági formába.” 

Mint azt láthattuk az elıbbiekben, a foglalkoztatáspolitikai ellátórendszerrel szemben is 

hiányosságokat fogalmaztak meg az interjúk során. Többek között az élı munka 

hatékonyságának a javítására lenne szükség, az esetleges alternatív foglalkoztatási módok 

figyelembe vételével. Illetve szükséges volna átértelmezni és újragondolni a szociális 

ellátórendszer hálóját, amely több esetben az elhelyezkedést akadályozza, illetve sajnálatos 

módon visszaélésekre ad lehetıséget.  

„Érdekek ahhoz főzıdnek, hogy az elıállított többletérték minél kevesebb invesztícióval 

történjen meg. Ennek a mai világban van egy kimenete, ami nem az élı munkát helyezi 

elıtérbe, hanem a technológiai eredményességet vagy korszerősítést. Ez szorítja ki emberek 

sokaságát a munkából, mert nem bízza rá az emberre, aki hibázhat, hanem ugyanannyi 

termék elıállítására jóval kisebb élımunkát fordít… Ezek kötött van pl. az atipikus 

foglalkoztatás (távmunka, részmunka, egyebek). Lehetıség van rá, lehetne ezzel nagyobb 

hatékonysággal élni. Ez biztos jelenthetne picike javítást, de áttörést nem. Az, hogy az emberi 

élımunka egyre kevésbé szükséges, megítélésem szerint hosszú távú tendencia.”  

„A támogatási rendszert át kellene alakítani, és nem a szociális területre kellene az 

erıforrásokat csoportosítani, hanem erre a területre, ami nagy változást jelent, nekem ez a 

véleményem. Nemcsak fönt, hanem lent is változtatni kellene. Sajnos a segélybıl élı

embereknek nincs meg a munkakultúrájuk sem. A tanfolyamokra is nagyon nehéz elküldeni 

ıket.”  

                                                
9 Simkó János: Javaslatok az Észak-magyarországi régió foglalkoztatási gondjainak enyhítésére 
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Simkó János foglalkoztatási kutatásában is hasonló követelményeket fogalmaztak meg 

szakemberek: „a szociális segélyezés rendszerét – a jelenlegi kormányzati törekvésekkel 

összhangban – mielıbb át kell alakítani, mert azt sok tekintetben már hosszú ideje 

diszfunkcionálisan mőködik. Olyan rendszer kell kidolgozni, hogy a passzív ellátások több 

évig tartó igénybevétele helyett, ha munkaképes, egészséges emberrıl van szó, az 

egyértelmően a társadalmilag hasznos munkák elvállalására, tisztességes elvégzésére 

ösztönözze és késztesse az illetı személyt”.10

Egy másik megközelítés a kistérségi központok kiépítését szorgalmazza, illetve a helyben 

lévı kis és középvállalkozások megerısítését. Vagyis a szubszidiaritás elvén végrehajtható 

programra van szükség, amely megoldhatja az ingázás problémáját a helyi vállalkozások 

feltıkésítését, kedvezı hatással lenne a munkanélküliekre illetve az esetlegesen betelepülni 

vágyó cégek számára is vonzóbbá válhat a kistérség. „Valahogy a kistérségekben kellene 

erısíteni ezt a munkaerı-piaci, foglalkoztatottsági helyzetet. Nem kellene a nagyvárosokban 

bemenni a vidéki embereknek, hanem kistérségi központokat kellene létrehozni. Vagy a 

kisvállalkozásokat kellene helyben erısíteni. Nem a nagyokat, mert jóval több pénzbe kerül a 

telepítése, kialakítása.”  

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a megkérdezettek a foglalkoztatás problémájának 

megoldásaként felsorakoztatták a foglalkoztatáspolitika teljes eszköztárát, de ezek között nem 

igazán említették a foglalkoztatási együttmőködések szükségességét és fontosságát, mint 

konkrét generáló eszközt a régió munkaerı-piaci helyzetének javítására.  

Ugyanakkor minden szereplı egyetértett abban, hogy helyi szinten kismérető, komplex 

fejlesztést, képzést és foglalkoztatást is magában foglaló programok keretében lehet leginkább 

visszavezetni a hátrányos helyzető rétegeket a munka világába, ahol a többszektorú és 

összehangolt szakmai megközelítések mellett minden esetben társulnia kell személyes 

támogatást nyújtó szolgáltatásnak, mentorálásnak is. 

                                                
10 Simkó János 
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3.  A foglalkoztatási célú együttmőködések  

„Nagyon jók ezek a multi-szakmaiságú megközelítések.”  

A kutatás központi témája a foglalkoztatási célú együttmőködések feltérképezése volt. Az 

interjúk alapján elmondható, hogy a régióban léteznek ugyan kifejezetten foglalkoztatást 

elımozdító, fellendítı partnerségek, ám ezek több típusba sorolhatók annak függvényében, 

hogy milyen résztvevık hozták létre, milyen formában, és milyen konkrét célokkal.  

Elsı körben az együttmőködések azon típusa jelenik meg, amely ad hoc jelleget ölt. Tehát 

létrejöttük oka valamilyen konkrét program, projekt vagy pályázat, amelyben az egyes 

résztvevık társulnak. Ezen együttmőködések idılegesek és nem is jellemzı rájuk a késıbbi 

kapcsolattartás, további partnerségi kapcsolatok. Általában a kezdeményezı fél keresi fel a 

többi szektor képviselıit és együttmőködésük leginkább csak a program idejére korlátozódik. 

Ez a fajta partnerség ritkán ölt jogi kereteket, azonban nem elhanyagolható társadalmi 

hasznosságuk és gazdaságélénkítı szerepük. 

„Az alapítvány, amikor pályázati programokat valósít meg, akkor önkormányzatokkal és 

kistérségi társulásokkal együttmőködik, de mindig az adott programtól függ, hogy kit vonunk 

be.…Az a tapasztalatom, hogy voltak próbálkozások Heves megyében, mi összeszedtük azokat 

a szervezeteket, akik valamilyen szinten érintettek ebben a dologban, de sajnos ez nem 

mőködött. Mindig inkább egy konkrét probléma, feladat megoldására alakul együttmőködés. 

Jó lenne, ha meg lehetne osztani a tapasztalatokat, feladatokat, segítenénk is ilyen 

szervezeteket létrehozni, segítenénk pályázatokat írni, szakmai programokat létrehozni.”  

„Mindig támogatjuk a paktumokat, de hogy hivatalosan bekerültünk-e vagy sem, az esetleges. 

Attól függ, hogy a szervezık hogyan látják jónak. Van úgy, hogy megfigyelıként vagyunk 

jelen. Voltak példák arra jócskán, hogy tudatosan igényelték a részvételünket, mert kényelmes 

volt, ésszerő volt, átlátható, biztosra mentek, nem volt benne semmilyen kockázat. Mi is 

kezdeményeztünk együttmőködéseket. Ezek kifejezetten a szakképzésre, felnıttképzésre 

vonatkozóak.” 

A PHARE programok idején még kötelezı volt az EU partnerségre vonatkozó alapelvének a 

betartása. Az egyes projektekben elvárásként jelent meg az állami, gazdasági és civil 

partnerek együttmőködése a közös célok elérése érdekében. Ez a fajta együttmőködés ugyan 

nem minden esetben belsı motiváció alapján jött létre, de nagyon sok pozitív hozadéka volt. 

Az egyes szereplıknek a közös munka során volt lehetıségük „összecsiszolódni”, egymás 

eltérı szervezeti kultúráját, mőködését megismerni és annak értékeit elfogadni. A strukturális 
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alapokból ez az elvárás már sok esetben hiányzik, sıt néhány kiírás egyenesen kizárja a 

partnerséget. 

Az ad hoc jellegő programok egyik speciális fajtája a jelenlegi gazdasági helyzet miatt 

létrejött válságkezelı együttmőködések. Ez kiváló táptalaja lehet a többszektorú 

együttmőködéseknek, amennyiben szerepét é súlyát sikerül világosan megfogalmazni. 

„Mi létrehoztunk egy munkacsoportot, azt remélem, hogy ez hosszú távú és hasznos lesz a 

régió számára, bár kevés a régiós mozgástér, ezt látjuk. … úgy néz ki, hogy ez egy életképes 

konstrukció és valamit ki tudunk belıle hozni, bár még az elején tartunk. Lehet, hogy ennél 

kisebb társulásokban lenne hatékonyabb az együttmőködés. A közremőködı szervezetek 

együttmőködésére is kevés a példa..”  

„Szerettük volna, hogy ez a Regionális Fejlesztési Tanács döntés elıkészítı munkacsoportja 

legyen. De a Tanács azt mondta, hogy ne menjünk ilyen messzire, egyelıre legalábbis. 

Tájékoztassuk ıket,, számoljunk be a munkáról, de nincs döntéshozói szerepe a 

munkacsoportnak válságkezelési ügyben.” 

A foglalkoztatási célú együttmőködések között nagy szerepet kapnak a szociális gazdaság

típusú kapcsolatok, azonban a lefutott projektek eredménye sokszor a résztvevık számára 

nem oldja meg teljes mértékben a problémákat. Lényeges kérdés, hogy ezek a programok 

lejáratuk után is képesek-e életben maradni, tehát megvalósul-e a továbbfoglalkoztatás és a 

fenntarthatóság? Mindemellett viszont kérdéses, hogy a programok biztosította támogatás és 

továbbfoglalkoztatás mennyire biztosítja a résztvevık megélhetésének a garanciáit? 

„Fontos kérdés még a szociális gazdaság típusú projekt. Ez is a ROP-ban volt és lehetett 

különbözı úton-módon pályázni. Bárki pályázhatott: önkormányzat, település szövetség, civil 

szervezet. Igazából ennek arról kellene szólnia, hogy foglalkoztatást biztosítson az 

embereknek. Ebben sok jó projekt van. Egy részük jól tud továbbmőködni, de többségükrıl 

közelebbit nem tudok. Azt hiszem, jövedelem kiegészítésre jók ezek, megélni már kevésbé lehet 

belıle..”  

A legformalizáltabb együttmőködések a foglalkoztatás elımozdítása érdekében azok a 

foglalkoztatási paktumok, amelyek kistérségi szinten körvonalazódnak. A ROP és OFA által 

koordinált együttmőködések pályázati pénzekbıl valósultak meg, viszonylag puha 

feltételrendszerrel. A régióban létrejött 13 kistérségi paktum továbbélése azonban kérdéses. 

Egy lehetséges jövıbeni útja ezen paktumok fennmaradásának, hogy együttmőködve és 

összehangolva regionálissá tudjanak válni. 

„Ezek a paktumok úgy mőködnek, hogy vannak adott kistérségben a gazdasági élet szereplıi, 

az önkormányzatok, társulások, civil szervezetek, képzı intézmények, akik megalkotják és 
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aláírták ezt a foglalkoztatási paktumot. Nekik van egy szervük, az ún. irányító csoport (kb. 9-

10 fı), aminek az a célja, hogy ezt az egész mőködést irányítsa. İk azok, akik összeülnek 

rendszeres idıközönként megalkotják a foglalkoztatási stratégiát és aktualizálják, 

foglalkoztatáspolitikai kérdésekben állást foglalnak.”  

„A többszektorú együttmőködésnek szerintem alapvetı fontosságúak és ezt alátámasztják az 

elmúlt évek tapasztalatai is. Ha belegondolunk abba, hogy kialakultak – kistérségi szinten 

fıleg – olyan szervezıdések, amelyek ennek a folyamatnak a generálását magukban 

hordozzák, akkor ennek van kézzelfogható eredménye. Az OFA által nem egy ilyen 

szervezıdés került megerısítésre, mőködıképességük fenntartása és források biztosítása pont 

ezt a célt szolgálja. Ahol ezek a szervezıdések mőködnek, ott terepet nyújtanak ahhoz, hogy a 

különbözı érdekeket képviselı szervezetek vagy egyének találkozási lehetıséget kapjanak, és 

ütköztetésre kerüljenek a dolgok, másrészt problémák feloldására is sor kerülhessen.” 

„Részt vettünk mi is a regionális foglalkoztatási stratégia kidolgozásában, ami szintén ROP 

projekt volt.. Láttuk azt, hogy regionális szinten elég nehéz volt a szereplıket összehívni. Az a 

célja az ilyen együttmőködéseknek, hogy minél gyakrabban találkozzanak a szereplık és a 

nagy távolság miatt ez eléggé nehéz..”   

 „A partnerség és együttmőködés nálunk érdekesen alakult. Az Unióban és Ausztriában meg 

van határozva, hogy a partnerségnek kik lehetnek a tagjai. Természetesen vannak benne civil 

szervezetek, vállalkozások, önkormányzatok, állami szervezetek, munkaügyi központ. Nálunk 

például nem valósult meg az, hogy Ausztriában kötelezı a szakszervezetek részvétele a 

paktumokban és részt is vesznek benne. Ez nálunk fıképp azért nem mőködik, mert a 

szakszervezeti szövetségeknek nincsenek helyi szervei, kistérségi szinten egyáltalán nem. A 

BOKIK, a gazdasági kamarák azért ott vannak ezekben a paktumokban.”  

Az országos szinten is számos paktum: mőködik, különbözı eredményességgel. Viszont az 

országos koordinációjuk, az általuk kidolgozott stratégiák és tervek összehangolása nem 

történik meg sem regionális, sem országos szinten és nem kapcsolódnak a különbözı szintő

döntéshozói folyamatokhoz sem. 

„Szinte gyakorlat, hogy a kistérségi paktumok vezetıi a gazdasági szférából kerülnek ki, és 

azok a paktumok eredményesebben is mőködnek (jobban tudja mőködtetni a paktumot, a 

menedzsmentet). Ebbe az irányba mi is elindultunk, de most leült a dolog, ma a szakmában 

sincs igazán kompetens képviselıje ennek az ügynek Az országos paktumkoordinációt jelenleg 

az OFA látja el, de az is csak részben. Én úgy látom, hogy a Szociális és Munkaügyi 

Minisztériumban viszont nincs olyan ember, aki ebben igazán otthon lenne..”  
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Most vannak pályázati szinten meghirdetve a határmenti paktumok, melyek fontos kitörési 

lehetıséget jelenthetnek a régió számára, amely lehetıséggel élni is kívánnak az érintett 

szereplık. 

 „Szlovákiában a paktumok teljesen ismeretlenek. Fél évvel ezelıtt mi adtuk oda nekik az 

anyagainkat, ezt ık most kezdik tanulni, hiszen ez nekik forrásokat jelent.”  

„A régió számára egy további adottság az EU pályázati forrásai által is támogatott magyar-

szlovák határ menti együttmőködés erısítése, különösen a humánerıforrás-fejlesztés, a 

gazdasági kapcsolatok, a kultúra, a foglalkoztatás, valamint a különbözı kapacitások 

összehangolása területén”.11

Összességében elmondható, hogy az interjúalanyok többsége egyetért a többszektorú 

foglalkoztatási célú együttmőködések szükségességével, de szkeptikus a mőködésükkel 

tekintetben. Vannak jó kezdeményezések, értékelhetı aktivitások, de a hiányzik a megfelelı

szintő koordináció és koncentráció. Fontos szempont az együttmőködések szereplıinek a 

meghatározása és az együttmőködés módjának a kialakítása. Fontos feltárni az 

együttmőködésben résztvevık érdekeltségét és motivációit és meghatározni azokat a 

szereplıket, akik legitim módon az élére állhatnak a kezdeményezéseknek. 

„Az együttmőködésnek azok az izgalmas pontjai, melyek abból adódóan, hogy kik a szereplık, 

specifikációkat jelentenek és többlettudást. Ez az, ami miatt érdemes meghallgatni a másikat, 

mert az ember a saját szerepében jóval szőkebb látókörő, arra viszont specializálódott. Ez az 

együttmőködésnek a lényege, hogy mit lehet a másiktól ellesni, eltanulni, a szó jó értelmében, 

gyakorlatokat, számos probléma megoldást. Egy dolgot tudok ezzel kapcsolatban elképzelni: 

az információ és egymás tudásának a közkinccsé tétele.” 

„. Helyi kulcsszereplık tudnak mozdulni, ha tudják, hogy mit akarnak a települések, akkor 

lehet egy együttmőködési folyamatot elindítani. Most ez a folyamat nem ebbe az irányba 

megy. Vannak források, pályázatok, mindenki pénzt szeretne nyerni, valahogy megpróbálja 

beleilleszteni a problémáját, de az is létezik, hogy csak mindenáron pénzt szeretnének nyerni a 

pályázaton, mindegy, hogy mire. Ezek nem a helyi közösségek irányába viszik a dolgokat.”  

„A vállalkozók nagyon nehezen vehetık rá ilyen együttmőködésekre. Partneri együttmőködést 

el tudok képzelni, de más az ı érdekszférája és más az enyém. Akkor lehetséges, ha 

mindhárom együttmőködı megtalálja a számítását, de ezt nagyon nehéz megvalósítani.

„Mert minden együttmőködés akkor létezik, hogyha van egy elsıszámú felelıse, aki komolyan 

is veszi, hogy ezt nekem szerveznem kell. Ma én ilyen szervezı erıt sehol nem látok, akinek 

                                                
11 Simkó János 
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össze kellene ezt fognia. Aki azt mondja, hogy üljünk össze, beszéljük meg a problémákat, 

miben tudunk segíteni, ez milyen forrásokat igényel, milyen humán feltételeket igényel, milyen 

jogi - intézményes kereteket igényel, és ha ez mondjuk valakinek a feladata lenne, akkor 

elképzelhetı, hogy a szervezeteket szorosabbra lehetne főzni. De sajnos ezt én nem látom… Az 

egy más kérdés, hogy hiába akarunk egyes területeken több munkahelyet, ha maga a 

vállalkozói tıke ebbe nem lép be, akkor ez kevés.”  

„Belátom, hogy bizonyos szerepeket el kell játszani és úgy is mondhatnám, hogy most a 

helyünkön vagyunk. Partnereket persze hogy ebben is kell szereznünk. Nem arról van szó, 

hogy van egy állami apparátus, amelyik képes ezt megoldani, hanem van egy állami akarat, 

vagy egy szükség, amelyik muszájból ezzel foglalkozik, de a szereplıgárda beszervezése ebbe 

a rendszerbe ugyanúgy közös érdek. Most már tisztázódtak ugyan a szerepek, de a jogszabályi 

összerendezettséget én is hiányolom. Én inkább kizárással találkozom, mint állami, ha pedig 

kötelezıen bevontak minket egy programba, akkor nem szívesen mőködtek együtt velünk.”  

„A régió valamennyi kistérségében célszerő lenne létrehozni és tartalommal megtölteni a 

térségi foglalkoztatási paktumokat. Az EU több országában már komoly sikereket elért 

partnerségekben általában kistérségi társulások, önkormányzatok, munkaügyi kirendeltségek, 

önkormányzati képviselık, gazdasági vállalkozások, kamarák, képzı szervek, civil 

szervezetek, érdekképviseleti szervek és külsı szakértık vesznek részt.”12

4. A civil szervezetek és az egyház szerepe az együttmőködésekben 

„Eszközt kellene találni arra, hogy ne mindenki csak a saját kis területével foglalkozzon.”  

Az interjúk alapján elmondható, hogy általában véve a civil szervezetekrıl és az egyházakról, 

mint lehetséges partnerekrıl sok tekintetben jó véleménnyel vannak a válaszadók. Nem csak 

azért fontosak ezek a szereplık, mert a projekteknél sokszor elınyt jelent, ha van benne egy 

civil szervezet, de azért is, mert ık azok, akiken keresztül el lehet érni azokat a rétegeket – 

hatékonyabb tájékoztatással és információáramlással -, amelyek egy-egy projekt célcsoportjai. 

Vagyis ık vannak a legközvetlenebb kapcsolatban az egyénekkel, vállalkozókkal, egyéb 

szervezetekkel, így egy projektben a szubszidiaritás megvalósításához egyértelmően a civil 

szervezetek és az egyházak a kulcsszereplık. 

„A többszektorú együttmőködéseknek abszolút lehet szerepe. A legutóbbi rendezvényen valaki 

úgy fogalmazott, hogy itt együttmőködési kényszerek vannak, tehát ezek nem lehetıségek, 

                                                
12 Simkó János 
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hanem kényszerek. Egyfelıl forráscsoportosításra, forrásfelhasználásra, ennek a közös 

kigondolására, közös végrehajtására. Ebben az állami szereplıkön túl szakmai partnereknek 

is kulcsszerepe van. Az állam egy pontig képes ezeket menedzselni, hatni, elérni, megszólítani 

embereket. Nem kérdés, hogy ez csak akkor mőködhet jól, ha ide nagyon sokan 

felsorakoznak” 

 „Például a tájékoztatás, tehát hogy hiteles tájékoztatást adjanak az érintetteknek, hiszen ık 

elég széles rétegekkel, célcsoportokkal vannak kapcsolatban. A másik, hogy elvárom, 

véleményük legyen és javaslataik az együttmőködéssel kapcsolatban, tehát hasznos tagjai a 

munkacsoportnak. És jelzéseket hozzanak visszacsatolásként a célcsoportjaiktól, hogy mik az 

elvárások, tehát szubszidiaritás valósuljon meg. Felülrıl dönteni mindig veszélyes, mert 

mindig távol vagyunk a megvalósítás talajától és a valóságtól elrugaszkodó döntéseket 

vagyunk képesek hozni éppen emiatt. Tehát egy alulról jövı kezdeményezés és egy lefelé 

irányuló hiteles tájékoztatás jöjjön létre.”  

„Civilek is mindegyik paktumban benne vannak (hátrányos helyzetőek, álláskeresık 

egyesülete ). Az motiválta ıket, ami a többi szereplıt is. Látták azt, hogy ezzel olyan plusz 

információkhoz juthatnak, amikkel a szervezetüket forrásokhoz juttathatják, másrészt 

kistérségi szintre terjeszthetik ki a tevékenységüket. Részt tudnak venni olyan projektekben, 

amik a tevékenységükhöz közel állnak.” 

„A klasszikus szociális és szakmai partnereken túl, tehát a Munkaügyi Tanácson belüli 

reprezentációt nem gondolnánk rossznak. Kifejezetten a térségi lobbynak a megjelenítését is 

ide értem. Nyilván a civileknek is abszolút fontos szerepe van ebben. Egy más rendszerben, 

akkreditációs rendszerben, minél több olyan feladatot megmozgatni és transzferálni, amit a 

civilek kiválóan el tudnának végezni.”  

„…lehetne a civil szektort és az együttmőködést fejleszteni. Arra lenne szükség, hogy, az 

információáramlás kicsit szervezettebb és összehangoltabb legyen. A civil szervezeteket is föl 

kellene erre készíteni, hiszen a TÁMOP is pont erre van. Szerintem van annyi kurázsi a 

civilekben, hogy ık tudnák helyben is ezeket csinálni. Jobban ismerik az adott vállalkozót és 

le tudnak ülni vele beszélni. Ezt én hiányoltam eddig is.”  

A PHARE programok idején és a HEFOP kezdeti szakaszában volt arra lehetıség, hogy az 

azonos pályázati programokban nyertes szervezetek idıközönként horizontálisan is 

találkozhattak, és tapasztalatot cserélhettek mind egymással, mind a közremőködı szervezet 

munkatársaival, mely nagymértékben elısegítette a programok bonyolításának 

gördülékenységét, a felmerülı problémák megoldását és ezzel javította a programok 
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hatékonyságát., eredményességét. Erre manapság nincs lehetıség, nehezített a kommunikáció, 

sok esetben az egy régióban lévı pályázók és nyertesek nem is ismerik egymást.  

