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Vezetői összefoglaló 

A járási foglalkoztatási stratégia tartalmi és módszertani követelményrendszerére a támogató nem 

adott ki egységes útmutatót, ugyanakkor figyelembe véve, hogy a Bicskei járásra vonatkozó helyi 

foglalkoztatási fórum által elfogadott stratégiának összhangban kell lennie a Fejér Megyei 

Foglalkoztatási Stratégiával, a pályázatot megvalósító konzorcium úgy döntött, hogy a Fejér 

megyében megvalósuló TOP-5.1.1, TOP-5.1.2 és TOP-6.8.2 projektek részeként elkészülő stratégiák 

vonatkozására közös, irányadó szakmai módszertani dokumentumot készítenek, elfogadva a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által alkotott általános stratégiai és operatív programozási elveket és 

ajánlásokat.  

A Bicskei Járás Foglalkoztatási Stratégiáját megalapozó kutatási, felmérési munka részeként 

összegyűjtésre kerültek a korábbi években készült helyi, megyei és térségi helyzetelemzések, alapozó 

dokumentumok, ágazati stratégiák és fejlesztési dokumentumok. Ezen túlmenően a járás 

foglalkoztatási stratégiája szakmai és társadalmi legitimitásának egyik legfontosabb bázisát a Fejér 

Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának naprakész 

nyilvántartásai, trendelemzései, az álláskeresők profiling módszerének alkalmazása, valamint a 

foglalkoztatásban érintett helyi és térségi szakértők és intézményi partnerek bevonása és részvétele 

adja. 

Jelen stratégia esetében a beavatkozási terület a Bicskei járás egésze, mely nem áll átfedésben a 

többi járással. Települési szinten meghatározva, figyelembe véve a területi lehatárolást, jelen 

stratégia Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi, Csákvár, Etyek, Felcsút, Gánt, Mány, Óbarok, Szár, 

Tabajd, Újbarok, Vértesacsa, Vértesboglár településekre koncentrál. 

A Bicskei járás Fejér megyéhez tartozó járás Magyarországon, székhelye Bicske. Területe 578 km², 

népessége 35 555 fő, népsűrűsége 62 fő/km². Két város (Bicske és Csákvár), valamint 13 község 

tartozik hozzá. A 2017. május 31-ei zárónapon a Bicskei járásban 498 fő álláskereső szerepelt a 

nyilvántartásban. Ez a létszám 5,52 százaléka a megyei álláskeresői létszámnak (9.009 fő). 

A Bicskei járást érintően 2017. áprilisában elindult foglalkoztatási paktum projekt központi eleme az a 

gondolat, hogy a foglalkoztatás az élhetőségnek, az életmód színvonalának, a helyi társadalom 

problémáinak kulcsfontosságú forrása, illetve azok megoldása is egyben, így a foglalkoztatás szintje 

befolyásolja a lakosság jövedelmi viszonyait és a helyi közösség vagyoni helyzetét, valamint 

meghatározza a helyi gazdaság versenyképességét. A paktum céljai alapján a járási, illetve a helyi 

foglalkoztatási politika meghatározza a helyi társadalom fejlődési irányait és sebességét, a 

foglalkoztatás pedig összefüggést teremt a gazdaság, az oktatás és a kulturális lehetőségek, valamint 

az alapszolgáltatások színvonala között. 

A foglalkoztatottság növekvő és tartósan magas szintje esetén valószínűsíthető az emberek 

vagyonosodása, megtakarítási lehetőségeik nőnek, és a beruházói kedv is erősebbé válik. A 

beruházások fejlesztéseket jelentenek, amelyek a gazdaság stabil növekedését és a helyi társadalom 

individuális biztonságát teremtik meg. 

A Bicskei Járás Foglalkoztatási Stratégiájának alapjául a korábban elkészült Településfejlesztési 

Koncepciók, Integrált Településfejlesztési Stratégiák és Fejér Megye Területfejlesztési Programja 

szolgált, annak foglalkoztatási aspektusból való felülvizsgálata, amely kijelöli a járás számára a hosszú 

távon elérni kívánt, megvalósítható fejlődési pályát és gazdasági környezetben elérni kívánt 

fenntartható célt a foglalkoztatás szempontjából. A jövőkép ezeken túlmenően a helyzetelemzés és -
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értékelés folyamán feltártakon alapul, és a SWOT elemzés során meghatározott gyengeségek és 

problémák kezelését is keretbe rendezi. 

