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1. Vezetői összefoglaló 

Debrecen jelen foglalkoztatási stratégiai dokumentuma egy átfogó helyzetfeltáráson alapul, mely 

áttekintette a helyi munkaerőpiaci kihívásokat és problémákat, valamint körüljárta a hazai és 

nemzetközi foglalkoztatási együttműködések tapasztalatát. A dokumentum Debrecen helyzetének 

felmérésére alapozva iránymutatásul szolgál a város, a Paktum és a munkaerőpiaci szereplők 

számára, hogy milyen prioritások mentén javasolt fókuszálniuk foglalkoztatási kezdeményezéseiket 

ahhoz, hogy azok a debreceni foglalkoztatási kihívások célzott és hatékony kezelését lehetővé 

tegyék.  

Debrecen jövőképéhez – a 250 ezer lakosú központ megteremtéséhez – kapcsolódóan a debreceni 

foglalkoztatottság hosszú távú növelésére két irányt azonosított az elemzés, melyre az alábbi javasolt 

válaszok körvonalazódtak. 

1. táblázat: Debreceni foglalkoztatottság növelésének két iránya és javasolt válaszok 

Irány Javasolt válasz 

Kapcsolódó 

stratégiai 

intézkedés 

A lakosság 

számának 

növelése  

Ösztöndíj- és kutatói programok Debrecenen kívülieknek  2.4 

Befektetésösztönzésen és vállalkozásfejlesztésen 

keresztül új munkahelyek teremtése 
3.4 

Lakhatást támogató programok a Debrecenbe 

érkezőknek 
4.2 

A debreceniek 

foglalkoztatott-

ságának 

növelése 

A jelenleg nehezen elérhető inaktívak azonosítása  1.1 

Munkaerőpiaci szereplők közötti információáramlás 

ösztönzése, további javítása 
1.1 

A jelenlegi és potenciális munkavállalók számára 

munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása 
1.2 

Munkaerőpiacról tartósan kiszorultak számára szociális 

foglalkoztatás nyújtása 
1.3 

Célzott motivációs és szemléletformáló programok az 

aktivitás növelésére 
2.1 

Közvetlen támogatások a vállalkozások számára a 

hátrányos helyzetűek foglalkoztatására 
3.1 

Inaktív és hátrányos helyzetű célcsoportokat megszólító, 

atipikus foglalkoztatási formák elterjedésének ösztönzése 
3.2 

Befektetésösztönzésen és vállalkozásfejlesztésen 

keresztül új munkahelyek teremtése 
3.4 

Közlekedést támogató intézkedések 4.1 

Foglalkoztatást támogató humán és szociális 

infrastruktúra bővítése 
4.3 
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A fenti átfogó megoldási utakon túl a helyzetfeltárás és a stratégiaalkotás során a jelenlegi 

foglalkoztatási és munkaerőpiaci helyzethez kapcsolódóan az elemzés alapján és a helyi 

munkaerőpiaci szereplők aktív bevonásával alábbi problémaköröket azonosítottunk, melyekhez 

kapcsolódóan az alábbi javasolt válaszok körvonalazódtak.  

2. táblázat: Fő problémakörök és javasolt válaszok 

Problémakör Javasolt válasz 

Kapcsolódó 

stratégiai 

intézkedés 

A debreceni cégek 

betanított munkára 

nem tudnak 

embereket felvenni 

Munkaerőpiaci helyzet átfogó és rendszeres felmérése 

és ehhez kapcsolódó rendszeres munkaerőpiaci 

kerekasztal-egyeztetések rendezése 

1.1 

Civil szervezetek aktív bevonása 1.3 

Munkaerőpiacon jelen nem lévők motivációjának 

növelése 
2.1 

Készségfejlesztő programok az alacsonyan képzettek 

számára 
2.2 

Közlekedési lehetőségek javítása az érintettek 

számára 
4.1 

Kevés a 

hasznosítható 

tudású, 

szakképzett 

munkaerő 

Debrecenben 

Nyelvi, informatikai és egyéb készségfejlesztő 

programok a szakképzettek számára 
2.2 

Szakképzettséget adó programok erősítése 2.3 

Szakmunkási léthez kapcsolódó szemléletformáló 

program kialakítása 
4.4 

A friss diplomások 

képzettsége olykor 

hiányos 

Nyelvi, informatikai és egyéb készségfejlesztő 

programok a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek 
2.2 

Egyetemi képzések továbbfejlesztését célzó 

programok 
2.4 

Szemléletformáló program indítása 4.4 

Kevesen választják 

a vállalkozói 

létformát 

Debrecenben 

Komplex vállalkozóvá válást támogató program 

kialakítása a jelenlegi kezdeményezésekre építve 
3.3 

Szemléletformáló program indítása a vállalkozói 

orientáció erősítésére 
4.4 

 

Ennek megfelelően a helyzetfeltárás és a stratégiaalkotási folyamat eredményeként az alábbi célfa 

került meghatározásra.  
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1. Ábra: Debrecen Foglalkoztatási Stratégiájának célfája 
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2. Bevezetés 

Jelen foglalkoztatási stratégia a „Munkaerő-piaci együttműködés kialakítása és megvalósítása 

Debrecenben” című, TOP-6.8.2-15-DE1-2016-00001 európai uniós forrásból finanszírozott projekt – 

a Debrecen Foglalkoztatási Paktum projekt – keretén belül került kialakításra. A Paktum 

Együttműködő Partnerei megállapodásukban kötelezettséget vállaltak arra, hogy Debrecen és annak 

vonzáskörzetére kiterjedően stratégiát alakítanak ki, képzési és foglalkoztatási programot 

valósítanak meg, amely keretében hozzájárulnak a helyi munkaerő-piac bővítéséhez, célcsoportjaik 

képzéséhez, elhelyezkedéséhez.  

Debrecen a jelen stratégia kialakításának feladatával megbízta az EDC Debrecen Város- és 

Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.-t, aki egy nyílt közbeszerzési eljárás keretében a Deloitte 

Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.-t választotta, hogy támogassa e munkájában.  

A stratégia kidolgozását Debrecen város munkaerőpiaci helyzetének komplex vizsgálata előzte meg, 

valamint jelen foglalkoztatási stratégiához egy, a Paktum projekt magas szintű akcióit meghatározó 

akcióterv került kidolgozásra.  

A munka során számos módszertani eszköz alkalmazására került sor, melyeket az alábbi ábra 

szemléletet:  

2. Ábra: Debrecen Foglalkoztatási Stratégia kialakításának módszertana 

 

 

Az átfogó, számos primer és szekunder adatgyűjtési elemre támaszkodó helyzetfeltárás mellett egy 

stratégiai workshop-sorozat keretében a Paktum Együttműködő Partnerei, valamint meghívott 

vállalati és civil szektorbeli szereplők részvételével aktív adatgyűjtésre, feldolgozásra, és 

egyeztetésre került sor, melynek eredményeként elkészült a jelen stratégia.  

Jelen dokumentum előbb áttekinti a helyzetfeltárás főbb megállapításait, és bemutatja a nemzetközi 

stratégiák iránymutató példáit, majd Debrecen jövőképéből elindulva bemutatja a foglalkoztatási 

stratégia célrendszerét, specifikus céljait és intézkedéseit. Ezt követi a Hajdú-Bihar megyére 

vonatkozó foglalkoztatási stratégiával és további külső célrendszerekkel való illeszkedésének 

vizsgálata, illetve az elérhető források bemutatása, majd a stratégia röviden bemutatja a 

fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontok rendszerét.  

Helyi adatok 

elemzése

Hazai 

dokumentum-

elemzés

Helyi / hazai 

interjúk

Helyi 

kérdőívezés

1. workshop: 

helyzetfeltárás

2. workshop: 

stratégiai 

irányok

Nemzetközi 

dokumentum-

elemzés

Nemzetközi 

interjúk

3. workshop: 

előzetes 

eredmények

Helyzetfeltárás

Stratégia Akcióterv



   

8 

 

A stratégia időtávja a jelzett európai uniós projekt kifutásának megfelelően 2017-2021 közötti 

időszakra terjed ki, ezt követően – a stratégia egyik kulcselemét képező finanszírozási forrás 

szükséges kiváltásával – a stratégia felülvizsgálata szükséges.  
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3. A helyzetelemzés 

összefoglalása 

3.1 Munkavállalói célcsoportok és fő kihívások  

A 2000-2015 közötti időszakban Magyarország lakónépessége folyamatosan csökkent. Ehhez képest 

pozitívnak tekinthető Debrecen lakosságszámának alakulása, mely évtizedes visszatekintésben 

alapvetően stagnál. 

3. Ábra: Debrecen lakónépessége (2000-15) 

 

A viszonylag állandó lakónépesség ellenére ugyanakkor az eltartottsági ráta, mely a 0-14 év közötti 

és a 65 év fölötti lakosság részarányát vizsgálja, jelentősen romlott: 2007-hez képest 39,7%-ról 

44,6%-ra ugrott a mutató – azaz a debreceni lakosság egyértelműen öregszik. Ennek 

ellensúlyozására szükséges a foglalkoztatottak számának növelése. 

 

A foglalkoztatottság bővítéséhez olyan célcsoportokat kell bevonzani a munkaerőpiacra, akik az 

elmúlt években nem voltak jelen.  
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130 144
121 268
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 200 000

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015

0-14 év 15-17 év 18-59 év 60-X év

A foglalkoztatottak számának hosszú távú növelésére két megoldás nyílik: 

- a lakosság számának növelése egyrészt a diákok, hallgatók, másrészt képzett 

munkaerő vonzása és megtartása más itthoni megyékből, valamint az országhatáron 

túlról (legyen szó határon túli magyarokról vagy pl. az egyetemre érkező 

külföldiekről); 
- a debreceniek foglalkoztatottságának bővítése.  
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A helyzetfeltárás során építettünk a paktum felhívás által meghatározott célcsoportokra, ami alapján 

az alábbi célcsoportokat azonosítottuk.  

3. táblázat: Célcsoportok 

Célcsoport Számosság (fő) 

Hátrányos helyzetű regisztrált álláskeresők (NFSZ, 2016Q4) 

50 év felettiek 2 809 

Alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők 2 510 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülők 

2 322 

Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek 3 044 

Megváltozott munkaképességűek 397 

30 év alatti pályakezdők és 25 év alattiak 1 115 

Inaktívak (KSH, 2011) 

Nyugdíjellátás, 50 év alattiak 1 182 

GYES-GYED-en lévők 4 450 

Egyéb inaktív kereső, 50 év alattiak 1 782 

2012Q1-2016Q4 között az álláskereső 
nyilvántartásból eltűnt személyek (NFSZ) 

10 026 

Közfoglalkoztatottak (DEHUSZ, 2017) 

Közfoglalkoztatottak 600-700 

Egyéb célcsoportok (Egyetem, Szakképzési Centrum) 

Debreceni Egyetem végzősei (2016) 5 997 

Debreceni Szakképzési Centrumok végzősei 
(2016) 

1 080 

 

A fentieken túlmutatóan a jelen foglalkoztatási stratégia és az általa meghatározott célok, 

intézkedések kiterjednek további célcsoportokra is, különösen az alábbiakra:  

- 30-50 éves foglalkoztatottak, akiknek munkaerőpiaci pozíciójuk erősítéséhez tovább-, illetve 

átképzésre van szükségük; 

- nem debreceni lakcímmel bíró munkavállalók, különösen a más megyében bejelentett 

lakcímmel rendelkezők és a Magyarország határán kívül lakcímmel rendelkezők.   
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Kezelésükre a kihívásokra adott közvetlen válaszok mellett két fő átfogó eszközt azonosított az 

elemzés:  

- a civil szervezetek fokozott bevonását, akik a munkaerőpiacról kiszorult és hátrányos 

helyzetű célcsoportokhoz a legközelebb állnak, így munkaerőpiacra való visszavezetésüket, 

motivációjukat és támogatásukat a leghatékonyabban el tudják látni; valamint 

- a lakossági és vállalkozási szemléletformálás szükségességét, előbbiek esetében már az 

alapfokú oktatástól kezdődően. 

  

3.2 Munkaadói igények és fő kihívások 

A munkaerőigény felmérését a helyzetfeltárás alapján három dimenzióban mutatjuk be: 

- a munkaadói felmérésünk eredményei; 

- a munkaadói interjúk eredményei; valamint 

- a debreceni befektetői trendek 

alapján.  

3.2.1 Munkaadói felmérés 

Egy, a debreceni illetőségű munkaadók körében elvégzett telefonos felmérés során 51 vállalkozást 

kérdeztünk meg munkaerőpiaci tapasztalatairól. Az összesen 1 769 főt foglalkoztató vállalatok 

összességében 99 aktuálisan betöltetlen állásról számoltak be, alábbi iparági megosztásban:  

A helyzetfeltárás az alábbi fő kihívásokat állapította meg a célcsoportok munkaerőpiaci 

bevonásának ösztönzéséhez, fejlesztéséhez: 

- az alacsony képzettségű és inaktív munkaerő motivációjának, munkához való 

hozzáállása; 

- a munkaképes korú és a fiatal lakosság elvándorlása; 

- a képzések nem igazodnak a munkaerőpiaci igényekhez; 

- a szakképzés alacsony presztízse; 

- a bölcsődei kapacitások relatív szűkössége; 

- a lakhatási lehetőségek minőségi és mennyiségi szűkössége; 

- a munkavállalók korlátozottan piackonform tudása (pl. nyelvtudás); 

- az atipikus foglalkoztatási formák nem terjedtek el.  
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4. táblázat: Betöltetlen álláshelyek és munkakörök szektoronként 

Szektor 
Válaszadók 

száma 
Összlétszám  

(fő) 

Betöltetlen 
álláshelyek 
száma (fő) 
(összesen) 

Legfontosabb betöltetlen 
munkakörök 

Adminisztratív és 
egyéb szolgáltatás 

1 68 0 - 

Építőipar 6 206 29 

Asztalos   
Építésvezető   
Építőmérnök   
Festő   
Hegesztő   
Művezető   
Szellemi munkakörökben   
Szerviz technikus   
Villamos mérnők   
Villanyszerelő  

Feldolgozóipar 13 336 16 

Autószerelő  
Betanított munkakör  
CNC megmunkáló 
Forgácsoló  
Gépmester  
Hegesztő  
Kőfaragó  
Kötészeti munkatárs  
Lakatos  
Restaurátor  
Szakmunkás  
Szerszámkészítő  

Információ, 
kommunikáció 

3 100 1 
Egyszerű ipari foglalkozású 
Elektronikai műszerészek 
Villanyszerelő 

Ingatlanügyek 1 37 1 - 

Kereskedelem, 
gépjárműjavítás 

23 935 51 

Asztalos 
Autó elektromos szakmunkás 
Autó és gumi szerelő 
Autószerelő 
Eladó 

Fizikai állományban 
Gyógyszerész 
Hulladékkezelő 
Karosszérialakatos 
Nehéz gépkezelő 
Raktári dolgozó 
Raktáros 
Segédmunkás 
Szakasszisztens 
Szervizes 
Takarító 
Targoncás 

Szakmai, 
tudományos, 

műszaki tevékenység 
1 37 1 Adminisztratív (szövegírás) 

Szálláshely, egyéb 
szolgáltatás, 
vendéglátás 

1 25 0 - 

Oktatás 1 24 0 - 

Szállítás, raktározás 1 1 0 - 

Összesen 51 1769 99   
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Mint az a táblázatból is látható, a vállalkozások egy része érdemi mértékű munkaerőhiánnyal 

szembesül – még úgy is, hogy a felmérés sokaságában szereplő egyetlen nagyvállalat nem jelzett 

érdemi munkaerőigényt (1%-osat). Ha a betöltetlen álláshelyek mellett figyelembe vesszük a 

vállalkozások által jelzett, fluktuáció által leginkább érintett szakmákat is, azt látjuk, hogy a 

„hiányszakmák” szerteágazóan tetten érhetőek; ugyanakkor egy mélyebb elemzés segítségével 

többségükben azonosíthatóak.  

3.2.2 Munkaadói interjúk 

A helyzetfeltárás során 7 munkaadói interjút folytattunk le debreceni nagyvállalatokkal. Az általuk 

jelzett munkaerőigényeket az alábbi táblázat összegzi.  

5. táblázat: Munkaerő-kereslet oka és szükséges képzettség iparáganként 

Iparág Létszám 
Munkaerő-kereslet 

oka 
Munkakör / szükséges 

képzettség 
Szükséges 

készség 

Élelmiszeripar 150 Bővülés 

Élelmiszeripari szakmunkás és 
felsőfokú végzettségűek 

(folyamatmérnök, informatikus, 
minőségbiztosítási mérnök) 

Alacsony végzettségűek 
(gépkezelő, karbantartó, 

targoncás) 

- 

Gyógyszeripar 145 

A következő évek 
nyugdíjazásai révén 

megüresedő 
munkakörök 

Alacsony és magas képzettséget 
egyaránt igénylő munkakörök 

- 

Élelmiszeripar 50-100 Bővülés Élelmiszeripari szakmunkás - 

Szolgáltató 
központ 

50 
Jelenleg betöltetlen 

álláshely 
- - 

Élelmiszeripar 30 Bővülés Adminisztratív munkakör - 

Élelmiszeripar 20 
Jelenleg betöltetlen 

álláshely 

Szakmunkás (állatgondozás, 
csontozó, hentes, baromfi 

feldolgozók) 

Nagyon nehéz 
fizikai munkát 

vállaló, dolgozni 
hajlandó 

Informatika-
elektronika 

folyamatos Bővülés 
Nagy szakmaiságot igénylő 
mérnöki, kutatás fejlesztő, 

informatikai fejlesztő 

Több idegen nyelv 
ismerete 

Szolgáltató 
központ 

folyamatos Bővülés Pénzügyi alapismeretek 
Angol és egy másik 

idegen nyelv 
ismerete 

Szolgáltató 
központ 

folyamatos Bővülés 
Felsőfokú végzettség, IKT 

alapismeretek előnyt jelentenek 
Angol és német 
nyelv ismerete 

 

Fontos kiemelni, hogy a vállalatok részéről a munkaerőpiaci vonatkozású fejlesztések kapcsán két 

végletet is tapasztaltunk: 
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- Egyik esetben a vállalat jövőbeni jelentős, közel 200 fős bővítéséről úgy hozott döntést, hogy 

egyáltalán nem mérte fel a helyi munkavállalói kapacitásokat, azaz, hogy a fejlesztéséhez 

szükséges betanított munkások, szakmunkások és felsőfokú végzettségűek milyen 

számosságban állnak rendelkezésre. 

- Egy másik esetben a vállalat jövőbeni beruházási döntése előtt részletesen felmérte a helyi 

munkavállalói kapacitásokat, melynek következtében úgy döntött, hogy nem hajtja végre a 

beruházását.  