„Érdekes dolog a pályázatok kapcsán, hogy az NFT I.-ben erre nagy hangsúlyt fektettek. 

Szinte mindegyik pályázatnál feltétel volt az, hogy a pályázathoz konzorciumi partnerek 

csatlakozzanak. A mostani, ÚMFT-s idıszakban ez nem mőködik. De nem kell sutba dobni, 

hanem egy középutas megoldást kellene választani, szerintem.” 

„Ahhoz, hogy ennek értelme legyen, a legfontosabb, hogy valamilyen érdemi hatáskörrel 

rendelkezzen. Megvan minden társadalmi rétegnek, szereplınek a létjogosultsága arra, hogy 

egy ilyen együttmőködésben részt vegyen. Mi próbáltunk már ebbe az irányba elmozdulni 

ebben a régióban, hogy valamilyen együttmőködés létrejöjjön azok között a bizottságok 

között, akik jelentısebb forrás fölött rendelkeznek. Kötöttünk egy háromoldalú megállapodást, 

a résztvevık: a Munkaügyi Tanács, a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság és a 

NORDA. Ez alapvetıen a célok összehangolására irányul, és ez a lényeg.”  

„A civil szervezetek szinte minden területen gyengék, kevés segítséget kapnak. Különösen a 

foglalkoztatási célú civil szervezetek esetében jelentıs megerısítésükre, bevonásukra, 

támogatásukra lenne szükség, amelybıl a területfejlesztési tanácsok, az önkormányzatok és a 

munkaügyi szervezetek is profitálni tudnának.13

Több és erısebb szervezetre lenne szükség a foglalkoztatás terén. Ehhez azonban szükség 

lenne olyan programokra a régióban, amik célirányosan az ı fejlesztésüket és megerısítésüket 

szolgálják, mind források tekintetében, mind szakmailag, mind infrastruktúra tekintetében. 

Erre irányuló konkrét regionális kezdeményezések nincsenek. Ugyanakkor a viszonylag kevés 

számú civil szervezet jelentıs forrásbevonási és innovációs potenciállal rendelkezik, melyek 

továbbadása és hasznosítása jelentıs mértékben hozzájárulhatna a régió foglalkoztatási 

potenciáljának a növeléséhez. 

Az egyházak lehetséges szerepe az együttmőködésekben sokak szerint azért lenne fontos, 

mert egyrészt személyes kapcsolatokon keresztül elérhetnek a célcsoporthoz, másrészt érték 

alapú egyedi szolgáltatásaikkal - lelki segítségnyújtással és támogatással – segíthetik a 

személytelen hivatalok programjait. 

„Egy olyan hatókörben fejtik ki áldásos tevékenységüket az egyházak, ahová mi alkalmasint el 

sem érhetünk akár a hivatali keretek, akár más összetevık okán. Feltétlenül gondolkodtunk is, 

hiszen a HEFOP-ban próbáltuk a történelmi egyházakkal a kapcsolatot megtalálni. 

Kifejezetten olyan elesett és hátrányos emberek bevonása okán, akik ezer oknál fogva 

                                                
13 Simkó János 
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szenvedik el ezeket a hátrányokat, de az egyházak direkt kapcsolatban állnak velük. 

Próbáljanak segíteni abban, kínálják fel ezeket a programokat.…A mozgósításon túl egy 

olyan szakmai segítség, egy olyan holdudvar lehet ezen programokhoz – akár még a 

célcsoportok bevonásán túl is –, a mentorálásban, az emberi lélek ápolásában, amit a hivatal 

egyszerő röghöz kötöttsége okán nem tud ellátni. Ez egy más irányultság, én teljes mértékben 

támogatom ezt a lehetıséget.” 

„…be kellene ıket vonni, de csak azokat lehet bevonni, akiknek ilyen típusú ambícióik 

vannak. Hiába mondom, hogy vonjuk be az egyházakat, ha az egyház azt mondja, hogy a 

foglalkoztatás nem az én dolgom, az állami felelısség. Én nem is láttam egyébként, hogy az 

egyháznál akármelyik püspöki körlevélben megfogalmazódott volna ennek az igénye. Az 

oktatásban szívesen részt vesznek, az egészségügyben szintén, különbözı karitatív 

megmozdulásokban is, de hogy a foglalkoztatással bármit is kezdeni akarnának, ezt én nem 

tudom. … Vannak olyanok, amelyek ezt a zászlajukra tőzték, és úgy gondolják, hogy ezzel 

nekik foglalkozni kell. De jó pár olyan civil szervezet van, akinek kisebb gondja is nagyobb 

ennél, nem is érdekli és nem is tartja feladatának. Aki egyébként megjelenik ezen a piacon, az 

meg is keresi a partnerét.”  

5. Összegzés  

„…komoly és szakmai alapokon nyugvó konzultáció. Nem fórum, hanem konzultáció”  

A foglalkoztatás kihívásainak kezelése csak komplex, forrás koordináción, összefogáson, 

világos, elfogadott és legitim stratégiai célok mentén mőködı többszektorú 

együttmőködéseken keresztül lehetséges. Ebben minden szereplı egyetértett. Ugyanakkor 

megfogalmazódott a félelem és a szkepticizmus is az együttmőködés sikerét illetıen: 

„Mintha nem értenénk meg egymást!” 

A többszektorú együttmőködéseknek számos feltétele fogalmazódott meg: 

1. Az együttmőködésbe delegált ágazati szereplı legitimitása és támogatottsága. 

„Országos szinten is hiányzik a szakemberek rendszeres találkozója. Nem azoké, akik kiírták, 

hanem akik lebonyolították a programot. Legalább régiós szinten jó lenne egy ilyen.”   „Itt 

megint oda jutunk, hogy ki fogja eldönteni, hogy kik fognak részt venni ebben a paktumban. 

Valóban, ahhoz, hogy ezek a paktumok mőködjenek, szükség lenne egy irányító szervezetre. 

Az egész gazdasági mőködtetésre szükség lenne egy irányító szervezetre és ezt nem vállalhatja 

át egy paktum. Mégpedig azért, mert a paktum nem lesz legitim, az önkéntes alapon jön létre. 
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Ha lesz 6-7 szereplıje egy paktumnak, el fogja-e magára fogadni egy nyolcadik fél is 

legitimnek azt a stratégiát vagy sem? Egészen addig, amíg ennek nincs valamilyen 

intézményesült, jogszabályban megfogalmazott háttere, nem fogja tudni a stratégiákat erısen 

érvényesíteni.”  

 „Olyan szereplı kellene, akinek ez dolga lenne, folyamatosan kézben is tartaná és 

számon is kellene tıle kérni. Ezt nem látom. Ha van is kapcsolat, tudunk egymásról, 

figyelembe vesszük a másik szempontjait, de jelenleg nincs kitüntetı szervezı ereje ennek az 

együttmőködésnek.” 

2. Az egyes szereplık érdekeinek feltárása és nyílt megjelenítése. 

„Partneri együttmőködést el tudok képzelni, de más az ı érdekszférája és más az enyém. 

Akkor lehetséges, ha mindhárom együttmőködı megtalálja a számítását, de ezt nagyon nehéz 

megvalósítani.” 

„Különbözı érdekcsoportok együttmőködése során zajlanak ezek a folyamatok. Nagyon sok 

egyezségnek kell kialakulni. Amikor ezek az együttmőködések, paktumok elindultak kistérségi 

szinten, akkor ezek bizonyos értelemben parciális érdekek medrében haladtak. Ezeket az 

érdekeket felül kell lépni úgy, hogy ne sérüljenek, másrészt a nagyobb érdekek is 

kielégüljenek, ez egy okos együttgondolkodás tárgya.”  

3. A közös, mindenki által elfogadott és reális célok meghatározása. 

„Amit nagyon hiányolok ebben az egész rendszerben, hogy nincs meg a szinergia. Pl. voltak a 

HEFOP-ok is, de hogy Miskolcon mit csináltak, arról fogalmam nincsen. A KID-ben a 

különbözı csoportok összeültek, a ProHálóban megvan a marketing és a szakemberek össze 

tudnak jönni és megbeszélik a teendıket, hogyan lehetne jobban csinálni. Nekünk is voltak a 

KID-ben olyan ötleteink, amiket aztán megcsináltak mások is. Ezeket kellene még valahogyan 

erısíteni, szerintem.”  

4. Konszenzuson alapuló értékek megjelenése. 

„… komoly és szakmai alapokon nyugvó konzultáció. Nem fórum, hanem konzultáció. Csak 

úgy látnám értelmét, ha alulról haladna fölfelé. Valakinek mozgatnia kellene a helyi 

vállalkozókat, leültetni egymás mellé és lassan-lassan elindul valamilyen párbeszéd egymás 

között. Helyben, mert fönt a régióban már nem lehet átlátni. Csak úgy lehet, hogy elıször 

kistérségi szinten, aztán majd lesz régiós is egyszer belıle. Ez egy hosszabb folyamat 

eredménye lehet, nem megy máról holnapra.”  



96

5. Motiváltság az együttmőködésre 

„Úgy látom, hogy most a válság rákényszeríti az embereket az együttmőködésre, fıleg a 

kisebb vállalkozókat. Ugyanis ma Magyarországon a vállalkozói szférában még nem igazán 

jellemzı az együttmőködés. Az önkormányzatokat valamilyen szinten rákényszerítették (pl. 

közös beruházások, iskolák) az együttmőködésre. A projekteknél is sokszor elınyt jelent az, ha 

pl. van benne egy civil szervezet.”  

„Amit én fontosnak tartanék, hogy önkormányzati szinten nem jelenik meg még mindig ebben 

a partneri összefogásnak a kikényszerítése, az ösztönzése. Eszközt kellene arra találni, hogy 

ne mindenki csak a saját területével foglalkozzon.”  

6. Aktivitás és cselekvıkészség a résztvevık részérıl. 

„Ennek az egésznek a lényege a fenntarthatóság. Ezek a mőhelyek, úgy tőnik, hogy 

mőködıképesek és biztosítják az önfenntartást.” 

„Három mértékadó testület között - Regionális Fejlesztési Tanács, Regionális Munkaügyi 

Tanács és a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság - olyan együttmőködést alakítottunk 

ki, ahol a regionális fejlesztési tervekbıl fakadó folyamatok és az ehhez kihelyezett pénzügyi 

források figyelembevétele mellett nézzük, alakítjuk, formáljuk a másik két testület keretei 

között felhasználható forrásoknak a mozgását, célirányosan. Célunk, hogy a testületek 

önállóan felhasznált forrásai ne csak önálló utakat járjanak, hanem multiplikálják egymást. 

Ez ebben az évben már vissza is köszön, még gyerekcipıben jár, de legalább elindult valami 

és ki kell használni a lehetıséget.”  

7.  A többszektorú együttmőködés által megfogalmazott célok és javaslatok becsatornázása 

a döntéshozásba. 

„…kistérségi szintrıl induljon el, hogy találkozzon valahol a két programozási szint. Ez is 

foglalkoztatási paktumok elıtt álló feladat lenne. Ki kellene találni az érdekérvényesítésnek 

egy adott formáját. Voltak erre kezdeményezések, amiket nem vetettek el, de nem is 

fejlesztettek tovább.” 

„Azt tapasztalom, hogy bizonyos javaslatokat elfogadnak, bizonyosakat nem. Ennek az a 

végkicsengése, hogy nem jó irányban haladnak, mert nincs meg a szinergia. Az egyik 

legfontosabb probléma, hogy nincsenek célok és alapelvek meghatározva, amelyek mentén 

lehetne dolgozni akár foglalkoztatáspolitikában, akár a mostanában kiírt pályázatokat is be 
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lehetne illeszteni. Talán a centralizáltság-decentralizáltság, az ebben rejlı ellentmondások 

azok, amik ma Magyarországon jellemzık, ezek ide vezetnek”. 

„Mostanában nagyon sok újszerő megoldást vettünk volna át nemzetközi gyakorlatból. Az a 

véleményem ezzel kapcsolatban, hogy nagyon jók a foglalkoztatási paktumok, a 

foglalkoztatási klaszterek, a különbözı bizottságok, hogy benne vannak a civilek, hogy a 

munkaadók-munkavállalók el tudják mondani a véleményüket, de valahogy lógnak a 

levegıben. Amíg nincsenek összekötve, nincs egy rendszer mögötte, addig nem lesz hatékony a 

koordinálása a foglalkoztatáspolitikának.”  

8. Erıforrások koncentrációja az elérendı célok irányába, szinergia 

„A Munkaügyi Tanács, a Fejlesztési és Képzési Bizottság és a paktumok között nincs  

semmilyen kapcsolat. Ezt akkor lehetne igazán mőködtetni, ha megalakulna a regionális 

paktum. İk megjelenhetnének ezzel az igénnyel akár a Regionális Munkaügyi Tanács felé is, 

de most nincs meg ez a képviseletük, a maguk kistérségében tevékenykednek és elköltik az 

uniós és állami pénzeket.”   

„Vannak források, pályázatok, mindenki pénzt szeretne nyerni, valahogy megpróbálja 

beleilleszteni a problémáját, de az is létezik, hogy csak mindenáron pénzt szeretnének nyerni a 

pályázaton, mindegy, hogy mire. Ezek nem a helyi közösségek irányába viszik a dolgokat.”  

„Nem egy allokált, meghatározott nagyságrendő forrásfelhasználásban, ahol a legjobb tudás 

szerint ez nyilván fel van használva, hanem olyan konkrét programokba, ahol nagyon-nagyon 

alapos elıkészítéssel, tervezéssel, mérıszámokkal, eredményekkel, forrásfelhasználással és 

ellenırzéssel kell munkaerı-piaci programokat futtatni. Szerintem ez a jövı, és ha ez a jövı, 

akkor az is jövı, hogy egy folyamatosan szőkülı bürokráciának, ami mindenhol van a 

világon, dolga az, hogy valóban profi módon mőködtesse ezeket másokkal közösen. Azzal 

együtt is, hogy volumenében, nagyságrendjében, térségi elınyökben, kedvezményekben itt 

biztosan szükség van elırelépésre. Nagyságrendi számokra gondolok, különben ez a fajta 

stagnálás belátható idın belül nem fog megszőnni.”  

„A Regionális Fejlesztési Tanács  a Munkaügyi Tanáccsal és a Képzési Bizottsággal 

kötött egy folyamatos együttmőködési megállapodást, ezt a múlt év végén tettük meg. Ez azt 

jelenti, hogy amikor mi a terveinket, koncepcióinkat, pályázatainkat, annak a megítélését, 

elbírálását formáljuk, akkor mindig legyen elıtérben, hogy milyen a hatása a foglalkoztatásra 

egy-egy ilyen dolognak.”  
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9. Az együttmőködés kereteinek a biztosítása, intézményesülés  

„Ausztriában elıször megalakultak a város környéki, kistérségi paktumok, három év alatt 

ezekbıl létrejöttek a tartományi paktumok, aztán pedig az országos paktum. Ez egy 

intézményesült rendszer lett. Az, ami nálunk azt jelentené, hogy legyen egy regionális paktum 

(a Dunántúlon már van egy ilyen jellegő próbálkozás, paktum-klaszter). Az adna ennek lökést, 

ha sikerülne országos szinten érdekképviseletként megjeleníteni a paktumokat. Ausztriában 

úgy mőködik, hogy az ESZA források 50%-át az országos foglalkoztatási paktum kapja. Ezt az 

országos lebontja tartományira, a tartományi pedig kistérségire. Nem létszámarányos ez az 

elosztás, hanem a programoktól, projektektıl függ, szakmai szempontok döntenek.” 

„Ezeket az irányelveket közösen kell meghatározni és elfogadni. Egy régiónak a célkitőzése 

nem merül ki a csak a munkában, a képzésben, hanem jelen van a kultúra, a vallás stb. Ahhoz, 

hogy az elvi keretrendszert meghatározzuk, szükséges valamilyen fórum. Az egyéni 

stratégiákat pedig már a bizottságoknak kellene megfogalmazni, akik szakértıi ezeknek a 

területeknek. Egy bizottságok feletti többszektorú látok lehetıséget. Azt mondom, hogy van 

már egy háromszereplıs paktumunk, ebbe kellene becsatlakozni. Vagy lehetne egy másik 

szerzıdés, ami egy alulról szervezıdı együttmőködés lenne. Akkor lesz ez jó, ha valamennyi 

kis paktum ehhez csatlakozik, önkéntes alapon ezt magára legitimnek  elismeri és ez lefedi a 

teljes régiót.” 

10. Kapcsolódás az országos rendszerekhez

„Én az OÉT-hez hasonló együttmőködést tudnék elképzelni, másrészrıl nem biztos, hogy 

hatékonyan tudna mőködni egy ilyen nagy testület. Az intézményrendszert ki kellene építeni, 

meg kellene alkotni a jogszabályi hátterét. De ha ezek a szervezetek nem kapják meg a 

mőködési hatáskörüket, akkor mőködésképtelen lesz a rendszer és maradnak az ad hoc 

megoldások.” 

„Azt nem szabad elfelejteni, hogy az együttmőködésnek van egy olyan célja, hogy legyen 

ebben a régióban egy olyan társadalmi, gazdasági, kulturális potenciál, ami alapján 

érdemes lesz itt élnie az embereknek.” 
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3.3. Dokumentumelemzés  

Mindenek elıtt a kezdeményezést adó civil kezdeményezıkrıl, a nonprofit szektorról (ebben 

kiemelten a klasszikus állampolgári önszervezıdésekrıl, az egyesületekrıl és 

alapítványokról) célszerő néhány adatot áttekinteni. 

A nonprofit szektorba tartozó szervezetek köre14

A magyarországi nonprofit szektor szervezetei tartalmi, mőködési sajátosságaik és jogi 

formájuk alapján több szempontból csoportosíthatóak. Tartalmi szempontból a nonprofit 

szervezetek1 közé sorolhatók mindazon szervezıdések, melyeknél érvényesül a 

profitszétosztás tilalma, a kormányzati szektortól való szervezeti függetlenség, az 

intézményesültség (önálló jogi személyiség), valamint az önkormányzatiság (önigazgatás, 

önálló vezetıség) és bizonyos mértékben az önkéntesség, öntevékenység.15

A nemzetközi gyakorlatot figyelembe véve nem tartoznak viszont a hazai nonprofit szektorba 

az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak (mivel esetükben nem érvényesül a profitszétosztás 

tilalma), a politikai pártok és azok helyi szervezetei (mivel céljuk a közhatalom és a 

kormányzati jogosítványok megszerzése), valamint az egyházak és a szerzetesrendek2 (mivel 

a világi nonprofit szervezetek mőködési kereteit meghatározó szabályozás rájuk nem 

érvényes). A nemzetgazdasági elszámolás rendszerében a nonprofit szervezetek teljesítményét 

három alrendszerben számolják el. A nemzeti számlák összeállításakor a háztartásokat segítı

szervezetek közé sorolják azokat a nonprofit szervezeteket, amelyek alapvetıen a lakosságot 

szolgálják, bevételszerzı tevékenységet csak korlátozott mértékben folytatnak, finanszírozási 

forrásaik között pedig túlsúlyban vannak a magántámogatások. 

A kormányzati szektorba tartoznak a költségvetési rend szerint gazdálkodó központi és helyi 

önkormányzati költségvetési intézmények, az elkülönített állami pénzalapok, valamint a 

társadalombiztosítási alapok. Itt számolják el a nem piaci tevékenységet folytató közösségi 

                                                
14

Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006, KSH Budapest 2008
15

1 A köznyelvben gyakran a nonprofit szervezetek szinonimájaként használják a „civil”, az 
„önkéntes” és a „nem kormányzati” szervezetek megnevezéseket. E szóhasználat gyakran 
pontatlan, mivel a nonprofit és a civil szervezetek tartalmi szempontból eltérı sajátosságokkal 
rendelkeznek. A nonprofit szervezetek közül leginkább a magánalapítványok, az egyesületek és 
az érdek-képviseleti szervezetek egy része tekinthetı civil szervezetnek
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tulajdonú vállalatok (pl. az ÁPV Rt.) tevékenységét is, valamint azokat a közalapítványi, 

alapítványi vagy közhasznú társasági formában mőködı nonprofit intézményeket, melyeknek 

mőködésében az állami felügyelet közvetlenül érvényesül, továbbá bevételeiknek több mint 

50 százaléka költségvetési forrásból származik. A vállalati szektorba tartoznak a jogi 

személyiségő vállalkozások és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, kivéve a 

fıtevékenységként pénzügyi tevékenységet folytató vállalatokat. Idetartoznak a nagyrészt 

piaci termelést folytató, azaz költségeiket árbevételbıl fedezı nonprofit intézmények, továbbá 

a munkaadói érdekképviseletek, a vállalkozók, munkáltatók és termelık szervezetei, valamint 

a gazdaság- és vállalkozásfejlesztési céllal mőködı alapítványok, közalapítványok és 

közhasznú társaságok. 

A hatályos jogszabályok alapján a hazai statisztikai definíció szerint formai szempontból a 

nonprofit szektorba tartoznak a magán- és közalapítványok, az egyesületek, az egyesülések, 

az érdekképviseletek és szakszervezetek, a köztestületek, a közhasznú társaságok. 

Az adatfelvétel során 64 535 nonprofit szervezetrıl győjtöttek információkat. Ezek közül 

2006-ban 58 242 szervezet hivatalosan mőködött. 

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása jogi formájuk szerint, 2006 

A szervezetek száma Jogi forma 

Száma Megoszlása (%) 

Alapítvány  20 819 35,7 
Közalapítvány  1 645 2,8 
Egyesület  30 071 51,7 
Köztestület  483 0,8 
Munkavállalói 
érdekképviselet 

1 059 1,8 

Szakmai, munkáltatói 
érdekképviselet  

2 398 4,1 

Közhasznú társaság  1 620 2,8 
Nonprofit intézmény 38 0,1 
Egyesülés  109 0,2 

Összesen 58 242 100,0 
Ebbıl tehát hagyományos civil szervezet 

Alapítvány  20 819 35,7 

Egyesület  30 071 51,7 

Összesen 50 890  87,37 
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Egyesületet a vonatkozó jogszabály szerint legalább 10 személy hozhat létre, ez összesen cca. 

300 ezer közvetlenül érintett személyt jelent, és mivel legalább 3 fıs és felügyelı bizottság 

létrehozása elengedhetetlen, ez együtt 390 ezer állampolgár közvetlen részvételét jelenti

Alapítvány estében a vonatkozó jogszabály szerint legalább 3 fıs irányító testület 

(kuratórium) és felügyelı bizottság létrehozása elengedhetetlen, ez összesen cca. 180 ezer fı. 

A két, hagyományos civil szervezıdés esetében tehát: 570 ezer állampolgárt jelent. 