Legfontosabb kihívások, kihívást jelentő hatások: 

1. az egyik legfontosabb kihívás, hogy a munkaerőpiaci szolgáltatásokkal kapcsolatos igények 
jelentősen átalakultak, diverzifikálódtak és egyben növekednek, 

o a helyi munkaerőpiacra bevonható munkaerő-tartalék erősen korlátozott, a 
korábbiaknál sokkal időigényesebb és komplexebb feladat a munkaerőpiaci 
integrációs folyamat megvalósítása 

o a járás helyi munkaerőpiaca kettős szorításban szenved, egyrészt előny, hogy a közeli 
nagyobb városokban munkát találnak a szakképzett lakosok, ugyanakkor problémát 
okoz, hogy ez a folyamat a járáson belül kontraszelekciót hoz létre, és a járáson kívüli 
foglalkoztatók helyzete túlzottan befolyásolhatja ezen települések humán erőforrás-
fejlesztési lehetőségeit  

o kihívás a szakképzés és felnőttképzés kínálati oldala, a munkáltatói igények és a 
munkavállalói kompetenciák közötti inkoherencia, melyek nemcsak a képzési 
programok hatékonyságát csökkentik, hanem annak eredményességét is 

2. az iparfejlesztés helyi támogató környezetének kialakítása a megváltozott igényeknek és az új 
minőségi szükségleteknek megfelelően, 

o a versenyképes termékek előállítására képes munkaerőigény biztosítása, 

o a jelenlegi foglalkoztatási helyzet átalakulás előtt áll, tekintve az élőmunkára 
alapozott ipari és mezőgazdasági termelés folyamatos háttérbe szorulását, az ebből 
fakadó középtávú kihívásokra fel kell készülni, 

o ki kell dolgozni a barnamezős beruházásokat segítő befektetés ösztönző tanácsadó és 
marketing szolgáltatásokat, eszközöket összhangban a TOP ERFA infrastruktúra 
fejlesztési lehetőségekkel 

3. a tercier szektorban működő mikro- és kisvállalkozások munkaerőigényének biztosítása, piaci 
részesedés növelése, belső fogyasztás és jövedelem cirkulációjának ösztönzése, melynek 
eredményeképp a járás magasabb szintű, attraktív életminőségének kiszolgálása is javul 

4. a nehezen foglalkoztatható társadalmi csoport számára komplex életvezetést, 
munkaszocializációt és munkaerőpiaci integrációt segítő szolgáltatások és tranzit valamint 
innovatív, foglalkoztatási programokat kell kidolgozni  

 

Adottságai és az általános fejlődési trendek alapján Bicske és térsége megfelelően felkészült 

beavatkozások nyomán joggal fogalmazhat meg egy kedvező, a térség ipari, kulturális, agráripari 

hagyományaira és meglévő humán erőforrására épülő középtávú jövőképet, mely meghatározza a 

2014-2020 közötti kapcsolódó fejlesztések irányát is: 

A széleskörű térségi együttműködésre építve a Bicskei járásban kiépülő foglalkoztatási rendszer a 

munkaerő-piaci szereplők bevonásával, a helyi szakképzési tradíciókra építve hosszú távon is 

fenntartható, versenyképes kereteket biztosít a munkaerő elvándorlás lassításához, az álláskeresők 

elhelyezkedéséhez, ily módon egyaránt jelentősen javítva a helyi lakosság életminőségét is 
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A Bicskei járás középtávú foglalkoztatási stratégiájában megjelenített átfogó célok nem képeznek 

élesen elkülönülő részterületeket, együtt alkotják azt az egységet, amely a jövőkép megvalósítását 

jelenti. A járás fejlesztési szemléletében az integrált megközelítésmód, a jövőorientáltság, a 

fenntarthatóság, valamint a munkaerőpiaci szereplők összefogása kap vezető szerepet. Az átfogó 

célok és az alattuk kibontott célrendszer a foglalkoztatáson keresztül minden érintett szereplőt 

megszólít. A szférák, szektorok és munkaerőpiaci szereplők közötti együttműködésen alapuló 

fejlesztési szemlélet és tevékenységek biztosítják a gazdasági és társadalmi előnyök elérhetőségét.  

