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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoportja 

9/2018.(XII.18.) számú határozata 

a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő helyi foglalkoztatási paktumok 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoportja a Jász-Nagykun-

Szolnok megyében működő helyi foglalkoztatási paktumok tevékenységéről szóló, a határozat 

1. számú mellékletébe foglalt tájékoztatót elfogadja. 

 

 

 

Határozatról értesülnek: 

1) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum tagjai  

2) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumiroda 

3) Irattár 
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1. számú melléklet 

 

Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő helyi foglalkoztatási paktumok 

tevékenységéről 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a TOP-5.1.1 konstrukció keretében működő megyei 

foglalkoztatási paktum mellett 1 megyei jogú városi (TOP-6.8.2) és 9 járási (TOP-5.1.2) 

foglalkoztatási paktum tevékenykedik a megye gazdasági és munkaerő-piaci helyzetének 

javítása érdekében. 

 

Területi és ágazati lehatárolás 

A paktumok tevékenységüket területi és ágazati lehatárolások szabályozzák. Ennek 

értelmében a megyeszékhely paktuma Szolnok közigazgatási területére, a Szolnoki járásban 

működő paktum tevékenysége a járás területére, kivéve Szolnok Megyei Jogú Város 

közigazgatási területét, a megyei foglalkoztatási paktum hatásköre pedig a megye teljes 

területére terjed ki, kivéve a megyeszékhely közigazgatási területét. Szintén a megyei 

foglalkoztatási paktum illetékességi körébe tartozik tevékenységi lehatárolás megkötése 

nélkül azon - a célcsoportba tartozó - tagok munkavállalásának segítése, akik a 

lakó/tartózkodási helyük szerinti járáson kívüli, de a megyén belüli (kivételt képez Szolnok 

Megyei Jogú Város területe) munkahelyre kívánnak elhelyezkedni. Az ágazati lehatárolás 

szerint a megyei foglalkoztatási paktum illetékességi körébe tartoznak a TOP 4 

intézkedéséhez (turisztikai fejlesztések, egészségügyi és szociális ellátások, 

gyermekintézmények), valamint a megyében megvalósuló nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű beruházásokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok és támogatások. 

 

Működési és monitoring szabályok 

Annak érdekében, hogy a foglalkoztatási paktumok működése hosszú távon biztosított legyen, 

működési sztenderdek kerültek megfogalmazásra mind a helyi, mind a megyei paktumok 

számára.  

A sztenderdek alkalmazásának céljai:  

• Erősítsék meg a helyi foglalkoztatáspolitikát az együttműködések tudatosításával, 

elmélyítésével, aktív résztvevői kör szélesítésével  

• Fejlődjön a paktum menedzsment szervezetek és paktum partnerségek szervezeti 

kultúrája, átlátható módon biztosítsák szolgáltatásuk minőségét, hatékonyságát, és az 

ügyfelek, partnerek útját a partnerségi folyamatokban.  

• Alkalmazásuk egy stabil, hatékony, összehasonlítható és kiszámítható minőséget 

nyújtó szolgáltatási rendszert teremtsen meg (a működési támogatások és a program 

alapú EU-s finanszírozások bemeneti és projekt kimeneti feltételeként is 

alkalmazhatóan).  

A projektek zárásához valamennyi foglalkoztatási paktumnak minősítést kell szereznie a 

sztenderdek alapján. A minősítési eljárás 3 lépcső, 2018. október 31-ig (az indikátor 

teljesítések teljesülés közbenső mérési időpontja) valamennyi paktumönminősítést végzett 

egy központilag kiadott szempontrendszer szerint. A projekt zárásakor sor fog kerülni egy 

végső önminősítésre, illetve egy külső szervezet által végzett minősítésre. 
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A megyében működő foglalkoztatási paktumok indikátor vállalásai és azok teljesülése 

 

A foglalkoztatási paktumok céljainak teljesülését az alábbi indikátorokkal mérik: 