2006-ban minden harmadik nonprofit szervezet Közép-Magyarországhoz kötıdött, de 

kiemelhetı a három dunántúli régió mutatója is, ahol az összes szervezet 31 százaléka 

mőködött. Észak- és Dél-Alföldön összpontosult a szervezetek 24, Észak-Magyarországon 11 

százaléka. 
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A nonprofit szervezetek száma funkcionális csoportok szerint, 2006 

mővelıdés  17 0870, ebbıl alapítvány: 12 336, társas 

nonprofit szervezet:: 5 514 

kikapcsolódás 16 929, ebbıl alapítvány: 1 531 társas 

nonprofit szervezet:: 15 398 

közjólét 8 755, ebbıl alapítvány:5 607, társas 

nonprofit szervezet:: 3 146 

fejlesztés 6 609, ebbıl alapítvány: 2 436, társas 

nonprofit szervezet:: 4 173 

érdekvédelem 7 901, ebbıl alapítvány: 354, társas 

nonprofit szervezet:: 7 547 

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása hatókör szerint, 2006 

Több megye és regionális:  2 527 (4,3% ) 

Országos, nemzetközi:   9 821 (16,9%) 

Összesen:                    58 242 

A nonprofit szektor bevételeinek alakulása folyó és változatlan áron, 1993–2006 

1993: 118 475,4 millió Ft 

2006: 896 244,1 millió Ft 

A nonprofit szervezetek bevételeinek, kiadásainak és rendelkezésre álló egyenlegének 

alakulása szervezeti forma szerint, 2006 

     Bevételek összege      Kiadások összege       Rendelkezésre álló egyenleg 

(millió forint) 

1.Alapítvány:   202 879,0          196 338,2    6 540,8 

2. Egyesület:    169 011,6          165 187,8    3 823,8 
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1+2         371 890,6    2 151 526,0          10 374,6 

szektorösszesen:       896 244,1            907 984,1            -11 740 

A nonprofit szektor, mint foglalkoztató 

2006-ben a nonprofit szervezetek 15 százaléka alkalmazott fizetett munkavállalót, fıállású 

teljes munkaidıs foglalkoztatottal pedig 12 százalékuk rendelkezett. A közel 9000 szervezet 

csaknem héttizede klasszikus civil szervezet (egyesület, alapítvány). Az elızı évhez képest 

mintegy 300-zal kevesebb a foglalkoztatottal rendelkezı szervezetek száma, ennek döntı

része egyesület (59%). 

Az egyesületek 13 százaléka, az alapítványok egytizede alkalmazott fizetett munkaerıt 2006-

ban. Ezzel szemben a közhasznú társaságok négyötöde, a nonprofit intézmények 

háromnegyede és a köztestületek közel kétharmada alkalmaz olyan munkatársat, akinek 

fizettek is. 

A foglalkoztatottal rendelkezı nonprofit szervezetek aránya, szervezeti jelleg szerint, 2006 

A szervezet típusa  A fizetett munkaerıt 

alkalmazó szerveztetek 

aránya 

(%) 

A fıállású, teljes munkaidıs 

foglalkoztatottal (is) 

rendelkezı szervezetek 

aránya (%) 

Klasszikus nonprofit 

Szervezet 

11,9 9,5 

Érdekképviselet 20,9 22,0 

Egyéb nonprofit szervezet 46,4 42,4 
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Munkavállalók a nonprofit szektorban 

2006-ban a szférában összesen közel 100 ezer fı volt alkalmazásban, döntı többségük 

(76%) fıállású teljes munkaidıs foglalkoztatásban. A számított fıállású foglalkoztatottak 

száma 85 852 fı volt. Növekedett a részmunkaidıs foglalkoztatás (közel hatezer ilyen jellegő

új állás jött létre, szemben a teljes munkaidıs állások hétszázas növekedésével), s közel 

háromezerrel csökkent a nem fıállású álláshelyek száma. A számított foglalkoztatottak közel 

hattizede a közhasznú társaságoknál, közel egyötödük az egyesületeknél dolgozott. A fıállású 

teljes és részmunkaidıs munkaidıben foglalkoztatás a közhasznú társaságokra, míg a nem 

fıállású foglalkoztatás leginkább az egyesületekre jellemzı. A szervezetek átlagosan 10 fıt 

alkalmaztak, ezen belül a nonprofit intézmények 49-et, a közhasznú szervezetek 38-at, ezzel 

ellentétben a szakmai, munkavállalói érdekképviseletek 3-at és a szakszervezetek 4-et. 

Önkéntes segítık a szektorban 

A nonprofit szervezetek céljaik megvalósítása érdekében nemcsak állandó és eseti 

foglalkoztatottak, hanem önkéntes segítık is támogatták, 2006-ben közel 438 ezer önkéntes 

segített nekik. A szervezetek háromötödében tevékenykedett önkéntes, s az elızıekkel 

szemben itt az egyesületek és alapítványok, vagyis a klasszikus civil szervezetek esetében volt 

döntı az önkéntes segítık részvétele. Ezzel szemben elenyészı volt az egyesüléseknél és a 

közhasznú társaságoknál, ahol épp hogy elérte a szervezetek egytizedét a segítıvel 

rendelkezık hányada. Az önkéntes segítık héttizede egyesületeket, egyötöde alapítványokat 

támogatott, vagyis a többi szervezeti forma keretében mőködı szervezeteknél összesen alig 

haladta meg az összes segítı 5 százalékát. A klasszikus civil szervezeteknek az összes segítı

93 százaléka dolgozott. 

Az önkéntes segítıkkel rendelkezı szervezetek megoszlása szervezetei forma szerint, 2006 (%) 

1. Alapítvány:         20,1 

2. Egyesület:           73,0 

1+2    :     93,1     

Szektor összesen:                 100,0     
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Összesen több mint félmillió fı tevékenykedett 2006-ban valamilyen formában a nonprofit 

szektorban. A klasszikus civil szervezetek döntı formában önkéntes segítık munkáját vették 

igénybe, az egyéb nonprofit szervezetek munkavállalókat alkalmaztak, leginkább a szervezet 

mőködtetésében, feladatainak ellátásában részt vevıket. 

Az egyesületek és az érdekképviseletek tagsága 

2006-ban az egyesületeknek 2,7, az érdekképviseleteknek 1,1 millió magánszemély tagja volt. 

Az egyesületi tagok fele a sport- és szabadidı, egyhetede a szociális ellátás, szolgáltatást 

nyújtó (fıként a nagycsaládosokat és az egészségkárosultakat tömörítı) egyesületekben, 6–6 

százaléka pedig a kulturális és a kutatószervezetekben volt található. 

A KSH 1993 óta többé-kevésbé változatlan szerkezetben22 végez adatfelvételt a nonprofit 

szektorról. Ez ad lehetıséget arra, hogy a 2006-ig terjedı 14 éves idıszakban lezajlott 

legfontosabb változásokról és a belılük kirajzolódó tendenciákról számot adjunk. A szektor 

fejlıdésének két legfontosabb mutatója, a szervezetek száma és a bevételek reálértéke a 

vizsgált periódus egészében emelkedett, az elıbbi 68, az utóbbi 78 százalékkal. A befutott 

növekedési pályák azonban különböztek: a szervezetszám egészen 1997-ig egyenletesen nıtt, 

azután viszont elıbb stagnálásra, majd csökkenésre váltott, az utóbbi öt évben pedig ismét 

emelkedni kezdett; a bevételek reálértéke ellenben az elsı években elıbb alig érzékelhetıen 

csökkentek, majd igen-igen lassan, 1997 után pedig lendületesebben növekedtek, ám 2003 óta 

ez a lendület alábbhagyott. 

Még plasztikusabb látszik mindez, ha az egy szervezetre jutó reálbevételek alakulását nézzük. 

Ez éppen 1997-ben érte el mélypontját, amikor is a fent említett mennyiségi növekedés 

megtorpant. Innentıl egy hatéves emelkedés kezdıdött, éppen 2000-ben „nyerte vissza” 

1993-as indulási értékét. Az utóbbi három évben azonban újból – igaz, enyhébb mértékő – 

csökkenést mérhettünk. Jóval egyenletesebben és sokkal nagyobb ütemben bıvült viszont a 

foglalkoztatottak száma. A nonprofit szervezetek 2006-ban már két és félszer több 

munkavállalónak biztosítottak állást, mint 1993-ban, ezzel fokozva a szektor gazdasági súlyát. 
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Kutatási módszerünket illetıen egyik 

komponensként a dokumentumelemzést 

választottuk. Indoklásként azt mondjuk, 

hogy a keresett és megtalált 

dokumentumok sokfélesége és színessége 

olyan rétegeket tett számunkra elérhetıvé 

és megérthetıvé, amelyek más módszer 

alkalmazásával alig-alig, vagy csak sok 

nehézség után váltak volna számunkra elérhetıvé. Problématörténeti analízist, komparatív 

(összehasonlító) elemzés és forrásvizsgálatokat végeztünk. Értelmezésünkben 

dokumentumnak tekintünk minden olyan, a közelmúltban vagy napjainkban készült anyagot, 

amely elengedhetetlen a probléma történeti ábrázolására, jellemzésére, elemzésére. 

Elkülöníthetı a forráselemzéstıl, amely lényegében a múlthoz köthetı, míg a 

dokumentumelemzés ideje a mában ragadható meg. Mégis vállalkoztunk a 

dokumentumelemzésnek, mint rész-módszernek az alkalmazására annak érdekében, hogy 

elemzésünk komplex jellege a kutatás céljaival adekvát legyen.  

Mielıtt rátérnénk a konkrét tematikánkra, gondoljuk át a dokumentumelemzés elınyeit és 

hátrányait.  

� Elınyök 

• Többnyire nem nehéz releváns dokumentumokhoz jutni 

• Olcsón tehetünk szert nagy mennyiségő adatra 

• Kvalitatív és kvantitatív elemzések széles köre alkalmazható az adatokra 

• Többnyire tartós formában vannak, így késıbb újraelemezhetık 

• Szinte bármilyen projekthez alkalmazható kiegészítıként 

� Hátrányok 

• Más célból készültek, s ezt be kell kalkulálni a felhasználáskor 

• Gyakran nehéz megítélni a szavahihetıségét 

• Legalább két fokozattal eltávolodik a valóságtól: elsı lépésben a szerzı értelmezi 

a valóságot, második lépésben a kutató értelmezi az értelmezett valóságot 
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PREAMBULUM, avagy bevezetés a Paktumok világába 

A szociális partnerek részvételének erısítése a foglalkoztatási 

paktumokban  

A foglalkoztatási paktum a térségi munkaerı-piaci szereplık (oktatási intézmények, civil 

szervezetek, önkormányzatok, kistérségi társulás, munkaadók és érdekképviseleti 

szervezeteik, munkaügyi központ és kirendeltsége stb.) szerzıdésben rögzített összefogása 

annak érdekében, hogy feltérképezzék a illetékességi körükben a munkahely-teremtés, a 

humánerıforrás-fejlesztés lehetıségeit, összehangolják a helyi erıforrásokat, közös stratégiát, 

cselekvési tervet dolgozzanak ki, és valósítsanak meg a foglalkoztatás elısegítése érdekében. 

Jelenlegi mőködési helyszínek szerint települési, kistérségi és megyei, elıkészítés alatt a 

TÁMOP 1.4.4. program alapján: regionális, határokon átívelı és országos paktumokról, 

foglalkoztatási együttmőködésekrıl beszélhetünk. 

  

Elızmények, helyzetkép 

Európában jelentıs gazdasági és szociális változások történtek, általános gazdasági recesszió, 

romlottak a makrogazdasági mutatók. 1985-1995 között a tagállamok munkaerı-piaci kínálata 

9,4 millió fıvel növekedett, miközben csak 8,5 millió munkahelyet teremtettek. Kihívások a 

foglalkoztatásban: elıtérbe kerül a regionális és helyi politika fontossága, közösségi szinten is 

deklarálni kell a munkanélküliség elleni küzdelmet.

Mérföldkövek: 

1994. Essen, Európai Csúcs - „közösségi foglalkoztatási stratégia” 

Kitörési pontok az „esseni prioritások”

1. A munkaerı foglalkoztatási lehetıségének javítása a szakképzés fejlesztésével 

2. A foglalkoztatás intenzivitásának erısítése és növekedése 

3. A közvetett munkaerı-költségek csökkentése 

4. A munkaerı-piaci politikák hatékonyságának növelése 

5. A munkanélküliség által különösen sújtott rétegeket támogató intézkedések javítása 
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Szükséges megjegyezni, hogy az „esseni prioritások” végrehajtása sem a foglalkoztatásban, 

sem a tagállami intézkedések összhangjában nem hozott érdemi elırelépést. Ugyanakkor 

megalapozott egy együttgondolkodást és egy késıbbi közös stratégiát.  

1997. Amszterdami Szerzıdés

Az Európai Unió alapító dokumentuma Római Szerzıdés kiegészül a foglalkozatási fejezettel 

• a foglalkoztatáspolitika közösségi szintre emelkedik 

• EK Tanácsa foglalkozatási irányvonalakat fogad el, amelyek mentén összehangolják a 

nemzeti foglalkoztatási politikákat.  

1997. Luxemburgi Foglalkoztatási Csúcs 

Megalkotta az Európai Foglalkozatási Stratégiát

• 19 irányvonal 

• 4 pillér 

• Foglalkozathatóság növelése (fiatalok és tartósan munkanélküliek) 

• Vállalkozói készség erısítése (kkv16 és adórendszer)  

• Alkalmazkodó képesség fejlesztése (atipikus foglalkoztatás) 

• Esélyegyenlıség biztosítása (nemek közti diszkrimináció felszámolása) 

1999. Köln-i Csúcs - Európai Foglalkozatási Paktum 

• Makrogazdasági párbeszéd 

• EU Bizottság, EU Tanácsa, Európai Központi Bank, szociális partnerek 

• Évente két alkalommal áttekintik a helyzetet 

                                                
16 Vállalkozásnak tekintünk minden olyan önálló piaci kapcsolatokkal rendelkezı gazdálkodó szervezetet, amely 
tevékenységét profitorientáltan végzi és jövedelemtermelést folytat. A kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) 
különböznek a nagyobb szervezetektıl. Mások az erısségeik és gyengeségeik, másféle lehetıségekkel tudnak 
élni, és más veszélyekkel kell szembenézniük. Az Európai Unió megfogalmaz bizonyos szabályokat a 
definícióra vonatkozóan, viszont minden egyes tagállam maga dönti el KKV meghatározására vonatkozó 
mutatószámokat. Egyébként az uniós szabályozást a 2003/361/EK bizottsági ajánlás tartalmazza. Kkv=kis- és 
közepes vállalkozások. Mikorvállalkozás: 0-9 fı, kisvállalkozás: 10-49 fı, középvállalkozás: 50-249 fı
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2000. Lisszaboni Csúcs

• A Tanács tovább fejleszti a foglalkoztatási stratégiát 

• Cél: a foglalkoztatási ráta 2010-re érje el a 70%-ot (nık esetében 60%-ot) 

2005. Megerısített (Módosított) Lisszaboni Stratégia  

Hazánkban is – brüsszeli integrált iránymutatás alapján – elkészült a Felülvizsgált Lisszaboni 

Akcióprogram (NAP) 2006-2008 a fenntartható növekedésért és a foglalkoztatásért 

(2020/2008. (IX.9.) Korányhatározat) A Nemzeti Lisszaboni Akcióprogram a Növekedésért 

és a Foglalkoztatásért cím dokumentum kidolgozásáról 

A Tanács által 2008. márciusában elfogadott bizottsági értékelés szerint Magyarország a 

lisszaboni stratégia elızı ciklusában mérsékelt (limited) elırehaladást ért el a Nemzeti 

Akcióprogram vonatkozásában, és némi (some) elırehaladást mutatott az Európai Tanács 

2006. márciusi ülésén meghatározott négy prioritási területen (K+F és innováció, dinamikus 

üzleti környezet, foglalkoztathatóság és munkahelyteremtés, energia- és klímapolitika). Ennek 

alapján a Tanács a következı országspecifikus ajánlásokat fogadta el Magyarország 

vonatkozásában:  

Az Európai Tanács által 2008. március 13-14-én elfogadott következtetések szerint 

Magyarországnak az alábbi országspecifikus ajánlásokra kell választ adnia Nemzeti 

Akcióprogramja keretében:  

• Az államháztartási hiány és az államadósság mértékének tartós csökkentéséhez szükséges 

intézkedések végrehajtásának folytatása;  

• A közigazgatási, az egészségügy, a nyugdíjrendszer és az oktatási rendszer reformjának 

folytatása, a költségvetési helyzet hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása és a jobb 

gazdasági hatékonyság érdekében;  

• Az aktív munkaerı-piaci politikák megerısítése a hátrányos helyzető csoportok 

munkaerı-piaci helyzetének javítása érdekében. A foglalkoztatásban tapasztalható tartós 

regionális egyenlıtlenségek csökkentése;  
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• Hozzáférés biztosítása mindenki számára a magas színvonalú oktatáshoz és képzéshez, a 

készségszintek emelése valamint az oktatás és képzés munkaerı-piaci igényekhez való 

igazodásának fokozása.  

A NAP (Magyarország Nemzeti Akcióprogramja) tartalmi elemei a következık: 

Makrogazdasági program  

1. iránymutatás: gazdasági stabilitás biztosítása a fenntartható növekedés érdekében  

2. iránymutatás: a gazdasági és pénzügyi fenntarthatóság a növekvı foglalkoztatás alapja  

3. iránymutatás: az erıforrások növekedést és foglalkoztatást szolgáló és hatékony elosztása  

4. iránymutatás: a bérek alakulása támogassa a stabilitást és a növekedést  

5. iránymutatás: a makrogazdasági, a strukturális és a foglalkoztatási politika összhangjának 

javítása.  

 Mikrogazdasági program  

7. iránymutatás: a k+f-beruházások növelése és javítása, különösen a magánszektorban  

8. iránymutatás: az innováció minden formájának elısegítése  

9. iránymutatás: az IKT (angolul ICT – Information and Communication Technology) 

terjedésének és hatékony használatának, valamint egy mindenkire kiterjedı információs 

társadalom kialakulásának elısegítése  

10. iránymutatás: az ipar versenyelınyeinek erısítése  

11. iránymutatás: az erıforrások fenntartható hasznosításának ösztönzése, a 

környezetvédelem és a növekedés közötti szinergia erısítése  

12. iránymutatás: az egységes piac kiterjesztése és elmélyítése  

13. iránymutatás: nyitott és versenyzı piacok biztosítása Európa belsı és külsı

viszonylatában; a globalizáció elınyeinek kiaknázása  

14. iránymutatás: versenyzıbb üzleti környezet kialakítása és a magánkezdeményezések 

támogatása a jobb szabályozás révén  

15. iránymutatás: vállalkozóbarátabb kulturális közeg kialakulásának elısegítése és kkv-kat 

támogató üzleti környezet kialakítása  

16. iránymutatás: az európai infrastruktúrák kiterjesztése, fejlesztése és összekapcsolása, a 

határokon átívelı kiemelt projektek befejezése  
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Foglalkoztatási program  

17. iránymutatás: a foglalkoztatás fokozása, a termelékenység javítása, társadalmi és területi 

kohézió  

18. iránymutatás: a munka legyen mindenki számára lehetıség – kortól és nemtıl függetlenül  

19/a iránymutatás: érje meg dolgozni 

19/b iránymutatás: több és hatékonyabb segítség az álláskeresıknek és a hátrányos 

helyzetőeknek 

20/a iránymutatás: korszerő foglalkoztatási szolgálat  

20/b iránymutatás: a migráció munkaerı-piaci helyzethez igazodó kezelése  

21/a iránymutatás: rugalmasság és biztonság a munkaerıpiacon  

21/b iránymutatás: a be nem jelentett munkavégzés átalakítása bejelentett foglalkoztatássá  

22. iránymutatás: bérszabályozó mechanizmusok és foglalkoztatásbarát munkaerıköltségek  

23. iránymutatás: a humán erıforrás fejlesztésére irányuló befektetések növelése és 

hatékonyságának javítása  

24. iránymutatás: a munkaerıpiac igényeihez igazodó oktatás és képzés 

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Három szinten valósul meg: 

1. Közösségi szinten: 

• irányvonalak, ajánlások, értékelı jelentések 

Ehhez párosulnak a támogatási rendszerek: 

• strukturális alapok (ESZA, ERFA) 

• közösségi kezdeményezések (EQUAL, URBAN, LEADER, INTERREG) 

2. Nemzeti szinten: 

• Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv 

3. Regionális, helyi szinten 

• Európai Foglalkoztatási Stratégia 2002-es irányelvekben elıtérbe kerül  

A Bizottság paktumokat értékelı szempontjaiból kiemelünk egyet: Partnerség (A 

partnerség méltányos együttmőködés a közös haszon reményében!) 

 1260/1999 EK rendelet IV. fejezet 8. bekezdés szabályozza a partnerséget 
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  - regionális, helyi hatóságok, egyéb illetékes közhivatalok 

  - gazdasági szervezetek, szociális partnerek 

  - civil szervezetek 

  - bármely egyéb illetékes szervezet (pl. képzı intézmények) 

Territoriális foglalkoztatási paktumok (Territorial Employment Pact) 

Követelmények:

• Helyi kezdeményezések legyenek 

• Széles körő és hatékony partnerségen alapuljanak 

• Integrált és innovatív stratégiával rendelkezzenek 

Eredmények:  

• a térségi szereplık együttmőködésének új kultúrája  

• képesek a gazdaság szükségleteit kifejezni a humánerıforrás vonatkozásában 

• legitimitást biztosítanak a munkaerı-piaci beavatkozásokhoz 

• a foglalkoztatást a helyi társadalom ügyévé teszik 

• hatékonyabbá válik az információáramlás 

A foglalkozatási paktum lényege 

• A térségek belsı fejlıdési potenciálját aktivizálja 

• Széles társadalmi összefogás ⇒ erıs legitimációt eredményez 

• Társadalmi tıke számára szervezeti keretet biztosít 

• Motivált partnerséget hoz létre, a térségi szolidaritást erısíti 

• Nı az aktivitás a harmadik szektorban 

A Paktum megalakításához szükséges dokumentumok 

• Együttmőködési keret-megállapodás 

• Ügyrend (szervezeti-mőködési struktúra) 

• Helyzetelemzés 

• Foglalkoztatási stratégia 

• Foglalkoztatási akcióterv 

• Munkaprogram 
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1. Együttmőködési keret-megállapodás 

• A paktumot hivatalosan megalapító dokumentum 

• Felépítése 

   - preambulum 

   - a paktum célkitőzései (SWOT- alapján konszenzussal) 

   - célcsoportok  

   - a finanszírozás gyakorlata 

   - aláírások, támogató nyilatkozatok 

2. Ügyrend 

• A paktum szervezetének és mőködésének részletes rendje 

- irányító csoport, foglalkoztatási fórum, menedzsment kapcsolata, döntéshozatal 

folyamata, felelısségi viszonyok 

  - feladatkörök, ülésezések, dokumentálás, képviselet 

  - nyilvánosság, kommunikáció 

  - záró rendelkezések (hatályosság, módosítás lehetısége) 

3. A helyzetelemzés 

• Célja az adott térség foglalkoztatási célú feltérképezése 

• Javasolt elemzési területek: 

- az adott terület erısségei, gyengeségei, erıforrásai, a helyi munkapiac sajátosságai, 

lehetıségei, veszélyei 

   - a képzési szükségletek és kibocsátások összhangja 

   - a foglalkoztatásban releváns szervezetek feltérképezése 

   - helyi, kistérségi, megyei,regionális fejlesztési tervek foglalkoztatási hatásainak 

elemzése 

4. Stratégia (amire keressük a választ)  

• Helyzetmeghatározás (hol tartunk) 

• Célmeghatározás (hová akarunk jutni) 

• Programok megfogalmazása (hogyan érhetjük el céljainkat) 

• Értékelés, ellenırzés (jó úton járunk-e) 

A stratégia szerkezete 

• Alapelvek 

• Jövıkép, célrendszer, irányok 
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• Prioritások, intézkedések 

• A szükséges és lehetséges források feltárása (indikatív forrástérkép) 

• Monitoring és értékelés 

• A végrehajtás intézményrendszere 

• Vezetıi összefoglaló 

5. A foglalkoztatási akcióterv 

A megállapodásra, stratégiára alapuló ütemtervet, humánerıforrás-tervet, költségvetést 

tartalmazó intézkedéssorozat, amely tartalmazza a végrehajtandó projekteket is. Idıtartama 

1-2 év, folyamatos monitoring és értékelés mellett.