Ez is mutatja, hogy a vállalkozások tényleges, valódi munkaerőpiaci igényeit csak komplex és átfogó 

módszertani felméréssel lehet meghatározni.  

3.2.3 Jövőbeni beruházások 

A 2015-2017 között bejelentett debreceni 

beruházások összesen közel 3 000 

munkahelyet teremtenek a városban. Ezek 

negyede a szolgáltató központ szektorhoz, 

40%-a pedig a Debrecenben jelenleg kevésbé 

jelen lévő járműipari és gépipari szektorhoz 

kapcsolódik. A további beruházások zömében 

a debreceni húzóágazatokhoz1 kapcsolódnak, 

így az élelmiszeriparhoz, az informatikához és 

elektronikához, valamint a gyógyszeriparhoz.  

Ezen túlmenően is számos befektetésről zajlik 

tárgyalás Debrecen vonatkozásában, melyek 

összességében akár 10-13 ezer munkahelyet 

is teremtenének, elsősorban a szolgáltató 

központ, elektronika és a járműipar, továbbá 

az egészségipar-gyógyszergyártás szektorokban.  

3.2.4 Összegzés 

A fentiekből is látható, hogy a foglalkoztatás bővítéséhez elengedhetetlenül szükséges a képzett 

munkaerő potenciál és kapacitás a debreceni foglalkoztatási környezet jövőjében.  

Mint az látható, egyrészről számos szerteágazó szakmai és képességbeli igény megfogalmazódik a 

vállalkozások részéről, melyek további, komplex felmérést és specifikus kezelést igényelnek. 

Másrészről az eddigi városi húzóágazatok mellett, melyek értelemszerűen a helyi képzési és oktatási 

rendszer fókuszában álltak, új iparágak, pl. a gépgyártás-járműipar jelennek meg Debrecenben, 

melyre érdemes a foglalkoztatási intézkedések – és a képzési, oktatási kínálat irányainak 

meghatározása – szintjén is fókuszáltan reagálni.  

                                                
1 Ld. TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0004 Tudás-Park projekt 

4. Ábra: Új munkahelyek száma a bejelentett 
beruházások alapján iparáganként (2015-17) 

 

 

Forrás: EDC Debrecen adatgyűjtés 

SSC
750

Járműipar
600Gépipar

582

Élelmiszeripar
231

Elektronika
210

Informatika
200

Gyógyszeripar
125

Egyéb
69

Műanyagipar
59
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A vállalkozások mindemellett az alábbi fő kihívásokkal szembesülnek: 

- a rendelkezésre álló betanított munkások, illetve a szakképzett munkavállalók alacsony 

száma; 

- a potenciálisan elérhető munkavállalók motivációja, és „munkavállalási hajlandósága”; 

- a munkavállalók meglévő készségei (pl. szövegértés, gépkezelés, nyelvtudás, informatikai 

alapismeretek, egyéb kompetenciák); 

- nyitottság a „szakmaváltásra”, és az új típusú ismeretek megszerzésére.  
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4. Nemzetközi 

célrendszerek 

A nemzetközi jó gyakorlatok vizsgálata során két, Debrecenhez hasonló város-régió stratégiai 

célrendszerét vizsgáljuk meg, melyek összetettségükben és alkalmazott eszközeikben számos 

tanulsággal szolgálnak a foglalkoztatási stratégia kialakítása során.  

4.1 Morva-sziléziai Régió, Csehország (2015-

2023) 

A Morva-sziléziai Régió központja a 300 ezer lakosú Ostrava, az egykori bányász- és iparváros, mely 

a rendszerváltás óta jelentős strukturális átalakuláson ment keresztül. Munkaerőpiaci stratégiájában, 

a Stratégia és integrált cselekvési program a foglalkoztatás növelése és az oktatás javítása 

érdekében2 dokumentumban a 2015-23-as időszakra határozza meg legfontosabb vonatkozó céljait.    

5. Ábra: A Morva-sziléziai Régió célrendszere 
 

 

                                                
2 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském 
kraji na roky 2015 – 2023 http://www.mspakt.cz/wp-content/uploads/2015/05/Strategie-MS-Paktu-
zamestnanosti-na-roky-2015-2023.pdf  

http://www.mspakt.cz/wp-content/uploads/2015/05/Strategie-MS-Paktu-zamestnanosti-na-roky-2015-2023.pdf
http://www.mspakt.cz/wp-content/uploads/2015/05/Strategie-MS-Paktu-zamestnanosti-na-roky-2015-2023.pdf
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A város stratégiájában négy pillérre épít.  

Elsőként kiemelkedik a műszaki és kisipari szektorok támogatása: mind mennyiségi, mind minőségi 

területen. Ez nem csak a kapcsolódó műszaki és szakképzések minőségének fejlesztését jelenti, 

hanem egyben a szakmák vonzerejének növelését is.  

A vállalkozói szellem növeléséhez egyrészről nem csak az új vállalkozások alapítására, hanem a 

létrejött vállalkozások fennmaradására is külön hangsúlyt fektetnek. Emellett megjelenik az előző 

pillérhez hasonlóan itt is a fiatalok szemléletformálásának szerepe, a vállalkozási létforma 

vonzerejének növelése.  

Az – agglomerációs dimenzióban megfogalmazott – munkaerőpiaci készségfejlesztés tekintetében 

három dimenzióban avatkozik be a stratégia:  

- egyrészt fejleszti a munkavállalói készségeket, melyeken keresztül a résztvevők nem csak 

meglévő szakmájukban fejlődnek, hanem képessé válnak adott esetben másik szakmában is 

érvényesülni, más szektorbeli vagy más kompetenciákat igénylő munkára váltani; 

- másrészt külön figyelmet fordítanak az oktatók és pedagógusok fejlesztésére, ösztönözve 

őket az élethosszig tartó tanulásra; 

- harmadrészt a szervezetek, vállalkozások menedzsment-szemléletének javítását is célul 

kitűzik, hogy a képzettséget szerzők megfelelő fogadói közegre találhassanak.  

A negyedik pillérben a stratégia egyrészt a helyi iparági felállásból fakadó sajátosságra, másrészt a 

21. század iparági fókuszainak gyors változására reflektálva arra helyezi a hangsúlyt, hogy a 

hagyományos, de súlyukat elvesztő iparágakban foglalkoztatottak hogyan tudnak a munkaerőpiacon 

maradni. Ez egyrészt preventív módszerekkel teszik meg, azaz a veszélyeztetett iparágakban 

dolgozókat már foglalkoztatottságuk idején célzott eszközökkel támogatják és készítik fel a 

várhatóan nem elkerülhető munkaerőpiaci változásokra. A munkanélküliek visszavezetése mellett 

pedig erősítik a szociális gazdasági szektor szerepét, akik a veszélyeztetett célcsoportok 

foglalkoztatásában, munkaerőpiacon tartásában tudnak kiemelt szerepet vállalni.  

4.2 Torun, Lengyelország (2014-20)  

Torun 203 ezer lakosával egy Debrecennel megegyező méretű város Észak-Lengyelországban; 

Debrecenhez hasonlóan egyetemváros, régiójában pedig szintén fontos kulturális és gazdasági 

központ szerepet tölt be.  

Torun város esetében a 2013-ban elfogadott Program a foglalkoztatás elősegítéséről és a helyi 

munkaerő-piaci aktivizálásról3 stratégia célrendszerét vettük figyelembe elemzésünk során, mely a 

2014-20-as időszakra fogalmazza meg a legfontosabb célokat.  

                                                
3 Miejski Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Torunia na lata 2014-2020, Toruń 
2013, http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/ks_mppz_pup_2013.pdf  

http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/ks_mppz_pup_2013.pdf
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6. Ábra: Torun foglalkoztatási célrendszere 

 

  

A stratégia három pillérre épít: az oktatásra, az integrált foglalkoztatási szolgáltatásokra, valamint a 

munkaerőpiac aktivizálására.  

Az oktatáson belül kiemelt szerepet kap a képzési kínálat korszerűsítése és a helyi vállalkozások, 

munkáltatók igényeihez történő igazítása. Ennek keretében többek között folyamatos 

helyzetfelmérési rendszert alakítanak ki; modern oktatási eszközöket biztosítanak a szakképző 

iskoláknak; folyamatosan egyeztetési rendszert alakítanak ki az iskolákkal, melynek keretében 

tájékoztatják őket a legújabb piaci trendekről, hogy képzéseiket tudják ahhoz idomítani; és a 

szakképzések népszerűsítése a lakosok körében. Szintén szerepet kap a vállalatokkal történő 

együttműködés támogatása, a duális képzések és gyakornoki programok kialakítása, valamint külön 

figyelmet fordítanak a fiatalok és diákok etikai és szociális készségeinek fejlesztésére. Megjelenik a 

diákok adott szakmákhoz kapcsolódó elvárásainak irányítása a „találkozz egy profival” program 

keretében. Mindemellett a karriertanácsadás kiemelt szerephez jut, ahol a szakmai támogatást nem 

egy adott időpillanatra koncentrálják, hanem az folyamatosan végigkíséri a diákot az általános iskola 

elejétől az érettségiig. A karriertanácsadók egyben egyszerre jelen vannak az iskolákban, és aktívan 

megosztják tapasztalataikat a helyi munkaügyi hivatallal.  

A foglalkoztatási és szociális szolgáltatások tekintetében szintén kiemelt szerephez jutnak a 

folyamatos felmérések, előrejelzések és rendelkezésre álló adatok megosztása, az egyéneket segítő 

különböző támogatások összehangolt alkalmazása. 

A munkaerőpiaci aktivizálás vonatkozásában pedig szektorspecifikusan határoznak meg 

beavatkozásokat, komplex megközelítéssel (pl. befektetési és működési források, garanciák 
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nyújtása, vállalati börzéken való megjelenés támogatása) és a vállalati együttműködések 

létrehozásának támogatásával segítik az újonnan induló vállalkozásokat. A hatékony 

befektetésösztönzéshez összehangolják ezirányú tevékenységüket a szomszédos városokkal, 

továbbá összehangolják velük oktatási kínálatukat, valamint munkaerőpiaci kezdeményezéseiket (pl. 

ipari parkok kialakítása).   
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5. Debrecen jövőképe 

Debrecen célja egy 250 ezer fős, európai mércével is mérhető, versenyképes nagyvárossá válni az 

évszázad közepére, melynek eléréshez egyszerre kell gazdasági, közlekedési, oktatási, kulturális és 

egészségügyi központként működnie.  

A lakosságszám növelése mellett elengedhetetlen feltétele e fejlődésnek a gazdasági növekedés és 

a befektetők vonzásához szükséges, folyamatosan elérhető munkaerő. Az ország más részein már 

tapasztalható kritikus munkaerőhiány kialakulását meg kell előzni Debrecenben, melyre két 

lehetőség mutatkozik: a belső tartalékok azonosítása, felkutatása és felhasználása és a városon 

kívülről érkező népesség megszólítása, bevonzása.  

- A jelenlegi lakosság aktivitási rátájának növelésére munkaerőpiaci programok nyújtanak 

lehetőséget.  

- Az új lakosok forrásaként a megyei kereteken túl a régióra és a határon túlra is gondolni kell.  

- A bevonzás mellett elsődleges fontosságú a város lakosságmegtartó erejének fejlesztése, a 

„Debrecen mint élhető város” kép további népszerűsítése. 

Mindehhez kapcsolódóan az első alapvető lépés az élhető városhoz egy kiterjedt és összehangolt 

minőségi oktatási rendszer működtetése (egyetem, középfokú oktatás, szakképzés), amely bevonzza 

és a városban tartja a fiatalokat. Az ehhez szükséges infrastruktúra már nagyrészt adott, és további 

10 milliárd forint forrást fordítanak a következő években az oktatás fejlesztésére.  

Ezzel egyidejűleg szükséges az oktatási rendszerben végzettek számára megfelelő, versenyképes 

munkahelyek biztosítása. Az elérhető és megfelelő munkahelyekhez versenyképes vállalatok és új 

befektetők megjelenése szükséges, amit az egységes, a jövő gazdaságára alapozott 

gazdaságfejlesztési koncepció és a gazdaságfejlesztési szervezeti háttér támogat. A foglalkoztatással 

párhuzamosan a városnak a magasabb életszínvonalat olcsóbban kell nyújtania, mint a fővárosban 

vagy külföldön. 

További elemként az infrastruktúra minősége és rendelkezésre állása is kulcsfontosságú a munkaerő 

beáramlása szempontjából, melynek megfelelően Debrecen az elkövetkező évtizedekben a régió 

megkerülhetetlen közlekedési centrumává fog válni, egy olyan intermodális csomóponttá, ahonnan 

minden munkahely elérhető gyors átszállással. Az infrastruktúra fejlesztéséhez hozzátartozik a 

lakhatás biztosítása, lakásprogramok indítása a betelepülni vágyóknak; a lakhatási lehetőségek 

fejlesztése a városi tervezés fókuszában lesz, a minőségi és elérhető árú lakások pedig tovább  

növelhetik Debrecen vonzerejét a fiatalok, családosok vagy egyéb csoportok számára. 

Emellett a város már rendelkezésre álló kulturális infrastruktúráját a kulturális stratégiájának 

megvalósításával, valamint az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésével kívánja kibővíteni, 

hozzájárulva az élhetőségi szempontok javulásához; valamint egészségügyi központ szerepében az 

egészségügyi szolgáltatások minőségi javítását kívánja végrehajtani, amelyet a Debreceni Egyetem 

és a szektorbeli vállalkozások szoros együttműködése támogat.  



   

21 

 

6. Debrecen foglalkoztatási 

célrendszere 

A jelen foglalkoztatási stratégiához kapcsolódó helyzetfeltáró munka, valamint a stratégiaalkotást 

támogató workshopsorozat során Debrecen foglalkoztatási stratégiájának a célfája az alábbiakban 

került meghatározásra.  

7. Ábra: Debrecen célhierarchiája 

 

 

 

A megfogalmazott átfogó célhoz (egészséges munkaerőpiaci egyensúly megteremtéséhez 

- négy specifikus cél tartozik (1-4.), melyek mindegyike  

- további intézkedéseken (1.1-4.4), valamint  

- hozzájuk kapcsolódó akciókon (1.1.1-4.4.2) keresztül  

kerül megvalósításra.  
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Átfogó cél: Egészséges munkaerőpiaci egyensúly 

megteremtése 

Debrecen átfogó foglalkoztatási célja egy olyan egészséges munkaerőpiaci egyensúly megteremtése, 

ahol egyrészt a munkát keresők belátható időn belül számukra elfogadható munkához jutnak, 

másrészt az itt lévő, illetve a jövőben érkező foglalkoztatók számára megfelelő munkaerő érhető el.   

a) A munkát keresők belátható időn belül jussanak elfogadható munkához 

Cél, hogy a munkaerőpiacról kiszorulók és a fiatal pályakezdők el tudjanak helyezkedni és ehhez 

rendelkezzenek a szükséges készségekkel, képesítésekkel, valamint legyenek számukra elérhetőek 

megfelelő életminőséget biztosító lehetőségek. Ez a különböző oktatási programok (2.1-2.4) mellett 

megfelelően integrált foglalkoztatási rendszert (1.1), szakmai szolgáltatásokat (1.2-1.3), célzott 

támogatásokat (3.1-3.3) és speciális intézkedéseket (4.1-4.4), valamint a szociális foglalkoztatás 

fejlesztését (1.3) kívánja meg. 

b) A foglalkoztatók számára legyen elérhető megfelelő munkaerő 

Cél, hogy a Debrecenben jelen lévő és a jövőben befektetni kívánó vállalatok megfelelő készségekkel 

rendelkező és jól képzett munkaerőt találjanak, azok legyenek a szükséges számban elérhetőek. Ez 

alábbi módokon valósulhat meg:  

a) a jelenleg inaktív vagy munkanélküli lakosság bevonásával,  

b) a meglévő munkaerő szakirányú átképzésével,  

c) Debrecenről kívülről érkezők beköltözésével, vagy az 

d) ingázás segítésével.  

A foglalkoztatási stratégia elsősorban az első kettőre tud megfelelő választ adni, a harmadik pont 

szoros függésben van a helyi gazdaság- és településfejlesztési stratégiákkal (ld. 3.4). A válaszokhoz 

vezet az integrált foglalkoztatási rendszer megteremtése (1.1), a szükséges képzések elérhetősége 

(2.1-2.4), speciális munkaerőpiaci beavatkozások (4.1-4.3), valamint a szemléletformáló 

intézkedések (4.4). Kiemelt szerephez jutnak a cél megvalósításában a civil szektor szereplői (1.3), 

akik az inaktív, munkaerőpiacon nem jelen lévő célcsoportokhoz a legközelebb állnak.  
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6.1 Integrált munkaerőpiac megteremtése 

Az integrált munkaerőpiac megteremtése specifikus cél elsődlegesen a foglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

érintett szereplők bevonását célozza meg, egy olyan együttműködési rendszer felállításával, mely 

elősegíti a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának egyensúlyát, valamint a térségi szereplők 

közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzését, a térségi szereplők közötti 

kezdeményezések összehangolását. Az integrált munkaerőpiac megteremtésének kulcseleme a 

releváns és minőségi szolgáltatásokat nyújtani képes civil szektor szereplőinek aktív bevonása a 

munkaerőpiaci kezdeményezések megvalósításába. 

6.1.1 Folyamatos vállalati és lakossági 

felmérési rendszer működtetése 

Intézkedés háttere: 

A munkaerőpiaci kereslet és kínálat hatékony összehangolásának elengedhetetlen feltétele a 

munkaerőpiaci szereplők folyamatos partnersége – együttműködése és információcseréje. Ennek 

részeként egyik oldalról tisztázni kell az elérhető potenciális munkaerő mennyiségét és ismérveit, a 

másik oldalról pedig meg kell határozni a vállalatok munkaerő igényét. Ehhez szükséges egy 

megfelelő csatorna, egy közvetítő közeg kialakítása.  

Az elérhető munkaerő és az elérhető álláshelyek összeegyeztetése egy folyamatos felmérési 

rendszeren keresztül valósulhat meg. Az oktatási és képzési rendszernek az oktatói gárda fejlesztése 

mellett a kibocsátási kapacitásában is fel kell készülnie a jövőbeli piaci igényekre: mivel az oktatási 

rendszer vonatkozó fejlesztésének, átállásának hatása középtávon (3-5 év) még nem fog érdemben 

jelentkezni, pl. az újabb készségek tekintetében (ld. csoportmunka, prezentációs készség, 

problémamegoldás), ezért olyan képzési formákat és kereteket kell teremteni, melyek a jelentkező 

igényeket rövidebb idő alatt is kiszolgálják. Ennek egyben előfeltétele, hogy a vállalatok ne csak a 

jelenlegi, illetve rövidtávú munkaerőigényük nyilvántartását tartsák szem előtt, hanem – a 

lehetőségekhez képest – közép- és hosszú távon is határozzák meg keresletüket. Mindez mindkét 

fél számára optimálisabb helyzetet eredményezhet, mivel a tanulók az oktatási rendszerből kikerülve 

azonnal el tudnak helyezkedni, a vállalatok számára pedig adott lesz a megfelelő munkaerő.  