A Bicskei Járás Foglalkoztatási Stratégiájában megjelenített átfogó célok a járás helyzetét és 

jellemzőit figyelembe véve önmagukban is jelentős szereppel bírnak, illetve kölcsönösen kiegészítve 

tudják szolgálni a térség hosszútávú fejlődését. Kiemelt hangsúlyt kell kapnia a járási foglalkoztatási 

célok között a jövőben az inaktív csoportok bevonásának, ha szükséges felzárkóztatásának, a meglévő 

munkaerőpiaci szolgáltatásokat alternatív módon, új megközelítéseket és módszereket alkalmazó 

szolgáltatások kialakításának, valamint a különböző munkaerőpiaci szereplők között kialakuló aktív 

partnerségnek és befektetés ösztönzés egyes elemeinek. 

Átfogó célok 

1. Helyi, térségi szintű foglalkoztatási együttműködések minőségi fejlesztése 

2. Élhető, minőségi települési környezet kialakítása az elvándorlás csökkentése érdekében 

3. A helyi, térségi munkaerő-piaci humánszolgáltatások fejlesztése a fenntartható gazdasági 
fejlődés érdekében 

Specifikus célok 

1. A térségben működő vállalati együttműködések hatékony integrációja a térségi 
foglalkoztatási paktumba 

2. A foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű és inaktív csoportok integrációjának és re-
integrációjának elősegítése 

3. Széles körű, innovatív szolgáltatási portfólió kialakítása a foglalkoztatás bővítése és 
stabilitásának biztosítása érdekében 

 

A Bicskei Járás Foglalkoztatási Stratégiájának megvalósítása során a felhasználható célzott 
erőforrások korlátozottsága miatt a kiemelt célok elérése és időarányos teljesítése érdekében 
minimálisan három közvetlen beavatkozást, kulcsprojektet tervezünk megvalósítani a projektben 
meglévő képzési támogatások, támogatott foglalkoztatást segítő pénzügyi eszközök és humán 
szolgáltatásra fordítható erőforrások koncentrált alkalmazásával: 

1. A munkavállalók helyben való letelepedésének támogatását és a hiányzó munkaerő 
megteremtését segítő kulcsprojekt  

2. A Pannónia Szíve Program munkaerőpiaci hátterének biztosítását segítő kulcsprojekt  

3. Aktív idősödés munkaerőpiaci kihívásainak kezelését segítő kulcsprojekt  
 
A Bicskei Járás Foglalkoztatási Stratégiájának elfogadásáért és megvalósításáért – mint a térségi 
munkaerőpiac társadalmi-gazdasági érdekek közszférabeli képviselőiből álló helyi testület –, a Bicskei 
Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum a felelős szerv, mely 2017. május 31-én tartotta első 
egyeztető ülését, és a működés szervezeti formájaként az együttműködési megállapodással 
létrehozott partnerségi forma megalakításáról döntött. 

A stratégia végrehajtásában a felelős szervezetek, intézmények, célcsoport vállalkozások, az 
önkormányzat, a civil és egyházi valamint képző szolgáltatók részvételi lehetőségét számos, a teljes 
körű nyilvánosság elérését támogató intézkedés biztosítja a folyamat minden egyes elemére 
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kiterjedően. A 2017-2019-es időszakra szóló megvalósítás során többféle kommunikációs eszközöket 
használunk. 

A TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00006 konstrukcióban elérhető célcsoport támogatások, szolgáltatások 
iránt érdeklődőkkel, kérelmezőkkel a felelős konzorciumi partner folyamatos jelleggel kapcsolatot 
tart személyesen, telefonon, illetve emailen, mindig friss és aktuális információkkal látja el őket a 
támogatási lehetőségekről, a kérelmek, igények beadásával, illetve az elszámolásokkal kapcsolatban.  

A középtávra szólóan, 2020-ra kitűzött munkaerőpiaci és gazdaságfejlesztési célok eléréséhez 
megtett előrehaladást megítélhetővé, a beavatkozások eredményességét értékelhetővé kell tenni. 

A stratégia, majd az ennek alapján – a gyakorlatorientált megvalósítás érdekében – kidolgozásra 
kerülő akcióterv, illetve a kapcsolódó részletes projekttervek, valamint az induló esetleges kiegészítő 
programok, támogatások és szolgáltatások végrehajtásának nyomon követéséhez és az intézkedések 
eredményeinek méréséhez átlátható és objektív monitoring rendszer kerül kidolgozásra. Ezen 
túlmenően a monitoring részeként szükséges a foglalkoztatók és a lakosság attitűdjét, véleményét is 
feltárni mind a projekt elején, mind pedig a projekt végén.  