6. A munkaprogram 

Tartalmazza a paktum keretében végrehajtandó projektek összefoglalását, az adott év 

feladatainak felsorolását, felelısségeket, határidıket, a szervezet rendezvénynaptárát. 

Idıtartama 1 év, megjelölve az áthúzódó feladatokat is. 

Tagállami tapasztalatok – összességében 

A foglalkoztatási paktumokat a régiókra jellemzı programcsomagként, hatékony 

együttmőködési formaként értelmezhetjük. 

Súlypontok a déli övezet tagállamaiban: idegenforgalom, mezıgazdaság fejlesztése, 

környezet megırzése, kisipar támogatása,társadalmi kirekesztıdés elleni küzdelem 

Súlypontok az északi régiókban: a népesség elvándorlásának megakadályozása, új munkaidı-

modellek kifejlesztése, szolgáltatások fejlesztése, hálózatfejlesztések 

• Ausztria: 

• 9 szövetségi tartományi paktum 

• Szövetségi koordináció, hálózat 

•  Belgium: 

• 5 partnerség 

• Idıtartam 6 év 

• Megoldások a régiók szociális, gazdasági problémáira 

• Konzultációs háttér biztosítása 

• Finnország: 

• 3 TEP, idıtartam 6 év 

• Erıs önkormányzati részvétel 
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• Új, innovatív foglalkoztatási formák 

• Koordináció, hálózatalakítás, együttmőködés 

• Franciaország: 

• 4 helyi együttmőködési partnerség 

• Képzések, speciális szolgáltatások (információ, orientáció, egyéni 

segítségnyújtás, képességfejlesztés) 

• Görögország: 

• Jelenleg 61 partnerség regionális és kistérségi szinten 

• Fı irányok: foglalkoztatás, társadalmi integráció elısegítése, kirekesztés 

megelızése, innovatív módszerek kifejlesztése  

• Hátrány a rövid élettartam 

• Írország: 

• 38 TEP (kijelölt kedvezıtlen adottságú térségekben) 

• Célok: a hátrányos helyzet megszőntetése, társadalmi, gazdasági integráció 

támogatása, szolgáltatások fejlesztése 

• Németország:  

• 12 helyi paktum, idıtartam 4 év, területi hatályuk Berlin 

• Foglalkoztatási, képzési lehetıségek megteremtése 

• Vállalkozások támogatása 

• Hálózatépítés, technikai segítségnyújtás 

• Új-Zéland: 26 régió-26 paktum regionális fejlesztések koordinálása 

• Norvégia: 

• 19 megyei foglalkoztatási partnerség 

• Fenntartható regionális fejlıdés elısegítése 

• A regionális szereplık közti együttmőködés javítása 

• Regionális stratégiai tervezés 

• Idıtartam: évenként kötik  

• Portugália: (Szociális Hálózati Program) 

• Az önkormányzatok területén alakultak, 278-ból 275-ben mőködik SzHP 

• Szegénység, kirekesztettség, hátrányos helyzet felszámolása 

• Spanyolország: 

• Barcelona tartomány önkormányzatai és körzetei 
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• 19 katalán TFP 

• Integrált területi fejlesztések támogatása 

• Társadalmi kohézió, piaci versenyképesség javítása 

• Szlovákia: 

• 5 régióban 27 partnerség 

• Közösségek társadalmi integrálása, kirekesztettség elleni küzdelem 

• Foglalkoztathatóság javítása 

• Koordinációk fejlesztése 

Magyarország

• Jelenleg több, mint 50 TEP  

• Finanszírozás: ROP, Interreg, Phare 

• Területi hatály: 

• Települési (2) 

• Kistérségi (33) 

• Megyei (6) 

• Regionális (2) 

• Határon átnyúló (2) 

• Ny.-Dunántúli Regionális paktum-platform 

• Partnerek: önkormányzatok, munkaügyi központok, vállalkozások, szociális 

partnerek, civil szervezetek, képzı intézmények, területfejlesztési szervezetek, 

gazdasági kamarák.  

• OFA-(ROP) Hálózat (a program indításakor Regionális Operatív Program 

támogatással mőködött, ezért nevezték ROP Hálózatnak, a szolgáltatás jelenlegi 

elnevezése OFA Hálózat) 

Határon átnyúló kezdeményezések  

• Dánia – Svédország 

• Kkv-k támogatása 

• Nıi foglalkoztatás bıvítése 

• Turizmus fejlesztése 

• Foglalkoztatottak képzési színvonalának emelése 
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• Együttmőködés javítása a regionális hivatalok, gazdasági szereplık és szociális 

szervezet között  

• Magyarország – Ausztria  

A West/Nyugat Pannon-Burgenland Eurégió Foglalkoztatási Paktumának létrehozását 

segítı megvalósíthatósági tanulmány a határmenti munkaügyi együttmőködések 

tapasztalatai alapján a következı tartalmakat javasolja a munkaprogram során 

megtárgyalni és közülük 2-3 területet kiválasztani:

- Közös stratégiák kifejlesztése 

- közös projektek kifejlesztése és megvalósítása 

- humánerıforrás fejlesztés (képzési együttmőködések) 

- gazdasági környezet fejlesztése (klaszterek együttmőködése) 

- Az Eurégió munkapiacát szolgáló információs rendszer fejlesztése 

- a második munkapiac tovább fejlesztése17

Az elmúlt 4-5 évben a foglalkoztatási paktum módszer népszerővé vált az országban, és 

jelenleg is óriási igény van a paktum módszer további terjesztésére, új megállapodások 

létrehozására.  

A paktumokban rejlı lehetıségek azonban még nagyrészt kihasználatlanok. Az elmúlt 

években a paktumok mennyiségi növekedését a minıségi fejlıdés nem követte hasonló 

mértékben. Az országos elterjedtség ellenére még számos országos hatókörő szakmai 

szervezetnél sem ismert a foglalkoztatási paktum pontos fogalma, tartalma, célja. Nincsenek 

megfelelıen feltárva a szociális partnerek foglalkoztatási paktumokon belüli lehetıségei, 

érdekei, illetve hiányos a paktum menedzsment szervezetekkel való kommunikáció is. 

  

A pénzügyi, gazdasági válság az ország minden részén érezteti hatását. Ebben a helyzetben 

még nagyobb szükség van a helyi munkaerı-piaci szereplık összefogására, a globális 

problémákra adható helyi válaszok megtalálására. Ebben a folyamatban a foglalkoztatási 

paktumoknak a korábbiakhoz képest még nagyobb szerepe lehet, amennyiben valós 

összefogást sikerül elérni. 

                                                
17

Források: Gombás József (Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Stratégiai és nemzetközi 
igazgató): Területi foglalkoztatási paktumok az EU-ban, A foglalkoztatási paktum, mint legjobb gyakorlat 
(best practice) - elıadás,  
Felülvizsgált Lisszaboni Akcióprogram (NAP) 2006-2008 
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Összefoglalva: 

Római Szerzıdés: 117. cikk - a munkavállalók élet- és munkakörülményei javítása - program 

természetőek; 

118. cikk: a Bizottság feladata, hogy elısegítse a tagállamok együttmőködését a 

foglalkoztatás területén - Bíróság: csak eljárási jogosítvány = konzultáció 

Ok: e terület belsı jogi kérdés - 1972-ig 

1972-1986: a második szakasz 

Integráció megtorpan 

1974: Szociális Akcióprogram: a foglalkoztatási helyzet javításáért, de hatékony csak a 

diszkrimináció tiltásában. 

80-as évek eleje: "puha jogszabályok": részmunkaidı, rugalmas nyugdíjazás, atipikus 

foglalkoztatás elısegítése - nincs egységes jogszabály-alkotás  

1986-1992: európai szociális tér?! 

Delors-Mitterrand koncepció: prioritás a foglalkoztatás és a szociális párbeszéd 

Eu-i szociális tér: normák rendszere a gazdasági kohézió erısítéséért - EEO 

1989: Közösségi Charta a munkavállalók alapvetı szociális jogairól: 4. Mindenki 

szabadon...vállalhat munkát. 

Nincs kötelezı ereje, alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét. Kérdés: 

a Paktum a szociális párbeszéd kerete? Az Európai Unió egyszerre a lehetıségek és a 

nehézségek társadalmi-gazdasági-politikai színtere – így van ez a társadalmi párbeszéd 

folyamatos átalakításával is. 

Maastrichti Szerzıdés: alapelvek: a Közösség feladata az EMU létrehozásával 

elımozdítani...a magas szintő foglalkoztatottságot és szociális védelmet; 
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1993: Növekedés, versenyképesség foglalkoztatás - Fehér Könyv 

Válság: ciklikus, strukturális, technológiai munkanélküliség 

1994: Esseni Prioritások: szakképzés fejlesztése, munkahelyteremtés helyi ösztönzése 

Foglalkoztatáspolitika közösségi szinten 

1997: Amszterdami Szerzıdés: új cikkek a foglalkoztatásról: 125-130. cikkek: összehangolt 

foglalkoztatási stratégia fejlesztése; az EiT minden évben határozatot fogad el a foglalkoztatás 

helyzetérıl; a tagállamok jelentést készítenek az intézkedésekrıl. 

Novemberi luxemburgi csúcs: csak a foglalkoztatásról - koordináció 

Európai Foglalkoztatási Paktum 

  

1999: Kölni csúcs: összekapcsolni 3 pillért 

  

Gazdaságpolitikai koordináció és bérfejlesztés koordinált foglalkoztatási stratégai a 

munkaerı-piaci alkalmazkodás érdekében versenyképesség növelése, a strukturális reformok 

folytatása 

A stájerországi foglalkoztatási paktum TEP = Territorial Employment Pact = Egy régió 

szereplıinek szerzıdéses együttmőködése  

Cél: munkahelyek létesítése és megırzése. Kik a partnerek a foglalkoztatási célok 

megvalósításánál? Az állami munkaügyi szolgálat, tartományi önkormányzatok, szociális 

partnerek, helyi önkormányzatok, vállalkozások, fogyatékosok intézményei, civil szervezetek. 
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3.3.1. A Compass program dokumentumelemzése 

A dokumentumelemzés célja, hogy az Észak-

Magyarországi régióban mőködı többszektorú 

foglalkoztatási célú együttmőködéseket vizsgálja a 

megalakulásukkal, mőködésükkel kapcsolatban fellelhetı

írásos dokumentumok (együttmőködési megállapodás, szervezeti-mőködési szabályzat, 

ügyrend stb.) elemzésével.  

A kutatás során elemzett együttmőködési formák két csoportra oszthatók: 

1. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ és valamilyen 

önkormányzati, for-profit, non-profit szervezet közötti, pályázati projekthez kötıdı

megállapodások, melyben az ÉMRMK, mint együttmőködı partner és az adott 

szervezet, mint fıpályázó vesz részt. 

2. Többszektorú, stratégiai célokat, fejlesztési irányokat meghatározó együttmőködési 

formák: 

a. Kistérségi foglalkoztatási paktumok 

b. Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács 

Felhasznált dokumentumok: 

• Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által kötött 

együttmőködési megállapodások 

• Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács ügyrendje 

• 1991. évi IV. törvény 

• Kistérségi Foglalkoztatási Paktumok 

• Kistérségi Foglalkoztatási Stratégiák 
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3.3.2. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ foglalkoztatási célú 
együttmőködései 

Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 2007. január elsejével alakult 

Miskolc székhellyel. A régió az ország északi részének három megyéjét, Nógrád, Heves és 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyét foglalja magába. A régióban 27 munkaügyi kirendeltségen – 

amelyek közül megyénként egy-egy szolgáltató központként is mőködik – látják el 

mindazokat a foglalkoztatási, munkaerı-piaci, munkaügyi feladatokat, amelyeket a törvények 

és egyéb jogszabályok elıírnak. A 2007. év eleji megalakulását megelızıen mindhárom 

megyei munkaügyi központ hasonló együttmőködési gyakorlatot alakított ki térsége civil és 

intézményi partnereivel, de ezen idıszak vonatkozásában rendszerezett áttekintést csak a 

borsodi tevékenységrıl tudunk adni. 

Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozása után számunkra is hozzáférhetıvé váltak az EU 

Strukturális Alapjai, amelynek nyomán megjelentek a hazai Irányító Hatóságok ESZA, ERFA 

típusú pályázati felhívásai. A pályázati kiírások egy részében a munkaügyi központok, mint 

végsı kedvezményezettek, más részükben, mint lehetséges konzorciumi, vagy támogatói 

partnerek jelennek meg.  

A 2004. és 2006. évi EU-s támogatásokhoz való hozzáférés idıszakában 176 db helyi civil, 

illetve önkormányzati szervezet kereste fel a központot partnerségi viszony kialakítása 

érekében. Az esetek többségében együttmőködési megállapodás (72 db) vagy támogató 

nyilatkozat (104 db) elkészítésére került sor. A megjelölt idıszakban a munkaügyi központtal 

kapcsolatban álló pályázók közül 67-en részesültek támogatásban, életbe léptetve ezzel a 

pályázatokban vállalt kötelezettségeinket, 87 esetben elutasított pályázatról beszélhetünk, míg 

a többi esetben a munkaügyi központ nem kapott érdemi információt a pályázat 

eredményességérıl. 



122

A projekt-ötletek legtöbbje a Humánerıforrás Fejlesztési Operatív Programok HEFOP (72 

db), a Regionális Operatív Programok ROP (30 db) és az Országos Foglalkoztatási 

Közalapítvány OFA, valamint az elıcsatlakozási PHARE (egyaránt 14-14 db) által elnyerhetı

forrásokhoz kapcsolódott. 

2006-ban a ROP 3.2.1. pályázat eredményeképpen Borsod megyében öt (encsi, edelényi, 

szikszói, mezıkövesdi, sátoraljaújhelyi), illetve Nógrád megyében az egész megyét lefedıen, 

hat (salgótarjáni, balassagyarmati, rétsági, bátonyterenyei, pásztói, szécsényi), azaz a régiót 

tekintve összesen 11 kistérségben került aláírásra foglalkoztatási paktum. Ugyanakkor Heves 

megyében is létrejött egy foglalkoztatási paktum a füzesabonyi kistérségben, azonban ez az 

EQUAL program támogatásával valósult meg.  

Ezek a partnerségek a pályázó szervezetek (rendszerint a térségi többcélú fejlesztési 

társulások) vezetésével létrehozták ügyrendjüket, s az abban foglaltaknak megfelelıen 

mőködnek. Az ÉMRMK tagja valamennyi partnerség irányító testületének, rendszerint a helyi 

kirendeltségek képviseletében. 

Hosszú távú együttmőködési szerzıdés jött létre több megyei, kistérségi hatókörrel 

rendelkezı szakmai egyesülettel, intézménnyel, civil szervezettel (pl. a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a B.-A.-Z megye területén mőködı

valamennyi büntetés végrehajtási intézettel, az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelıi 

és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat B.-A..-Z. Megyei Hivatalával) melyek célja a foglalkoztatás 

bıvítése, a terület-, a humánerıforrás-, vállalkozásfejlesztés területén végzett tevékenységek 

összehangolása.  

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központot 2007.01.01-2009.04.30. között 

összesen 128 db szervezet (önkormányzat, civil- non-profit- for-profit szervezet, társulás, 

képzı intézmény stb.) kereste fel együttmőködési szándékkal. A leggyakrabban 

együttmőködési megállapodással (65 db) vagy támogató nyilatkozattal (57 db), míg 6 

alkalommal információ illetve adatszolgáltatással segítették a partner szervezetek munkáját. 

Az ÉMRMK-hoz érkezett visszajelzések alapján a fenti idıszakban az eddig elbírálásra került 

pályázatok közül 26-an részesültek támogatásban, életbe léptetve ezzel a pályázatokban 

vállalt kötelezettségeket, 34 pályázat került elutasításra.  
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A legnagyobb érdeklıdés – a szervezetek összesített pályázati anyaga alapján -, az Országos 

foglalkoztatási Közalapítvány OFA (37 db), a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

TÁMOP (36 db), valamint a Humánerıforrás Fejlesztési Operatív Program HEFOP és a 

Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium FVM (mindkettı 9-9 db) pályázatai iránt 

mutatkozott. 

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2007. év végén zárt pályázatot hirdetett a 

„Foglalkoztatási Paktumok továbbmőködésének és a foglalkoztatási stratégiák 

megvalósításának támogatása” címmel, melyen régiónkból 3 pályázó szervezet – Salgótarjáni 

Kistérség Többcélú Társulás, Bátonyterenye és Környéke Területfejlesztési Társulás, Abaúji 

Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség - nyert el további legfeljebb két évre szóló 

támogatást. Mindhárom paktum esetében 2008. áprilisában az Irányító Csoportok 

újjászervezıdtek, majd május - június hónapokban nyitó, majd az év második felében további 

konferenciák szervezésére került sor, melyeken többek között a munkaügyi központ 

munkatársai is elıadást tartottak. Az OFA 2008. szeptemberében második fordulót hirdetett 

meglévı paktumok mőködtetésének támogatására, melyen a sátoraljaújhelyi és a 

mezıkövesdi paktumirányító szervezet nyert még támogatást. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben, valamint a kapcsolódó jogszabályokban foglalt 

gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai intézkedések mind teljesebb körő

végrehajtásának elısegítése érdekében az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi 

Központ és az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség között 2008. október 

29-én együttmőködési megállapodás aláírására került sor.  Az együttmőködı felek 

megállapodásban rögzítették a munkaerı-piaci, valamint a foglalkoztatással kapcsolatos 

információk kölcsönös felhasználásával, valamint a régiót érintı munkahelyteremtéssel, a 

foglalkoztatás növelését, a foglalkoztathatóság javítását célzó pályázati kiírások elvi 

tervezésével kapcsolatos együttmőködésüket. 

3.3.3. A foglalkoztatási paktumok 

A foglalkoztatási paktumok létrejöttének körülményei 

Ez az együttmőködési forma az Európai Unióban is mindössze tíz éves múltra tekint vissza, 

létrehozásával az EU foglalkoztatottsági szintjének javítását célozták. A klasszikus modell 
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szerint a kistérségi szintő többszektorú együttmőködések lényege a partnerségen alapuló, 

helyi szintő foglalkoztatási stratégiára épülı fejlesztések megvalósítása. Az átfogó és 

összehangolt tervezés érdekében a kistérségi paktumok célkitőzései régiós paktumokba, majd 

onnan egy országos paktumba csatornázódnak be.  

Az Észak-magyarországi régióban a foglalkoztatási paktumok létrejöttét egy 2004-ben a 

Regionális Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt, „A foglalkoztatást elısegítı

tevékenységek helyi koordinációjának elısegítése” (ROP 3.2.1) címő pályázat generálta. A 

pályázati kiírás az osztrák foglalkoztatási paktumok mintájára készült, azzal a különbséggel, 

hogy ott a paktumot létrehozó partnerségi körnek a munkavállalói érdekképviseletek is tagjai. 

Hazánkban ez elsısorban azért nem valósult meg, mert a szakszervezeteknek nincsenek 

kistérségi szintő képviseletei. 

A régióban összesen 11 db kistérségi foglalkoztatási paktum jött létre, ebbıl Nógrád 

megyében 6 (a megye minden kistérségében), Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 5. Heves 

megye egyetlen kistérségében sem született foglalkoztatási paktum. Az általunk megkérdezett 

szakértık véleménye szerint ennek oka, hogy a kistérségek nem rendelkeztek ebben a 

megyében kellı információval a pályázati kiírás nyújtotta lehetıségekrıl továbbá nem volt 

olyan szervezet, személy, aki a folyamat élére állt volna és mozgósítani tudta volna az érintett 

térségi szereplıket. Nógrád megyében a NORDA és a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ 

aktivitásának köszönhetıen jöttek létre a kistérségi partnerségek és kerültek beadásra a forrás 

megteremtését biztosító pályázatok. Itt a kistérségi célkitőzések összehangolására megyei 

szintő paktum is született. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, négy esetben (Edelényi, 

Szikszói, Sátoraljaújhelyi, Mezıkövesdi kistérség) a Hatvani Területfejlesztési Iroda 

kezdeményezésére és aktív közremőködésével születtek meg a paktumok, az Encsi 

kistérségben az Abaúji Kistérségi Területfejlesztési Szövetség volt a gesztor szervezet. 

Történt egy kísérlet régiós szintő paktum létrehozására a Talentum Kht. irányításával, 

melynek elsıdleges célkitőzése a közmunkásokat foglalkoztató nagy állami és önkormányzati 

vállalatok tevékenységének összehangolása, a közmunka programok hatékonyságának 

növelése. Ezek a célkitőzések nem feleltek meg az OFA által meghatározott kritériumoknak 

és nem kapta meg a minısített foglalkoztatási paktum védjegyet.  

A pályázati kiírás meghatározta a paktumok létrehozásának lépéseit, a paktum tartalmi 

elemeit és szervezeti struktúráját. Ennek értelmében a paktumok létrehozása az alábbi 

forgatókönyv szerint zajlott minden esetben:  
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• A foglalkoztatási paktum létrehozása céljából kistérségi partnerségek jöttek létre a 

helyi önkormányzatok, munkaügyi központok, gazdasági szereplık (vállalkozások, 

kamarák), képzı intézmények és civil szervezetek részvételével. 

• Konzorciumi és együttmőködési partnerségben elkészült és beadásra került a pályázati 

anyag. 

• A kezelı hatósággal megkötötték a támogatási szerzıdést. A támogatási összeg 

átlagosan 19-20 millió forint, a projektidı 1 év volt, melynek végére kellett 

megszületnie a résztvevık által aláírt foglalkoztatási paktumnak.  

• Elkezdıdött a pályázati program megvalósítása: 

o Kiválasztásra kerültek a közremőködı beszállító szervezetek elsısorban a 

helyzetelemzés és stratégiaalkotás, valamint a PR tevékenység elvégzésére. 

o Programindító értekezletet tartottak, ahol bemutatkoztak a 

projektmenedzsment és a megvalósításban résztvevı szakértık, valamint 

megalakult a konzorciumi tanács  

o Helyzetelemzés készült a kistérség társadalmi-gazdasági állapotáról, a lezajló 

folyamatokról  

o Helyzetelemzés megvitatását követıen megkezdıdött a stratégia alkotás 

folyamata. 

o Tanulmányutat szerveztek a Magyarországon, illetve Ausztriában mőködı

foglalkoztatási paktumok eredményeinek megismerésére 

o Elkészült a kistérségi foglalkoztatási stratégia, mely a paktumban rögzített 

célkitőzések alapjául szolgált. 

o Lakossági fórumokat szerveztek a projekt céljának, eredményeinek 

megismertetésére és a helyben élık véleményének megismerésére   

o Zárórendezvény keretében ünnepélyes körülmények között aláírták a partner 

szervezetek a kistérségi foglalkoztatási paktumot, mint az együttmőködés 

alapjául szolgáló jogi dokumentumot. 
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A foglalkoztatási paktumok szervezeti felépítése és mőködése 

A foglalkoztatási fórum 

A térségi és helyi szintő szereplık széleskörő bevonása, illetve a paktum céljainak 

magvalósítása érdekében a paktum aláírói foglalkoztatási fórumot mőködtetnek. A fórum a 

megállapodás szereplıi mellett a foglalkoztatáspolitikai kérdések iránt érdeklıdı minden 

személy és szervezet elıtt nyitva áll.  