A felmérési rendszer kialakítása során a meglévő tudásbázist és felmérési tapasztalatokat 

mindenképpen figyelembe kell venni (pl. MKIK releváns felmérései), melyet a munkaerőpiaci 

szereplők igényei és az együttműködés alakulása alapján lehetséges továbbfejleszteni helyi szinten. 

A felmérési rendszer adatbázisa a célrendszer több eszközét támogatja, például a 

befektetésösztönzést is, ami az adatbázis naprakészen tartása esetén értékes segítséget nyújthat az 

érdeklődő befektetőknek a munkaerőpiac aktuális helyzetéről és trendjeiről. 

A szereplők közötti partnerség keretében a felmérési rendszeren alapuló folyamatos 

információáramlást rendszeres időközökben megrendezett egyeztetésekkel, HR kerekasztal 

egyeztetésekkel kell biztosítani. A szereplők közötti feladatmegosztásnál figyelembe kell venni az 
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eddigi kezdeményezéseket, illetve hogy minden szereplő azt tudja az együttműködéshez hozzátenni, 

amiben szakértő. A szereplőknek saját érdekeiken túlmenően a közös érdekeket kell előtérbe 

helyezniük a munkaerőpiaci problémák hatékony kezelése érdekében. Végül elengedhetetlen, hogy 

az egyeztetések mellett az adatbázis negyed- vagy legalább félévente szisztematikusan aktualizálva 

legyen, máskülönben nem tud naprakész, és ezáltal érdemben hasznosítható, információ adni sem 

a partnerségi szereplőknek, sem a potenciális befektetőknek. 

Az intézkedés megalapozza a foglalkoztatási stratégia működését és valamennyi intézkedés 

megvalósításának inputjául szolgál, így mindegyikhez közvetlenül kapcsolódik. 

Intézkedés bemutatása: 

• Cél: A rendszer egyrészt keretet teremt a munkaerőpiaci szereplők információcseréjére és 

együttműködésére, másrészt aktuális, átfogó és transzparens képet ad a debreceni 

munkaerőpiacról. 

• Intézkedés célmutatói: rendszeres egyeztetés a szereplők között; aktuális munkaerőpiaci 

információk rendelkezésre állása, az adatbázis frissítése 

• Célcsoport: teljes munkaerőpiac 

• Elérhető eszközök:  
o TOP-6.8.2-15: Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén 

és várostérségében 

• Akciók: 

o Fenntartható munkaerőpiaci együttműködési rendszer 

o Átfogó debreceni lakossági és vállalkozási felmérés 

o Befektetői igények és előrejelzések, trendek vizsgálata és becsatornázása 

 

6.1.2 Munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása 

Intézkedés háttere:  

Az álláskeresők számára a foglalkoztatáshoz vezető út fontos lépése a munkaerőpiaci szolgáltatások 

igénybe vétele. A szolgáltatások keretében egyrészt teljes körű tájékoztatást kapnak az elérhető 

álláshelyekről és képzési lehetőségekről, másrészt egy szinttel mélyebben személyre szabott 

tanácsadás keretében megismerhetik a saját, egyéni továbblépési lehetőségeiket. A szolgáltatások 

kiterjedhetnek a munkaerőpiaci lehetőségek széles körű kommunikációjára rendezvények, fórumok, 

állásbörzék alkalmával.  

A tanácsadási szolgáltatások a célcsoportok speciális igényeihez alkalmazkodnak: 

- A fiatalok és pályakezdők számára komplex pályaválasztási és karriertanácsadási lehetőség 

biztosítása, ahol saját személyes képességeik, tudásuk és érdeklődésük egyedi felmérését 

követően érdemi tanácsot kaphatnak a jövőbeni karrierjükre vonatkozóan. A tanácsadás 

keretében egyben sor kerülhet a frissdiplomások körében gyakran megjelenő, túlzó 

elvárások kezelésére, valamint bizonyos esetekben komplex életvezetési tanácsadás 

nyújtására is sor kerülhet. 

o A helyzetfeltárás során egyben felmerült azon vizsgálat szükségessége, hogy a 

karriertanácsadási rendszert érdemes-e kiterjeszteni a korai képzés (általános 

iskola) időszakára is. Ebben az esetben egy olyan rendszer kidolgozása javasolt, 
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melyben a diákok számára, az ő fejlődésüket és előrelépésüket követve, rendszeres 

időközönként – pl. kétévente – részt vennének ilyen tanácsadási képzéseken. 

- A munkaerőpiaci szolgáltatások keretében nyújtott tanácsadási szolgáltatások szintén 

kulcsfontosságúak a további álláskeresők számára, különösen a hátrányos helyzetűek 

számára, ahol a tanácsadó az egyén felmérésén keresztül hozzá illő munkakör felé tudja 

terelni a jelentkezőt. 

- Szintén relevánsak a szolgáltatások a 30-50 éves, dolgozó korosztály számára a 

pályakorrekció, továbbképzés és átképzés tekintetében. 

 

A munkaerőpiaci szolgáltatások fő felelőse a Kormányhivatal, ugyanakkor a megvalósításban a DMJV, 

az Egyetem, a Tankerületi Központ, a Szakképzési Centrum, a civil szervezetek, az egyházak, 

valamint a szociális vállalkozások egyaránt részt vállalhatnak, célcsoport-specifikusan. 

A hasonló, specifikus célcsoportokra vonatkozó támogatásokra számos nemzetközi jó gyakorlat 

érhető el (pl. a zürichi Förderverein cocomo, a fiatalok és felnőttek szakmai integrációját segítő 

szakmai szervezet).  

A munkavállalókhoz hasonlóan a munkaadók számára is érdemes lehet tanácsadási szolgáltatások 

nyújtása, ahol a működő vállalkozások többek között a jogi és szabályozási kérdésekben, az elérhető 

támogatási források kapcsán, a helyi és nemzetközi piaci ismeretek megszerzésének módjában, a 

HR-kihívások kezelésében, és további, kapcsolódó témakörökben kaphatnak tájékoztatást. Ennek 

vizsgálata javasolt, különösen a jelenleg is elérhető támogatási rendszerek ismeretében.  

A tanácsadás eredményeként vélhetően több résztvevő közvetlenül a 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 intézkedések 

támogatásában részesül.  

Intézkedés bemutatása: 

• Cél: A munkaerő elhelyezkedésének támogatása munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával 

• Célmutató: Szolgáltatásokkal elért lakosság száma, szolgáltatásokkal elért vállalkozások 

száma 

• Célcsoport: Hátrányos helyzetűek, különösen a fiatalok és pályakezdők, elsődleges 

munkaerőpiacról kiszorultak, veszélyeztetett foglalkoztatottak 

• Elérhető eszközök:  
o TOP-6.8.2-15: Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén 

és várostérségében 

o EFOP-1.1.6-17 Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni 

foglalkoztatásának elősegítése 

o EFOP-3.1.10-16 Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések 

támogatása 

o EFOP-3.2.3-17 Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, 

kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs 

szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése 

o EFOP-3.2.5-17 Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák 

fejlesztése a köznevelés rendszerében 

o EFOP-3.4.4-16 A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és 

kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése 

a felsőoktatásban 

o GINOP-5.1.4-17 Tranzit-foglalkoztatási programok támogatása 
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• Akciók: 
o Pályaválasztás és Karriertanácsadás Központ 
o Munkahely Pont 

6.1.3 A civil szektor és a szociális 

foglalkoztatás szerepének erősítése  

Intézkedés háttere: 

Az állami oktatási és foglalkoztatási intézmények látóköréből kikerülő inaktív csoportok 

megszólítására az esetek többségében a civil szektor tud a leghatékonyabb lenni. Emiatt szükséges 

a civil szektor szerepének erősítése a hátrányos helyzetűek rekrutációja, a felkészítés és az 

utánkövetés során egyaránt. Az ügyfélközpontúság, az egy egyénre allokált idő mennyisége, a 

mentális felkészítés, a függetlenség, a rugalmasság és a tabuk nélküli tanácsadás mint a civil 

eszköztár kellékei képesek alternatívát kínálni az állami és a piaci szférából egyaránt kiszorult, 

motivációval nem rendelkező személyek számára. 

A civil szervezetek által nyújtott mentoring szolgáltatások közül kiemelhető az életvezetési 

tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, amely a legalapvetőbb aspektusokig nyúl vissza, ideértve az 

öltözködési, tisztálkodási tanácsoktól kezdve az önéletrajz írásában való segítségnyújtást is. 

A civil szervezetek által birtokolt tudás egyben kulcsfontosságú, hogy megjelenjen a munkaerőpiaci 

egyeztetéseken és fórumokon, így bevonásuk fontossága jelen intézkedésen belül külön hangsúlyt 

érdemel.  

A helyzetfeltárás során az alábbi, debreceni székhelyű, főként munkaerő-piaci tevékenységet folytató 

civil szervezeteket azonosítottuk e programhoz kapcsolódóan: 

- CSAT Egyesület 

- Lépéselőny közhasznú Egyesület 

- EU-Roma Országos Egyesület 

- OKIDE 

- Ceipes Hungary Egyesület 

- BIT Egyesület 

- RÉS Egyesület 

Mindemellett a civil szervezetek közreműködéséhez is köthető szociális foglalkoztatás azon 

célcsoportok számára nyújthat megoldást, akik egészségügyi, mentális helyzetükből fakadóan nem 

alkalmasak munkavégzésre az elsődleges munkaerőpiacon. Az álláshelyek létrehozását érdemes 

közvetve (mentoring) és közvetlenül (bérjellegű támogatások) egyaránt támogatni. A programba 

bevont személyek sikeres, hosszú távú foglalkoztatásához fontos a védett foglalkoztatás bevezetése. 

Az egyház hasonlóképp fontos szerepet tölthet be itt.  

Az intézkedés más célcsoportfókusszal rendelkezik, de kapcsolódik közvetlenül a 3.1 intézkedéshez, 

tekintettel a hasonló megvalósítási eszközre (bérjellegű támogatások). 
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Intézkedés bemutatása: 

• Cél: Jussanak érdemi szerephez a munkaerőpiac ökoszisztémájában azok, akik a 

leszakadókhoz a legközelebb állnak 

• Célmutató: szerephez jutó civil szervezetek, egyházak és szociális vállalkozások száma; 

bevont lakosság száma; szociálisan foglalkoztatottak száma 

• Célcsoport: hátrányos helyzetűek, munkaerőpiacról kiszorultak, megváltozott 

munkaképességű személyek, egészségügyi-mentális hátránnyal rendelkező személyek 

• Elérhető eszközök:  
o TOP-6.8.2-15: Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén 

és várostérségében 

o EFOP-1.11.1-17 Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a 

leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit 

szervezetek és vállalkozások együttműködése révén 

o GINOP-5.1.3-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 

o GINOP-5.1.4-17 Tranzit-foglalkoztatási programok támogatása 

o GINOP-5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak 

támogatása 

o OFA Nonprofit Kft. Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező, a 

közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek 

• Akciók: 
o Civilek által nyújtott mentortámogatások 
o Civil szektor és egyházak bevonása a toborzásba 
o Szociális foglalkoztatási program kidolgozása 
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6.2 Munkaerő piacorientált fejlesztése 

A munkaerő piacorientált fejlesztése specifikus cél foglalja magába a munkavállalók fejlesztésére 

irányuló programokat: azaz mindazon tevékenységeket, amelyek a munkavállalók személyes 

képességeinek és készségeinek fejlesztését szolgálják. A fejlesztéshez tartoznak elsősorban az 

alacsony végzettségűek motivációs programjai, valamint a képzési és képesítése programok.  

6.2.1 Munkaerőpiaci motivációt célzó 

programok 

Intézkedés háttere:  

A helyzetfeltárás egyértelműen megállapította, hogy a betanított munkások elérhetőségének egyik 

legnagyobb kihívása a szereplők motiválatlansága; a motiváció hiánya kiemelten érinti az inaktív 

csoportokat, ami megnehezíti megszólításukat.  

A célcsoportok megszólítására és mozgósítására célzott kampányok elindítására kerül sor. A 

kampányok kialakítására médiapiaci szakértők bevonásával kerül sor, és olyan csatornákat 

alkalmaznának, amelyek az adott célcsoportot (pl. 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők, 

30-50 éves nyugdíjasok, lemorzsolódott fiatalok, egyéb tartósan inaktívak) a legjobban megszólítják. 

Fontos szerephez juthat a televíziós média, mivel a célcsoport elérhetősége más médiumon keresztül 

korlátozott.  

A kampányok során a hangsúlynak a pozitív példák bemutatására, a szakmaszerzés presztízsének 

növelésére és a világosan megrajzolható karrier utak felvázolására kell fókuszálnia. Fontos, hogy a 

szereplők elé egy olyan célképet tárjon, ami kézzelfoghatóvá teszi számára a munkavállaláson 

keresztül elérhető alternatívákat. A kampány során egyben érdemes olyan hiányszakmákra 

koncentrálni, ahol nagyobb a kitörési lehetőség, és/vagy eleve több a munkalehetőség. Az egyes 

szakmák vonzóképességének erősítése érdekében biztosítani kell, hogy folyamatosan rendelkezésre 

álljon részletes bemutatásuk, ismertetőjük. 

Intézkedés bemutatása: 

• Cél: Az inaktívak és hátrányos helyzetűek körében a munkaerőpiaci motiváció felkeltése, 

visszavezetés a munkaerőpiacra 

• Célmutató: munkaerőpiacra visszatért inaktívak száma, programban részt vevők száma 

• Célcsoport: inaktívak, elsődleges munkaerőpiacon nem jelenlevők, alacsony végzettségűek, 

közfoglalkoztatottak 

• Elérhető eszközök: 
o TOP-6.8.2-15: Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén 

és várostérségében  

o EFOP-1.1.7-17 Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának 

segítése helyi eszközökkel 

• Akciók: 
o Célzott kampányok a kiválasztott célcsoportok mozgósítására 
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6.2.2 Munkaerő készségfejlesztési programok 

Intézkedés háttere:  

A munkavállalók és a munkáltatók számára egyaránt fontos, hogy a munkavállalók rendelkezzenek 

az adott munka elvégzéséhez szükséges készségekkel. E készségek bizonyos részét az oktatási 

rendszer is fejleszti (pl. nyelvtudás, informatika), azonban a rendelkezésre álló eszközök szűkössége 

miatt nem minden tanulónál azonos hatékonysággal. A készségek egy másik csoportja (pl. 

kommunikáció, problémamegoldás, időgazdálkodás, érveléstechnika, stb.) általában nem szerepel 

az alap- és középfokú oktatás tanrendjében, ugyanakkor a munkaerőpiaci érvényesüléshez 

fokozottan szükség van rájuk. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának elősegítése érdekében 

ezért külön hangsúlyt kell fektetni a megfelelő készségek, „soft skill”-ek elsajátítására. 

A kommunikációs, problémamegoldó, időgazdálkodási és hasonló soft skillek (alap-, 

kulcskompetenciák) fejlesztésére különösen szükség van a 8 osztálynál magasabb végzettséggel 

nem rendelkezők körében, akiknek a munkaerőpiaci beilleszkedését nagymértékben segítheti e 

kompetenciák elsajátítása. 

A munkavállalók és munkakeresők informatikai ismereteinek folyamatos bővítése képzettségi 

szinttől, nemtől és kortól függetlenül alapszintű elvárássá vált napjainkra. A digitalizáció miatt ma 

már egyre kevesebb az az állás, ahol ne lenne szükséges ez a tudás. A jövő gazdasági trendjeihez 

való alkalmazkodás érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni az informatikai képzés fejlesztésére.  

A munkavállalók és munkakeresők nyelvtudása gyakorlati irányban fejlesztendő. A munkavállalók 

önbevalláson alapuló vagy nyelvvizsgával igazolt tudása gyakran nem tükrözi megfelelő mértékben 

azon készségüket, hogy munkahelyi szituációban hogyan tudják alkalmazni nyelvtudásukat. Olyan 

célzott nyelvi képzések indítására van szükség, amelyek a lexikális (nyelvvizsgára felkészítő) tudás 

mellett a résztvevők számára gyakorlati nyelvtudást is nyújtanak. Elsősorban a szolgáltató központok 

nem is csak egy, hanem két idegen nyelv ismeretét megkövetelik; melyek közül nem is minden 

esetben az angol az első nyelv.  

A felmerült piaci igények alapján azon képzések valósíthatóak meg, melyek szerepelnek a képzési 

jegyzékben. 

Intézkedés bemutatása: 

• Cél: A munkaerő készségeinek („skilljeinek”) fejlesztése 

• Célmutató: programba bevont és a megszerzett tudást aktívan hasznosító személyek köre 

• Célcsoport: teljes munkaerőpiac 

• Elérhető eszközök:  
o TOP-6.8.2-15: Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén 

és várostérségében 

• Akciók: 
o Alacsony végzettségűek készségfejlesztését támogató programok 
o Gyakorlati nyelvtudást adó képzések 
o Informatikai képzések 
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6.2.3 Szakképesítési és szakképzési programok 

Intézkedés háttere:  

A közelmúltban a szakképzési rendszer jelentősen átalakult, reagálva a folyamatos 

szakemberhiányra és a szakképzettek valós tudásával szembeni kritikákra. A új szakképzési rendszer 

célja egy rugalmas, a foglalkoztathatóságot elősegítő, a gazdasági igényeknek megfelelő szakképzési 

és felnőttképzési rendszer létrehozása.  

A helyi szereplők egybehangzó véleménye alapján szükség van a szakképzés presztízsének 

visszaállítására, a tévhitek megcáfolására. A lakosság számára igazolni kell, hogy a szakképzés 

használható, gyakorlati tudást nyújt, amely biztos elhelyezkedéshez vezet a munkaerőpiacon és 

belátható karrierutat kínál.  

A képzési rendszer vonatkozásában kulcsfontosságú a rugalmasságának megteremtése, hogy tudjon 

reagálni a munkaerőpiaci környezetre. Ehhez szükség van a vállalkozások és a képzési rendszer 

szereplői közötti folyamatos egyeztetésre, együttműködésre, amelyet az 1.1-es intézkedésben 

megvalósított felmérési rendszer is támogat.  

A képzési programok tekintetében elvárás, hogy a gyakorlatra helyeződjön a hangsúly az elméleti 

oktatás ellenében a meglévő felszerelések és tanműhelyek kapacitásainak kihasználásával. A 

vállalkozásoknak gyakran van szükségük kombinált képzésekre is, ennek megfelelően ezeket 

nagyobb mértékben kel bevonni a képzési jegyzékbe. 