A Bicskei Járás Foglalkoztatási Stratégiájának legfontosabb innovációja a megváltozott szemlélet 
alkalmazása: míg az elmúlt évtizedben a foglalkoztatási programok a hátrányos helyzetű 
álláskeresőkre koncentráló kínálatorientált megközelítést alkalmaztak, jelen stratégia fordított 
irányú, alapvetően a vállalkozói, foglalkoztatói igényekből, vagyis a keresletből indul ki.  A stratégia a 
foglalkoztatás-ösztönzés mellett elsősorban a gazdaság fejlesztését szolgálja, főként a megfelelő 
humánerőforrás biztosításával.  
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1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata 

A járási foglalkoztatási stratégia tartalmi és módszertani követelményrendszerére a támogató nem 

adott ki egységes útmutatót, ugyanakkor figyelembe véve, hogy a Bicskei járásra vonatkozó helyi 

foglalkoztatási fórum által elfogadott stratégiának összhangban kell lennie a Fejér Megyei 

Foglalkoztatási Stratégiával, a pályázatot megvalósító konzorcium úgy döntött, hogy a Fejér 

megyében megvalósuló TOP-5.1.1, TOP-5.1.2 és TOP-6.8.2. projektek részeként elkészülő stratégiák 

vonatkozására közös, irányadó szakmai módszertani dokumentumot készítenek, elfogadva a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által alkotott általános stratégiai és operatív programozási elveket és 

ajánlásokat.  

A Bicskei Járás Foglalkoztatási Stratégiáját megalapozó kutatási, felmérési munka részeként 

összegyűjtésre kerültek a korábbi években készült helyi, megyei és térségi helyzetelemzések, alapozó 

dokumentumok, ágazati stratégiák és fejlesztési dokumentumok. Ezen túlmenően a járás 

foglalkoztatási stratégiája szakmai és társadalmi legitimitásának egyik legfontosabb bázisát a Fejér 

Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának naprakész 

nyilvántartásai, trendelemzései, az álláskeresők profiling módszerének alkalmazása, valamint a 

foglalkoztatásban érintett helyi és megyei szakértők és intézményi partnerek bevonása és részvétele 

adja. A tervezést segítő szakmai workshopokat és résztvevő körét az alábbi táblázat mutatja 

összefoglalóan: 

 

Workshopok Célcsoport Helyszín Résztvevők  

Járási szintű    

2016. július 12.  Előkészítő workshop potenciális paktum tagoknak Bicske 14 fő 

2017. június 27. Bicskei stratégia tervező workshop Bicske 15 fő 

Megyei szintű    

2016. október 6. Kis- és középvállalkozások Székesfehérvár 14 fő 

2016. október 7. Munkaerőpiaci szolgáltatók Székesfehérvár 13 fő 

2016. október 19. Civil szervezetek és média képviselői Székesfehérvár 11 fő 

2016. október 25. Nagyfoglalkoztatók Székesfehérvár 13 fő 

2016. október 25. Képző intézmények Székesfehérvár 11 fő 

2016. október 26. Helyi önkormányzatok Székesfehérvár 15 fő 

 

A szakmai előkészítés során megvalósultak a kapcsolódó partnerségi egyeztetések, a stratégiaalkotás 

során meghatározásra került a cselekvési és ütemterv, kialakult a tervezés szervezeti modellje. 

A tervezési munka meghatározásakor alapvető cél volt, hogy a járási foglalkoztatási stratégiai 

programozás rendszere és módszere tegye lehetővé a két város (Bicske és Csákvár) és térsége helyi 
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foglalkoztatói igényéhez és az álláskeresők, valamint más inaktívak elhelyezkedéséhez leginkább 

igazodó és reálisan megvalósítható program kialakítását úgy, hogy 

• a 2014-20-as EU-s programidőszakban a TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00006 konstrukcióban 
rendelkezésre álló fejlesztési források a lehető legnagyobb mértékben szolgálják majd Bicske 
és térségének fejlesztési céljait, munkaerő igényeit; 

• a specifikusan a járást és azon belül a két térségi központot érintő problémák érvényesítésre 

kerüljenek. 

A Bicskei Járás Foglalkoztatási Stratégiájának készítése és véleményezése az alábbi partnerségi 

színtereken keresztül született meg: 

1. foglalkoztatási fórum tagjaival a workshopon folytatott egyeztetések (vállalkozások, képző 

szervezetek, érdekképviseletek, önkormányzatok) 

2. szakmai egyeztetés a TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 megyei foglalkoztatási stratégiát tervező 

munkacsoporttal, 

3. szakmai és társadalmi egyeztetésekbe bevont partnerek részvételével, észrevételeik útján 

(fejlesztési irányok kijelölése, beavatkozási projektek), 

4. végezetül a Bicskei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportja értékelő 

tevékenységével, jóváhagyásával. 