A fórumot az irányító csoport elnöke hívja össze minden évben legalább két alkalommal.  

A foglalkoztatási fórum feladatai:  

 • tájékozódik a térség munkaerıpiaci helyzetérıl,  

 • javaslatokat fogalmaz meg a munkaerıpiaci programokra,  

 • véleményezi az eddigi akciókat,  

 • segítséget ad az éves munkaprogram összeállításához,  

 • biztosítja a térség szereplıi közötti információáramlást és az információk, 

vélemények cseréjét,  

 • segíti a térségi szereplık közötti kezdeményezések összehangolását,  

 • megválasztja az Irányító Csoport tagjait.  

Irányító csoport 

A paktumban foglaltak végrehajtásáért az irányító csoport a felelıs.  

Az irányító csoport feladatai:  

 • információt győjt – felelıs az elfogadott Kistérségi Foglalkoztatási Stratégia 

aktualizálásáért,  

 • megszervezi a foglalkoztatási fórum tájékoztatását,  

 • feldolgozza a foglalkoztatási fórum ajánlásait, 

 • kidolgozza a foglalkoztatási paktum éves munkaprogramját,  
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 • koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között,  

 • beszámol a foglalkoztatáspolitikai fırumokon az egyes programok teljesítésérıl, 

valamint a következı idıszak elképzeléséirıl  

 • segíti a térségi partnerségi kapcsolatokat.  

A Foglalkoztatási Paktum koordinációja 

A koordinációt és a folyamatos nyilvánosságot a foglalkoztatási paktum menedzsmentje 

végzi.  

A foglalkoztatási paktumok tartalmi elemei 

A foglalkoztatási paktumok hosszú távú céljai kistérségenként 

Nógrád megyében: 

Balassagyarmati kistérség: 

„A paktum célkitőzései alapvetıen kapcsolódnak az országos, regionális és megyei 

foglalkoztatáspolitikai célokhoz és a térség gazdaságfejlesztési elképzeléseihez. Hosszú távon 

az alábbi célokat szolgálják: 

• Foglalkoztatási szint növelése 

• Szakképzés munkaerıpiac igényeihez igazítása 

• A kistérség hátrányos helyzetének mérséklése 

• Lakosság életminıségének javítása” 

Bátonyterenyei kistérség: 

„A paktum célkitőzései alapvetıen kapcsolódnak az országos, regionális és megyei 

foglalkoztatáspolitikai célokhoz és a térség gazdaságfejlesztési elképzeléseihez. Hosszú távon 

az alábbi célokat szolgálják: 

• Foglalkoztatási szint növelése 

• A térség hátrányos helyzetének mérséklése 

• Lakosság életminıségének javítása 

• Szakképzés munkaerıpiac igényeihez igazítása” 
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Salgótarjáni kistérség: 

„A paktum célkitőzései alapvetıen kapcsolódnak az országos, regionális és megyei 

foglalkoztatáspolitikai célokhoz és a térség gazdaságfejlesztési elképzeléseihez. Hosszú távon 

az alábbi célokat szolgálják: 

• Foglalkoztatási szint növelése 

• A térség hátrányos helyzetének mérséklése 

• Lakosság életminıségének javítása 

• Szakképzés munkaerıpiac igényeihez igazítása” 

Rétsági kistérség: 

„A paktum célkitőzései alapvetıen kapcsolódnak az országos, regionális és megyei 

foglalkoztatáspolitikai célokhoz és a térség gazdaságfejlesztési elképzeléseihez. Hosszú 

távon az alábbi célokat szolgálják: 

• Foglalkoztatási szint növelése 

• A térség hátrányos helyzetének mérséklése 

• Lakosság életminıségének javítása 

• Szakképzés munkaerıpiac igényeihez igazítása” 

Szécsényi kistérség:

„A paktum célkitőzései alapvetıen kapcsolódnak az országos, regionális és megyei 

foglalkoztatáspolitikai célokhoz és a térség gazdaságfejlesztési elképzeléseihez. Hosszú 

távon az alábbi célokat szolgálják: 

• Lakosság életminıségének javítása 

• A térség hátrányos helyzetének mérséklése 

• Foglalkoztatási szint növelése 

• Szakképzés munkaerıpiac igényeihez igazítása” 

Pásztói kistérség: 

„A paktum célkitőzései alapvetıen kapcsolódnak az országos, regionális és megyei 

foglalkoztatáspolitikai 

célokhoz és a térség gazdaságfejlesztési elképzeléseihez. Hosszú távon 

az alábbi célokat szolgálják: 

• Foglalkoztatási szint növelése 
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• A térség hátrányos helyzetének mérséklése 

• Lakosság életminıségének javítása 

• Szakképzés munkaerıpiac igényeihez igazítása” 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

Edelényi kistérség: 

„A kistérség ismert foglalkoztatási nehézségeinek csökkentése érdekében  - összhangban az 

elfogadott kistérségi foglalkoztatási stratégiával – foglalkoztatást elısegítı programokat 

valósítsanak meg. 

Összehangolják a térségi szereplık gazdasági és humánerıforrás fejlesztési elképzeléseit, 

céljait. 

Összehangolják a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes 

megvalósításának érdekében.” 

Mezıkövesdi kistérség: 

„A kistérség ismert foglalkoztatási nehézségeinek csökkentése érdekében  - összhangban az 

elfogadott kistérségi foglalkoztatási stratégiával – foglalkoztatást elısegítı programokat 

valósítsanak meg. 

Összehangolják a térségi szereplık gazdasági és humánerıforrás fejlesztési elképzeléseit, 

céljait. 

Összehangolják a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes 

megvalósításának érdekében.” 

Sátoraljaújhelyi kistérség: 

„A kistérség ismert foglalkoztatási nehézségeinek csökkentése érdekében  - összhangban az 

elfogadott kistérségi foglalkoztatási stratégiával – foglalkoztatást elısegítı programokat 

valósítsanak meg. 

Összehangolják a térségi szereplık gazdasági és humánerıforrás fejlesztési elképzeléseit, 

céljait. 

Összehangolják a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes 

megvalósításának érdekében.” 

Szikszói kistérség 

„A kistérség ismert foglalkoztatási nehézségeinek csökkentése érdekében  - összhangban az 

elfogadott kistérségi foglalkoztatási stratégiával – foglalkoztatást elısegítı programokat 

valósítsanak meg. 
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Összehangolják a térségi szereplık gazdasági és humánerıforrás fejlesztési elképzeléseit, 

céljait. 

Összehangolják a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes 

megvalósításának érdekében.” 

Encsi kistérség 

„A partnerség jelentıs szerepet szeretne betölteni a hátrányos helyzető célcsoportok 

foglalkoztatásában. Elkészültek, és folyamatosan készülnek a kistérség területén elvégzendı

feladatokkal kapcsolatos projekt javaslatok, melyek elsısorban a gazdaságfejlesztést és 

foglalkoztatást célozza meg.” 

Az általános célkitőzésekbıl az körvonalazódik, hogy azok megye specifikusak. A nógrádi 

paktumokban inkább átfogó társadalompolitikai célkitőzéseket fogalmaztak meg, a borsodi 

paktumok  projekt, forrás és együttmőködés orientáltak. 

Konkrét célkitőzések és célcsoportok kistérségenként: 

Nógrád megyében: 

A Balassagyarmati kistérség céljai 

• A foglalkoztatók számára megfelelı szakmai felkészültségő munkaerı biztosítása. 

• A munkaerı-piaci igények és a szakképzés összehangolása. 

• A tartósan munka nélkül lévık elhelyezkedési motivációjának erısítése. 

• A felsıfokú végzettséggel rendelkezı fiatalok megtartása, a korábban elvándoroltak 

visszahívása azáltal, hogy megélhetésük a kistérségben biztosítottá válik. 

• A kis- és középvállalkozások erısítése fejlesztési, beruházási elképzeléseik segítése, a 

meglévı munkahelyek megtartása ill. új munkahelyek teremtése érdekében. 

• A partnerek között kölcsönös információcsere, információáramlás biztosítása a 

kistérségi fejlesztési elképzelések megvalósításának elısegítése, a pénzügyi források 

feltárása és hatékony felhasználása érdekében. 

• A térség adottságainak kihasználásával, a vidék fejlesztésével a foglalkoztatás 

növelése kiemelten az idegenforgalom, turizmus területén. 

Célcsoportjai: 

• Szakképzetlenek, nem piacképes, elavult szakmával rendelkezı álláskeresık, 
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• Tartós munkanélküliek, 

• Munkanélküliséggel veszélyeztetett személyek, inaktívak, 

• Pályakezdı fiatalok, különös tekintettel a felsıfokú végzettségőekre, 

• Fejlesztésben érintett munkáltatók. 

Bátonyterenyei kistérség céljai 

• Foglalkoztatás növelése a munkaerı-piac kereslet – kínálati oldalának 

összehangolásával.

o Munkaerı-piaci igények naprakész nyomon követése és továbbítása a helyi 

szakképzı intézmények felé. 

o  A pályaorientációs tevékenység szélesítése. 

o Gyakorlati képzıhelyek bıvítése a kistérségben. 

o  A térség közlekedési nehézségeinek enyhítése. 

o A helyi vállalkozások számára tanácsadás nyújtása 

• Kistérségi közösségfejlesztés, foglalkoztatási partnerség építés. 

o Közösségépítés. 

o Foglalkoztatási partnerség építés 

• A foglalkoztatással kapcsolatos rendszeres információáramoltatás biztosítása. 

o Honlapok naprakész mőködtetése, aktuális adatokkal való feltöltése. 

o Helyi média tájékoztatása 

Célcsoportjai: 

• Hátrányos helyzető álláskeresık. 

• A munkaerıpiacra elsı ízben, vagy újból visszalépni szándékozók. 

• Foglalkoztatással foglalkozó szervezetek. 

• Foglalkoztatáshoz kapcsolódó civil szervezetek. 

A Pásztói kistérség céljai 

• A foglalkoztatók mőködéséhez szükséges munkaerı megfelelı szakmai 

felkészültségének biztosítása. 

• A kisvállalkozások fejlesztési, beruházási, forrásszerzési tevékenysége 

hatékonyságának javítása információk nyújtásával, lehetıségek feltárásával, 

támogatások biztosítása 
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• A fiatalok megtartása, az elvándorlás csökkentése az által, hogy megélhetésük a 

kistérségben biztosítottá válik. 

• Tartós munkanélküliek elhelyezkedési motivációjának erısítése 

• Közös információbázis (Paktum Hírlevél) létrehozásával biztosítani valamennyi 

partner és az érdeklıdık számára a hatékony információ áramlását, információ 

cseréjét, segítve a megalapozott fejlesztési döntések meghozatalát. 

Célcsoportjai: 

• Szakképzetlen, elavult szakmával rendelkezı álláskeresık, munkahelyük elvesztésével 

veszélyeztetettek, inaktivitásból visszatérık 

• Pályakezdık 

• Tartósan álláskeresık 

• 50 év feletti álláskeresık 

A Rétsági Kistérség céljai 

• A foglalkoztatók mőködéséhez szükséges munkaerı megfelelı szakmai 

felkészültségének biztosítása érdekében a munkaerı-piaci képzések szervezése 

• A rétsági laktanya hasznosításához kapcsolódó foglalkoztatás támogatása 

• A térség természeti adottságainak hasznosítása, a turisztika fejlesztése, képzéssel, 

foglalkoztatási támogatással. 

• A kisvállalkozások fejlesztési, beruházási forrásszerzési tevékenysége 

hatékonyságának javítása információk nyújtásával, lehetıségek feltárásával, a 

megvalósításhoz kiemelt támogatás biztosítása. 

• Közös információbázis (Paktum Hírlevél) létrehozásával biztosítani valamennyi 

partner és érdeklıdı számára a hatékony információáramlást, információcserét, ezzel 

segítve a megalapozott fejlesztései döntések meghozatalát. 

• A kistérség szervezeteinek információhoz juttatása, a pályázati lehetıségek 

igénybevételével növelhetik a foglalkoztatottaik számát, korszerősíthetik 

mőködésüket. 

• A kistelepüléseken a szociális ellátó hálózat kialakítása, fejlesztése, az ehhez 

szükséges létszám szakmai képzésének megszervezésével, a településen élı

álláskeresık foglalkoztatásának elısegítése.  

Célcsoportjai: 

• Munkahelyük elvesztésével veszélyeztetettek 
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• Szakképzetlenek, elavult szakmával rendelkezı munkanélküliek, álláskeresık vagy 

inaktívak, akik képzéssel, szakmaváltással visszavezethetık a munka világába. 

• Gyesen, Gyeden lévı kismamák, 40 év feletti nık 

• Pályakezdı fiatalok, 

• Tartósan munkanélküli álláskeresık, 50 év felettiek, 

Salgótarjáni kistérség céljai: 

•  A foglalkoztatók mőködéséhez szükséges munkaerı megfelelı szakmai 

felkészültségének biztosítása. 

o A vállalatok humánerıforrás igényeinek megfogalmazása,összegyőjtése 

o Képzési – munkaerı-piaci információs rendszer mőködtetése 

• A fiatalok megtartása, a korábban elvándoroltak visszahívása az által, hogy 

megélhetésük a kistérségben biztosítottá válik. . 

o Innovációs mőhelyek mőködtetési lehetıségeinek feltérképezése, 

lehetıségének kihasználása a pályakezdık foglalkoztatásában. 

• Tartósan munkanélküliek elhelyezkedési motivációjának erısítése. 

• A kisvállalkozások fejlesztési, beruházási forrásszerzési tevékenysége 

hatékonyságának javítása információk nyújtásával, lehetıségek feltárásával, a 

megvalósításhoz kiemelt támogatás biztosítása. 

• Közös információbázis (Paktum Hírlevél) létrehozásával biztosítani valamennyi 

partner és érdeklıdı számára a hatékony információáramlást, információcserét, ezzel 

segítve a megalapozott fejlesztései döntések meghozatalát. 

Célcsoportjai: 

• Szakképzetlen, elavult szakmával rendelkezı álláskeresık  

• Munkájuk elvesztésével veszélyeztettek 

• Inaktivitásból visszatérık 

• Pályakezdık 

• Tartósan munkanélküliek 

•  50 év felettiek. 
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A Szécsényi kistérség céljai 

• A térség adottságainak kihasználásával, különösen az idegenforgalom területén, a 

foglalkoztatási potenciál fejlesztése, és az ehhez szükséges munkaerı, vállalkozói 

réteg megfelelı szakmai felkészültségének biztosítása. 

• Az alacsony iskolai végzettségőek – különös tekintettel a cigány fiatalokra -

felzárkóztatása pályaorientációs és szakképzést adó képzési programok biztosításával. 

• A kisvállalkozások fejlesztési, beruházási forrásszerzési tevékenysége 

hatékonyságának javítása információk nyújtásával, lehetıségek feltárásával, a 

megvalósításhoz kiemelt támogatás biztosítása. 

• Közös információbázis (Paktum Hírlevél) létrehozásával biztosítani valamennyi 

partner és érdeklıdı számára a hatékony információáramlást, információcserét, ezzel 

segítve a megalapozott fejlesztései döntések meghozatalát. 

Célcsoportjai: 

• A kistérségben mőködı, idegenforgalomban érintett vállalkozások, civil szervezetek, 

önkormányzatok által mőködtetett intézmények 

• Többszörösen hátrányos helyzetben lévı munkanélküliek:  

o szakképzetlen elavult szakmával rendelkezı munkanélküliek 

o cigány munkanélküliek 

o pályakezdık 

o tartós  munkanélküliek 

o 50 év felettiek 

• A kistérségben mőködı vállalkozások 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: 

Encsi kistérség célkitőzései: 

• A gazdaság és az infrastruktúra fejlesztése, a foglalkoztatottság és a 

népességmegtartó képesség növelése 

o Mezıgazdasági és élelmiszeripari tevékenység fejlesztése 

o Erdıgazdálkodási és faipari tevékenység fejlesztése 

o Ipari és építıipari tevékenységek fejlesztése 

o Idegenforgalmi és turisztikai fejlesztések 
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o A lakossági, személyi és gazdasági szolgáltatások, illetve a szociális gazdaság 

gyors ütemő, támogatott fejlesztése 

o Infrastruktúrafejlesztések 

o Kis- és középvállalkozások fejlesztésének támogatása 

o Külsı tıkebefektetések és munkahelyteremtések ösztönzése, vonzása 

o A kistérséget és az egyes településeket érintı, értékteremtı jellegő közmunka 

programok, közhasznú és közcélú munkaprogramok körének szélesítése, 

szakszerő megtervezése, hatékony irányítása, szervezése és kivitelezése  

o Komplex képzési és foglalkoztatási munkaerı-piaci programok szélesebb körő

alkalmazása.  

• A humánerıforrás potenciál és a tudásbázis átfogó, differenciált fejlesztése  

o Az iskolázottság növelése  

o A szakmai képzések fejlesztése. 

o A felnıttképzés hozzáférhetıségének biztosítása. 

o A kistérségi és települési szintő tudásbázis erısítése a szellemi és menedzselési 

kapacitások bıvítésével és részbeni „importálásával” 

o .Az új követelményeknek és a munkaerıpiac igényeinek megfelelı

kompetenciák fejlesztése elsısorban a tartósan munkanélkülieknél és hátrányos 

helyzető fiataloknál (munkaerı-piaci   szolgáltatások, komplex programok, 

tréningek és felnıttképzési tanfolyamok útján) 

• Az egyének és a szervezetek alkalmazkodó- és megújulási képességének, 

változtatni akarásának aktivitásának fejlesztése 

o Pozitív gondolkodásmód, optimista életszemlélet, a jövıképhez igazodó 

értékrend és kultúra kifejlesztése és széles körő elterjesztése 

o Az intézkedés fontosságának tudatosítása és elfogadtatása a kistérség és a 

települések, valamint az intézmények, a gazdálkodó és civil szervezetek 

vezetıivel. 

o A kezdeményezı és innovációs készségek fejlesztése, az aktivitás és az 

újítások, a kreatív, alkotó munkastílus ösztönzése.

o Az új értékrendnek megfelelı vezetıi készségek kialakítása, illetve fejlesztése 

az önkormányzatoknál, a választott képviselıknél, az intézményeknél, a 
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munkaszervezeteknél, a vállalkozásoknál, valamint a nonprofit és egyéb 

szervezeteknél. 

o A változtatni akarás és az egyéni motiváltság fejlesztése a pozitívabb 

gondolkodásmód, az igényesebb életvitel, az aktívabb önfejlesztés, tanulás és 

munkavégzés, a sikeresebb önmegvalósítás, és a belsı értékek kifejezése 

irányába. 

o A vállalkozókészség erısítése. Önbizalom erısítı, sikeres alkalmazkodási 

mintákat, módszereket közvetítı, készségeket és kompetenciákat fejlesztı

tréningek, szerepgyakorlatok. 

• Az esélyegyenlıség javítása és a hátrányos helyzető roma népesség társadalmi 

integrációjának elısegítése 

o Az együttélés és a kölcsönös megértés kompetenciájának erısítése. 

o Felzárkóztató és szakmát adó, gyakorlati képzéssel, munkavégzéssel kombinált 

tanfolyamok szervezése („Termelı iskola” modell) 

o Roma munkanélküliek tartós foglalkoztatásának kiemelt támogatása ipari, 

mezıgazdasági, kereskedelmi, vendéglátó-ipari és szolgáltatási tevékenységet 

végzı munkáltatóknál. 

o Jól szervezett és irányított értékalkotó közmunkáknál, közhasznú és közcélú 

munkáknál alkalmazott szélesebb körő  foglalkoztatás. 

o Roma egyéni és családi vállalkozások létrehozásának ösztönzése, támogatása 

o Az esélyegyenlıség javítása és a hátrányos helyzető roma népesség társadalmi  

integrációjának elısegítése  

o Családsegítı Szolgálatok fejlesztése, illetve a falvakban való kiépítése. 

o .Speciális, komplex (személyiségfejlesztı, képzési, foglalkoztatási és mentori 

segítségnyújtási elemeket egyaránt tartalmazó) munkaerı-piaci programok 

kidolgozása és szélesebb körő alkalmazása a roma munkaképes korú népesség 

körében. 

• A munkaerı-piaci szereplık közös érdekeken alapuló partneri 

együttmőködésének, és közösségi kapcsolatoknak a fejlesztése 

o Foglalkoztatási partnerség (paktum) létrehozása és mőködtetése. 

o A gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási stratégiához kapcsolódó projektötletek 

közös rangsorolása, részletesebb kidolgozása,  elıtanulmányok készítése. 
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Felkészülés az Új Magyarországért Fejlesztési Terv Operatív Programjai 

keretében várhatóan megjelenı pályázati felhívásokra, esélyesnek és 

célszerőnek ígérkezı pályázatok folyamatos elkészítésére és benyújtására. 

o Az érdekérvényesítı és lobbizási képesség erısítése az önkormányzatok, 

országgyőlési képviselık, a helyi politikusok és más szervezetek, személyek 

összefogásával. 

o A közösségfejlesztést, az emberi kapcsolatok erısítését, az együttmőködést 

segítı kulturális, sport, ismeretterjesztı, értékközvetítı, közös stratégiaalkotó 

programok, akciók, szakmai mőhelyfoglalkozások szervezése. 

o Civil szervezetek erısítése, konzorciumokba való bekapcsolása és hálózatszerő

együttmőködésük kialakítása. 

o Kistérségi szintő munkáltatói és egyéb klubok létrehozása. 

o Fórumok teremtése a jó gyakorlatok, módszerek és az innovatív megoldások 

gyors ütemő elterjesztésére. Külsı elıadók és szakértık közremőködésének 

gyakoribb igénylése. 

o A magyar-szlovák határmenti gazdasági, társadalmi, kulturális, turisztikai és 

egyéb kapcsolatok, együttmőködés fejlesztése. 

Célcsoportok: 

• munkanélküliséggel veszélyeztetett személyek 

• pályakezdı fiatalok 

• különös tekintettel a hátrányos helyzetőekre 

• nık 

• tartós munkanélküliek 

• roma munkanélküliek 

• 40 éven felüli munkanélküliek.  

Az Edelényi foglalkoztatási paktum célkitőzései 

• A foglalkoztatási színvonal növelése, és a munkanélküliség csökkentése.  

• Új munkahelyek teremtése a helyi vállalkozói szektor támogatásával.  

• A munkahelyek megırzése az igényekhez igazodó képzések indításával.  

• A megváltozott munkaképességő személyek munkavállalási lehetıségeinek javítása.  

• A térségi gazdaságfejlesztési elképzelések és a szakképzés összehangolása.  
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• A tanácsadási és a gondozási lehetıségek bıvítése olyan személyek számára, akiket a 

munkanélküliség közvetlenül vagy közvetetten érint.  

• Munkaerıpiaci felzárkóztató, pályaorientációs és szakképesítést adó képzési 

programok biztosítása az alacsonyan iskolázott fiatalok számára.  