A stratégia keretein belül támogatott felnőttképzési programok egyben lehetőséget nyújtanak a 30-

40 évesek számára az átképzésre, a szakmaváltásra. Ebben a jövőben a jelenleginél nagyobb 

szerepet kaphatnak a Szakképzési Centrumok, valamint a piaci felnőttképző intézmények.  

Érdemes megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a vállalatok számára rendelkezésre álljon egy 

forráskeret képzések megvalósítására, melynek felhasználásával a teljes képzési folyamatot 

végigvezethetik a képzés tervezésétől, a tananyag összeállításán keresztül a megvalósításig. 

Intézkedés bemutatása: 

• Cél: A munkaerőpiaci hiányszakmákban, gyakorlati tudású fókusszal képzett munkaerő 

• Célmutató: programba bevont és a megszerzett tudást aktívan hasznosító személyek köre 

• Célcsoport: teljes munkaerőpiac és inaktívak 

• Elérhető eszközök:  
TOP-6.8.2-15: Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén 

és várostérségében 

• Akciók: 
o Munkaerő-igényekhez illeszkedő, specifikus szakképzési programok 
o Munkahelyi pozícióhoz kötött átképzési és szakmaváltási képzések 
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6.2.4 Egyetemi és kutatói programok 

Intézkedés háttere:  

A Debreceni Egyetemen végzettek száma és tudása jellemzően megfelel a munkáltatók számára. A 

nagyobb foglalkoztatók jó kapcsolatot ápolnak az egyetemmel, közös programokat indítanak, részt 

vesznek az egyetemi oktatásban. Néhány esetben ugyanakkor felmerül a munkaadók részéről, hogy 

a végzősök összességében rendelkeznek-e megfelelő motivációval, megfelelő készségekkel, 

megfelelő gyakorlati ismeretekkel, illetve megfelelő nyelvtudással. Ebből kifolyólag a munkaadók 

nyitottak a gyakorlati képzésben való részvételre. Ez jelentheti például kurzusok, órák megtartását, 

gyakorlati bemutatók, gyár- illetve laborlátogatások rendezését. A programok egyúttal lehetőséget 

adnak a munkáltatóknak a tehetségek korai felismerésére. 

Az egyetemi oktatás eredményességének és hatékonyságának további javítása érdekében lehetővé 

kell tenni a kompetenciafejlesztés megjelenését a lehető legtöbb képzésben, ideértve többek között 

a nyelvi, a kommunikációs, az időgazdálkodási, és a priorizálási készségek fejlesztését. Törekedni 

kell arra, hogy minél több szakon legyen kötelező szakmai gyakorlat egyetemen kívüli 

munkakörnyezetben, vállalkozásoknál – ezzel a hallgatók már tanulmányaik alatt érdemben 

bővíthetnék tapasztalataikat, a munkaadók pedig kiválaszthatnák a magukhoz illő hallgatókat 

jövőbeni munkavállalónak.  

A munkaerőpiacon jelentkező hiányszakmák, valamint az egyetemi oktatás tevékenységének 

fókuszát képező területek támogatása céljából ösztöndíjprogramok kerülnek kidolgozásra és 

támogatásra, melyek az érintett területek vonatkozásában világos módszertanon alapulnak (így pl. 

felhasználják az 1.1 intézkedés által létrehozott felmérési rendszer eredményeit). 

A helyzetfeltárás során egyben megállapítást nyert, hogy az Egyetem és a vállalkozások 

együttműködésének további fejlesztésére a középvállalkozások tekintetében érezhetőek további 

lehetőségek.  

Intézkedés bemutatása: 

• Cél: Magasan képzett, kiváló kompetenciákkal rendelkező frissdiplomások megjelenése a 

munkaerőpiacon 

• Célmutató: programba bevont hallgatók létszáma 

• Célcsoport: jelenlegi és jövőbeni egyetemisták 

• Elérhető eszközök:  
o TOP-6.8.2-15: Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén 

és várostérségében 

o EFOP-3.5.2-17 Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és 

oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén valamint a 

mérnökpedagógia és a szakmai tanári szakok esetében 

• Akciók: 
o Curriculum kompetencia- és motiváció-szempontú továbbfejlesztése 
o Ösztöndíjprogramok támogatása a hiányszakmákban és a fókuszterületeken 
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6.3 Közvetlen foglalkoztatásösztönzés 

A közvetlen foglalkoztatásösztönzés specifikus cél alá tartoznak azok a programok, melyek 

kifejezetten a foglalkoztatásra koncentrálnak: így itt találhatóak a bérjellegű támogatásokkal és az 

önfoglalkoztatással megvalósított kezdeményezések, melyek specifikus célcsoportok konkrét 

alkalmazását tudják hatékonyan támogatni. Szintén ehhez a specifikus célhoz tartoznak ezzel 

párhuzamosan a munkahelyteremtési célú befektetésösztönzési intézkedések.  

6.3.1 Célcsoportok foglalkoztatásához 

kapcsolódó támogatások 

Intézkedés háttere: 

A Paktum Program helyzetfeltáró tanulmánya azonosított több foglalkoztatás bővítés szempontjából 

fontos célcsoportot Debrecenben – pl. a 30-50 éves nyugdíjasokat –, akiknek munkaerőpiaci 

visszavezetését célzott támogatásokkal lehetne hatékonyan ösztönözni. Ezt a célcsoportkutatást, 

kiegészítve a későbbiekben az 1.1. intézkedés által elkészített munkaerőpiaci elemzésekkel, célzott 

bérjellegű támogatási akciókat lehet indítani, melyek hatékonyan tudják támogatni a célcsoport 

foglalkoztatását. A hagyományos hátrányos helyzetű célcsoportokon túl jelen intézkedés által 

támogathatóak a pályakezdő frissdiplomások is, akik bérjellegű támogatás segítségével el tudnak 

helyezkedni A női munkavállalók számára – akik népességarányosan kevesebben vannak jelen a 

munkaerőpiacon, mint a férfiak – egyes iparágakban, így a könnyűiparban, textiliparban nagyobb 

arányban azonosíthatóak munkalehetőségek. A célcsoportok foglalkoztatásának bérjellegű 

támogatását követően a foglalkoztatóknak kötelező továbbfoglalkoztatást kell vállalniuk, ami segíti 

a célcsoportok munkaerőpiaci integrációját.  

Intézkedés bemutatása: 

• Cél: Foglalkoztatás növelése úgy, hogy a bérjellegű támogatásban részesülő munkavállalók 

hosszú távon is az adott cég állományában maradnak 

• Célmutató: programba bevont és azt követően tartósan elhelyezkedett munkaerő létszáma 

• Célcsoport: hátrányos helyzetűek*, inaktívak, közfoglalkoztatottak, később meghatározott 

egyéb célcsoportok, friss diplomások 
• Elérhető eszközök: 

o TOP-6.8.2-15: Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén 

és várostérségében 

o EFOP-1.1.6-17: Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni 

foglalkoztatásának elősegítése 

o EFOP-1.1.7-17: Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának 

segítése helyi eszközökkel 

o GINOP-5.2.4-16: Gyakornoki program pályakezdők támogatására 

• Akciók:  
o Célcsoportok foglalkoztatásának ösztönzése bérjellegű támogatásokkal 
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6.3.2 Atipikus foglalkoztatáshoz kapcsolódó 

támogatások 

Intézkedés háttere: 

A célcsoportok foglalkoztatásának elősegítését az atipikus foglalkoztatási formák tudatosításával és 

támogatásával lehet elősegíteni. Bizonyos hátrányos helyzetű csoportok, mint például a GYES-GYED-

ről visszatérők, gyermeket egyedül nevelők, megváltozott munkaképességű személyek sokszor 

alkalmasak a munkavégzésre és szándékukban is áll munkát találni, azonban saját fizikai vagy a 

munkáltatók szemléletbeli akadályai miatt nem alkalmazzák őket. Jelenleg az atipikus foglalkoztatási 

formák korlátozottan érhetőek el a debreceni vállalatoknál, elsősorban az adott iparág adottságai 

mentén (így az adminisztrációs és irodai munkák esetén egyre elterjedtebb e forma, a termelési 

szektorban a folyamatok műszakok szerinti szervezése miatt kevésbé).  

Az atipikus foglalkoztatás széles megoldási lehetőségeket kínál – mint például a részmunkaidő, a 

rugalmas munkaidő, a távmunka, illetve az önfoglalkoztatás – melyek megoldást jelenthetnek a 

jelzett célcsoportok foglalkoztatására. Ezeket fontos, hogy ismerjék is a vállalkozások, munkaadók, 

hogy ezirányú kínálatuk érdemben bővülhessen. E törekvéseket egyben fontos összehangolni a már 

elérhető, kapcsolódó eszközökkel, pl. az uniós források által támogatott beavatkozásokkal. Az 

atipikus foglalkoztatási formák elterjedését ösztönző bérjellegű támogatások esetén a foglalkoztatók 

vállalják, hogy hozzájárulnak az adott személyek felvételéhez és elköteleződnek a támogatás 

megszűntetése utáni továbbfoglalkoztatásra is.  

A női munkavállalók mint célcsoport esetén a GYED extra egy jó ösztönző eszköze a munkaerőpiaci 

visszavezetésnek, akár atipikus foglalkoztatási formában. Ugyanakkor fontos figyelembe venni 

bölcsődei és óvodai kapacitás fejlesztését is a célcsoport támogatásakor (ld. 4.3 intézkedés). 

Intézkedés bemutatása: 

• Cél: atipikus foglalkoztatási formák elterjedése  
• Célmutató: programba bevont és azt követően tartósan, atipikus formában elhelyezkedett 

munkaerő létszáma 

• Célcsoport: GYES-GYED-ről visszatérők, gyermeket egyedül nevelők, tartós 

munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek  

• Elérhető eszközök: 

o TOP-6.8.2-15: Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén 

és várostérségében 

• Akciók: 
o Atipikus foglalkoztatás ösztönzése bérjellegű támogatásokkal 

 

6.3.3 Vállalkozóvá válás támogatása 

Intézkedés háttere: 

A foglalkoztatottság növelése érdekében nem csak a meglévő vállalkozások kapacitásának növelése 

a cél, hanem a vállalkozások számának növelése, melynek eszköze a vállalkozásalapítás 
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ösztönzésére a jelenlegi városi és uniós fejlesztési programokkal összehangoltan indítandó komplex 

program.  

A vállalkozásalapítás ösztönzésének egyik kulcsa a szemléletformálás, miszerint a debreceniek egy 

vállalkozás alapításában ne kockázatot, hanem lehetőséget lássanak, és a nem azonnali sikert ne 

kudarcként éljék meg. Városszintű prioritás, hogy ne minden tehetséges fiatal alkalmazottként 

helyezkedjen el, hanem az egyetemen, képzéseken megszerzett tudást kamatoztatva, saját ötletből 

kiindulva egy újabb gazdasági egységet, vállalkozást hozzon létre. Vállalkozóvá válást támogató 

képzések segítségével a fiatalok, illetve más célcsoportok számára tudatosítani kell vállalkozási 

lehetőséget.  

A fiatalok mellett más generációk vállalkozásalapítási törekvéseit is támogatni kell. Jó 

kezdeményezés lehet az építőipar, ahol vállalkozói formát választva alvállalkozóként akár több 

fővállalkozónak is be tudnak dolgozni. 

Egy komplex vállalkozóvá válási program segítségével, a Paktum Program által támogatott 

képzések4 keretében, a képzésbe aktívan bevonásra kerülhetnek helyi vállalkozók, akik saját 

tapasztalataikat első kézből, életközelből tudják átadni. Az életszerű oktatás velejárója, hogy nem 

modulszerű az oktatás, hanem valós problémák kezelését ismerhetik meg a résztvevők, például arra 

az esetre is felkészülve, ha a vállalkozás ötlete nem lesz sikeres és orientációváltásra van szükség.  

A komplex vállalkozóvá válási programot a képzések mellett kiegészíti az önfoglalkoztatási 

bértámogatás a vállalkozás indulását követő első 6 hónapban. A bértámogatással az egyszemélyes 

vállalkozások elindítása is elérhető, amely számos célcsoport foglalkoztatását elősegíti, mint például 

a GYES-GYED-ről visszatérők, gyermeket egyedül nevelők, akik otthonról is tudnak vállalkozni, 

munkát végezni.  

A program fontos eleme az induló vállalkozások hálózatosodásának aktív támogatása, ahol 

egymással meg tudják osztani a hétköznapi, tankönyvből nehezen megismerhető kihívások kezelést. 

Ennek megfelelően bevonásra kerül a debreceni startup ökoszisztéma is. Mindez ráadásul párosul a 

városban elérhető inkubációs szolgáltatásokkal, ami kulcsfontosságú az új vállalatok számára pl. az 

induló fázisban a bevallási időszak teendőinek segítésével, vagy az üzleti tervek folyamatos 

felülvizsgálatának segítésével. Lényeges azonban e támogató feltételek és elemek széles körben 

történő és teljes körű kommunikációja a potenciális vállalkozók számára, mert nem kizárt, hogy az 

érdeklődők nagy száma nem tud a vállalkozóvá válás valamennyi, lehetséges támogató eszközéről. 

Intézkedés bemutatása 

• Cél: Vállalkozói formai népszerűsítése közvetlen és közvetett eszközökkel, ezzel startup 

vállalkozói környezet kialakulásának ösztönzése 
• Célmutató: program által támogatott új vállalkozások száma 

• Célcsoport: 30 év alatti pályakezdő fiatalok, korábban saját vállalkozással nem rendelkezők 

• Elérhető és összehangolandó eszközök: 

o TOP-6.8.2-15: Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén 

és várostérségében 

                                                
4 A Paktum Program feltételeinek megfelelően kialakított képzések 
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o GINOP-5.1.9-17: Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése - képzés 

és mentorálás 

o GINOP-5.1.10-17: Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása 

o GINOP-5.2.3-16: Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek 

támogatása 

o GINOP-5.2.7-17: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása 

o GINOP-2.1.5-15: Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) 

o TOP-6.1.2-16: Inkubátorházak fejlesztése 

o GINOP-8.8.1-17: Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram 

o OFA Nonprofit Kft.: Lépj piacra! 

• Akciók: 
o Komplex vállalkozóvá válási program 

 

6.3.4 Befektetésösztönzés és 

vállalkozásfejlesztés 

Intézkedés háttere: 

A befektetésösztönzési tevékenység révén juttathatók el a befektetői célcsoportokhoz a város által 

kínált befektetési lehetőségek, ajánlatok, kedvezmények, lehetőségek, melyek birtokában a 

potenciális beruházók nagyobb eséllyel döntenek a városban való letelepedés mellett. 

Elengedhetetlen feltétel, hogy befektetői szándékok és a város befektetést segítő tevékenységei 

összhangban legyenek egymással, ezért ezt stratégiai szinten is szükséges kialakítani. 

Debrecen városának befektetésösztönzési feladatköre öt egymástól módszereiben jól elkülöníthető 

elemből tevődik össze:  

1. a város befektetővonzó képességének erősítése; 

2. a befektetői érdeklődés felkeltése, a tulajdonképpeni befektetői várospromóció; 

3. az érdeklődő befektetők kiszolgálása, a befektetői tárgyalások lebonyolítása; 

4. befektetések utánkövetése; 

5. újrabefektetés segítése. 

A befektetői várospromóció akkor tud hatékonyan működni, ha a jól beazonosított befektetői 

célcsoport számára hatékonyan képes Debrecen mint befektetési célterület megjelenni. A 

befektetésösztönzési tevékenység keretében tervezett feladatok az alábbiak: 

- felmérések, adatbázisok; 

- kommunikációs tevékenység; 

- rendezvények. 

A vállalkozásfejlesztési tevékenység célja a helyi vállalkozások fejlesztése, versenyképességének 

növelése. Gazdasági növekedés és versenyképesség javulás nem elképzelhető a foglalkoztatotti 

létszám, a munkaerő minőség és az életszínvonal emelkedése nélkül. Számos KKV célja a humán 

kapacitásának fejlesztése, amire saját erőforrás hiányában nem képesek. További kihívást jelent az 

a tendencia, hogy nem áll a munkaadók rendelkezésre megfelelő számú és minőségű munkavállaló, 

miközben jelentős a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak aránya. A megvalósítás során különös 

figyelemmel kell lenni a további elérhető támogatási eszközök bevonására és összehagolására, 

különösen az uniós források vonatkozásában.  



   

36 

 

A fent leírtakkal kapcsolatosan az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük: 

- vállalkozói tanácsadás; 

- információs füzet; 

- felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítése. 

Intézkedés bemutatása 

• Cél: Magas hozzáadott értékű munkahelyek számának bővítése Debrecenben 

• Célmutató: új befektetések és meglévő vállalatok fejlesztései által teremtett új 

munkahelyek száma 

• Célcsoport: Debrecenbe befektető vállalatok, Debrecenben jelen lévő vállalatok 

• Elérhető eszközök: 

o TOP-6.8.2-15: Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén 

és várostérségében 

o GINOP-1.2.4-16: Ipari parkok fejlesztése 

o GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált 

hiteltermékkel 

o EKD támogatások 

o Fejlesztési adókedvezmény 

o Képzési támogatás és tanműhely-támogatás 

o Helyi iparűzési és K+F adókedvezmény 

• Akciók: 
o Befektetői ajánlatcsomag 
o Befektetői események 
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6.4 Munkaerőpiaci kihívások kezelését 

támogató környezet  

A munkaerőpiaci kihívások kezelését támogató környezet specifikus célon belül találhatóak azok a 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó intézkedések, melyek kiegészítik a korábbi intézkedéseket, 

hozzájárulva ahhoz, hogy azok elérhessék a céljukat. E specifikus célon belül több olyan akció is 

körvonalazódik, amely túlmutat a Paktum Program keretein.  

6.4.1 Közlekedés támogatása 

Intézkedés háttere: 

A közlekedési fejlesztések bevonása a foglalkoztatáspolitikai célok közé több aspektusból releváns. 

Egyrészről a közlekedés közvetlen támogatását jelenti, tehát utazási költségek támogatását a 

Paktum Programon keresztül.  

Emellett sokszor a közlekedési lehetőségek léteznek a lakóhelyek és a potenciális munkahelyek 

között, azonban a távolsági busz és / vagy vonatmenetrendek, vagy nincsenek összehangolva, vagy 

a járművek olyan ritkán közlekednek, hogy nem megoldható a több műszakos munkavégzés 

tömegközlekedési eszközökkel.  

Az alacsonyabb végzettséget igénylő munkakörökön kívül a pályakezdők, vagy kismamák számára 

is növelheti a foglalkoztatási hajlandóságot, ha a közlekedés-utazás hatékony, időkímélő módon 

megszervezhető.  