 

PR25: a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 

PR26: a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után 6 hónappal 

állással rendelkezők száma 

PO25: a foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaciprogramokban résztvevők száma 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 

tájékoztatása szerint a 2018. október 31-i közbenső mérési időponton az indikátorok az 

alábbiak szerint teljesültek a megyében: 

 
Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 

        

Jász-Nagykun-Szolnok megyében működtetett TOP Foglalkoztatási Paktumok 
indikátor vállalásai és azok teljesülése 

/2018. október 31./ 

        

Projekt azonosító 

Indikátoro

k 

Közbenső 

mérési időpont  

/2018.10.31./ 

Projekt zárás időpont 

kezdete 
befejezés

e 

vállalt 

/fő/ 

teljesül

t 

/fő/ 

vállalt 

/fő/ 

hiányz

ó 

létszám 

/fő/ 

hiányz

ó 

létszám 

/%/ 

TOP-5.1.1-15-JN1-2016-00001 
Megyei Foglalkoztatási Paktum 

PO25 225 445 867 422 49% 

PR25 135 168 520 352 68% 

2016.03.01 
2020.02.2

9 
PR26 70 68 269 201 75% 

TOP-6.8.2-15-SL1-2016-00001 
Szolnok Megyei Jogú Város 

Foglalkoztatási Paktum 

PO25 174 564 868 304 35% 

PR25 104 133 521 388 74% 

2016.07.01 
2020.06.3

0 
PR26 54 28 269 241 90% 

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00001 
Törökszentmiklós Járás 
Foglalkoztatási Paktum 

PO25 121 121 201 80 40% 

PR25 61 59 121 62 51% 

2017.01.01 
2019.12.3

1 
PR26 31 2 62 60 97% 
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TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 
Szolnok Járás Foglalkoztatási 

Paktum 
(Szolnok Megyei Jogú Város és 

várostérsége nélkül) 

PO25 74 138 246 108 44% 

PR25 44 33 148 115 78% 

2017.01.02 
2020.01.0

2 
PR26 0 1 74 73 99% 

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00003 
Tiszafüred Járás Foglalkoztatási 

Paktum 

PO25 61 79 154 75 49% 

PR25 30 23 92 69 75% 

2017.01.01 
2019.12.3

1 
PR26 3 2 47 45 96% 

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 
Jászberény Járás 

Foglalkoztatási Paktum 

PO25 73 157 282 125 44% 

PR25 44 42 170 128 75% 

2017.01.15 
2020.01.1

5 
PR26 0 6 83 77 93% 

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 
Karcag Járás Foglalkoztatási 

Paktum 

PO25 98 201 328 127 39% 

PR25 59 60 187 127 68% 

2017.01.01 
2019.12.3

1 
PR26 5 7 98 91 93% 

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00006 
Kunszentmárton Járás 
Foglalkoztatási Paktum 

PO25 173 180 274 94 34% 

PR25 82 52 164 112 68% 

2017.01.01 
2019.12.3

1 
PR26 8 1 84 83 99% 

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00007 
Mezőtúr Járás Foglalkoztatási 

Paktum 

PO25 42 129 209 80 38% 

PR25 0 52 133 81 61% 

2017.01.01 
2019.12.3

1 
PR26 0 0 60 60 100% 

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00008 
Kunhegyes Járás 

Foglalkoztatási Paktum 

PO25 60 87 152 65 43% 

PR25 11 16 92 76 83% 

2017.02.01 
2020.01.3

1 
PR26 0 0 48 48 100% 

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00009 
Jászapáti Járás Foglalkoztatási 

Paktum 

PO25 45 103 179 76 42% 

PR25 20 42 78 36 46% 
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2017.01.15 
2020.01.1