• A helyi, illetve a közösségi szolgáltatások fejlesztése az információs és a 

kommunikációs technológia segítségével.  

• A hátrányos helyzető és a munkaerıpiacról kiszorult rétegek integrációjának 

elısegítése.  

• A férfiak és a nık esélyegyenlıségének figyelembe vétele minden területen.  

• A térség adottságainak kihasználásával a foglalkoztatási potenciál fejlesztése az 

idegenforgalom, a sport-szabadidı, a szociális szolgáltatások, a kultúra terén.  

• A gazdaság munkaerıigény kielégítésének segítése képzéssel, munkaerı-piaci 

szolgáltatásokkal és egyéb közgazdasági eszközökkel.  

Célcsoportjai 

•  munkanélküliséggel veszélyeztetett személyek,  

•  pályakezdı fiatalok,  

•  megváltozott munkaképességőek,  

•  tartós munkanélküliek,  

•  roma munkanélküliek,  

•  40 éven felüli munkanélküliek,  

•  nık,  

•  térségi vállalkozók.  

A Mezıkövesdi foglalkoztatási paktum célkitőzései 

• A foglalkoztatási színvonal növelése, és a munkanélküliség csökkentése. 

• Új munkahelyek teremtése a helyi vállalkozói szektor támogatásával. 

• A munkahelyek megırzése az igényekhez igazodó képzések indításával. 

• A megváltozott munkaképességő személyek munkavállalási lehetıségeinek javítása. 

• A térségi gazdaságfejlesztési elképzelések és a szakképzés összehangolása. 

• A tanácsadási és a gondozási lehetıségek bıvítése olyan személyek számára, akiket a 

munkanélküliség közvetlenül vagy közvetetten érint.



139

• Munkaerı-piaci felzárkóztató, pályaorientációs és szakképesítést adó képzési 

programok biztosítása az alacsonyan iskolázott fiatalok számára. 

• A helyi, illetve a közösségi szolgáltatások fejlesztése az információs és a 

kommunikációs technológia segítségével. 

• A hátrányos helyzető és a munkaerıpiacról kiszorult rétegek integrációjának 

elısegítése. 

• A férfiak és a nık esélyegyenlıségének figyelembe vétele minden területen. 

• A térség adottságainak kihasználásával a foglalkoztatási potenciál fejlesztése az 

idegenforgalom, a sport-szabadidı, a szociális szolgáltatások, a kultúra terén. 

• A gazdaság munkaerıigény kielégítésének segítése képzéssel, munkaerı-piaci 

szolgáltatásokkal és egyéb közgazdasági eszközökkel. 

Célcsoportjai: 

• munkanélküliséggel veszélyeztetett személyek, 

• pályakezdı fiatalok,  

• megváltozott munkaképességőek, 

• tartós munkanélküliek, 

• roma munkanélküliek, 

• 40 éven felüli munkanélküliek, 

• nık, 

• térségi vállalkozók. 

A Szikszói foglalkoztatási paktum célkitőzései 

• A foglalkoztatási színvonal növelése, és a munkanélküliség csökkentése.  

• Új munkahelyek teremtése a helyi vállalkozói szektor támogatásával.  

• A munkahelyek megırzése az igényekhez igazodó képzések indításával.  

• A megváltozott munkaképességő személyek munkavállalási lehetıségeinek javítása.  

• A térségi gazdaságfejlesztési elképzelések és a szakképzés összehangolása.  

• A tanácsadási és a gondozási lehetıségek bıvítése olyan személyek számára, akiket a 

munkanélküliség közvetlenül vagy közvetetten érint.  

• Munkaerıpiaci felzárkóztató, pályaorientációs és szakképesítést adó képzési 

programok biztosítása az alacsonyan iskolázott fiatalok számára.  
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• A helyi, illetve a közösségi szolgáltatások fejlesztése az információs és a 

kommunikációs technológia segítségével.  

• A hátrányos helyzető és a munkaerıpiacról kiszorult rétegek integrációjának 

elısegítése.  

• A férfiak és a nık esélyegyenlıségének figyelembe vétele minden területen.  

• A térség adottságainak kihasználásával a foglalkoztatási potenciál fejlesztése az 

idegenforgalom, a sport-szabadidı, a szociális szolgáltatások, a kultúra terén.  

• A gazdaság munkaerıigény kielégítésének segítése képzéssel, munkaerı-piaci 

szolgáltatásokkal és egyéb közgazdasági eszközökkel.  

Célcsoportjai:

• munkanélküliséggel veszélyeztetett személyek,  

• pályakezdı fiatalok, különös tekintettel a felsıfokú végzettekre,  

• megváltozott munkaképességőek,  

• tartós munkanélküliek,  

• roma munkanélküliek,  

• 40 éven felüli munkanélküliek,  

• nık,  

• térségi vállalkozók.  

A Sátoraljaújhelyi foglalkoztatási paktum célkitőzései 

• A foglalkoztatási színvonal növelése, és a munkanélküliség csökkentése. 

• Új munkahelyek teremtése a helyi vállalkozói szektor támogatásával. 

• A munkahelyek megırzése az igényekhez igazodó képzések indításával. 

• A megváltozott munkaképességő személyek munkavállalási lehetıségeinek javítása. 

• A térségi gazdaságfejlesztési elképzelések és a szakképzés összehangolása. 

• A tanácsadási és a gondozási lehetıségek bıvítése olyan személyek számára, akiket a 

munkanélküliség közvetlenül vagy közvetetten érint.

• Munkaerıpiaci felzárkóztató, pályaorientációs és szakképesítést adó képzési 

programok biztosítása az alacsonyan iskolázott fiatalok számára. 

• A helyi, illetve a közösségi szolgáltatások fejlesztése az információs és a 

kommunikációs technológia segítségével. 
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• A hátrányos helyzető és a munkaerıpiacról kiszorult rétegek integrációjának 

elısegítése. 

• A férfiak és a nık esélyegyenlıségének figyelembe vétele minden területen. 

• A térség adottságainak kihasználásával a foglalkoztatási potenciál fejlesztése az 

idegenforgalom, a sport-szabadidı, a szociális szolgáltatások, a kultúra terén. 

• A gazdaság munkaerıigény kielégítésének segítése képzéssel, munkaerı-piaci 

szolgáltatásokkal és egyéb közgazdasági eszközökkel. 

Célcsoportjai 

• munkanélküliséggel veszélyeztetett személyek, 

• pályakezdı fiatalok,  

• megváltozott munkaképességőek, 

• tartós munkanélküliek, 

• roma munkanélküliek, 

• 40 éven felüli munkanélküliek, 

• nık, 

• térségi vállalkozók. 

Összefoglalás 

Megvizsgálva a paktumok célkitőzéseit és a választott célcsoportok összetételét, az alábbi 

következtetések vonhatók le: 

• A régióban létrehozott kistérségi foglalkoztatási paktumok mindegyike a besorolás 

szerinti hátrányos vagy leghátrányosabb helyzető kistérségben valósult meg .Ezeket a 

területeket összetett társadalmi-gazdasági problémák jellemzik. Általánosságban 

elmondható, hogy mindenhol az országos átlagnál rosszabbak a foglalkoztatottsági 

mutatók, magas a munkanélküliségi ráta, az egy fıre esı GDP alacsony, nagy 

befektetık nincsenek a térségben, a közép és kisvállalkozások tıkeereje gyenge, 

kockázatvállalási kapacitása alacsony. A településeken a legnagyobb foglalkoztató 

jellemzıen az önkormányzat. Nagy a roma lakosság aránya. A migrációs mérleg 

negatív, a térségbıl való elvándorlás nem csökken. Elsısorban a fiatal, képzett 

munkaerı vándorol el a térségbıl. A munkaerı-piac kereslet-kínálati oldala nem 
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kiegyensúlyozott. A munkaerı többlet és a munkaerıhiány egyidejőleg jellemzı. A 

szakképzı intézmények képzési palettája nem illeszkedik a gazdaságban jelentkezı

kereslethez. A munkanélküliek összetétele kedvezıtlen, nagy a képzetlenek és a tartós 

munkanélküliek aránya. Tendencia a fiatal pályakezdık arányának növekedése a 

munkanélkülieken belül. Magas az inaktivitási arány. A kistérségek településeinek 

megközelíthetısége rossz, a kis településen élık nem tudnak eljutni a foglalkoztatási 

lehetıséget ígérı nagyobb közigazgatási helyiségekbe. 

• Az elıbbiekben ismertetett jellemzık miatt a kistérségek foglalkoztatási stratégiájának 

prioritásai és az ennek alapján meghatározott paktum célkitőzések nagyon hasonló 

képet mutatnak. Mindenhol elsıdleges a foglalkoztatottsági szint emelése, a lakosság 

életszínvonalának a javítása. Ennek eszközeként fontosnak tartják a befektetési 

potenciál javítását, a helyi vállalkozások fejlesztését és a szakember képzés 

összehangolását a gazdaság munkaerıigényével. További stratégiai célkitőzés a 

munkahelyek megırzése képzések, átképzések segítségével, valamint a munkaadók 

támogatásával. Általánosan jelenlévı cél a roma lakosság és a munkaerı-piacról 

kiszorult hátrányos helyzető munkavállalók társadalmi és munkaerı-piaci 

reintegrálása komplex fejlesztı programok és segítı tanácsadó hálózatok 

mőködtetésével. 

• A dokumentumokból kitőnik, hogy az azt készítı szakember csoport legtöbbször 

általános célkitőzések megfogalmazására törekedett, ami keretét képezheti a további 

közös gondolkodásnak, és ami mentén majd konkrét projektek valósulhatnak meg. A 

célok megfogalmazása illeszkedik az ÚMFT operatív programjainak prioritásaihoz és 

a tervezett támogatási konstrukciók céljaihoz. Ez egyfelıl szerencsés, mert segíti a 

pályázati források lehívását, másfelıl viszont ellene hat a helyi közösség cselekvési 

kapacitás fejlesztésének és gátolja a speciális helyi szükségletek és lehetıségek 

érvényre jutását.  Leginkább az Encsi kistérségi foglalkoztatási stratégiában jelennek 

meg konkrét helyi sajátosságok és szükségletek, mind a problémák, mind a fejlesztési 

célok meghatározásának tekintetében. 

• A paktumok meghatározott célcsoportját képezik minden esetben a klasszikusan 

hátrányos helyzetőnek számító munkavállalói csoportok ( romák, pályakezdık, nık, 

40 év felettiek, fogyatékkel élık, tartósan munkanélküliek), amelyek a paktum 

mőködése során megvalósuló programok közvetlen haszonélvezıi lehetnek. A legtöbb 

paktum célcsoportként határozza meg a helyi vállalkozásokat, mint a megvalósuló 

programok során megerısíteni kívánt munkaadókat, továbbá a non-profit és állami 
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foglalkoztatási célú szervezeteket, mint szolgáltatókat, akik egyrészt részt vehetnek a 

programok megvalósításában, másrészt ezzel párhuzamosan saját foglalkoztatottjaik 

számát is növelhetik. 

• A paktumok egyértelmően pozitív eleme, hogy külön célként fogalmazódik meg a 

résztvevık közötti információ áramlás javítása, az együtt gondolkodás színtereinek 

kialakítása és mőködtetése. Egészében ezt a célt szolgálja a paktumok szervezeti 

felépítése és a szervezeti egységeknek delegált feladatok összessége. Ennek 

eredményeként fogalmazódhatnak meg azok a többszektorú együttmőködésre épülı

konkrét fejlesztési elképzelések, melyek pályázati programként ölthetnek testet és 

valósulhatnak meg. Ezen túlmenıen a helyi szintő személyes szektorközi párbeszéd 

hozzájárulhat a helyben élık valódi közösséggé szervezıdéséhez is. Nem véletlen, 

hogy paktum szakértıkkel (Simkó János, Hatvani Gábor, Gyarmati Mihály, Tamási 

Ildikó) folytatott személyes interjúk során egybehangzó az a véleményük, hogy 

azokban a térségekben a legéletképesebbek a foglalkoztatási paktumok, ahol az 

irányító testület elnöke és tagjai, valamint a menedzsment személyesen elkötelezıdtek 

e mellet az együttmőködési forma mellet és a pályázati támogatás megszőnése utáni 

idıkben is aktívan képesek tovább folytatni a megkezdett munkát. Nekik kell 

megbirkózniuk azzal a nem kis feladattal, hogy a különbözı területrıl érkezı

résztvevık motiváltságát megırizzék, és folyamatosan érdekeltté tegyék ıket a 

párbeszéd fenntartásában. Az elemzés tárgyát már nem képezı, de a kíváncsiság okán 

szerzett visszajelzések alapján sajnos ez tőnik a ritkábban elıforduló folyamatnak. 

3.3.4. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács 

Jogállása 

A Regionális Foglalkoztatási Tanács, mint a foglalkoztatási érdekegyeztetés szervezete, az 

1991 évi IV. törvény (Foglalkoztatási Törvény) értelmében végzi tevékenységét. Megbízatása 

négy évre szól. A megyei munkaügyi központok régiós igazgatási szintővé szervezése tette 

indokolttá a korábban a megyei munkaügyi központok mellett mőködı megyei munkaügyi 

tanácsok régiós illetékességi területő testületté szervezését. Ezzel egy idıben döntéshozó 

testületbıl javaslattevı, véleményezı testületté alakították. Korábbi döntési jogkörét az 

ÉMRMK mindenkori fıigazgatójának hatáskörébe utalták. Javaslattevıi, véleményezıi 

jogköre van a régióban megvalósuló foglalkoztatási és képzési, valamint a megváltozott 
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munkaképességőek foglalkoztatásával kapcsolatos támogatások nyújtásával kapcsolatos 

kérdésekben. Az önkormányzatok, a munkaadók és munkavállalók képviselıibıl álló, 

érdekegyeztetést ellátó testület. 

Hatásköre 

Véleményezi a Munkaerı-piaci Alap pénzeszközeinek felhasználási elveit és a támogatások 

arányát. Figyelemmel kíséri a pénzeszközök felhasználását. Véleményezi az ÉMRMK által 

kidolgozott rövid és hosszú távú foglalkoztatási programokat, és figyelemmel kíséri azok 

végrehajtását. Véleményezi a munkaügyi központ mőködését és a munkaügyi központ 

vezetıjének vezetıi megbízását, illetve annak visszavonását. 

Összetétele 

Egy-egy tagot jelöl minden Olyan munkavállalói és munkaadói érdekképviseleti szövetség, 

akik képviselettel rendelkeznek az Országos Érdekegyeztetı Tanácsban, feltéve, hogy van a 

régióban tagszervezet. Szintén egy-egy tagot delegálnak a régió illetékességi területéhez 

tartozó megyei kistérségi fórumok, a megyei jogú városok önkormányzatai és a regionális 

fejlesztési tanács. 

Szervezeti felépítése 

A három képviseleti oldal (önkormányzati, munkaadói, munkavállalói) önállóan mőködik, 

belsı mőködésükrıl maguk döntenek. Az egyes oldalakat választott ügyvivık vezetik, akik 

koordinálják az adott oldal tevékenységét és a tagokkal történı egyeztetés után szavaznak az 

adott oldal  képviseletében. Minden oldalnak szóvivıje van, akik a Tanács ülésein elıadják a 

napirendi pontokhoz kapcsolódóan az oldal elıre kialakított véleményét. A Munkaügyi 

Tanács elnöki teendıit az ügyvivık látják el meghatározott sorrendben évenkénti váltással. 

Titkársági feladatait a ÉMRMK Humánerıforrás és Titkársági Osztálya látja el. 

Mőködése 

Negyedévente ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze a Titkárság közremőködésével. Az 

aktuális napirendi pontokat az ÉMRMK állítja össze és a szükséges munkaanyagokkal együtt 

az ülés elıtt nyolc nappal elküldi a tagoknak, akik általában az ülést közvetlenül megelızıen 

egyeztetnek a képviseleti oldalak szerint. A kialakított véleményt a szóvivı adja elı, szavazás 

esetén az ügyvivı szavaz az oldal nevében. 
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3.4. Fókuszcsoport 

Készítette: Dr. Bényei Andrásné 

A Compass Program fókuszcsoportjának a résztvevıi: 

1.Béres László - Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs  

2.Bolyky Gábor – Borsodi Tranzit Nonprofit Kft., Ózd 

3.Veres Zsoltné – Észak-magyarországi ÉMRMK ESZA Iroda 

4.G. Szendrák Dóra – RECIK Alapítvány, Miskolc 

5.Kissné Lukács Ágnes – Célpont Információs és Tanácsadó Iroda, Miskolc 

6.Kovács Zsolt – B.A.Z. Megyei Önkormányzat, civil referens, Miskolc 

7.Laczkó Edina – Ifjúságért Alapítvány, Miskolc 

8..Kovács Kamilla - RECIK Alapítvány, Miskolc 

9.Kis Bárány Krisztina – ÉMRMK Rehab. és Szolg. Osztály, Miskolc 

10.Simonné Hajdú Borbála – Polgármesteri Hivatal, foglalkoztatási referens, Miskolc 

11. Hudákné Becse Ildikó - Polgármesteri Hivatal, Egészségügyi és Szociális osztály, Miskolc 

12. Szilveszter Gyuláné Civil Ház Salgótarján 

Az alábbi diagram a résztvevı szervezetek megoszlását mutatja tevékenységük típusa szerint: 

A résztvevı szervezetek megoszlása tevékenységük típusa szerint

Nonprofit szervezetek
50%Önkormányzat

33%

Regionális Munkaügyi 
Központ

17%

Nonprofit szervezetek

Önkormányzat

Regionális Munkaügyi Központ

A beszélgetések vezérfonala elsısorban a már meglévı információink mélyítésére szolgált, 

így a bemutatkozásokat követıen arra voltunk kíváncsiak, hogy a szervezetek képviselıi 

hogyan látják régiójuk helyzetét a gazdasági válság, a munkanélküliség, illetve a 
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foglalkoztatás problémáját, végül mit gondolnak a civil szervezetek lehetséges szerepérıl a 

különbözı típusú együttmőködésekben. 

1. Az elsı kérdéskör arra keresett válaszokat, hogy hogyan érinti a válság a régiót? 

Véleményük szerint érzékelhetı e válság az együttmőködésekben?  

Az elmondottak alapján megállapítható, hogy válság egyértelmően jelentkezik a régióban, 

elsısorban a nagyobb ipartelepeken történt nagyszámú leépítés miatt. Az elsıdleges probléma 

a munkanélküliség. A résztvevık egyetértettek abban, hogy a valós munkanélküliségi mutató 

30 % körüli a régióban. Elmondható, hogy a régióban nincsenek beruházások, kevés a 

lehetıség a foglalkoztatás bıvítésére. Egy-egy nagy „hiéna” akad, akikkel nem mernek már a 

kis vállalkozók szerzıdni, mert nem fizetik ki ıket. 

Az önkormányzatokat, mint jelentıs foglalkoztatót már súlyosan érinti a válság (pl. kórházak, 

szociális intézmények). A problémák gyökere, hogy a Megyei Önkormányzatnál kötelezı, 10 

%-os a létszámcsökkentés, ezért folyamatos a bizonytalanság. Újabb és újabb terhek jelennek 

meg, melyre nem kapnak megfelelı forrásokat, ezért eladósodnak.  

Érdekes viszont, hogy Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Fıosztálya még nem 

érzékeli a válságot, még nem érkezett el az önkormányzathoz. Valószínőleg az elbocsátott 

emberek még a munkaügyi központ és más szolgáltatók kliensei. 

A Regionális Munkaügyi Központnál és a kirendeltségeken érzik a leginkább a válság jeleit. 

Minden kirendeltség elıtt hatalmas sorok várakoznak, ahol sorszámot csak a harmadik hétre 

lehet kapni. Az álláskeresık képzése, átképzése még megoldott, de ezeket az embereket 

munkába állítani gyakorlatilag a legnagyobb probléma. Általában csak teljes támogatással 

tudja a munkaügyi szervezet ıket munkába helyezni. Ez azt jelenti, hogy az álláskeresı bérét, 

járulékait, útiköltségét is megtérítik a munkáltatónak, aki a támogatás idıtartamára 

foglalkoztatja is ıket, de utána általában megválik a munkaerıtıl. 

A civil szervezeteknél is érezhetı a válság. A civil, nonprofit szervezetek nem elég erısek, és 

a szabályozási rendszer is az ellen hat, hogy erısödjenek. (pl: áfa, adó szabályok az 

adományozásban, normatíva lecsökkentése. NCA elektronikus pályáztatása kizárja az apró 

szervezeteket).  
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A munkaerıpiaci programokban érdemi szerepet vállaló szervezetek az álláskeresıknek is 

nyújtanak szolgáltatásokat és érezhetıen megnıtt a forgalmuk. Egyre több álláskeresı jelenik 

meg, aki segítséget kér. De elmondható, hogy a legtöbben mástól várják a segítséget és 

hibáztatják a munkaügyi központot, a civil szervezetet, ha nem találnak munkát. Markáns 

vélemény szerint a foglalkoztatás növelését a nonprofit gazdasági társaságok segíteni tudnák, 

például a közmunka programok megvalósításával, mert az önkormányzatok nem képesek rá. 

A jelenlévık mindegyike egyetértett abban, hogy nagyon nehezen tudják biztosítani a 

politikai semlegességüket. A civil, nonprofit szektort politikai kettéosztottság jellemzi. 

(„Barátkozok ezekkel, mert tőzközelben vannak”).   

A civil, nonprofit szervezetek számára is a legnagyobb probléma a gazdasági bizonytalanság, 

nehéz forráshoz jutni, érezhetı a „harc”. A pályázatokhoz való hozzáférés, a nehéz 

bürokratikus eljárásrendek kiszámíthatatlanná teszik a szolgáltatások folyamatos 

mőködtetését. Többek személyes hozzáállása: „ha nincs a családjának betevıje, nem fog 

civilkedni”. 

Az együttmőködések tekintetében meglepı módon, de egységesen úgy látták a résztvevık, 

hogy a térségben az együttmőködéseknek „jót tesz” a válság. Amikor jelentkeztek a válság 

jelei, elıször egyfajta „becsukódás” volt a jellemzı, mindenki felmérte a saját erıforrásait. 

Azóta eltelt fél év, a helyzet nem lett jobb, de rájöttek a szervezetek, hogy egyedül nem megy. 

Esetleg olyan kapuk is megnyílhatnak az együttmőködésre, ahol idáig nem.  

Általános vélemény volt, hogy a civilek nem tudják az érdekérvényesítı szerepüket betölteni. 

„A hatóságokkal való együttmőködés soha nem volt jó, nem tekintenek egyenrangú 

partnernek, ezen a válság sem fog változtatni.” Példaként elhangzott, hogy a kistérségi 

fejlesztési bizottságban is ott ülnek a civilek, de nincs döntéshozatali joguk. Ha sikerül is 

valamely testületbe civil tagként bekerülni, leginkább csak súlytalan szerep juthat nekik.  

Jó ellenpélda az Encsi kistérségben mőködı foglalkoztatási paktum, melyet 2008-tıl 

nonprofit szervezet mőködtet, és valós partnerségben dolgoznak. 

Elhangzott, hogy vannak együttmőködések melyeket jogszabály ír elı, azok mőködnek.  

A munkaadókkal általánosságban jó kapcsolatuk van a szervezeteknek. 
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A civil szervezetek közötti együttmőködés fejlıdı, ezen a területen nincs válság. Azonban, ha 

nincs is ellenségeskedés, de a civilek múltbéli rossz tapasztalataik miatt nem szívesen osztják 

meg egymással a jó gyakorlatokat. 