Intézkedés bemutatása 

• Cél: A mobilitás ne jelentsen munkaerőpiaci gátat Debrecenben 

• Célmutató: integrált járatmenetrend  

• Célcsoport: Teljes munkaerőpiac 

• Elérhető eszközök: 

o TOP-6.8.2-15: Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén 

és várostérségében 

o TOP-6.1.5-16: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 

közlekedés-fejlesztés 

• Akciók: 
o Közvetlen közlekedési támogatások 

 

6.4.2 Lakhatás támogatása 

Intézkedés háttere: 

A foglalkoztatás növelése érdekében nem csak a debrecenieket kell megszólítani, hanem az ország 

egészét, illetve a határon túl élőket is. A Helyzetfeltárás adataira támaszkodva megállapítható, hogy 

Debrecenben az ingatlanárak érdemben magasabbak, mint a többi kelet-magyarországi városban: 
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az elmúlt időszakban 2015 óta 19,1%-kal növekedett a négyzetméterár, 234 ezerről 278,5 ezerre, 

ezzel megközelítve az országos átlagot. Ennek tükrében a lakhatás támogatása igazolt cél. 

Ehhez kapcsolódóan indokolt egy bérlakásprogram elindítása. A program – adott esetben 

vállalkozások közvetlen bevonásával – egyszerre biztosítaná a „dolgozói apartmanok” elérhetőségét, 

valamint a Debrecenen kívülről, adott esetben külföldről érkezett szakmunkások, illetve 

egyetemisták számára is vonzó lakhatási lehetőséget biztosítana. A bérlakásprogramban 

végrehajtott fejlesztésekhez helybeni szociális és humán infrastruktúra fejlesztések (pl. óvoda, 

orvosi rendelő) is párosulnának. 

Szintén indokolt egy, a Debrecenen kívülről érkezett fiatalok – középiskolások, szakképzésbe 

csatlakozók, ill. egyetemisták – számára megfelelő lakhatást biztosító kollégiumfejlesztési program 

elindítása is. A hosszú távú megoldást nyújtó befektetés elsősorban a 14-23 éves korosztályt célozza 

meg. Egy színvonalas kollégiumi ellátással a magas minőségű oktatási intézmények és az egyetem 

még vonzóbbá válhatnak a kívülről érkezők számára.  

Intézkedés bemutatása 

• Cél: A lakhatás ne jelentsen munkaerőpiaci gátat Debrecenben 

• Célmutató: programon keresztül támogatott lakáshoz jutók száma 

• Célcsoport: teljes munkaerőpiac 

• Elérhető eszközök: 

o Városfejlesztési források 

o Egyetemi fejlesztési források 

• Akciók: 
o Bérlakásprogram 

o Kollégiumfejlesztési program 

 

6.4.3 Szociális és humán infrastruktúra 

szolgáltatások támogatása 

Intézkedés háttere: 

Debrecen tervezett lakosságnövekedéséhez, a családosok, illetve családalapítás előtt állók 

szemszögéből egy város vonzerejéhez hozzátartozik, hogy milyen az ott elérhető szociális és 

humáninfrastruktúra, azaz az egészségügyi, illetve az alapfokú nevelési és oktatási intézmények 

kapacitása. Ha a kisgyermekek számára biztosított a bölcsődei, óvodai ellátás, akkor a szülők 

hamarabb és hatékonyabban tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon és élhetőbbnek fogják érezni 

a várost. A Helyzetfeltárás adataira támaszkodva, a debreceni bölcsődék kihasználtságának 

vizsgálatakor megfigyelhető, hogy 2010-2015 közötti időszakban a bölcsődék átlagos kihasználtsága 

100,3% volt. 

Az intézmények mennyiségi és minőségi fejlesztése mellett a kapacitás rendelkezésre állásáról való 

információk gyűjtése, kezelése (lásd 1.1) is hozzájárul ahhoz, hogy a lakosok minőségi 

szolgáltatásokhoz juthassanak. A szűkös bölcsődei kapacitásoknál megoldás lehet a családi napközik 
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egyre nagyobb számban való elérhetősége, azonban az anyagi megfontolások miatt éppen a 

hátrányos helyzetűek számára kevésbé jelentenek reális alternatívát. 

A foglalkoztatási stratégia és a Paktum Program aktívan támogatja a kapcsolódó fejlesztési 

programokat. 

Intézkedés bemutatása 

• Cél: a bölcsődei-óvodai, iskolai és egészségügyi intézmények elérhetősége ne jelentsen 

munkaerőpiaci korlátot Debrecenben 

• Célmutató: legalább 10%-os betölthető kapacitás a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban 

• Célcsoport: teljes munkaerőpiac 

• Elérhető eszközök: 

o GINOP-5.3.8-17: Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása 

o TOP-6.2.1-16: Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztése 

• Akciók: 
o Alapfokú oktatás infrastruktúráját fejlesztő programok 

o Állami bölcsőde-óvoda-kapacitásfejlesztési programok 

o Vállalati bölcsőde-óvoda-kapacitásfejlesztési programok 

 

6.4.4 Elvárás-menedzsment és 

szemléletformálás 

Intézkedés háttere: 

Az egészséges munkaerőpiaci egyensúly megteremtése érdekében nem csak konkrét 

munkahelyteremtési eszközökre van szükség, hanem komplex szemléletformálásra is. A 

szemléletformálás mind a munkáltatói mind a munkavállalói oldalra ki kell, hogy terjedjen.  

A munkaadók felé kiemelt fontosságú annak tudatosítása, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalók 

foglalkoztatásával nem csökken a sikerességük vagy a profitjuk. Emellett a szakmunkások kapcsán 

a felfelé ható szívó hatás érvényesítése a cél, tehát ha egy szakmunkás kiemelkedően teljesít, akkor 

a munkaadója támogassa az előléptetését, továbbképzését. Ezen kívül a munkaadóknak el kellene 

sajátítani azt a gondolkodást, miszerint ne csak a jelen munkaerőpiaci igényeit kommunikálja, 

hanem gondolja át, hogy 2-3-5 év múlva milyen munkaerőre lesz szüksége és a munkáltatói 

igényeket csatornázza be a párbeszédek során. 

Másik oldalról a munkavállalók szemléletformálást már az általános iskolákban kell elkezdeni, ahol a 

gyerekek és szüleik komplex szemléletformáló program segítségével megismerkedhetnek a szakma 

és szakmunkás lét értékével. Az iskolai kereteken belül a képzési helyek, a vállalkozások és a szakma 

képviselői tartanának előadást, bemutatót, szakkört. Emellett pályaorientáció és helyi pozitív példák 

bemutatásával a gyerekek szemléletmódja alakítható. Ide sorolhatók azok a kezdeményezések is, 

amikor civil szervezetek viszik el az iskolásokat gyárakba a szakmák megismertetése céljából, 

azonban sok esetben az iskolák ellenállása gátló tényező, ezért a szemléletformálásnak az oktatási 

intézményekre, pedagógusokra is ki kell terjedni.  
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A diákok szemléletformáláson kívül a tartósan munkanélküli, alacsony képzettségű csoportok elérése 

is cél, valamint annak tudatosítása, hogy az alkalmi munkákkal szemben teljes munkaidőben 

helyezkedjenek el biztos fizetésért (kapcsolódik a 2.1 intézkedéshez). 

Intézkedés bemutatása 

• Cél: a lakossági és vállalkozói szemléletmód formálása  

• Célmutató: 1.1 felmérésen belül igazolt legyen az intézkedés eredménye 

• Célcsoport: beavatkozásonként kerül meghatározásra (diákok, vállalkozók, 

veszélyeztetettek, stb.) 

• Elérhető eszközök: 

o TOP-6.8.2-15: Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén 

és várostérségében 

o EFOP-3.2.3-17: Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, 

kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs 

szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése 

o EFOP-3.2.5-17: Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák 

fejlesztése a köznevelés rendszerében 

• Akciók: 
o Iskolások komplex szemléletformálására irányuló program 

o Vállalkozások szemléletformálására irányuló program 
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7. Célrendszer illeszkedése 

a magasabb szintű 

célokhoz 

Jelen debreceni foglalkoztatási stratégia illeszkedésének vizsgálatát a magasabb szintű 

célrendszerekkel az alábbi négy dokumentum vonatkozásában elemeztük: 

• Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája 

• A 2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozó Partnerségi megállapodás 

• A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseit megalapozó 

szakpolitikai stratégia 

• Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2014-2020  

 

Ezek azok a dokumentumok, amelyek a jelen fejlesztési időszakra vonatkozóan prioritásokat, célokat 

és elvárt eredményeket határoznak meg, többek között a foglalkoztatás területén. Az elemzés a 

legmagasabb szintű kapcsolódó dokumentummal indul, és a városi stratégiával zárul. A következő 

oldalakon szereplő illeszkedésvizsgálatból megállapítható, hogy a TOP-6.8.2-15-ös pályázat 

keretében készült városi foglalkoztatási stratégia szorosan kapcsolódik a releváns stratégiai 

dokumentumokhoz, és nagymértékben szolgálja az azokban meghatározott célok és elvárt 

eredmények teljesülését. 

EU 2020 Stratégia 

Az Európa 2020 Stratégiában5 a Közösség öt területen tűzött ki olyan uniós célokat, amelyekből a 

2020-ig teljesítendő nemzeti célokat kell levezetni. Ehhez az öt területhez számszerűsített, mérhető 

célértékeket is megfogalmazott a Bizottság: 

1. foglalkoztatás – a 20-64 évesek legalább 75%-ának munkahellyel kell rendelkeznie; 

2. kutatás és innováció – az EU GDP-jének 3%-át K+F-re kell fordítani; 

3. éghajlatváltozás és energia – teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi 

célkitűzéseket, a kibocsátás 30%-kal való csökkentésével együtt; 

4. oktatás – az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az 

ifjabb generáció 40%-a rendelkezzen diplomával; 

5. szegénység elleni küzdelem – 20 millióval kell csökkenteni a szegénység kockázatának kitett 

lakosok számát. 

 

A stratégia ezen belül három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt: 

1. Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása. 

2. Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb 

gazdaság. 

3. Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte 

gazdaság kialakításának ösztönzése. 

A harmadik prioritáson belül a Bizottság az alábbi célokat és teendőket tűzte ki uniós illetve nemzeti 

szinten, amelyekhez való illeszkedést vizsgálni érdemes.  

                                                
5 Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája (az Európai Bizottság 
közleménye, Brüsszel, 2010.3.3., COM(2010)). 
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6. táblázat: Debrecen Megyei Jogú Város foglalkoztatási stratégiájának illeszkedése az EU 2020 foglalkoztatási prioritás céljaihoz 

 

Az EU 2020 foglalkoztatási prioritás céljai 

Debrecen Megyei Jogú Város foglalkoztatási stratégiájának 4 fő beavatkozási pillére 

1. Integrált 
munkaerőpiac 

2. Piachoz 
alkalmazkodó 
munkaerő 

3. Közvetlen 
foglalkoztatás-
ösztönzés 

4. Munkaerő-piaci 
kihívások 
kezelését 
támogató 
környezet 

1. A „rugalmas biztonság” programja második szakaszának az európai szociális 
partnerekkel együtt történő megalkotása és végrehajtása, a gazdasági 

átmenetek jobb kezelését lehetővé tévő módszerek azonosítása, a 
munkanélküliség elleni küzdelem és az aktivitási ráta növelése 

Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés 

2. A jogszabályi keretnek az intelligens szabályozás elveivel összhangban 
történő, a változó foglalkoztatási mintáknak (pl. munkaidő, kiküldött 
munkavállalók) és a munkahelyen tapasztalható új egészségügyi és biztonsági 
kockázatoknak megfelelő módosítása 

Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg 

3. A strukturális alapokból – elsősorban az Európai Szociális Alapból (ESZA) – 
biztosított pénzügyi támogatás segítségével a munkaerő Unión belüli 
mobilitásának megkönnyítése és ösztönzése, valamint a munkaerő-piaci kereslet 
és kínálat összehangolása; előretekintő és átfogó munkaerő-piaci migrációs 
politika ösztönzése, amely rugalmasan reagál a munkaerőpiac prioritásaira és 
szükségleteire 

Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Kiegészítő jelleg 

4. A szociális partnerek kapacitásának megerősítése, a szociális párbeszéd 
problémamegoldó képességének teljes alkalmazása valamennyi szinten (EU, 
nemzeti/regionális, ágazati, vállalkozások), valamint a munkaerő-piaci 
intézmények – ideértve a tagállamok állami foglalkoztatásügyi szolgálatait – 
közötti együttműködés erősítése 

Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Kiegészítő jelleg 

5. A valamennyi érdekelt félre kiterjedő oktatási és képzési együttműködést 
szolgáló stratégiai keret kialakításának jelentős ösztönzése. Ennek – a 
tagállamokkal, a szociális partnerekkel és szakértőkkel együttműködve – el kell 
vezetnie az élethosszig tartó tanulás elveinek alkalmazásához, többek között a 
különböző oktatási és képzési rendszerek és szintek közötti rugalmas tanulási 
lehetőségek biztosítása, illetve a szakképzés vonzerejének növelése révén. Ki 
kell kérni az európai szociális partnerek véleményét annak érdekében, hogy e 
területen saját kezdeményezést indítsanak 

Kiegészítő jelleg Illeszkedés Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg 

6. Annak biztosítása, hogy a szakképzés, az általános, a felső- és a 
felnőttoktatás lehetővé tegye a továbbtanuláshoz és a munkaerő-piaci 
részvételhez szükséges készségek elsajátítását, valamint az oktatás/képzés és a 
munka közös nyelvének és eszközének, a készségek, kompetenciák és 
foglalkozások európai keretének (ESCO) kidolgozása 

Kiegészítő jelleg Illeszkedés Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg 

7. A munkaerő-piaci szegmentáció csökkentését, az átmenetek megkönnyítését, 
a munka és a magánélet összeegyeztetését lehetővé tévő, az Európai Tanács 
által elfogadott „rugalmas biztonsági elvek” nemzeti módozatainak végrehajtása 

Illeszkedés Kiegészítő jelleg Illeszkedés Illeszkedés 
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Az EU 2020 foglalkoztatási prioritás céljai 

Debrecen Megyei Jogú Város foglalkoztatási stratégiájának 4 fő beavatkozási pillére 

1. Integrált 
munkaerőpiac 

2. Piachoz 
alkalmazkodó 
munkaerő 

3. Közvetlen 
foglalkoztatás-
ösztönzés 

4. Munkaerő-piaci 
kihívások 
kezelését 
támogató 
környezet 

8. Az adó- és szociális juttatási rendszerek hatékonyságának felülvizsgálata és 
rendszeres ellenőrzése abból a szempontból, hogy megéri-e munkába állni. 
Ennek során különös figyelmet kell fordítani az alacsony képzettségűekre, és 
meg kell szüntetni az önfoglalkoztatás útjában álló akadályokat 

Illeszkedés Kiegészítő jelleg Illeszkedés Kiegészítő jelleg 

9. A munka és a magánélet egyensúlyának és az aktív öregedés új formáinak 
népszerűsítése, valamint a nemek közötti egyenlőség növelése 

Illeszkedés Kiegészítő jelleg Illeszkedés Illeszkedés 

10. A szociális párbeszédből fakadó eredmények hatékony végrehajtásának 
ösztönzése és ellenőrzése 

Illeszkedés Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Illeszkedés 

11. Nemzeti képesítési keretrendszerek létrehozása révén az európai képesítési 
keretrendszer alkalmazásának jelentős előmozdítása 

Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Nincs hatás Nincs hatás 

12. Annak biztosítása, hogy a szakképzés, az általános, a felső- és a 
felnőttoktatás – beleértve a nem formális és az informális tanulást is – lehetővé 
tegye a továbbtanuláshoz és a munkaerő-piaci részvételhez szükséges 
készségek elsajátítását 

Kiegészítő jelleg Illeszkedés Kiegészítő jelleg Nincs hatás 

13. Az oktatás/képzés és a munka világa közötti partnerségek létrehozása, 
különösen a szociális partnereknek az oktatási és képzési igények tervezésébe 
való bevonása révén 

Kiegészítő jelleg Illeszkedés Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg 

 



 

 

 
 

2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozó Partnerségi megállapodás 

Magyarország Kormánya és az Európai Bizottság között létrejött, a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás az EU 2020 

Stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési célkitűzésein belüli nemzeti súlypontokat azonosítja, építve a hazai tervezési 

előzményekre. A Partnerségi megállapodás tizenegy tematikus célkitűzést fogalmaz meg, amelyek közül a 8-ashoz illeszkedik a legszorosabban 

a Debrecen Megyei Jogú Város TOP-6.8.2-15-ös számú projektje. A 8. EU tematikus cél a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a 

munkavállalói mobilitás támogatására irányul. A dokumentum a foglalkoztatás terén az alábbi ERFA és ESZA jellegű eredmények teljesítését 

várja el, amelyekhez való illeszkedést vizsgálni érdemes. 