Megalakult az önkormányzati, kormányzati, érdekképviseleti, szakmai szolgáltató, képző valamint 

gazdasági szférát reprezentáló helyi együttműködésként a Bicskei Foglalkoztatási és 

Gazdaságfejlesztési Fórum (BFGF), mely felelős a stratégia jóváhagyásáért.  

Mind a tervezés folyamata, az alkalmazott stratégiai programozási módszer, mind annak fentiekben 

vázolt szervezeti aspektusa a partnerség elvét tükrözi és támogatta. Azt szolgálta és szolgálja, hogy 

Bicske és térsége számára szakmailag és társadalmilag legitim tervdokumentum álljon rendelkezésre 

az elkövetkező időszakban a foglalkoztatási problémák kezelésére. 

2. A Bicskei Járás Foglalkoztatási Stratégia által lefedett terület  

A földrajzi terület meghatározása vonatkozásában a stratégia figyelembe vette a kapcsolódó 

pályázati felhívásban rögzített elvárásokat. Jelen pályázattal egyidőben zajló TOP-5.1.1-15-FE1-2016-

00001 projekt tekintetében a területi szint a teljes megye területe a megyei jogú városi paktumok 

területének kivételével. Fejér megyében a TOP-6.8.2 intézkedésben pályázó megyei jogú városok 

(Dunaújváros és Székesfehérvár) beavatkozási területét a megyei jogú városok várostérsége 

vonatkozásában határozta meg a járási szintű területi lehatárolást alkalmazva.  

A kapcsolódó pályázat előkészítése során az érintett felekkel (Fejér Megyei Önkormányzat, Fejér 

Megyei Kormányhivatal, Dunaújváros és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint 

Sárbogárd, Bicske, Enying, Martonvásár, Ercsi, Gárdony, Velence és Mór Önkormányzata) történő 

egyeztetés alapján megtörtént a megyében tervezett foglalkoztatási paktumok területi 

illetékességnek lehatárolása. A Fejér megyei paktum a Dunaújvárosi és Székesfehérvári járás 

területét leszámítva a megye hat járására terjed ki, a megyei jogú városi paktumok a megyei jogú 

várost magában foglaló járás területére terjednek ki, a helyi paktumok pedig járási szintű területi 

illetékességgel bírnak majd.  
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Ennek megfelelően jelen stratégia esetében a beavatkozási terület a Bicskei járás egésze, mely nem 

áll átfedésben a többi járással. Települési szinten meghatározva, figyelembe véve a területi 

lehatárolást jelen stratégia Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi, Csákvár, Etyek, Felcsút, Gánt, Mány, 

Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vértesacsa, Vértesboglár településekre koncentrál. 

 

3. A foglalkoztatás szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése 

3.1 Helyzetfeltárás összefoglalása 

A Bicskei járás Fejér megyéhez tartozó járás Magyarországon, székhelye Bicske. Területe 578 km², 

népessége közel 35 555 fő, népsűrűsége 62 fő/km². Két város (Bicske és Csákvár), valamint 13 község 

tartozik hozzá.  

A járás lakosságának létszámából a 18-59 éves aktív korosztály több mint 22 ezer fő volt 2015-ben, az 

élve születések száma 332 fő volt, a halálozások száma 464 fő. Az alábbi ábrán a lakónépesség 

alakulása látható 2005-től. Az elmúlt tíz éves időintervallumban 2007-ben, 2012-ben és 2014-ben volt 

visszaesés, de ezektől függetlenül a járás lakónépességének száma növekedést mutat. 

 

Lakónépesség1 (fő) 

 

Forrás: Teir.hu 

 

  

                                                           
1 Azoknak a személyeknek a száma, akik lakóhelyüknek az adott települést tekintik, életvitelszerűen ott élnek. 
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 Állandó népességből a 18-59 évesek száma (fő) 

 

Forrás: Teir.hu 

 

A járás foglalkoztatottságát tekintve 2017. május 31-ei zárónapon a Bicskei járásban 498 fő 

álláskereső szerepelt a nyilvántartásban. Ez a létszám 5,52 százaléka a megyei álláskeresői 

létszámnak (9009 fő). Ugyanez az adat éves átlagban 2015-ben 669 fő volt. 