 2. A következı kérdéskör arra kereste a választ, hogy van e valami specifikuma a 

régiónak amiért itt több (több?) munkahely szőnik meg? Vagy ugyanaz a tendencia 

mint más régiókban? Miért szőnnek meg a munkahelyek a régióban? 

Általános véleményként fogalmazódott meg, hogy a válságnak voltak elızményei, csak most 

lett nevesítve. Nem sokkal rosszabb a helyzet, mint 5 vagy 10 éve. „Sajnos, Észak-

magyarország ehhez hozzá van szokva, mert már rég óta nehéz elhelyezkedni.”  „Már nem 

érezzük annyira tragikusnak, mert hozzá vagyunk szokva az elbocsátásokhoz, a nehéz 

életkörülményekhez.” „A ’90-es években elküldtek húszezer embert, most az a 800, már nem 

tétel.”  A legnagyobb probléma a likviditás. „Itt már alig van akit el lehet bocsátani.” Ezért 

például a Dunántúlon sokkal nagyobb az elbocsátás mértéke. 

  

A legnagyobb gond a feketemunka. Az embereknek nem éri meg minimálbéren, vagy kicsit 

felette munkába állni, hiszen ezt még sok esetben terheli a munkába járás költsége is, mert a 

cégek már nem fizetik ki. Az egyéni vállalkozók is inkább ezt a megélhetési formát 

választják, mivel az ügyfélkörük úgy is tudja, hogy milyen munkákat, kikkel lehet 

elvégeztetni és így „mindenki jól jár”.  

A nagy cégek is kihasználják az emberek kiszolgáltatottságát, bevett szokás, hogy 30 napos 

szerzıdéseket kötnek.  

Mindezek okozzák a fekete munka elterjedését, mely ráadásul tradicionális okok miatt nem is 

elítélendı a társadalom részérıl. 

A régió cipeli magával a nehézipari múltat. (Bezárt a DAM, illetve nem zárt be csak 6 

hónapja nem mőködik, nincs döntés). Nagyon kevés a termelıüzem a régióban. Akik 

bevontak munkáltatókat, azok is szolgáltató nagy cégek. Addig maradnak itt, amíg tart a 

támogatás. Nincsenek nagy húzó cégek, a kicsik pedig folyamatosan „dılnek” be. A nagy 

cégek holdudvarában lévı kisebb vállalkozások is így járnak. (pl. a DAM körül is volt 200 kis  

cég…) 
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A középvállalkozások szinte nincsenek is a régióban, a kis-és makro vállalkozások nagyon 

gyengék. Átlag kettı szünteti meg havonta a számláját.  A vállalkozások alultıkésítettsége a 

jellemzı, nincsen tartalékuk. 

A résztvevık szerint a fejlesztési, beruházási források allokálásának nincs megfelelıen 

átgondolt stratégiája. Számos példa került említésre, például: 

� Faluturizmus fejlesztésre lehet hatalmas forrásokat nyerni, de nincs fizetıképes 

kereslet.  

� Az egy euró alapját Sátoraljaújhelyen gyártották az új 200 forintosét Honkongban.  

� Több esetben is elıfordul, hogy ugyanaz a cég szeretne munkahelyet teremteni (mert 

olyan jól áll, hogy tudna új embert alkalmazni), és kér munkahelymegtartásra forrást 

(mert olyan rosszul áll) és megkapja mindkét támogatást!!!   

� A Szikszói ipari parkba pumpálják évek óta a pénzt, feleslegesen, mert nem települnek 

be a cégek.  

� A fejlesztési bizottságok a látványt helyezik elıtérbe, épületeket újítanak fel, de út, 

csatorna kéne.  

� A képzések, átképzések struktúrája elhibázott. A bevontak elvégzik a képzést, de 

elhelyezkedni nem tud senki. „Ráadásul a fıvárosból mondják meg, hogy milyen jó 

lesz az Abaúj-szolnoki fiatalembernek, ha elvégzi a képzést… valaki(k) felveszik a 

szakértıi díjat, de az eredmény elmarad.   Nincs annyi vagyon az országban, ahány 

vagyonır…”  A munkaerıpiaci programok esetében az OKJ-s képzéseket preferálják 

a támogatók, de a munkáltatók nem szívesen alkalmazzák ıket.

� A program lezárta után, kiderül, hogy életképtelen a program. Pl.: felépítették a 

Bátonyterenyei uszodát, de be van zárva, mert nem tudja az önkormányzat fenntartani. 

Illetve a legnagyobb foglalkoztató a városban a helyi rehabilitációs foglalkoztató. A 

rehabilitációs foglalkoztatásban könnyebb elhelyezni, mint az elsıdleges munkaerı-

piacon.   

� Abaúj, gönci kistérségbe már a kocsmák is bezártak. „Ez már a vég kezdete…”

3. Arra a kérdésre, hogy kik a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportok a 

régióban és miért? az alábbi válaszok érkeztek.

� Az ellátatlanok a legveszélyeztetettebbek. Olyan mintha nem is lennének, de vannak, 

esznek, orvoshoz járnak, élnek, de hogyan, mibıl beláthatatlan.  
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� Aki kikerül az áltanos iskolából és nem tanul tovább. (Évi kb 20.000 gyerek) 

Huszonéves gyerekeknek 4-5 osztálya van, és sokan analfabéták. Ezek a gyerekek 

biztos, hogy életük végéig munkanélküliek lesznek.  A fiatalok nem szocializálódtak a 

munkára,( többgenerációs munkanélküliség.) 

� A hátrányos helyzető kistérségben élıknek, különösen a zsákfalukban élıknek nincs 

esélye a munkába járásra. Az LHH térségek az ország közepéhez közel lévı részeivel 

még foglalkoznak, az egybefüggı távolabbi északi résszel már nem. Bizonyos 

kilométeren belül nem kap munkát, képzésre sem megy el, mert szégyell Miskolcra 

bejönni, nincs olyan ruhája stb…

� A 40 felettiek. Ha elveszti a munkahelyét nem talál másikat, családok esnek szét.

� A diplomás munkanélküliek aránya nı. Kitolódik az életkezdés, a szülés, a társadalmi 

hasznosságtudat kialakítása. Már csak kényszerbıl tanulnak. Önmaga sem tudja 25-30 

évesen, hogy fiatal felnıtt vagy diák vagy mi a besorolása.   A fiatalok el fognak 

menni a régióból, sıt az országból is, és nem jönnek majd vissza. Depressziós lesz ez 

a generáció.     

� A mélyszegénységben élı nagycsaládosok és a fiatalok, aki valóban el fognak menni a 

régióból.  

� Elvileg nem hátrányos helyzető, hitelbıl építkezı, gyerekes családok - a klasszikus 

középosztálybeliek - veszíthetik most a legtöbbet, mert lecsúsznak, elvehetik a 

lakásukat. 

4. Arra a kérdésre, hogy kiknek kellene együttmőködni a régió társadalmi-gazdasági 

helyzetének javítása érdekében, a következı válaszok születtek. 

Egyöntető igényként jelent meg, hogy „minden szférának együtt kellene mőködni”, de az is 

megfogalmazódott, hogy ez idealizmus. Elsı lépésként ki kell dolgozni, hogy milyen érdekek, 

értékek mentén jöjjön létre az együttmőködés, mely formális és informális formában 

mőködjön. 

Az alábbiakban összefoglaljuk a válaszadók fıbb gondolatait: 

  

� Kistérségi szinten kellenének konzultációs együttmőködı fórumok, akár jogszabállyal 

megtámogatva, annak érdekében, hogy valóban legyenek a civileknek is 

jogosítványaik.  

� Az önkormányzatok és a civilek együttmőködése lenne fontos.  
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� Ha minden szektor szereplıi együtt tudnának mőködni. Ehhez az kell, hogy a civilek 

fel tudják mutatni az erejüket, hogy egyenrangú félként kezeljék. Ha megalakul egy 

grémium, annak legyen jogköre, mert hiába jó az ötlet, ha nem találkozik, nem 

csatlakozik a végrehajtáshoz., (pl ha a foglalkoztatási paktumnak van egy jó ötlete és 

érkezik pénz a kistérsége, akkor arra kellene kiírni a pályázatot.) 

� Akik együttmőködnek, felejtsék el az önös érdekeket és kompetens emberek üljenek le 

egy asztalhoz. 

� Az önkormányzatok nem látják be, hogy a civilek olcsóbban és hatékonyabban tudnak 

dolgozni. A különbözı szektorok szereplıi bizalmatlanok egymással  

� Együtt kellene keresni a megoldásokat. (pl.: olyan képzéseket indítsunk, amilyen 

szakemberre a térségben lévı gazdasági szereplıknek szüksége van.) 

� A döntéshozatali szint nem egyenlı azzal, mint ahol az információk vannak. Az 

egyeztetı fórumokra a gazdasági szereplık nem jönnek el, mert nem motiváltak.  

� Minden szektor képviseltesse magát. Mindenki más szemszögbıl látja és mindig a 

másikat látjuk nehezen mozdíthatónak. 

� Sok egyeztetı fórum van már, de egyelıre eredmény nincs.  

� Sok erıtlen civil szervezet van, ezért nem veszik ıket komolyan, ehhez jogszabályi 

változtatás kell.    

5. Külön rákérdeztünk a civil szervezetek lehetséges közremőködésére a válság okozta 

régiós problémák kezelése területén. 

Abban megegyeztek a résztvevık, hogy nem képzelhetı el hatékony válságkezelés a civil, 

nonprofit szervezetek nélkül. A civileknek óriási szerepük van, hiszen jó szakemberekkel 

rendelkeznek, nagyon sok idıt, energiát áldoznak egy-egy ügyre, és hatékonyabban tudnak 

megoldásokat találni, azokat megvalósítani, mint az állami szféra „Hamarabb nyilvánul meg 

egy ember egy civil szervezet felé, mint a hatóságok felé. Ezt kellene az államnak beismerni és 

kihasználni. A szó jó értelmében.”  

Ugyanakkor konkrét problémát, tennivalót is megfogalmaztak az a fókuszcsoport alanyai, 

ezek: 

� Vannak úgymond „nagy” civilek a régióban, de nem látni, hogy kifelé tevékenyek 

lennének, csak mindenki éli a maga kis világát.  
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� Ketté kell választani a civileket, akik tényleg csak a maguk (egy kör) szórakoztatására 

jöttek létre, mőködnek, (vitathatatlana társadalmi hasznosságuk) illetve akik 

szolgáltatnak a maguk szakembereivel.  

� Ki kell alakulnia egyfajta minıségbiztosítási rendszernek, amelyre a bizalom építhetı.  

� A legnagyobb baj, hogy a civilek többsége a fennmaradásért küzd. Nem tud egy 

kialakított stratégia mentén haladni. Csak akkor tudnak közremőködni a problémák 

csökkentésében, ha megerısödnek.  

� A civil szervezet, mint bevonó, mint bizalmat erısítı szereplı is jelentıs, pl: növelheti 

egy 50 éves munkanélküli önbizalmát, ha tevékenyen részt vehet egy 

közösségfejlesztı egyesület munkájában. Ebbıl következik, hogy fontos lenne végre 

az önkéntesség elismerése.   

� Az innovatív ötletek sokszor a civilektıl jönnek, ezért jó lenne ha egy-egy projektet 

kicsiben megcsinálhatnák a civilek és utána nagyban is ık, ha már bizonyítottak.  

� Nagyobb nyilvánosság kell és nem csak anyagi, hanem szakmai megerısödés.  

� A civil szervezeteket érdekeltté kell tenni az együttmőködésre. Valószínő a kicsik nem 

képesek egy-egy feladat megoldására, a nagyoknak meg nincs szükségük a segítségre, 

az együttmőködésre.  

� Az érdekeltségi viszonyok megteremtése elsıdleges feladat, mely nem a pénzre 

irányul elsısorban.  
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4. Ajánlások, javaslatok 

Mottó: „Készek vagyunk mindenre, de nem vagyunk felhasználhatók bármire” (Finn 
falfirka) 

 Ahhoz, hogy az ajánlásokat tágabb összefüggéseiben, szintetizálhassuk, tekintsük át még 

egyszer az európai gyakorlatot:18

A szociális párbeszéd fejlıdése az Unióban 

  

A szociális párbeszédet az Európai Unió jogrendszere a szociálpolitika részeként értelmezi. A 

szociálpolitika térnyerésének elsı lépése az 1957-ben aláírt Római Szerzıdés 137. és 138. 

cikkelye (az eredeti számozás szerint 117. és 118. cikkelyek), amelyek szerint a Gazdasági 

Közösség tagállamainak szorgalmazniuk kell a dolgozók élet- és munkakörülményeinek 

javítását - ekkor még az elsıdlegesnek tekintett gazdasági célok elérése érdekében.  

Az 1960-as évek elején nyilvánvalóvá vált, hogy a szociálpolitika alapvetı fontosságú, tehát a 

közösségi jogban is hangsúlyosabb szerepet kell kapnia. A folyamatot jól jelzi, hogy a 

tagállamok 1961-ben aláírták az Európai Szociális Kartát, mely máig az Európai Unió 

szociálpolitikájának alapját képezi. Az 1960-as években a közösségi szociálpolitika gyors 

fejlıdésnek indult. Megjelentek a szociális párbeszéd elsı formái tripartit konferenciák, 

tanácsadó bizottságok (Advisory Committee), majd a Foglalkoztatási Állandó Bizottság 

(1970) létrehozása révén. Ebben az idıszakban jöttek létre - konzultatív fórumként - az elsı

ún. Ágazati Közös Bizottságok és informális munkacsoportok, melyekbıl a Tanács 1998-as 

határozatával megalakultak az Európai Ágazati Párbeszéd Bizottságok.  

Az 1980-as években, az ún. Val Duchesse-i folyamattal - mely nevét az elsı megbeszélések 

helyszínérıl, a Brüsszel melletti Val Duchesse kastélyról kapta - indult el a szociális 

párbeszéd igazi hódítása. Jacques Delors, az Európai Bizottság elnöke aktív támogatásával a 

szociális partnerek európai szervezetei ettıl kezdve közvetlenül bekapcsolódtak a 

döntéshozásba. Ebben az idıszakban a szociális partnerek bipartit tevékenysége közös 

állásfoglalásokban, határozatok és nyilatkozatok formájában valósult meg, melyek azonban 

nem voltak kötelezıek.  

                                                
18 http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16206&articleID=30273&ctag=articlelist&iid=1 
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1991. október 31-én az európai szociális partnerek aláírták azt a Szociálpolitikai 

Megállapodást, amelyet a Maastricht-i Szerzıdés (1993) mellékletét képezı Szociálpolitikai 

Jegyzıkönyvhöz csatoltak. A Megállapodás alapján a szociális partnerek által kötött 

megállapodások - amennyiben a felek igénylik - a Tanács Határozata révén kötelezı erejővé 

válnak, és beépülnek a tagországok jogrendszerébe. A 2006-ig tartó idıszakban a partnerek 

hét olyan megállapodást írtak alá, mely bekerült az Unió jogrendjébe: 

  

- A Tanács 96/34/EK irányelve az UNICE, a CEEP és az ETUC által kötött, a szülıi 

szabadságról szóló keret-megállapodásról (1995) 

- A Tanács 97/81/EK irányelve az UNICE, a CEEP és az ETUC által kötött, a 

részmunkaidırıl szóló keret-megállapodásról (1997)  

- A Tanács 99/70/EK irányelve az UNICE, a CEEP és az ETUC által kötött, a határozott idejő

munkaviszonyról szóló keret-megállapodásról (1999).

Az ETUC, a UNICE/UEAPME és a CEEP 2002. július 16-i megállapodása a távmunkáról 

A FST és CCFE megállapodása a 93/104/EK irányelv alkalmazásáról a vasútnál (1998. 

szeptember 30.) 

A Tanács 99/63/EK (1999. június 21.) irányelve az ECSA és a FST által, a tengerjárók 

munkaidejének megszervezésérıl szóló megállapodásról 

A Tanács 2000/79/EK (2000. november 27.) irányelve az AEA, az EFT, az ECA, az ERAés 

az IACA által, a polgári légi közlekedés mobil munkavállalói munkaidejének 

megszervezésérıl kötött európai megállapodásról. 

  

2001. decemberében az európai szociális partnerek közös Nyilatkozatot adtak ki a Laeken-i 

Európai Csúcsra. A Nyilatkozatban hangsúlyozzák a szociális partnerek szerepét a bıvítéssel, 

a gazdasági és pénzügyi unió kiteljesedésével, és az Európai Unió jövıjével kapcsolatos 

vitákban. A partnerek a Nyilatkozatban megkísérlik tisztázni a keveredı fogalmakat; 

meghatározva a szociális párbeszéd, a tripartit "concertation", és a konzultáció közötti 

különbséget. Ezzel az európai szociális párbeszéd új fázisába lépett: a következı év végéig a 

partnerek és az Európai Unió Bizottsága megteremtették egy autonóm és erıs szociális 

párbeszéd kereteit. A folyamat eredményeként 2002. novemberében a szociális partnerek 

elfogadták elsı, több éves munkatervüket (2003-2005), valamint kötelezı erejővé vált 

megállapodást kötöttek a távmunka kérdésében (2002). 
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A párbeszéd formái

  

Konzultáció 

Az Európai Unió jogalkotó intézményei a döntés-elıkészítı folyamat során felmérik a 

szociális partnerek véleményét. A konzultációban a témától függıen a szociális partnerek 

európai csúcsszervei, az európai ágazati szintő, és nemzeti szervezetei vesznek részt.  

Intézményei: Tanácsadó bizottságok, melyek tripartit felépítésőek, munkájukban a 

tagországok 3x2 fıvel vesznek részt. 1998-ig az Ágazati Közös Bizottságok, a mai Ágazati 

Párbeszéd Bizottságok elıdei is konzultatív fórumként mőködtek, és a jelenlegi 

bizottságokban is folyik konzultáció. 

Concertation

Munkaügyi, szociális, gazdasági kérdések közös, háromoldalú intézése; elsısorban a 

foglalkoztatáspolitikában nyert teret. Az Európai Unió intézményei és a szociális partnerek 

együtt fogalmaznak meg célokat, választják ki az azok eléréséhez szükséges eszközöket, és 

végrehajtásáért is közösen felelısek. Fı intézménye: Foglalkoztatási Állandó Bizottság 

(1970), mely évente kétszer ülésezik. Fı tevékenysége: évente tárgyalja a 

Foglalkoztatáspolitikai Irányvonalak tervezetét és a Közös Foglalkoztatáspolitikai Jelentést. 

Szociális párbeszéd

Közösségi szinten a szociális párbeszéd kétoldalú (bipartit) párbeszédet jelent. A kétoldalú 

párbeszéd célja közösségi szinten: a munkaadók és a munkavállalók európai szervezetei 

közötti információcsere, viták, tárgyalások a konszenzus elérése érdekében. Meghatározó 

eseményei: Szociális Párbeszéd Csúcstalálkozók, ahol az európai szociális partnerek 

legfelsıbb szinten találkoznak. Eredményei: közös állásfoglalások, melyek nem kötelezı

érvényőek, de közös célokat, prioritásokat rögzítenek. Az 1993-ban aláírt Szociálpolitikai 

Megállapodás és Szociálpolitikai Jegyzıkönyv lehetıvé tette, hogy a szociális partnerek 

közvetlenül tárgyaljanak, és bizonyos kérdéseket európai szintő megállapodásokkal 

szabályozzanak. 

A szociális párbeszéd Európában nemcsak közösségi, de ágazati szinten is zajlik. 

Intézményei: Ágazati Párbeszéd Bizottságok, melyek kétoldalúak. 

  

Tevékenységük három fı területen zajlik: 

• Közös dokumentumok kidolgozása 

• Megállapodások kötése 

• Gyakorlati munka 
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A szociális párbeszéd új rendszerének folyamata

  

I. szakasz:

1. Európai Bizottság a szabályozás megkezdése elıtt kezdeményezi, hogy a szociális 

partnerek véleményezzék a témát. 

2. Ha a szociális partnerek nem értenek egyet a szabályozás ötletével, az Európai Bizottság 

nem szabályozhatja a témát. 

  

II. szakasz:

3. Ha a szociális partnerek elfogadják a szabályozás szükségességét, az Európai Bizottság 

folytatja az elıkészítést. A tervezet tartalmi elemeit a szociális partnerek szintén 

véleményezik. 

3.a. A szociális partnerek igényt tarthatnak arra, hogy a kérdést bipartit módon, saját 

hatáskörben tárgyalják meg. A megállapodásig kilenc hónap alatt kell eljutniuk; ha nem 

sikerül, a szabályozást visszaadhatják az Európai Bizottságnak, vagy a határidı

meghosszabbítását kérhetik (tárgyalási eljárás). Ha a megállapodás létrejött, azt a szociális 

partnerek közzétehetik, vagy kérhetik annak beemelését a közösségi jogrendbe. Tanács a 

megállapodás irányelvvé való emelését alapos indokkal megtagadhatja, de tartalmát nem 

módosíthatja. 

3.b. Ha a szociális partnerek nem kívánják maguk kidolgozni a szabályozást, az Európai 

Bizottságnak kell megtennie ezt. Ekkor a szociális partnerek konzultációs joggal vesznek  

Társadalmi párbeszéd: eszköz a munkaerıpiacok zökkenımentes mőködésének a 

biztosítására 

Három fajta tevékenység a szociális partnerek számára:  

� társadalmi párbeszéd, melynek jelentése a szociális partnerek kétoldalú 

együttmőködése, tekintet nélkül arra, hogy a tevékenységhez az Egyezmény 138. és 

139. Cikkelye alapján a Bizottság hivatalos egyeztetései vezetnek avagy sem 

� társadalmi partnerek konzultációja, melynek jelentése a tanácsadó bizottságok 

tevékenységei és a hivatalos egyeztetések az Egyezmény 138. és 139. Cikkelye 

szellemében 
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� háromoldalú együttmőködés, melynek jelentése a szociális partnerek és az európai 

hatóságok közötti kapcsolatok 

A fejlıdés három fı szakasza: 

1985. elıtt:  a szociális partnerek formális / informális konzultációin1985-1990: kétoldalú 

társadalmi párbeszéd kialakulása („közös vélemény idıszaka”) 

1991-2001: a társadalmi párbeszéd elismerése az Egyezményben és a megállapodásokról, az 

Egyezmény 138. és 139. Cikkelye alapján zajló tárgyalások 

2002 óta: a szociális partnerek megerısítik autonómiájukat, és munkaprogramot dolgoznak ki 

a társadalmi párbeszéd 2003–2005. és 2006–2008. idıszakára  

Az európai következtetéseket és ajánlásokat az alábbi dokumentum tartalmazza: Európai 

gazdasági és Szociális Bizottság "A szervezett civil társadalom szerepe az európai 

kormányzásban"címő konferenciája (Brüsszel, 2001 november 8-9). 3. mőhely Civil dialógus: 

célok, módszerek, struktúrák és részvétel 

  

Következtetések 

  

1. Miért kell fejleszteni a civil párbeszédet?  

Két jól ismert oka van annak, hogy az Európai Unió a társadalmi párbeszéd 

fejlesztését prioritásként kezeli: a demokratikus deficit megszüntetése, valamint, hogy 

a társadalmi megmozdulásokat a "kormányzat" zászlaja alól a "kormányzás" zászlaja 

alá helyezzék. Emellett, a civil párbeszéd az EU felvételére váró országok 

integrációjának egyik fontos eszköze. A civil társadalom a közép-kelet-európai 

országokban nem várt módon virágzott a totalitárius rendszerrel folytatott küzdelmük 

során. A "civil társadalom" koncepciójának új értelmezése ezen erıfeszítéseknek is 

köszönhetı. A jelen feladata, megteremteni a kapcsolatot a demokratikus dialógus 

ezen struktúrája, valamint az Unió intézményrendszere között, amihez ezek a 

társadalmak csatlakozni fognak. Indokolt azonban a kérdés, hogy azok a szervezetek, 

amelyek érdekeiket a hivatalos csatornákon - a parlamenten, a társadalmi párbeszéden 

és a kormányzaton - keresztül nem tudják érvényesíteni, milyen feltételek mellett 

hallathatják hangjukat az európai színpadon. Vélhetıen az európai civil párbeszéd fog 
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válaszolni erre a kérdésre. Megállapíthatjuk tehát, hogy a felvételre váró országok 

hatékony integrációjának elıfeltétele a civil párbeszéd fejlesztése az Unión belül.  