4 
PR26 14 0 50 50 100% 

Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében működtetett 11 

TOP Foglalkoztatási Paktum 

összesen 

PO25 1 146 2 204 3 760 1 556 41% 

PR25 590 680 2 226 1 546 69% 

PR26 185 115 1 144 1 029 90% 

Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében működtetett 5.1 

intézkedéshez tartozó 

projektek összesen 

PO25 972 1 640 2 892 1 252 43% 

PR25 486 547 1 705 1 158 68% 

PR26 131 87 875 788 90% 

Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében működtetett 6.8 

intézkedéshez tartozó projekt 

összese 

PO25 174 564 868 304 35% 

PR25 104 133 521 388 74% 

PR26 54 28 269 241 90% 

 

Amint az a táblázatból kiolvasható, a PO25 indikátor vállalt értékei valamennyi 

foglalkoztatási paktum esetében teljesültek.  

 

A PR25 és PR26 indikátorok teljesítése eltérő képet mutat az egyes foglalkoztatási paktumok 

esetében, a megyei átlagot tekintve a PR26 indikátor kivételével teljesültek az időarányos 

vállalások. Az indikátor teljesülést negatívan befolyásolta – járásonként eltérően – több 

tényező. A PR26 indikátor tekintetében például a támogatott foglalkoztatás alatt több 

munkavállaló rendes felmondással megszüntette munkaviszonyát és a lemorzsolódók közül 

több ügyfelet nem sikerült újra foglalkoztatásba irányítani. A PR25 indikátor vállalás 

teljesülését is a lemorzsolódások akadályozták. Többen nem kerestek vagy nem találtak 

azonnal támogatás nélküli munkahelyet, így esetükben az indikátor teljesüléshez elvárt 

folyamatos 6 hónapos foglalkoztatás nem valósult meg. 

 

A megye gazdasági- és foglalkoztatási helyzete 

2018. II. negyedévben Jász-Nagykun-Szolnok megyében a foglalkoztatottak száma 160.500 

fő volt, amely 1.600 főnyi növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest. Az 

országos adatokhoz viszonyítva a foglalkoztatottak közel 3,6%-a él a megyében, 14,3% az 

Észak-Alföldön. 

2018. I. félévében Jász-Nagykun-Szolnok megyében az alkalmazottak száma 95.200 fő volt, 

amely 100 fővel kevesebb, mint 2017. I. félévében. Az Észak-alföldi régióban a megyében a 

legkisebb az alkalmazásban állók száma (a régió 26,8%-a).  

 

A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint 
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Az elmúlt években körülbelül 66 ezer fő körül stabilizálódott a gazdaságban foglalkoztatottak 

száma a megyében. 

2018. I. negyedévben a gazdasági ágak között a legnagyobb foglalkoztatónak az ipar (azon 

belül a feldolgozóipar) minősült, ebben az ágazatban 27.756 fő dolgozott, ami a teljes 

alkalmazásban állók 29,2%-át teszi ki. A többi ágazatban alkalmazásban állók száma 

kevesebb, 10.000 fő alatti. 

3.000 fő feletti létszámban a mezőgazdaság, erdészet, halászat; a szállítás, raktározás; a 

közigazgatás. 

5.000 fő feletti létszámban a kereskedelem, gépjárműjavítás és a humán-egészségügyi, 

szociális ellátás ágazatokban dolgoztak. 

 

2018. I. negyedévben az alkalmazásban állók 65%-a azaz 61.887 fő a versenyszférában, míg 

29,5%-a, 28.129 fő a költségvetési szférában dolgozott. 

 

A vizsgált időszakban alkalmazásban állók 92%-a teljes munkaidőben dolgozott, amely 

megegyezik az előző év azonos időszakával. 
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Nyilvántartott álláskeresők száma 

A megyében csökken a nyilvántartott álláskeresők száma csakúgy, mint a nyilvántartott 

álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességen belül.  