7. táblázat: Debrecen Megyei Jogú Város foglalkoztatási stratégiájának illeszkedése a Partnerségi megállapodás elvárt eredményeihez 

A Partnerségi 
megállapodás elvárt 
eredményei 

Debrecen Megyei Jogú Város foglalkoztatási stratégiájának 4 fő beavatkozási 
pillére 

1. Integrált 
munkaerőpiac 

2. Piachoz 
alkalmazkodó 
munkaerő 

3. Közvetlen 
foglalkoztatás-
ösztönzés 

4. 
Munkaerő-
piaci 
kihívások 
kezelését 
támogató 
környezet 

1. A gyermekgondozási 
szolgáltatások kapacitásai 
bővülnek a helyi 
igényeknek megfelelően, 
a kisgyermekes szülők 
munkába állását szolgálva 

Illeszkedés Kiegészítő jelleg Illeszkedés Illeszkedés 

2. Integrált üzleti 
infrastruktúrafejlesztési 
csomagok révén nő a 
fenntartható, nyílt 
munkaerő-piaci 
foglalkoztathatóság  

Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Illeszkedés Illeszkedés 

3. KKV-k termelői 
kapacitásainak 
fejlesztése, amin 
keresztül javulhat a KKV-

k közvetett foglalkoztatási 
potenciálja is 

Kiegészítő jelleg Illeszkedés Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 

4. Komplex térségi 
turisztikai vonzerő-
fejlesztési csomagok 
révén nő a fenntartható, 
nyílt munkaerő-piaci 
foglalkoztathatóság 

Nincs hatás Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg 
Kiegészítő 

jelleg 



 

 

 

A Partnerségi 
megállapodás elvárt 
eredményei 

Debrecen Megyei Jogú Város foglalkoztatási stratégiájának 4 fő beavatkozási 
pillére 

1. Integrált 
munkaerőpiac 

2. Piachoz 
alkalmazkodó 
munkaerő 

3. Közvetlen 
foglalkoztatás-
ösztönzés 

4. 
Munkaerő-
piaci 
kihívások 
kezelését 
támogató 
környezet 

5. Helyi gazdaság 
fejlesztésének 
gazdaságszervezési akciói 
keretében növekszik a 
térségekben a termékek 
és szolgáltatások 
igénybevétele, bővül a 
helyi termelők és 
szolgáltatók 

foglalkoztatása  

Nincs hatás Kiegészítő jelleg Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 

6. Nő azoknak az 
álláskeresőknek, 
különösen azoknak a 
fiataloknak a 
foglalkoztatása, akik 
segítséget kapnak a 
munkába álláshoz 
valamilyen célzott 
támogatás, személyre 
szabott szolgáltatás, vagy 
mobilitást ösztönző 
eszköz formájában 

Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés 

7. A KKV-k szerepe a 
helyi foglalkoztatásban nő 
a vállalkozóvá válást, 
önfoglalkoztatást 
elősegítő és 
vállalkozásindítást 
könnyítő környezetnek, 
valamint a humán 
erőforrás fejlesztésére 
irányuló támogatásoknak 
köszönhetően, melyek 
magukban foglalják 
hátrányos helyzetűek és 
fiatal álláskeresők 
foglalkoztatásának 
támogatását 

Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés 



 

 

 

A Partnerségi 
megállapodás elvárt 
eredményei 

Debrecen Megyei Jogú Város foglalkoztatási stratégiájának 4 fő beavatkozási 
pillére 

1. Integrált 
munkaerőpiac 

2. Piachoz 
alkalmazkodó 
munkaerő 

3. Közvetlen 
foglalkoztatás-
ösztönzés 

4. 
Munkaerő-
piaci 
kihívások 
kezelését 
támogató 
környezet 

8. A gyakorlati képzésben 
nő a vállalatok – 
elsősorban a KKV-k – 
részvétele 

Kiegészítő jelleg Illeszkedés Kiegészítő jelleg 
Kiegészítő 

jelleg 

9. Társadalmi célú 
gazdaságban 
foglalkoztatottak száma 
emelkedik 

Kiegészítő jelleg Illeszkedés Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 

10. A 0-6 éves 
kisgyermekes nők 
foglalkoztatási rátája nő, 
az atipikus foglalkoztatási 
formák és a családbarát 
munkahelyek egyre 
elfogadottabbá válnak a 
fejlesztéssel érintett 
közösségekben 

Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Illeszkedés Illeszkedés 

11. A hátrányos 
helyzetűek – köztük a 35 
év alatti fiatalok – 
foglalkoztatási lehetőségei 
bővülnek a vállalkozóvá 
válást és az induló 
vállalkozások fejlesztését 
szolgáló intézkedések 
révén 

Kiegészítő jelleg Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés 

12. Csökken a 15-24 éves 
fiatalok munkanélkülisége 

Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés 

13. A foglalkoztatási 
szolgálat személyre 
szabott szolgáltatások 
nyújtásához szükséges 
kapacitásai bővülnek, a 
minőségi 
támogatásban/szolgáltatá
sban részesülő hátrányos 
helyzetű álláskeresők köre 
nő  

Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 



 

 

 

A Partnerségi 
megállapodás elvárt 
eredményei 

Debrecen Megyei Jogú Város foglalkoztatási stratégiájának 4 fő beavatkozási 
pillére 

1. Integrált 
munkaerőpiac 

2. Piachoz 
alkalmazkodó 
munkaerő 

3. Közvetlen 
foglalkoztatás-
ösztönzés 

4. 
Munkaerő-
piaci 
kihívások 
kezelését 
támogató 
környezet 

14. A közfoglalkoztatottak 
képzéséhez, munkaerő-
piaci szolgáltatásokhoz 
való hozzáférése javul 

Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 

  



 

 

 

Nemzeti Foglalkoztatási Stratégia 

Magyarország Kormánya által 2014 januárjában elfogadott, a 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseit 

megalapozó szakpolitikai stratégia öt prioritáson belül fogalmaz meg intézkedéseket, amelyekhez való illeszkedést vizsgálni érdemes. 

8. táblázat: Debrecen Megyei Jogú Város foglalkoztatási stratégiájának illeszkedése a nemzeti foglalkoztatási stratégia prioritásaihoz és intézkedéseihez 

A nemzeti foglalkoztatási stratégia 
prioritásai és intézkedései 

Debrecen Megyei Jogú Város foglalkoztatási stratégiájának 4 fő 
beavatkozási pillére 

1. Integrált 
munkaerőpiac 

2. Piachoz 
alkalmazkod
ó munkaerő 

3. Közvetlen 
foglalkoztatás
-ösztönzés 

4. 
Munkaerő-
piaci 
kihívások 

kezelését 
támogató 
környezet 
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 1. Hátrányos helyzetű 

munkanélküliek és inaktívak 
foglalkoztathatóságának 
javítása 

Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés 

2. A Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat szervezetének és 
szolgáltatásainak fejlesztése 

Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 

3. Célzott támogatások, 
foglalkoztatási kedvezmények 

Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés 
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4. Ifjúsági Garanciához 
kapcsolódó szolgáltatások és 
támogatások 

Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés 

5. Gyakornoki programok 
támogatása 

Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Nincs hatás 

6. Fiatalok vállalkozóvá 
válásának támogatása 

Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés 

7. Non-profit szervezetek 
fiatalok foglalkoztathatóságát 
segítő programjai 

Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 
Illeszkedés 

Kiegészítő 
jelleg 

E
g
é
s
z
 é

le
te

n
 á

t 
ta

rt
ó
 

ta
n
u
lá

s
 ö

s
z
tö

n
z
é
s
e
 a

 s
z
a
k
- 

é
s
 f
e
ln

ő
tt

k
é
p
z
é
s
 

fe
jl
e
s
z
té

s
é
v
e
l 

8. Duális képzés 
elterjesztésének támogatása 

Kiegészítő 
jelleg 

Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 
Kiegészítő 

jelleg 

9. A szakképzés minőségének 
javítása, hatékonyságának 
növelése 

Kiegészítő 
jelleg 

Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 
Kiegészítő 

jelleg 

10. Felnőttképzési programok 
támogatása, kiemelten az 
alacsony iskolai 
végzettségűek és 
közfoglalkoztatottak 
foglalkoztathatóságának 
javítása érdekében 

Kiegészítő 
jelleg 

Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 
Kiegészítő 

jelleg 



 

 

 

A nemzeti foglalkoztatási stratégia 
prioritásai és intézkedései 

Debrecen Megyei Jogú Város foglalkoztatási stratégiájának 4 fő 
beavatkozási pillére 

1. Integrált 
munkaerőpiac 

2. Piachoz 
alkalmazkod
ó munkaerő 

3. Közvetlen 
foglalkoztatás
-ösztönzés 

4. 
Munkaerő-
piaci 
kihívások 
kezelését 
támogató 
környezet 

11. A felnőttképzés 
intézményrendszerének 
fejlesztése 

Kiegészítő 
jelleg 

Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 
Kiegészítő 

jelleg 
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12. A rugalmas foglalkoztatás 
ösztönzése 

Kiegészítő 
jelleg 

Kiegészítő 
jelleg 

Illeszkedés Illeszkedés 

13. Kisgyermekek rugalmas, 
napközbeni ellátásának 
fejlesztése 

Kiegészítő 
jelleg 

Kiegészítő 
jelleg 

Illeszkedés Illeszkedés 

14. Be nem jelentett 
munkavállalás elleni 
küzdelem 

Kiegészítő 

jelleg 

Kiegészítő 

jelleg 

Kiegészítő 

jelleg 

Kiegészítő 

jelleg 

15. Munkaegészségügy és 
munkavédelem fejlesztése 

Nincs hatás 
Kiegészítő 

jelleg 
Kiegészítő 

jelleg 
Nincs hatás 

16. Szociális partnerek 
programjainak támogatása 

Illeszkedés Nincs hatás Nincs hatás Illeszkedés 
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17. Szociális gazdaság 
fejlesztése 

Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 
Kiegészítő 

jelleg 
Kiegészítő 

jelleg 

18. Társadalmi vállalkozások 
támogatása 

Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 
Illeszkedés 

Kiegészítő 
jelleg 

19. Tranzitfoglalkoztatási 
programok támogatása 

Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés 

20. Nem állami szervezetek 
komplex foglalkoztatási 
programjai 

Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 
Kiegészítő 

jelleg 
Illeszkedés 

 

Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Debrecen Megyei Jogú Város 2014-2020-ra vonatkozó ITS-e hét tematikus célt definiál, amelyek közül kettőnek van jelentős foglalkoztatási 

kapcsolódása. Ezen túl tízféle hálózatos projektkategóriát is meghatároz a stratégia, amelyek közül a Vállalkozások fejlesztése elnevezésű (HKKV 

kóddal) kategória 29 projektje közül 10-nek van foglalkoztatási relevanciája, amelyek kapcsán az illeszkedést az alábbi mátrix mutatja be.  



 

 

 

9. táblázat: Debrecen Megyei Jogú Város foglalkoztatási stratégiájának illeszkedése az ITS releváns tematikus céljaihoz és hálózatos 

projektjeihez 

Az ITS releváns tematikus céljai és 
hálózatos projektjei 

Debrecen Megyei Jogú Város foglalkoztatási stratégiájának 4 fő 
beavatkozási pillére 

1. Integrált 
munkaerőpiac 

2. Piachoz 
alkalmazkod
ó munkaerő 

3. Közvetlen 
foglalkoztatás
-ösztönzés 

4. Munkaerő-
piaci 
kihívások 
kezelését 
támogató 
környezet 

T
e
m

a
ti
k
u
s
 c

é
lo

k
 

R2. A nemzetközileg 
versenyképes gazdaság 
igényeit kielégítő 
infrastruktúra-fejlesztés, a 
gazdasági szereplőket 
támogató környezet 
kialakítása 

Kiegészítő 
jelleg 

Illeszkedés Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 

R3. A város felsőoktatási és 
kutatási intézményei 
infrastruktúrájának a 
fejlesztése, a tudományos 
eredmények gyakorlati 
hasznosításának erősítése 

Nincs hatás Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 
Nincs hatás 
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HKKV1. Befektetés- és 
beruházás-ösztönzési 
program I – 
intézményrendszer fejlesztés 

Nincs hatás 
Kiegészítő 

jelleg 
Illeszkedés 

Kiegészítő 
jelleg 

HKKV3. Befektetés- és 
beruházás-ösztönzési 
program III – közvetett KKV 
beruházás támogatás 

Nincs hatás 
Kiegészítő 

jelleg 
Illeszkedés 

Kiegészítő 
jelleg 

HKKV4. Kiegészítő forrás 
biztosítása a város 
vállalkozásokat támogató 

alapjaihoz 

Nincs hatás Nincs hatás Illeszkedés Nincs hatás 

HKKV10. Vállalkozás-
fejlesztési támogató program 

Nincs hatás Nincs hatás Illeszkedés Nincs hatás 

HKKV11. Foglalkoztatás-barát 
fejlesztések KKV-knál 

Kiegészítő 
jelleg 

Illeszkedés Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 

HKKV12. Kis- és 
középvállalkozások képzési 
programja 

Kiegészítő 
jelleg 

Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 
Nincs hatás 

HKKV14. Globális 
szolgáltatóipari 
együttműködés Kelet-
Magyarországon 

Kiegészítő 
jelleg 

Illeszkedés Illeszkedés Nincs hatás 



 

 

 

Az ITS releváns tematikus céljai és 
hálózatos projektjei 

Debrecen Megyei Jogú Város foglalkoztatási stratégiájának 4 fő 
beavatkozási pillére 

1. Integrált 
munkaerőpiac 

2. Piachoz 
alkalmazkod
ó munkaerő 

3. Közvetlen 
foglalkoztatás
-ösztönzés 

4. Munkaerő-
piaci 
kihívások 
kezelését 
támogató 
környezet 

HKKV18. Foglalkoztatási 
paktum(ok) kialakítása és 
megvalósítása Debrecenben 

Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés 

HKKV20. Informatikai HR 
fejlesztés 

Kiegészítő 
jelleg 

Illeszkedés Illeszkedés Nincs hatás 

HKKV21. Civil és egyházi 
kezdeményezések és 
közösségek támogatása a 
vállalkozásfejlesztés és a 
turisztika területén 

Illeszkedés 
Kiegészítő 

jelleg 
Kiegészítő 

jelleg 
Illeszkedés 

 

 

 

  



 

 

 
 

8. Megyei és debreceni paktum 

céljainak kapcsolódása 

A korábban jelzettek szerint a TOP-6.8.2-15 keretében finanszírozott Debrecen Foglalkoztatási 

Paktum keretében kialakításra kerülő, jelen debreceni foglalkoztatási stratégia vonatkozásában 

kiemelt szereppel bír, hogy a kialakítás során figyelembe vegyük a kapcsolódó, TOP-5.1.1-15 

„Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések” felhívás keretében támogatást nyert „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási 

megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” (Hajdú-Bihar megyei Paktum) 

keretében kidolgozott foglalkoztatási stratégiát, a megyei és városi célok összehangolása 

érdekében.  

A két stratégia célrendszerének összehasonlítása során megállapítást nyert, hogy a két stratégia a 

legtöbb célkitűzés és intézkedés tekintetében illeszkedik és erősíti egymást; az elemzés nem 

állapított meg olyan területet, ahol a kettő egymásnak ellentmondana, vagy ellentétes hatást 

váltana ki.  

Külön kiemelendő több területen is a tapasztalt szinergia a két stratégia között: 

- Mindkettő kiemeli a képzések szerepét és fontosságát, melynek vonatkozásában a Hajdú-

Bihar megyei Kormányhivatal a két stratégia szempontjait egyszerre tudja képviselni (pl. a 

képzési jegyzék vonatkozásában).  

- Az atipikus foglalkoztatási formák erősítése és támogatása mindkét stratégiában kiemelt 

szereppel bír.  

- Hasonlóképp, a vállalkozóvá válás – tekintetbe véve, hogy mind Debrecenben, mind Hajdú-

Bihar megyében nagyon alacsony az önfoglalkoztatás aránya – komplex megközelítéssel 

jelenik meg mindkét stratégiában. 

- Továbbá kiemelendő, hogy mindkét stratégia külön kiemeli a civil szektor szerepét a 

foglalkoztatási kezdeményezések vonatkozásában, tekintettel arra, hogy számos hátrányos 

helyzetű és inaktív célcsoporthoz ők rendelkeznek a legszélesebb körű eléréssel és a 

motiválásukhoz, aktiválásukhoz szükséges módszertani ismeretekkel és eszközökkel.  

Súlypontbeli eltérések néhány esetben tapasztalhatóak a stratégiák között. A megyei foglalkoztatási 

stratégia nagyobb figyelmet fordít gazdaságfejlesztési jellegű intézkedésekre, valamint az eltérő 

foglalkoztatási szerkezetből fakadóan a közfoglalkoztatottakra. Jelen, debreceni foglalkoztatási 

stratégia egyben jobban összpontosít a munkaerőpiacot támogató speciális intézkedésekre, 

valamint a szemléletformáló és motivációs eszközökre.  

A két stratégia összevetésének eredményét alábbi tábla mutatja be.  



 

 

 
 

10. táblázat: A Hajdú-Bihar megyei és a debreceni foglalkoztatási stratégia céljainak összevetése 

 

 

 

1.1 Folyamatos 

felmérési és 

egyeztetési 

rendszer 

működtetése

1.2 

Munkaerőpiaci 

szolgáltatások 

nyújtása

1.3 Szociális 

gazdaság és 

civil szektor 

szerepének 

erősítése

1.4 Szociális 

foglalkoztatás 

szerepének 

erősítése

2.1 

Munkaerőpiaci 

motivációt célzó 

programok

2.2 Munkaerő 

készségfejleszt

ési programok

2.3 

Szakképesítési 

és szakképzési 

programok

2.4 Egyetemi 

és kutatói 

programok

3.1 

Célcsoportok 

foglalkoztatásá

hoz kapcsolódó 

támogatások

3.2 Atipikus 

foglalkoztatásh

oz kapcsolódó 

támogatások

3.3 

Vállalkozóvá 

válás 

támogatása

3.4 Beruházás-

ösztönzés

4.1 Közlekedés 

támogatása

4.2 Lakhatás 

támogatása

4.3 Szociális és 

humán 

infrastruktúra 

szolgáltatások 

támogatása

4.4 Elvárás-

menedzsment 

és 

szemléletformál

ás

1.1. Az álláskeresők 

képzettségének piaci 

igényekhez igazodása

Illeszkedés Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Illeszkedés Illeszkedés Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Kiegészítő jelleg Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás

1.2. Az álláskeresők 

munkavállalási 

képességének javulása

Nincs hatás Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Illeszkedés Illeszkedés Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg

1.3. Az álláskeresők 

munkatapasztalat 

szerzési 

lehetőségeinek 

bővülése

Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Kiegészítő jelleg Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Kiegészítő jelleg

2.1.A befektetők 

számának növekedése
Illeszkedés Kiegészítő jelleg Nincs hatás Nincs hatás Kiegészítő jelleg Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Nincs hatás Illeszkedés Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Nincs hatás

2.2.Az üres álláshelyek 

regisztráltságának 

növekedése

Illeszkedés Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás

2.3.A szociális 

gazdaság 

foglalkoztatási 

szerepének erősödése

Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Illeszkedés Illeszkedés Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Kiegészítő jelleg

2.4. Vállalkozóvá válás 

ösztönzése
Nincs hatás Kiegészítő jelleg Nincs hatás Nincs hatás Kiegészítő jelleg Illeszkedés Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Nincs hatás Nincs hatás Illeszkedés Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Illeszkedés

3.1. Rugalmas 

(atipikus) 

foglalkoztatási formák 

elterjedése

Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Illeszkedés Kiegészítő jelleg Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Kiegészítő jelleg

3.2. A passzív 

munkanélküliek 

számának csökkenése

Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Nincs hatás Illeszkedés Illeszkedés Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Illeszkedés

4.1. A megfelelő tudású 

szakemberek 

számának növekedése

Kiegészítő jelleg Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Kiegészítő jelleg Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás

4.2. A 

közfoglalkoztatás 

elszívó hatásának 

csökkenése

Illeszkedés Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Nincs hatás Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Kiegészítő jelleg

4.3. A munkaerő-

kereslet és kínálat 

összehangolása

Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Kiegészítő jelleg Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg

4.4. A munkavállalási 

korú népesség helyben 

maradásának 

ösztönzése

Illeszkedés Illeszkedés Nincs hatás Nincs hatás Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Illeszkedés Illeszkedés Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Kiegészítő jelleg Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Illeszkedés Kiegészítő jelleg

4.5. Hatékony megyei 

szintű munkaerő-piaci 

együttműködés 

Illeszkedés Nincs hatás Kiegészítő jelleg Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Nincs hatás Kiegészítő jelleg

3. Közvetlen foglalkoztatás-ösztönzés 4. Munkaerő-piaci kihívások kezelését támogató környezet

 Debreceni célok 

/ 

Hajdú-Bihar megyei célok

1. Az álláskeresők 

munkaerőpiaci 

hátrányainak 

csökkenése

2. Az álláshelyek 

számának 

növekedése

3. A munkaerő-

tartalék 

foglalkoztatásának 

növekedése

4. A vállalkozások 

munkaerőpiaci 

verseny-

képességének 

javulása

1. Integrált munkaerőpiac 2. Piachoz alkalmazkodó munkaerő
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9. Forrástérkép6 

A Debrecen Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktumát támogató TOP-6.8.2-15-ös pályázat 

alapvetően a munkaerőpiac kínálati oldalára (álláskeresők, inaktívak, közfoglalkoztatottak, 

munkavállalók) fókuszál, a munkaerő-piaci eszközök egy meghatározott körének alkalmazásával, 

természetesen a keresleti oldal (munkaadók) igényeit figyelembe véve. Ugyanakkor, egyrészt a 

foglalkoztatás-fejlesztésnek számos más vetülete is van (ahogyan arra a jelen stratégia is kitér), 

amelyeket kapcsolódó fejlesztésekként számításba kell venni. Másrészt pedig a korábbi támogatási 

programok keretében megvalósított paktum pályázatok egyik fontos jellemzője volt a 

projektgenerálási és pályázati aktivitás a tagok körében, annak érdekében, hogy a foglalkoztatás 

fejlesztése érdekében a lehető legtöbb pénzügyi forrást tudjanak felhasználni. Épp ezért fontos 

egyfajta forrástérképet készíteni azokról a támogatási lehetőségekről, amelyek anyagi támogatással 

járulhatnak hozzá Debrecen Megyei Jogú Város foglalkoztatási stratégiájának megvalósulásához.  

