
 

Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

projektismertető rendezvény 

összefoglaló 

 

Időpont: 2016. október 4. 14.00-16.00 

Helyszín: Megyeháza, Díszterem (Miskolc, Városház tér 1.)  

PROGRAM: 

13:30-14:00 Regisztráció 

14:00-14:20  Megnyitó         

Török Dezső elnök, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 

Demeter Ervin kormánymegbízott, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

14:20-14:30 Projektismertető  

Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 

14:30-15:45 Kerekasztal-beszélgetés  

Résztvevők: a projekt konzorciumi tagjai és potenciális együttműködő partnerek  

15:45-  Állófogadás 

Meghívottak: konzorciumi partnerek, a patumszervezetbe bevonandó szervezetek (kamara, 

érdekképiselet, civil és nonprofit szféra, szakképzők, területfejlesztési és innovációs 

ügynökségek, gazdaságfejlesztési szervezetek) 

 

Magyarország Kormánya célul tűzte ki az emberi erőforrás fejlesztések, a foglalkoztatás 

ösztönzés és a társadalmi együttműködések támogatását. A cél elérését a Kormány a megyei 

jogú városok önkormányzataival, kormányhivatalokkal, illetve a foglalkoztatás-fejlesztésben 

érintett helyi és egyéb megyei szereplők együttműködésével kívánja megvalósítani a Terület- 

és Településfejlesztési Operatív Program keretében.  

A cél elérése érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében címmel programot indított, melynek projektismertető 

rendezvényére 2016. október 4-én került sor. 

 

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke, tájékoztatta a rendezvény résztvevőit, hogy 

Magyarország Kormánya fontosnak tekinti az emberi-erőforrás fejlesztést, a foglalkoztatás 

ösztönzést és a társadalmi együttműködések támogatását. A TOP keretében erre forrást 

biztosított, és a megyei önkormányzat 2,3 milliárd forintot nyert el a projektre, mely a 

Széchenyi 2020 keretében valósul meg, futamideje 5 év. Elnök Úr elmondta, hogy az idei első 

félévben megyénkben 2,8 százalékkal több munkavállalót foglalkoztattak az első félévben, 

mint az előző év hasonló időszakában. Bizonyos szakmákban – mint például ács lakatos, 

kőműves – már munkaerőhiányról beszélhetünk, amely veszélyezteti a cégek termelékenységét, 

versenyképességét. Ugyanakkor csökkenő mértékű, de még az országos átlagot meghaladó 

munkanélküliséggel kell szembenézni. A most induló program egyfajta válasz a problémákra. 

 

Demeter Ervin, megyei kormánymegbízott emlékeztetett arra, hogy Magyarország elkötelezte 

magát a gazdaságfejlesztés, élénkítés mellett. Ennek érdekében a 2014-2020 közt rendelkezésre 

álló uniós források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre fordítják. A TOP ezen belül is egy 

kiemelt lehetőség, mely szerint a kereslethez igazítják a képzést, vagyis a gazdasági szereplők, 

a cégek mondják meg, hogy milyen munkaerőre van szükségük. 



 

Kitért rá, hogy háromszintű paktumrendszert alakítanak ki ennek érdekében. Ezek a 

következők: Miskolc városa, megyei szint és a helyi szint (11 helyi paktum). A három szintre 

összesen 10,7 milliárd forint áll rendelkezésre és 10 ezer állástalan vagy közmunkás számára 

jelent lehetőséget. 

 

Szombatiné dr. Sebők Emese, megyei aljegyző részletesen ismertette a projektet.  

A projektet az önkormányzat konzorciumban valósítja meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatallal illetve a Megyei Önkormányzati Hivatallal együttműködésben. A 

tevékenységek megvalósítása 2021. augusztus 31-ig – 5 évig – tart, e célokra 2,316 Mrd forint 

áll rendelkezésre az Európai Szociális Alapból. A projekt célja képzési és foglalkoztatási 

programok megvalósítása a köz- és gazdasági szféra partnerségében. 

A projekt megvalósítása során a megyei önkormányzat feladata a megyei foglalkoztatási 

megállapodások működtetése, megyei szintű foglalkoztatási együttműködési hálózat 

kialakítása, vállalkozási tanácsadási rendszer fejlesztése, valamint a kötelező nyilvánosság 

biztosítása, foglalkoztatási paktumok létrehozása, ágazati elemzések elkészítése, részletes 

foglalkoztatási stratégia elkészítése, szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, helyi termék 

és szolgáltatásfejlesztés, befektetés ösztönzés. A projekt keretében az önkormányzat 

fenntartásában megyei paktumiroda is megkezdte működését. 

A célcsoport képzésének és foglalkoztatásának elősegítését, ezen belül foglalkoztatás elősegítő 

képzés támogatását, elhelyezkedést segítő támogatások, valamint a munkaerő-piaci 

szolgáltatások biztosítását a megyei kormányhivatal látja el.  

A szakmai megvalósításban részt vevő munkatársak és egyéb kapcsolódó tevékenységek 

biztosítását, valamint a projektmenedzsmentet a megyei önkormányzat hivatala látja el.  

A bértámogatáson túl a projekt támogatja a képzéssel egybekötött munka-tapasztalatszerzést, a 

célcsoport utazását, a vállalkozásfejlesztések humánerőforrás igényeit. 

A munkaerő-piaci programok a megyei és a helyi foglalkoztatási együttműködések 

összehangolásával valósulnak meg.  

A projekt hangsúlyt helyez a megyei munkaerőpiac védelmére, hozzájárul új munkahelyek 

létrehozásának ösztönzéséhez és az álláskeresés sikerességének javításán keresztül a népesség 

megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához.  

A megyei foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma 

a tervek szerint 1.500 fő; álláshoz jutók száma 492 fő; az álláshoz jutók közül a támogatás után 

hat hónappal állással rendelkezők száma: 320 fő. 

 

Az előadást követően kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott a rendezvény a projekt 

konzorciumi tagjai és az együttműködő partnerek részvételével. A rendezvény résztvevői 

lehetőséget kaptak arra, hogy az általuk képviselt szervezetet bemutassák a projekthez való 

kapcsolódás és az együttműködés szempontjából. 

 

 

A projektismertető Török Dezső, elnök zárszójával ért véget. 

 

 

 