Nyilvántartott álláskeresők számának megoszlása járásokként (fő) 

 2017. I. félév 2018. I. félév 

Szolnoki Járási Hiv. 4463 3957 

Jászberényi Járási Hiv. 2619 2266 

Karcagi Járási Hiv. 2319 1883 

Mezőtúri Járási Hiv. 1021 742 

Tiszafüredi Járási Hiv. 969 750 
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Törökszentmiklósi Járási Hiv. 1570 1324 

Kunszentmártoni Járási Hiv. 1933 1580 

Kunhegyesi Járási Hiv. 1857 1454 

Munkaerő kereslet 

A bejelentett új álláshelyek száma (db) Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében 

 2017. I. félév 2018. I. félév 

Újonnan bejelentett 

álláshelyek száma (db) 

18677 16826 

támogatott 15382 13597 

ebből közfoglalkoztatás 13275 10557 

ebből egyéb támogatott 2107 3040 

nem támogatott 3295 3229 

 

A helyi foglalkoztatási paktumok tevékenysége 

A TOP-6.8.2 és TOP-5.1.2 pályázati konstrukciók keretében működő helyi foglalkoztatási 

paktum projektek megvalósulása időben eltérő. Egyes paktumoknál az elmúlt egy évben sem 

történt meg a projektfejlesztési szakaszt lezáró szerződésmódosítás. Több projekt esetében 

saját kockázatra kezdődött meg a megvalósítás az indikátor teljesítés biztosításának 

érdekében. 

 

Jászapáti Járási Foglalkoztatási Paktum 

- A munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítását a Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány 

végzi. 

- programba vontak száma: 103 fő 

• bérköltség támogatásban részesült 59 fő 

• bértámogatásban részesült 23 fő 

• képzésben részesültek száma 25 fő (11 fő élelmiszer- és vegyi áru eladó, 9 fő 

targoncavezető, 2 fő TB- és bérügyintéző + ECDL, 1 fő személy- és vagyonőr) 

 

Jászberényi Járási Foglalkoztatási Paktum 

- A munkaerő-piaci szolgáltatásokat a „Helyet!” Alapítvány nyújtja. 

- programba vontak száma: 157 fő 

• bérköltség támogatásban részesült 103 fő 

• bértámogatásban részesült 24 fő 

• képzésben részesültek száma 33 fő (19 fő élelmiszer- és vegyi áru eladó, 12 fő 

targoncavezető, 1 fő TB- és bérügyintéző + ECDL, 1 fő pénzügyi-számviteli 

ügyintéző) 

• vállalkozóvá válási támogatás 6 fő 

 

Karcag Járási Foglalkoztatási Paktum 

- programba vontak száma: 201 fő 

• bérköltség támogatásban részesült 142 fő 
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• bértámogatásban részesült 19 fő 

• képzésben részesültek száma 26 fő (vendéglátó eladó, targoncavezető, 

kézápoló és műkörömépítő, személy- és vagyonőr, élelmiszer- és vegyi áru 

eladó) 

• vállalkozóvá válási támogatás 12 fő 

• A támogatások kihelyezése főleg az építőipar, a feldolgozóipar, a 

kereskedelem, valamint a vendéglátás területét érintették. 

 

Kunhegyesi Járási Foglalkoztatási Paktum 

- programba vontak száma: 94 fő 

• bérköltség támogatásban részesült 63 fő 

• bértámogatásban részesült 7 fő 

• képzésben részesültek száma 21 fő (élelmiszer- és vegyi áru eladó, raktáros + 

építő- és anyagmozgató gépkezelő, TB- és bérügyintéző + ECDL, vendéglátó 

eladó, virágkötő és virágkereskedő, számítógép szerelő-karbantartó) 

• vállalkozóvá válási támogatás 5 fő 

• a munkáltatói igények többsége a szolgáltatási szektorhoz (51 db) és az ipari 

szektorhoz (30 db) kapcsolódott.  