Az alábbi gyűjtemény 873 milliárd forint keretösszegű támogatási lehetőséget tartalmaz, amelyből 

7,7 milliárd forint kizárólag az Észak-alföldi régióban, 740 millió forint kizárólag Hajdú-Bihar 

megyében, és 4,3 milliárd forint kizárólag Debrecenben használható fel. 

Ez a fejezet azokat a foglalkoztatási tárgyú pályázati lehetőségeket mutatja be röviden, amelyek a 

stratégia kidolgozásának időpontjában nyitottak voltak, vagy nyilvánosan elérhető információk 

alapján, várhatóan megnyílnak. A támogatási lehetőségek négy csoportba rendezve szerepelnek: 

• Foglalkoztatási és önfoglalkoztatóvá válást ösztönző pályázatok 

• Gazdaság- és vállalkozásfejlesztési pályázatok 

• Oktatási és képzési pályázatok 

• A foglalkoztatást közvetve elősegítő pályázatok 

Ezt a csoportosítást az indokolja, hogy a foglalkoztatással számos más terület szorosan összefügg, 

illetve ezek kölcsönösen hatnak egymásra. A gazdaság- és vállalkozásfejlesztési pályázatok 

összegyűjtése azért is indokolt (azon túl, hogy mind számukat, mind pedig keretösszegüket tekintve 

ezek biztosítják a források túlnyomó többségét), mert a piaci szférára, mint a legjelentősebb 

foglalkoztatóra hatnak. A termelési technológia korszerűsítése, vagy a legmodernebb informatikai 

megoldások bevezetése, a kapacitásbővítés, vagy éppen a működési költségek csökkentése 

(megújuló energiaforrások hasznosításával) mind kihat a meglévő dolgozókra, és nagy 

valószínűséggel munkahelyeket is teremt.  

Már ezekből a példákból is jó látható, hogy a foglalkoztatás fejlesztése érdekében valamennyi 

érintett szereplő bevonása célszerű, így nem csak a Debrecen Megyei Jogú Városnak szóló pályázati 

lehetőségek találhatók meg a további oldalakon. A foglalkoztatás fejlesztése esetén a forprofit 

szektoron kívül az oktatási és képzési támogatásokat is figyelembe kell venni.  

A pályázatok negyedik csoportját alkotják azok a támogatások, amelyek a foglalkoztatás-ösztönzés 

„puhább” eszközeit finanszírozzák, mint például a munkahelyi bölcsődék és óvodák létrehozása.  

A TOP 6.8.2 paktum projekthez kapcsolódóan fontos kiemelnünk a felhívás alapján, hogy egy adott 

célcsoporti személy egy időben egyszerre csak egy TOP vagy GINOP projekt keretében részesülhet 

a foglalkoztatási programrészben (2. főtevékenység) szerepelő támogatásban.   

 

                                                
6 A fejezetben szereplő információk kizárólag nyilvánosan elérhető, interneten hozzáférhető forrásokból származnak, 
és a 2017.03.03-án érvényes adatokra épülnek. 
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A táblázatokban felsorolt pályázatokon túl, bizonyos témákban országos hatókörű kiemelt projektek 

is működnek. Ezekről az adott témákon belül, a táblázatok előtti bevezetőben szerepel rövid 

összefoglaló. 

A pályázatok között európai uniós, és magyar költségvetési forrásból finanszírozott támogatások is 

megtalálhatóak. A dőlt betűvel szereplő pályázatok paraméterei még nem véglegesek, a feltüntetett 

információk a társadalmi egyeztetésre közzétett változatokból származnak. 
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1. Foglalkoztatási és önfoglalkoztatóvá válást ösztönző pályázatok 

A foglalkoztatást elősegítő, és az önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá válást ösztönző pályázatok legtöbbször közvetlenül munkahelyteremtésre irányulnak, 

vagy olyan szolgáltatások igénybevételét finanszírozzák, amelyek a legnagyobb eséllyel segítik munkahelyhez a célcsoport tagjait. Ebbe a tematikus 

csoportba tartoznak az Európai Unió Strukturális Alapokon kívüli támogatásai közül az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és a 

társadalmi befogadásért felelős főigazgatóságának pályázati forrásai is, amelyek azonban nem egy-egy tagállam, vagy egy-egy település foglalkoztatási 

problémáinak megoldására fókuszál, hanem tagállamok illetve tagállami szereplők közötti együttműködés esetén finanszíroz projekteket.  

A munkaadóknak és a munkaerő-piaci szolgáltatások terén aktív szereplőknek szóló pályázatok mellett jelenleg központi fejlesztések (úgynevezett 

kiemelt projektek) is működnek. Ilyen például a GINOP-5.1.1-15 számú, Út a munkaerőpiacra című program, amelynek keretében, országosan 142 

ezer ember munkahelyhez juttatása a cél. További hasonló, megvalósítás alatt álló kiemelt projektek is százezres nagyságrendben fognak 

álláskeresőket, alacsony iskolai végzettségű embereket, hátrányos helyzetűeket bevonni és elhelyezni.  

A kiemelt projektek között érdemes külön megnézni a GINOP-5.3.6-17-es számú, Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás című fejlesztést, 

amelyet az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. fog megvalósítani. Ennek keretében országos lefedettségű, térségi szinten működő Mobil 

Munkaerő Tanácsadó hálózat jön létre, valamint több, a munkaadók illetve a munkavállalók és álláskeresők igényeire reagáló szolgáltatást alakítanak 

ki.  

11. táblázat: Forrástérkép: Foglalkoztatási és önfoglalkoztatóvá válást ösztönző pályázatok 

 kódszám cím benyújtási 

időszak 

keretösszeg pályázók köre cél, tartalom 

1. EFOP-1.1.6-17 Megváltozott 

munkaképességű 

személyek 

csoportos és 

egyéni 

foglalkoztatásának 

elősegítése 

2017.05.02-től 

2017.07.05-ig. 

3 milliárd Ft Megváltozott 

munkaképességű 

személyeket 

foglalkoztató szervezet. 

Alkalmassági vizsgálatok és 

felmérések elvégzése, 

képzés, foglalkozási 

rehabilitációs szolgáltatások 

nyújtása nyílt munkaerő-piaci 

elhelyezés 

érdekében. 

2. EFOP-1.1.7-17 Hátrányos 

helyzetű 

személyek 

munkaerő-piaci 

integrációjának 

2017.05.03-tól 

2017.07.12-ig. 

6 milliárd Ft Nonprofit szervezetek. Az inaktív, hátrányos 

helyzetű csoportokhoz 

tartozó aktív korú lakosság 

elérése, aktivizálása, a 



 

57 

 

segítése helyi 

eszközökkel 

munkáltatói oldal 

bevonásával. 

3. EFOP-1.11.1-17 Kísérleti 

programok a 

szociális gazdaság 

erősítése és a 

leghátrányosabb 

helyzetű csoportok 

elhelyezkedése 

érdekében non-

profit szervezetek 

és vállalkozások 

együttműködése 

révén 

Nincs információ. 5 milliárd Ft Nonprofit szervezetek, 

vállalkozási és 

önkormányzati 

konzorciumi 

partnerekkel. 

Társadalmi vállalkozási 

modell adaptálása, 

kialakítása, bevezetése, 

célcsoport toborzása, 

képzése. 

4. GINOP-5.1.3-16 Társadalmi célú 

vállalkozások 

ösztönzése 

2016.09.01-től 

2018.09.03-ig. 

6 milliárd Ft Olyan szervezetek 

pályázhatnak, amelyek 

részt vettek a GINOP-

5.1.2-15 kiemelt projekt 

minősítési 

folyamatában. 

Új munkavállaló 

foglalkoztatása, termék-, 

szolgáltatásbővítés, -

fejlesztés. 

5. GINOP-5.1.4-17 Tranzit-

foglalkoztatási 

programok 

támogatása 

2017.03.27-tól 

2017.09.15-ig. 

5,243 milliárd Ft Mikro-, kis-, és 

középvállalkozások, 

nonprofit szervezetek, 

szociális szövetkezetek. 

Képességfelmérés, képzés, 

személyre szabott munkaerő-

piaci szolgáltatások nyújtása. 

6. GINOP-5.1.5-16 Nem állami 

szervezetek 

munkaerő-piaci 

szolgáltatásainak 

támogatása 

2017.03.10-től 

2019.03.11-ig. 

392,9 millió Ft 

(Hajdú-Bihar 

megyére) 

Nonprofit szervezetek. Elhelyezkedés támogatása a 

nyílt munkaerőpiacon. 

7. GINOP-5.1.7-17 Társadalmi célú 

vállalkozások 

ösztönzése 

Nincs információ. 15 milliárd Ft A GINOP-5.1.2-15 

programban részt vett 

szervezetek. 

Új munkavállaló 

foglalkoztatása, piacra jutás 

támogatása. Termék-, 
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szolgáltatás- és 

működésfejlesztés. 

8. GINOP-5.1.9-17 Álláskeresők és 

fiatalok 

vállalkozóvá 

válásának 

ösztönzése - 

képzés és 

mentorálás 

2017.06.01-től 

2019.06.01-ig. 

1,4 milliárd Ft 

(Észak-Alföldi 

régióra) 

Az elmúlt 5 évben 

vállalkozásindítással, 

vállalkozás-fejlesztéssel 

kapcsolatos 

szolgáltatásokat, 

képzéseket végző, nem 

nyereségérdekelt 

szervezet. 

Célcsoport felkutatása, 

toborzása. 

Kompetenciafejlesztés, 

képzés, tanácsadás. 

9. GINOP-5.1.10-17 Álláskeresők 

vállalkozóvá 

válásának 

támogatása 

2017.09.01-től 

2019.09.01-ig. 

1,8 milliárd Ft 

(Észak-Alföldi 

régióra) 

A GINOP-5.1.9-17 

programban résztvevő, 

30 év feletti, a Nemzeti 

Foglalkoztatási 

Szolgálatnál 

nyilvántartott regisztrált 

álláskeresők által 

létrehozott egyéni vagy 

társas vállalkozás. 

Eszközbeszerzés és -bérlés, 

ingatlanbérlés, piacra jutás 

támogatása. 

10. GINOP-5.2.3-16 Fiatalok 

vállalkozóvá 

válása – 

vállalkozás indítási 

költségeinek 

támogatása 

2016.10.03-tól 

2018.10.04-ig. 

811 millió Ft 

(Észak-Alföldi 

régióra) 

A GINOP-5.2.2-14 

programban résztvevő, 

18-25 év közötti, 

Ifjúsági Garancia 

Rendszerben regisztrált 

fiatal, illetve 25-30 év 

közötti álláskereső fiatal 

által létrehozott egyéni 

vagy társas vállalkozás. 

A vállalkozást alapító és 

támogatást igénylő fiatal 

gazdasági tevékenység 

ellátására irányuló 

közreműködése 

(önfoglalkoztatás), és/vagy a 

vállalkozás 

munkavállalójának 

foglalkoztatása. 

11. GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki 

program 

pályakezdők 

támogatására 

2016.08.01-től 

2018.07.31-ig. 

15 milliárd Ft Mikro-, kis-, és 

középvállalkozások. 

Gyakornokok foglalkoztatása. 
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12. GINOP-5.2.7-17 Fiatalok 

vállalkozóvá 

válásának 

támogatása 

2017.09.01-től 

2019.09.01-ig. 

3,7 milliárd Ft 

(Észak-Alföldi 

régióra) 

GINOP-5.1.9-17 

programban résztvevő, 

18-25 év közötti, 

Ifjúsági Garancia 

Rendszerben regisztrált 

fiatalok, illetve 25-30 év 

közötti, a Nemzeti 

Foglalkoztatási 

Szolgálatnál 

álláskeresőként 

regisztrált fiatalok által 

létrehozott 

vállalkozások. 

Eszközbeszerzés és -bérlés, 

ingatlanbérlés, piacra jutás 

támogatása. 

13. GINOP-6.1.3-17 Idegen nyelvi 

készségek 

fejlesztése 

2017.05.15-től 

2017.07.30-ig. 

10 milliárd Ft Szakképzési centrumok. Toborzás, szintfelmérés, 

nyelvoktatás a munkaképes 

korú lakosság számára. 

14. GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás 

ösztönzése célú 

hitelprogram 

2017.09.01-től 

2020.06.30-ig. 

29,5 milliárd Ft Vállalkozások. Vállalkozásindításához és 

vállalkozásfejlesztési 

célokhoz kapcsolódó 

beruházás, valamint a 

beruházáshoz kapcsolódó 

készletbeszerzés.  

15. OFA Nonprofit Kft. Lépj piacra! A keret 

kimerüléséig. 

479 millió Ft 25-35 év közötti 

magyar állampolgárok. 

Vállalkozói alapismeretek e-

learning képzés, valamint 

vállalkozóvá válás 

támogatása tőkejuttatással. 

 

2. Gazdaság- és vállalkozásfejlesztési pályázatok 

Ebben a témacsoportban jellemzően olyan finanszírozási lehetőségek szerepelnek, amelyek a cégeknél támogatandó infrastruktúra-, eszköz-, termék- 

vagy szolgáltatásfejlesztés mellett, közvetlen eredményként vagy közvetett hatásként munkahelyet is teremtenek.  
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12. táblázat: Forrástérkép: Gazdaság- és vállalkozásfejlesztési pályázatok ösztönző pályázatok 

 kódszám cím benyújtási 

időszak 

keretösszeg pályázók köre cél, tartalom 

1. GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és 

középvállalkozások 

kapacitásbővítő 

beruházásainak 

támogatása 

2017.01.25-től 

2019.01.25-ig. 

21 milliárd Ft Mikro-, kis-, és 

középvállalkozások

. 

Új eszközök, gépek beszerzése, új 

technológiai rendszerek és 

kapacitások kialakítása. 

2. GINOP-1.2.3-

8.3.4-16 

Mikro-, kis- és 

középvállalkozások 

kapacitásbővítő 

beruházásainak 

támogatása 

kombinált 

hiteltermék 

keretében 

2017.02.15-től 

2019.02.15-ig. 

112,5 milliárd Ft Mikro-, kis-, és 

középvállalkozások

. 

Új eszköz beszerzése, új épület 

építése, meglévő épület 

átalakítása, bővítése, energetikai 

fejlesztés, informatikai fejlesztés, 

licenc beszerzés. 

3. GINOP-1.2.4-16 Ipari parkok 

fejlesztése 

2016.05.17-től 

2018.05.17-ig. 

6 milliárd Ft Mikro-, kis-, és 

középvállalkozások

. 

Ipari park szolgáltatásaihoz 

szükséges új eszközök, 

berendezések beszerzése. 

4. GINOP-1.2.5-15 Logisztikai 

szolgáltató 

központok 

fejlesztéseinek 

támogatása 

2017.01.18-tól 

2019.01.18-ig. 

6 milliárd Ft Mikro-, kis-, és 

középvállalkozások

. 

Telekhatáron belüli infrastruktúra 

fejlesztése, eszköz- és 

licencvásárlás. 

5. GINOP-1.2.6-

8.3.4-16 

Élelmiszeripari 

komplex 

beruházások 

támogatása 

kombinált 

hiteltermékkel 

2017.02.15-től 

2019.02.15-ig. 

100 milliárd Ft Vállalkozások. Új termelő eszközök, gépek 

beszerzése, új technológiai 

rendszerek és kapacitások 

kialakítása. 
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 kódszám cím benyújtási 

időszak 

keretösszeg pályázók köre cél, tartalom 

6. GINOP-1.2.7-17 Gyors növekedésű 

(gazella) 

vállalkozások 

komplex 

fejlesztéseinek 

támogatása 

2017.08.15-től 

2017.09.15-ig. 

33,57 milliárd Ft Mikro-, kis-, és 

középvállalkozások

. 

Technológiai fejlesztést 

eredményező új eszközök 

beszerzése. Infrastrukturális és 

ingatlanberuházás. 

7. GINOP-1.3.2-15 Professzionális 

klaszterszervezete

k minőségi 

szolgáltatásnyújtá

sának támogatása 

2018.01.15-ig. 2 milliárd Ft Vállalkozások. Klaszter-menedzsment 

szolgáltatások minőségi 

színvonalának javítása, nemzetközi 

piacra jutáshoz kapcsolódó 

klaszter menedzsment 

szolgáltatások támogatása. 

8. GINOP-1.3.3-16 Beszállító mikro-, 

kis- és 

középvállalkozások 

és beszállítói 

integrátorok 

támogatása 

A keret 

kimerüléséig. 

20 milliárd Ft A beszállítói 

integrátor a 

beszállító KKV 

tagokkal közösen 

megvalósuló 

projekttel 

pályázhat. 

Új eszköz beszerzése, képzés, 

tanácsadás, szervezetfejlesztés. 

9. GINOP-2.1.2-

8.1.4-16 

Vállalatok K+F+I 

tevékenységének 

támogatása 

kombinált 

hiteltermék 

keretében 

2017.03.01-től 

2019.03.01-ig. 

120 milliárd Ft Mikro-, kis-, és 

középvállalkozások

, nagyvállalatok. 

Kísérleti fejlesztés, 

eszközbeszerzés, építés. 

10. GINOP-2.1.5-15 Innovációs 

ökoszisztéma 

építése (startup és 

spinoff) 

2016.04.25-től 

2018.04.25-ig. 