2. A civil párbeszéd alapelvei  

Három alapvetı dimenzió kap különös hangsúlyt. 

1. A civilpárbeszéd tanulási folyamat (németül "Bildungsprozess"). 

Folyamatként, eredményeitıl függetlenül igazolja létjogosultságát. Célja, hogy 

interakción alapuló oktatáson keresztül felkészítse az egyéneket és csoportokat, 

mindenki számára lehetıvé téve a tanulási folyamatban való részvétel 

lehetıségét. Ez a folyamat természetesen érték és hit alapú közösséget, polgári 

kultúrát elıfeltételez. Ebbıl a szempontból a civil párbeszédet úgy 

határozhatjuk meg, mint a demokratikus társadalom "keringési rendszere", 

vagy "az az oktatási környezet, amibe az állampolgár bekerül".  

2. A civil párbeszéd a kisebbségek és a "politikailag gyenge" csoportok 

képviseletének ideális fóruma. Ezért mondhatjuk, hogy a civil párbeszéd 

mintegy kiegészíti reprezentáció azon fórumait (a parlamenti képviselet, illetve 

társadalmi párbeszéd), melyek, eleve szelektív struktúrájuk miatt, nem képesek 

a társadalmi élet minden aspektusát magukba foglalni. Ilyen összefüggésben, 

megfontolandó, hogy, többek között, a Bizottság kezdeményezzen párbeszédet 

a globalizációt ellenzı csoportokkal - vagy egy másféle globalizációs 

folyamatot támogasson.  

3. Világos különbséget kell tenni a konzultáció és a participáció fogalma között. 

A civil párbeszéd nemcsak a konzultáció, de a participáció formája is kell, 

hogy legyen. Az új európai kormányzási formáknak utat készítı funkcionális 

szubszidiaritás fogalmát ezen elv fényében szükséges napirenden tartani. A 

funkcionális szubszidiaritás fogalma - aminek helyi dimenzióját hangsúlyozni 

kell - nem Uniós sajátosság: a tagjelölt országokban is megfigyelhetı.  

  

3. A civil párbeszéd integrálása a Közösségi életbe  

1. Két alapelv irányítja a civil párbeszéd beépülését a Közösségi 

intézményrendszerbe. Elıször, definiálni kell az interakciót irányító szerepek 

és szabályok rendszerét. Másodszor, a civil párbeszédet nem szabad úgy 

tekinteni, mint az állam legitimitását aláásó eszközt. Lehet, hogy Közép-Kelet-

Európa országaiban, meghatározott idıszakban, a civil párbeszédet az 



159

államhatalommal szembe helyezkedı intézménynek tekintették, de nem 

tekinthetı annak egy demokratikusan mőködı rendszerben. A civil párbeszéd a 

demokratikus állam integrált részét képezi. A civil társadalom beleszólásának 

elısegítése ezért nem állam-ellenes hozzáállás kifejezése.  

  

2. Felmerül a kérdés, vajon hogyan lehet a civil párbeszédet és a társadalmi 

párbeszédet összekapcsolni. A társadalmi párbeszéd sajátos történelmi háttérrel 

rendelkezik, ahol a szereplıket tárgyalási folyamat köti össze, aminek 

eredményeként megállapodás jön létre. A civil párbeszédnek egészen más 

funkciója van, más partnereket és másféle munkát foglal magába, és más a 

dinamikája. Intézményes alapokra helyezve, gyakran az amúgy is egymással 

konfliktusban lévı partnerek közti megbeszélés fórumaként szolgál. Ez 

megmagyarázza, hogy a hagyományos szociális partnerek miért léphetnek 

mindkét küzdıtérre: különbözı funkciót vállalnak, különbözı eljárási 

rendszerekben.  

3. A civil társadalom szervezetei közit konfliktus kockázata fölött a Bizottság és 

az Európai Parlament nem hunyhat szemet. Az ilyen konfliktus minden esetben 

az ügy demokratikus rendezésére ösztönöz. Mindazonáltal, a kockázatot 

konfliktuskezelı módszerekkel, valamint egy valódi együttmőködési kultúra 

kialakításával kell ellensúlyozni.  

3. A civil párbeszéd és a Gazdasági és Társadalmi Bizottság  

1. A Gazdasági és Társadalmi Bizottság nem rendelkezik monopóliummal a civil 

párbeszéd fölött az európai intézményrendszeren belül, de rendelkezik azzal a 

testülettel, ahol ez a párbeszéd hivatalos státuszt kap. Ezért kulcsszerepe van a 

kérdésben.  

2. A kérdés tehát, hogyan ösztönözhetné a Gazdasági és Társadalmi Bizottság a 

civil párbeszédet. Pontosabban, a megfelelı politikai erıvel nem rendelkezı

társadalmi csoportok képviseletének biztosíthatna fórumot.  

Európai gazdasági és Szociális Bizottság "A szervezett civil társadalom szerepe az európai 

kormányzásban" címő konferenciája, Brüsszel, 2001 november 8-9. 1. mőhely, A szervezett 

civil társadalom szereplıinek közös felelıssége 
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Európai Uniós ajánlások 

� A törvények (és szabályozások) létrehozásának felelıssége a hivatalos intézményi 

kereteken belül kell, hogy maradjon - a képviseleti demokráciával szembeni 

"ellenállásnak meg kell szőnnie". Mindemellett, a szervezett civil társadalom szerepe a 

törvényhozási folyamatban általában - és különösen az önszabályozás valamint 

társszabályozás - fontos kérdés, mivel szükséges, hogy:  

- a döntéshozó folyamat nyitottabb és átláthatóbb legyen; 

- a döntéshozói rendszer jobban odafigyeljen a külvilágban végbemenı változásokra; 

- a törvényhozás minısége javuljon; és 

- a döntéshozói folyamatban nagyobb helyet kapjanak komplex kérdések. 

� A szervezett civil társadalom háromféle módon kapcsolódik be az EU törvényhozási 

folyamatába: 

- döntéshozó folyamat bemeneti fázisának minıségét javítja; 

· acivil társadalom szereplıi társszabályozók egyes területeken (ahogy a Szerzıdés 

definiálja);  

- ön-, vagy társszabályozók bizonyos területeken ( a szabályozás alternatívájaként). 

Összeegyeztethetı-e az általános érdek az ön-, illetve együttes szabályozás különbözı

formáival? 

A társadalmi partnerek hagyományosan részt vesznek az együttes szabályozási eljárásban 

munkahelyi szinten. Ez a tevékenység kibıvült az idık folyamán és formális referenciaként 

szolgál a társszabályozásban betöltött szerepüket illetıen EU - szinten néhány területen a 

Szerzıdés rendelkezéseinek értelmében. Ezt most ki lehetne bıvíteni más területekre is, mint 

például, környezeti és fogyasztóvédelem. A szabályozás és társszabályozás kombinációja 

lehet megfelelı bizonyos esetekben.  

Kisebbségi véleményként megfogalmazódott, hogy a folyó társadalmi párbeszédet szélesebb 

konzultációs folyamatba kellene integrálni a Gazdasági és Társadalmi Bizottságon keresztül.  

A többség azon a véleményen volt, hogy bármilyen csoportnak (vagy egyénnek) joga legyen 

részt venni a döntéshozási folyamat bármely részében. Mindazonáltal, sokan úgy vélték, hogy 

ez hatékonyabban megvalósítható strukturált eljárásokon keresztül.  

Az egyéni civil társadalmi szervezetek speciális érdekei három féle módon egyeztethetık 

össze az általános érdekekkel: 
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· Az egyének a szervezett civil társadalom számos részének tagjai. A civil társadalmi 

szervezeteknek fel kell ismernie az általános érdekeket, amikor ajánlásokat tesznek. 

· Több civil társadalmi szervezet vesz részt a társszabályozási folyamatok bármelyikében. 

Mások, ugyanakkor, a bemeneti fázisban vehetnek részt. A társszabályozási szövetkezésben 

való részvétel felelısséget ró a résztvevı felekre, ami "lobbizás" közben nem terheli ıket. 

· A törvényhozó hatóság mindig élhet az utolsó szó jogával. 

Világos célmeghatározás (általános érdekek meghatározásával) szintén segíthet a speciális és 

az általános érdekek összehangolásában. 

Egyensúlyba hozhatók-e a civil társadalmi szervezetek, egyéb kockázatvállalók és a 

törvényhozó hatóságok partikuláris érdekei? 

A Szerzıdésben definiálni kell, hogy milyen tevékenységeket esnek az ön-, és társszabályozás 

alá. A törvényhozó hatóság felelıssége eldönteni, hogy kik legyenek a fı tárgyaló felek (de a 

rendszerben helyet kell biztosítani az új civil társadalmi szervezeteknek). Szintén a 

törvényhozó hatóság felelıs az ön-, és társszabályozási folyamat eredményeinek 

véglegesítéséért, valamint a megvalósítás ellenırzéséért. 

A szakértı szerepe (azon kérdések feltárásában és definiálásában, ahol egyetértés, 

véleménykülönbség, valamint félreértés van) szintén fontos az egyensúly megteremtése 

szempontjából. Minden felet ösztönözni kell "szakértıi" vélemény kialakítására. Ez további 

forrásokat tesz szükségessé. 

A civil társadalmi szervezetek tagjainak képzési lehetıséget kell biztosítani az ön-, és 

társszabályozási folyamattal kapcsolatban. Ehhez az EU intézmények anyagi támogatása 

szükséges.  

Hogyan lehet az ön-és az együttes szabályozás gyakorlatát európai szinten kibékíteni a 

nemzeti jogi és kulturális hagyományok gazdag sokféleségével? 

Nincs különösebb konfliktus az európai szintő ön-és együttes szabályozás alkalmazása és a 

különbözı nemzeti és jogi hagyományok között. Számos esetben különbözı eszközök 

kerültek alkalmazásra európai és nemzeti szinten, továbbá a különbözı nemzeti hatóságok is 

különféle eszközöket használnak ugyanazon probléma megoldására. 

Valószínő hangsúlyozni kell az ön-és együttes szabályozás pozitívumait a nemzeti 

hatóságoknak. 

Milyen legyen az ön-és együttes szabályozást irányító EU szintő keret?  

A jogalkotóknak is felelısséget kell vállalniuk a széles keretek létrehozásáért. E keret 

meghatározó alapelveinek hasonlítaniuk kell az elsıdleges és a másodlagos jogalkotás 
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esetében alkalmazottakhoz. A részleteket a fı tárgyalófelekre kell hagyni.Az európai példát 

követve hazánkban is többszintő érdekegyeztetés alakult ki: 

• Ágazati Párbeszéd Bizottságok - bipartit 

• Munkahelyi érdekegyeztetés (szakszervezet, üzemi/közalkalmazotti tanács) – bipartit 

• Országos Érdekegyeztetı Tanács – tripartit  

• MAT, OFA – tripartit 

• Regionális, megyei (munkaügyi tanácsok)- tripartit  

• Kistérségi fórumok, foglalkoztatási együttmőködések - multipartit 

• Ágazati fórumok - multipartit 

• Gazdasági és Szociális Tanács - multipartit 

Látható, hogy a civil szervezetek számára kívánatos multipartit forma már nem csak az 

Európai Gazdasági és Szociális Tanács (ECOSOC) sajátja, hanem csírájában a magyar 

foglalkoztatáspolitikában is megjelent formák. Ugyanakkor általánosságban elmondható, 

hogy a civil részvétel ezeken a fórumokon esetleges, nem delegáláson alapuló.  

4.1. A Compass program során felszínre került problémák 

1. A civil szervezetek számra az elérhetı források végletesen beszőkültek. Az 

önkormányzatok csak a nekik szimpatikus szervezettel kötnek ellátási szerzıdést, 

mindeközben forrásaik évrıl-évre csökkenek, akár csak a nemzeti források. Egyedül 

az NCA állja a sarat, azonban ott is egyre nagyobb az igény, „sok az eszkimó és kevés 

a fóka”. A társadalmi párbeszéd kiszélesítése régiós szinten is elmélyítheti a CSR-t 

(Corporate Social Responsibility), a társadalmi felelısségvállalást19 . 

2. Nem látható ezért nem is tervezhetı, mikor milyen uniós, nemzetközi és hazai 

finanszírozású (társfinanszírozású) pályázatok jelennek meg egy-egy régióban, ill. 

nem strukturált a legkülönfélébb társadalmi szereplık szervezetei között a kooperáció, 

amely az erıforrások szétforgácsolódásához vezethet. Kiemelten igaz ez a civil és más 

szervezetek számára kevésbé transzparens módon allokált foglalkoztatáspolitikai 

eszközrendszerre. Ennek kiküszöbölését célozza a szereplık rendszeressé tett 

szervezetközi kommunikációja. 
                                                
19 A felelıs vállalati magatartás és az önkéntes tevékenység jelentısége annak a felismerésén alapszik, hogy 
egyes területeken az üzleti szféra hatékonyabban tud beavatkozni azok érdekében, akik hátrányt szenvednek 
valamiben, mint az állami vagy a közösségi szereplık. 
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3. Szintén a tervezési kérdésekhez kapcsolható, hogy a megjelenések esetlegessége miatt 

nem lehet egymásra építeni a pályázatokat. Így alakult ki, hogy a különbözı pályázati 

lehetıségek között az ígéretek ellenére hatalmas finanszírozási szakadék keletkezett. 

Ez a civil szervezetek megszőnéséhez, ezen keresztül a társadalmi részvétel 

beszőkülését vonja maga után. Nem mindegy például, hogyan hat közvetlen 

környezetükre, a cégnél maradó munkavállalókra az esetleg megvalósuló 

létszámleépítés – fıként olyan helyen, ahol szinte kizárólag az adott szervezet tudott 

munkát adni a környékbelieknek. A civil szervezetek potenciális foglalkoztatók, ill. az 

önkéntes munkavégzés megszervezésével a munkakultúra morális, pszichés 

értékmegırzésének a színterei, éppen ezért mindenki felelıssége fennmaradásuk. 

4. A pályázatoknál megtapasztalt adminisztrációs és pénzügyi nehézségek nem szőntek 

meg, viszont a kölcsönös segítségnyújtás új és új módszereit alakíthatják ki a 

programba bevont szervezetek az egymás iránt tanúsított megbecsülésre, tiszteletre 

építve. 

5. A közremőködı szervezetek átalakítása nem hozta meg a várt eredményt, a 

döntéshozási mechanizmusok nehézkesek és fıleg lassúak maradtak. Régiós szinten 

felgyorsíthatja a döntési folyamatokat a szinergikus fellépés az adminisztrációs, 

pénzügyi akadályok elhárításában, a proaktív, ugyanakkor asszertív szervezeti 

fellépésben. 

6. Nem oldódott meg a saját erı kérdése, sıt azzal, hogy növekedtek a lehívható 

források, jelentısen szőkült azon szervezetek száma, akik biztonsággal pályázhatnak. 

Gyakorlatilag megszőnt a minisztérium kamattámogatási programja. A bankok 

civileket nem tekintenek „jó adósnak”, így támogatási konstrukciót sem dolgoztak ki 

számukra. A program elımozdíthatja a pénzügyi eszközök terén kialakításra kerülı

lehetıségek feltárását, pl. regionális civil banki források elıteremtését. Még egyszer 

szükséges rögzíteni: nem cél a civil szervezetek „bebuktatása”, hiszen lokális és 

térségi erıforrások szőnnének meg, ugyanakkor eltőnne a civil szervezetek más 

szervezetek döntéseire gyakorolt kontroll-funkciója is, ezzel az árnyékgazdaság sötét 

oldala, a korrupció számára nyílna nem kívánatos lehetıség.  



164

7. A munkaügyi központok átalakulása felborította a korábbi kapcsolatokat, a civil 

szervezetek nem tudják kivel lehet tárgyalni, a regionális munkaügyi központok pedig 

még bizonytalanabbá váltak a civil szervezetekkel kapcsolatban. Illetve a kontroll 

nélküli, paternalista típusú döntések erısödhetnek meg a szervezeten belül. Hiszen úgy 

is lehet látni az új szituációt, hogy számukra nincs legitim, régiós léptékben 

gondolkodó, tevékenykedı partner (ide értve a COMPASS program minden partnerét. 

Például a munkavállalói szervezetek, a szakszervezetek is csupán megyei szinten 

artikulálták eddig magukat, az egyház térstruktúrája nem fedi le a tervezési-statisztikai 

régiókat, stb. Szükség volna olyan, országosan elfogadott szervezetre – a Nonprofit 

Szövetséget ilyennek tekintjük – amely képes megszervezni a foglalkoztatási célú és a 

humán szolgáltatásban tevékenykedık regionális civil érdekképviseletét, hiszen egyre 

több helyen már csak régiós szintő szervezetekkel állnak szóba a forráselosztók. 

8. Jelenleg nem látható, tehát átláthatóvá kell tenni, milyen feltételek és normák szerint 

lehet a munkaügyi központoknak szolgáltatásokat kiajánlani, és hogyan érvényesül az 

esélyegyenlıség és a versenysemlegesség, valamint a társadalmi kontroll az ilyen 

irányú döntéseknél. Azért indokolt ebben a programban eminens módon figyelmet 

fordítani erre, mert még nincs döntés arról, hogy a civil szervezetek akkreditációjára 

mikor és hogyan kerül sor? Szervezetet akkreditálnak vagy szolgáltatást akkreditálnak, 

esetleg mindkettıt, mint a felnıttképzés esetében? A program felszínre hozhatja a 

következı, kooperatív szervezeti attitődöket: elırelátóan cselekvı; felelısségteljes, 

önmagáért felelısséget vállaló; automatikusan végbemenı; kérés nélkül lezajló közös 

cselekvések. Végezetül egy záró kérdés ehhez a ponthoz: vajon részt vesz-e civil 

szervezet az akkreditációs eljárás elıkészítésénél, modellezésénél, kipróbálásánál? 

9. A Compass (Iránytő) Program kiindulásánál felmerült a tabunak számító kérdés, hogy 

a civil szervezetek miért nem vehetnek részt a Munkaerıpiaci Alapot Irányító Testület 

(MAT) és a regionális munkaügyi tanácsok munkájában? Az országos és regionális 

területfejlesztési érdekegyeztetés gyakorlata részben bevált, az oda delegált 

szervezetek nagymértékben hozzájárultak a területpolitikai források ésszerő

allokációjához, számos esetben javították a társadalmi szervezetek adszorpciós 

képességét. Indokolt adaptálni a jó gyakorlatot, és átgondolni a sokszereplıs 

érdekegyeztetés elınyeit. 
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4.2. Ajánlás a Compass program kutatása alapján a többszektorú együttmőködés 
megvalósítására  

A kutatási programunkban a megkérdezettek 97%-a egyértelmően támogatja, 

szükségesnek tartja egy új együttmőködési forma elindítását és 91% szívesen részt is 

venne annak munkájában. Igaz ez még akkor is, ha a megkérdezettek szkepticizmusa is 

magas arányú. Ez mindenképpen arra ösztönzi a Nonprofit Szövetséget, hogy folytassa a 

megkezdett szervezı munkát. 

Az új formáció lehetséges szervezeti formái közül a válaszadók egyértelmően a partnerek 

közötti megállapodást emelték ki. Új szervezet alakítását nem tartják indokoltnak és a 

valamely meglévı szervezet struktúrájába való beépüléstıl is tartózkodnak. 

� A régióban mőködı különbözı szervezetek a saját szektorukon belül tájékozottak, a 

másik szektorokhoz sorolt szervezetek mőködésérıl csak kevés tapasztalattal 

rendelkeznek. Ez a szeparáltság akadályozza a problémák komplex kezelését. Éppen 

ezért, lehetıséget kell teremteni arra, hogy az eltérı szervezeti kultúrájú, eltérı

helyzető szereplık szervezett keretek között találkozhassanak és megismerhessék 

egymást, megoszthassák tapasztalataikat. 

� Fontos szempont az együttmőködések szereplıinek a meghatározása, az 

együttmőködés módjának a kialakítása. és meghatározni azokat a szereplıket, akik 

legitim módon az élére állhatnak a kezdeményezéseknek. Ki kell tehát dolgozni egy 

minden lehetséges szereplı által elfogadott delegálási rendszert.

� Fel kell tárni az együttmőködésben résztvevık érdekeltségét és motivációit

� Szükség van egy irányító szervezetre, melynek a mindenkori koordinálás a fı

feladata.  

� Az egyes szereplık érdekeinek feltárása és nyílt megjelenítése

� Megfelelı jogi háttér kidolgozása, esetleg jogszabályi háttér megteremtése. A 

regionális párbeszéd fórum képes végiggondolni, milyen döntési mechanizmusokra 

van szükség ahhoz, a már rögzült metodikával rendelkezı, sikeres gyakorlatot 

kialakított és mőködtetett programok, más országokhoz hasonlóan, milyen módon 

tudnak normatív támogatással beépülni foglalkoztatási törvénybe
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4.3. A regionális párbeszéd fórum lehetséges feladatai: 

� Konkrét foglalkoztatási programok kezdeményezése, stratégiák kidolgozása 

- A foglalkoztatás kihívásainak kezelése helyi szinten kismérető, komplex 

fejlesztést, képzést és foglalkoztatást is magában foglaló programok keretében 

lehet leginkább visszavezetni a hátrányos helyzető rétegeket a munka világába, 

ahol a többszektorú és összehangolt szakmai megközelítések mellett minden 

esetben társulnia kell személyes támogatást nyújtó szolgáltatásnak, mentorálásnak 

is.  

- Komplex, forrás koordináción, összefogáson, világos, elfogadott és legitim 

stratégiai célok mentén mőködı többszektorú együttmőködések kialakítása  

� Fıként olyan képzési/átképzési programok generálása, amelyek a piac valós keresleti 

igényeire reagálva, hiányszakmák feltöltését célozzák 

� Az ÚMFT, a ROP és az ÚMVFT programok Akcióterveinek, Operatív programjainak 

tervezésébe, megvalósításába és monitorozásába a régiós képviselet biztosítása.
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A kötettel, kiadvánnyal kapcsolatos észrevételeket a következı címeken várjuk: 

nonprofit@chello.hu, 06-1-270-04-33 (Dr Bényei Andrásné, Apró Antal Zoltán) 

recik@recik.hu,    (G. Szendrák Dóra, Kovács Kamilla) 