 

Kunszentmártoni Járási Foglalkoztatási Paktum 

- programba vontak száma: 180 fő 

• bérköltség támogatásban részesült 108 fő 

• bértámogatásban részesült 27 fő 

• képzésben részesültek száma 36 fő (1 fő TB ügyintéző + bérügyintéző + 

ECDL, 9 fő raktáros + építő- és anyagmozgató gép kezelője, 9 fő személy- és 

vagyonőr, 17 fő élelmiszer- és vegyi áru eladó) 

• vállalkozóvá válási támogatás 10 fő 

Mezőtúri Járási Foglalkoztatási Paktum 

- programba vontak száma: 129 fő 

• bérköltség támogatásban részesült 87 fő 

• bértámogatásban részesült 15 fő 

• képzésben részesültek száma 12 fő (gyógymasszőr, óvodai dajka, személy- és 

vagyonőr, szociális gondozó és ápoló, vállalkozói ismeretek) 

• vállalkozóvá válási támogatás 15 fő 

• A támogatások kihelyezése főleg az építőipar, a feldolgozóipar, a 

kereskedelem, valamint a vendéglátás területét érintették. 

 

Szolnok Járási Foglalkoztatási Paktum (Székhely: Martfű) 

- programba vontak száma: 138 fő 

• bérköltség támogatásban részesült 59 fő 

• bértámogatásban részesült 35 fő 

• képzésben részesültek száma 23 fő (élelmiszer- és vegyi áru eladó, építő- és 

anyagmozgató gépkezelő, TB- és bérügyintéző, személy- és vagyonőr, 
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virágkötő és virágkereskedő, logisztikai ügyintéző, számítógép szerelő-

karbantartó, kozmetikus) 

• vállalkozóvá válási támogatás 2 fő 

 

Tiszafüredi Foglalkoztatási Paktum 

- programba vontak száma: 79 fő 

• bérköltség támogatásban részesült 41 fő 

• bértámogatásban részesült 26 fő 

• képzésben részesültek száma 7 fő (sajtkészítő, élelmiszer- és vegyi áru eladó, 

TB- és bérügyintéző + ECDL, vendéglátó eladó, kozmetikus) 

• vállalkozóvá válási támogatás 4 fő 

 

Törökszentmiklósi Foglalkoztatási Paktum 

- programba vontak száma: 121 fő 

• bérköltség támogatásban részesült 72 fő 

• bértámogatásban részesült 18 fő 

• képzésben részesültek száma 16 fő 

• vállalkozóvá válási támogatás 19 fő 

 

Szolnoki Foglalkoztatási Paktum 

- A munkaerő-piaci szolgáltatásokat az IMPULZUS Egyesület nyújtja. 

- programba vontak száma: 564 fő 

• bérköltség támogatásban részesült 193 fő 

• bértámogatásban részesült 104 fő 

• képzésben részesültek száma 57 fő (szociális gondozó és ápoló, nevelőszülő, 

óvodai dajka, építő- és anyagmozgató gépkezelő, TB- és bérügyintéző, 

kisgyermekgondozó-nevelő, személy- és vagyonőr, vállalkozói ismeretek, 

virágkötő és virágkereskedő, logisztikai ügyintéző, gyógymasszőr, számítógép 

szerelő-karbantartó, gyógypedagógiai segítő munkatárs, kozmetikus) 

• vállalkozóvá válási támogatás 10 fő 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktum 

- programba vontak száma: 445 fő 

• bérköltség támogatásban részesült 217 fő 

• bértámogatásban részesült 69 fő 

• képzésben részesültek száma 112 fő (szociális gondozó és ápoló, óvodai dajka, 

nevelőszülő, Kisgyermekgondozó-nevelő, logisztikai és szállítmányozási 

ügyintéző, vállalkozói ismeretek, gyógymasszőr, gyógypedagógiai segítő 

munkatárs, kozmetikus) 

• vállalkozóvá válási támogatás 10 fő 

 