5 milliárd Ft Részvénytársaság, 

európai 

részvénytársaság; 

korlátolt 

Prototípusfejlesztés, rendezvények 

szervezése, marketing, 

tanácsadás. 
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 kódszám cím benyújtási 

időszak 

keretösszeg pályázók köre cél, tartalom 

felelősségű 

társaság. 

11. GINOP-2.2.1-15 K+F 

versenyképességi 

és kiválósági 

együttműködések 

2015.11.30-tól 

2017.11.30-ig. 

102,92 milliárd Ft Mikro-, kis-, és 

középvállalkozások

, nagyvállalatok. 

Alap- és ipari kutatás, kísérleti 

fejlesztés. 

12. GINOP-3.1.2-

8.2.4-16 

Az 

infokommunikáció

s ágazatban 

működő mikro-, 

kis- és 

középvállalkozások 

által előállított 

termékek és 

szolgáltatások 

piacosításának, 

nemzetközi 

piacokra való 

belépésének 

támogatása 

2017.03.08-tól 

2019.03.08-ig. 

10,1 milliárd Ft Mikro-, kis-, és 

középvállalkozások

. 

IKT termékek és szolgáltatások 

továbbfejlesztése. 

13. GINOP-3.2.2-

8.2.4-16 

Vállalati komplex 

infokommunikáció

s és 

mobilfejlesztések, 

felhőalapú online 

üzleti 

szolgáltatások 

terjesztésének 

támogatása 

2017.03.08-tól 

2019.03.08-ig. 

42,9 milliárd Ft Mikro-, kis-, és 

középvállalkozások

. 

Vállalati komplex 

infokommunikációs és 

mobilfejlesztések támogatása. 
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 kódszám cím benyújtási 

időszak 

keretösszeg pályázók köre cél, tartalom 

14. GINOP-3.2.4-

8.2.4-16 

Felhőalapú (IaaS, 

PaaS, SaaS) 

vállalati 

szolgáltatások, IKT 

megoldások 

fejlesztésének és 

piaci 

bevezetésének 

támogatása 

2017.03.08-tól 

2019.03.08-ig 

4,5 milliárd Ft Mikro-, kis-, és 

középvállalkozások

. 

Üzleti felhőszolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltató központok felépítése és 

továbbfejlesztése. 

15. GINOP-4.1.1-

8.4.4-16 

Megújuló energia 

használatával 

megvalósuló 

épületenergetikai 

fejlesztések 

támogatása 

kombinált 

hiteltermékkel 

2017.03.16-tól 

2019.03.18-ig. 

91,53 milliárd Ft Mikro-, kis-, és 

középvállalkozások

. 

Az épületek hőtechnikai 

adottságainak javítása, világítás 

korszerűsítése, megújuló 

energiaforrások hasznosítása. 

16. TOP-6.1.2-16 Inkubátorházak 

fejlesztése 

2017.02.01-től 

2017.05.31-ig. 

2,8 milliárd Ft Megyei jogú város 

önkormányzata 

illetve a többségi 

tulajdonában lévő 

gazdasági 

társaság. 

Iparfejlesztési és/vagy 

szolgáltatási célú inkubációs 

tevékenység fejlesztéséhez 

szükséges építés, 

eszközbeszerzés. 

17. OFA Nonprofit Kft. Fókuszban az 

önkormányzati 

tagsággal 

rendelkező, a 

közfoglalkoztatás 

alapjain 

szerveződő 

2017.03.01-től 

2017.08.31-ig. 

6,6 milliárd Ft Települési 

önkormányzati 

tagsággal továbbá 

legalább 2 

közfoglalkoztatott 

alapító taggal 

rendelkező 

Célcsoporttagok foglalkoztatása, 

beruházás megvalósítása, az OFA 

Nonprofit Kft. által nyújtott 

szolgáltatások igénybevétele. 



 

64 

 

 kódszám cím benyújtási 

időszak 

keretösszeg pályázók köre cél, tartalom 

szociális 

szövetkezetek 

szociális 

szövetkezetek. 

 

3. Oktatási és képzési pályázatok 

A pályázati lehetőségek ezen csoportja legfőképpen a szakképzési és felnőttképzési projektek támogatásával járulhat hozzá a foglalkoztatási célok 

eléréshez, de a források köre bővíthető a köznevelési és felsőoktatási intézményekhez köthető forrásokkal is. A táblázatban ugyan nem szerepelnek, 

de ebbe a csoportba tartozhatnak a diákok számára a tanulást segítő illetve tapasztalatszerzést támogató ösztöndíj programok, amelyeket többek 

között az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Tempus Közalapítvány kezel.   

Az oktatás és képzés terén is számos központi fejlesztés járul hozzá a munkaerő-piaci problémák megoldásához, azon belül is legfőképpen a 

munkavállalók, állást váltani szándékozók és a munkanélküliek foglalkoztathatósága érdekében. Közöttük kiemelt célcsoportok az alacsony iskolai 

végzettségűek, a közfoglalkoztatottak és a megváltozott munkaképességűek. Ők az elsődleges célcsoportjai például a már megvalósítás alatt álló 

GINOP-6.1.1-15 számú, Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése című, a GINOP-6.1.2-15 számú, A digitális szakadék csökkentése 

című, és a GINOP-6.1.4-16 számú, Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése a konvergencia régiókban című konstrukcióknak is. A TOP-6.8.2-15-ös 

pályázat keretében megalakult paktum szereplőinek érdemes figyelemmel kísérnie ezeket a központi fejlesztéseket is, amikor helyi szintű, 

foglalkoztatás-fejlesztési beavatkozásokat terveznek. 

 

13. táblázat: Forrástérkép: Oktatási és képzési pályázatok pályázatok 

 kódszám cím benyújtási 

időszak 

keretösszeg pályázók köre cél, tartalom 

1. EFOP-3.1.10-16 Lépj egy fokkal 

feljebb! – 

Továbbtanulást 

erősítő 

kezdeményezések 

támogatása 

2017.04.03-tól 

2019.04.03-ig. 

3,5 milliárd Ft Nevelési-oktatási 

intézmények 

fenntartói. 

Pályaorientációs programok 

megvalósítása. 
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 kódszám cím benyújtási 

időszak 

keretösszeg pályázók köre cél, tartalom 

2. EFOP-3.2.3-17 Az alap- és 

középfokú iskolák 

pályaorientációs 

tevékenységét, 

kiemelten az MTMI 

készségeket és 

kompetenciákat 

támogató 

pályaorientációs 

szakmai 

módszertan átfogó 

megalapozása és 

fejlesztése 

2017.05.01-től 

2019.05.01-ig. 

1 milliárd Ft Pedagógusok 

képzésében, 

továbbképzésében 

jártas központi 

költségvetési 

szerv. 

A pályaorientációt támogató 

szakmai-módszertan 

megalapozása, műhelymunkák, 

fórumok és tájékoztatók 

megtartása, piaci szereplők 

bevonásával, velük 

együttműködve. 

3. EFOP-3.2.5-17 Pályaorientáció, 

kiemelten az MTMI 

készségek és 

kompetenciák 

fejlesztése a 

köznevelés 

rendszerében 

2017.05.01-től 

2019.05.01-ig. 

8 milliárd Ft Köznevelési 

intézmény 

fenntartója, 

projektenként 

minimum 3 piaci 

szereplő (vállalat, 

cég) bevonásával. 

A pályaorientációhoz kapcsolódó, 

elsősorban az általános iskola és 

gimnázium 1-12. évfolyamos 

tanulóinak szóló, kiemelten a MTMI 

területek népszerűsítésével 

egybekötött programok, 

rendezvények, szolgáltatások 

megvalósítása. 

4. EFOP-3.4.4-16 A felsőoktatásba 

való bekerülést 

elősegítő 

készségfejlesztő 

és kommunikációs 

programok 

megvalósítása, 

valamint az MTMI 

szakok 

népszerűsítése a 

felsőoktatásban 

2017.01.23-tól 

2019.01.23-ig. 

8 milliárd Ft Felsőoktatási 

intézmény, de 

legalább egy olyan 

céget be kell 

vonnia, amely 

matematikai, 

természet-

tudományi, 

informatikai, 

műszaki 

területekhez 

köthető 

Tanulóknak nyújtott a 

felsőoktatásba való bekerülést 

elősegítő készségfejlesztő, 

kommunikációs programok. 
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 kódszám cím benyújtási 

időszak 

keretösszeg pályázók köre cél, tartalom 

tevékenységet 

folytat. 

5. EFOP-3.5.2-17 Duális és 

gyakorlatorientált 

felsőoktatási 

képzések 

fejlesztése és 

oktatási innováció 

a szociális munka 

és a segítő 

szakmák terén 

valamint a 

mérnökpedagógia 

és a szakmai 

tanári szakok 

esetében 

2017.05.02-től 

2019.04.30-ig. 

1,35 milliárd Ft Felsőoktatási 

intézmény. 

Oktatási innováció, a felsőoktatási 

képzési szerkezet, módszer és 

tartalom modernizálása, 

munkaerő-piaci relevanciájának 

fokozása. Kooperatív illetve duális 

képzés bevezetése. 

6. EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át 

tartó tanuláshoz 

hozzáférés 

biztosítása 

2017.01.30-tól 

2019.01.30-ig. 

6 milliárd Ft Könyvtár, 

közművelődési 

intézmény vagy 

fenntartója. 

Olyan képzési és önképzési, 

valamint tudásátadási formák 

megvalósítása, amelyek nem 

járnak bizonyítvány, tanúsítvány 

stb. megszerzésével. 

7. GINOP-6.1.5 Munkahelyi 

képzések 

támogatása 

nagyvállalatok 

munkavállalói 

számára 

Nincs információ. 10 milliárd Ft Nagyvállalatok. Képzések lebonyolítása belső 

képzésként vagy vásárolt 

szolgáltatásként. 

8. GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi 

képzések 

támogatása mikro-

, kis- és 

2017.05.03-tól 

2019.05.03-ig. 

19 milliárd Ft Mikro-, kis-, és 

középvállalkozások

. 

Képzések lebonyolítása belső 

képzésként vagy vásárolt 

szolgáltatásként. 
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 kódszám cím benyújtási 

időszak 

keretösszeg pályázók köre cél, tartalom 

középvállalatok 

munkavállalói 

számára 

9. GINOP-6.2.3 A szakképzési 

intézményrendszer 

átfogó fejlesztése 

2017.04.03-tól 

2017.07.10-ig. 

17 milliárd Ft Szakképzési 

centrumok. 

Helyi szintű cselekvési tervek 

kidolgozása, tanulói készségek és 

képességek fejlesztése, 

pedagógusok továbbképzése, 

eszköz és infrastruktúra 

fejlesztése. 

10

. 

GINOP-6.2.5-17 Helyi 

felnőttképzési 

hálózatok és 

képzési 

együttműködések 

létrehozása 

2017.06.01-től 

2017.09.30-ig. 

344 millió Ft 

(Hajdú-Bihar 

megyére) 

Szakképzési 

centrumok. 

Megyei felnőttképzési/ felnőttkori 

tanulási együttműködési hálózat 

(platform, koalíció) kialakítása. 

Szakképzési centrumok 

infrastrukturális fejlesztése. 

11 NGM A Nemzeti 

Foglalkoztatási 

Alap képzési 

alaprészéből a 

szakképzésért és 

felnőttképzésért 

felelős miniszter 

döntésével 

nyújtható képzési 

támogatás 

Egész évben 

nyitott 

 Szakképzési 

hozzájárulásra 

kötelezett 

részesíthető 

Nem működési célból nyújtott, 

visszafizetési kötelezettség nélküli 

végleges támogatás. 
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4. A foglalkoztatást közvetve elősegítő pályázatok 

Az alábbi forrásbevonási lehetőségek a foglalkoztatás-fejlesztés „puhább” illetve közvetett eszközeit finanszírozzák. A már lezárult és nem igényelhető 

(jelenleg bírálat alatt álló) pályázatok közül e témán belül érdemel említést a GINOP-5.3.2-16 számú, A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a 

konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál című konstrukció, amelynek keretében Hajdú-

Bihar megyéből7 42 pályázat érkezett vállalkozások részéről, 500 millió forint értékben. Bár ez a pályázat már lezárult, de a címe is jól mutatja, hogy 

ebben a témában milyen széles lehet a pályázatok választéka a paktum tagjai és a foglalkoztatás-fejlesztésben érintett szervezetek számára.  

14. táblázat: Forrástérkép: A foglalkoztatást közvetve elősegítő pályázatok 

 kódszám cím benyújtási 

időszak 

keretösszeg pályázók köre cél, tartalom 

1. GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi 

bölcsődék 

létrehozásának 

támogatása 

2017.03.20-tól 

2019.03.20-ig. 

4 milliárd Ft Vállalkozások, 

nonprofit 

szervezetek, 

költségvetési 

szervek. 

A munkahelyi bölcsőde 

kialakításához szükséges 

infrastrukturális és ingatlan 

beruházás. 

2. TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztés

t és a munkaerő 

mobilitás 

ösztönzését 

szolgáló 

közlekedés-

fejlesztés 

2017.01.19-től 

2017.06.29-ig. 

2,5 milliárd Ft 

(Debrecen Megyei 

Jogú Városnak) 

Megyei jogú város 

önkormányzata 

illetve a többségi 

tulajdonában lévő 

gazdasági 

társaság. 

Gazdasági övezetet feltáró, 

gazdasági területek felé vezető, 

utak építése, fejlesztése. 

3. TOP-6.2.1-16 Családbarát, 

munkába állást 

segítő 

intézmények, 

közszolgáltatások 

fejlesztése 

2017.02.15-től 

2017.10.30-ig. 

1,8 milliárd Ft 

(Debrecen Megyei 

Jogú Városnak) 

Megyei jogú város 

önkormányzata 

illetve a többségi 

tulajdonában lévő 

gazdasági 

társaság. 

Intézmény illetve szolgáltatás 

infrastrukturális fejlesztése, 

eszközbeszerzés. 

 

                                                
7 A nyilvános adatbázisban nincs lehetőség településre szűkíteni a keresést a pályázatok bírálati szakaszában. Így sajnos nem tudható, hogy hány debreceni mikro-, kis- 
és középvállalkozás élt ezzel a lehetőséggel. 
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10. Fenntarthatósági 

szempontok 

A jelen foglalkoztatási stratégiához kapcsolódó helyzetfeltárás során vizsgált hazai és nemzetközi 

foglalkoztatási együttműködések elemzésekor nagyon sok esetben tapasztaltuk, hogy az adott 

stratégia végrehajtására rendelkezésre álló (jellemzően európai uniós) források megszűnését 

követően a végrehajtásért felelős együttműködés nem folytatódik, a támogatott tevékenységek 

átalakulnak vagy teljesen elsorvadnak.  

A jelen stratégia keretét adó foglalkoztatási együttműködés ezért számos, a finanszírozáson 

túlmutató tevékenység megvalósítását is tervezi, melyek többek között az alábbiak: 

• A stratégia végrehajtásának eredményeit folyamatosan nyomon követi, a felmérési 
rendszereket üzemelteti, az adatok nyilvánosságát (a személyes és üzleti adatokon kívül) 

biztosítja. 

• A bérjellegű támogatást igénybevevő munkavállalókat a későbbiekben is tájékoztatja és 
támogatja a továbbfoglalkoztatás érdekében. 

• A jelen stratégia keretében elindított munkaerő-piaci szolgáltatásokat folytatja. 

• A minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az 
együttműködési hálózatban érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében 
figyelemfelkeltő, ismeretterjesztő, tudásmegosztó tevékenységet folytat (már a 

finanszírozási időszakban is), ennek érdekében szemináriumokat, workshopokat, 
partnertalálkozókat, konferenciákat, szakmai és közösségi fórumokat szervezés. 

A foglalkoztatási stratégia végrehajtását biztosító szervezet az egyéb, a stratégia végrehajtásán és 

annak tapasztalataira építve a további akciók kidolgozásán túlmutatóan többek között a fenti 

tevékenységek végrehajtása érdekében törekedni fog arra, hogy jövőbeni tevékenységét a jelen 

finanszírozási források megszűnése után  

• a paktumszervezeti tagok hozzájárulásaiból, vagy  

• a foglalkoztatási stratégia megvalósítása (pl. rendszeres felmérések) által kedvezményezett 
szervezetek hozzájárulásaiból, vagy  

• újabb külső forrásbevonás segítségével  

biztosítja.  
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11. Esélyegyenlőségi 

szempontok 

A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

jogszabály értelmében az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti: „a közvetlen 

hátrányos megkülönböztetés, a közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes 

elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás.” Emellett közvetlen hátrányos 

megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy 

csoport a következő valós vagy vélt tulajdonsága, jellemzője vagy helyzete miatt részesül 

kedvezőtlenebb bánásmódban:  

- neme, 
- faji hovatartozása, 
- bőrszíne, 

- nemzetisége,  
- a 14 nemzetiséghez való tartozása, 
- anyanyelve, 
- fogyatékossága, 
- egészségi állapota, 
- vallási vagy világnézeti meggyőződése, 

- politikai vagy más véleménye,  
- családi állapota,  
- anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága,  
- nemi identitása,  
- életkora,  
- társadalmi származása, vagyoni helyzete,  
- foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának 

részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,  
- érdekképviselethez való tartozása. 

A foglalkoztatási stratégia végrehajtása a törvény által megfogalmazott esélyegyenlőségi 

szempontok érvényesítése mellett fog megvalósulni, egyben épít Debrecen város helyi 

esélyegyenlőségi programjára. Ennek megfelelően az alábbi elvek a végrehajtás során folyamatosan 

betartásra kerülnek. 

Egyenlő bánásmód, a megkülönböztetés tilalma 

A képzés és foglalkoztatás során a foglalkoztatási stratégia figyelembe veszi az esélyegyenlőségi 

szempontokat, nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoporttal szemben sem, ide értve például a 

férfiak előnyben részesítését a nőkkel szemben, az etnikai csoportok, fogyatékos személyek, 

megváltozott munkaképességűek negatív megkülönböztetését. 

Méltányos és rugalmas elbánás 

A projekt során kiemelt szempont az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetés tilalma, azonban 

vannak olyan helyzetek, amikor bizonyos hátrányos helyzetű csoportok számára a projektben való 

részvételhez segítséget kell nyújtani. Ennek érdekében a foglalkoztatási stratégia megvalósítása 

során civil szervezetek kerülnek bevonásra, akik segítik a megváltozott munkaképességű, 

nagycsaládos vagy hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrálását. 
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Az emberi méltóság tiszteletben tartása 

A stratégia megvalósítása során a résztvevők emberi értékeit és méltóságát tiszteletben tartják, 

szenzitív és az egyénre nézve érzékeny személyes adatot és információt csak az emberi méltóság 

tiszteletben tartásával kezelnek. 

Partnerség, együttműködés 

A stratégia megvalósítása során a partnerség elvének biztosítása kiemelt jelentőségű, amely a 

Foglalkoztatási Paktum jellegéből is fakad. 

 

 