 

Regisztrált munkanélküliek száma (fő) 

 

Forrás: Teir.hu 
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A munkanélküliségi ráta 100 fő 15-59 éves állandó lakosra vonatkozóan éves átlagban 2015-ben a 
Bicskei járásban 2,89 százalék volt. 

 

Munkanélküliségi ráta (%)_Regisztrált munkanélküliek száma száz 15-59 éves 

állandó lakosra. 

 

Forrás: Teir.hu 

 

A tartós munkanélküliek aránya az összes munkanélküli százalékában 2015-ben 46,64 százalék volt a 
járásban. 
 

Tartós munkanélküliség (%)_180 napon túli nyilvántartott álláskeresők aránya 

az összes munkanélküli százalékában 

 

Forrás: Teir.hu 
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A nemek aránya közötti megoszlás tekintetében a számadatok azt a hosszú évek óta jellemző 

tendenciát mutatják, hogy több a nyilvántartásban lévő nők száma, mint a férfiaké. 2017. május havi 

zárónapon 5078 fő nő, és 3931 fő férfi szerepelt megyei szinten álláskeresőként a nyilvántartásban. A 

női álláskeresők száma megyei szinten összesen 1147 fővel mutat többet a férfiak számánál.  

A Bicskei járásban a női regisztráltak száma 281 fő (56,4%), amely 64 fővel több a férfiak számánál 

(217 fő, 43,6%). Elmondható, hogy ez a tendencia kissé változó %-os mértékben az egész évben 

jellemző volt. Az első 5 hónap átlagát tekintve a nők 54,9%-ban vannak jelen a nyilvántartásban. 

Fejér megyében 2017. május hónap zárónapján a regisztrációban lévő állomány kétötöde legfeljebb 

általános iskolát, mintegy egynegyede szakmunkásképzőt, szakiskolát végzett. Szakközépiskolai, 

technikumi végzettséggel az álláskeresők 16,9%-a, gimnáziumi érettségivel 8,8%-a rendelkezik, a 

diplomások aránya 5,2%. A Bicskei járásban összességében 45,2 %-ot (225 fő) tesz ki a 8. általános 

iskolai végzettséggel (193 fő, 38,8%)- illetve alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezők (32 fő, 

6,4%) aránya. A középfokú végzettségűek összesen 136 főt (27,3%) tesznek ki az állományon belül, 

amelyből 120 fő (24,1%) a szakmunkásképzőt végzettek száma és 16 fő (3,2%) a szakiskolát végzettek 

száma. A középiskolát végzettek együttes száma 113 fő (22,6%), amelyből a szakközépiskolát és 

technikumot végzettek együttes száma is 59fő (11,8%) és a gimnáziumot végzetteké is 54 fő (10,8%). 

A felsőfokú iskolai végzettséggel bírók (főiskola, egyetem) száma mindösszesen 24 fő (4,8%). 

 
A járás életkor szempontjából öregedő képet mutat, az öregedési mutató alapján megállapítható, 

hogy 100 fő 14 év alattira kb. 140 fő 60 év feletti lakos jut. 

Öregedési mutató_ Állandó népességből a 100 fő 0-14 évesre jutó 60-x évesek 

száma 

 

Forrás: Teir.hu 
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Az életkori korcsoportot tekintve a munkaerőpiaci programok két-három, egymástól távolabb eső 
életkori szegmensben lévőket célozzák meg; a 25 év alatti fiatalokat vagy a 30 év alatti pályakezdő 
álláskeresőket, és az 50 év feletti személyeket. 
A TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00006 programban nem prioritás elsődlegesen megcélozni a 25 év alatti 

fiatalokat, tekintettel arra, hogy e korcsoport számára az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében 

megvalósuló Ifjúsági Garancia GINOP 5.2.1-14-2015-00001 munkaerő-piaci program nyújt képzési és 

foglalkoztatási támogatási lehetőséget. 

3.2 A járás főbb foglalkoztatói 

A térség munkáltatói tevékenységük szerint diverzifikált képet mutatnak, több cég végez 

tevékenységet az ipar, a kereskedelem, valamint a szolgáltatás területén. A térség meghatározó 

vállalkozásait (legalább 20 főt foglalkoztató cégek) az alábbi táblázatban foglaltuk össze.  

Név Telephely 
Foglalkoztatottak 

száma (fő) 

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Bicske 13114 

Vincotech Hungária Elektronikai Gyártó Kft. Bicske 613 

HERVIS Sport- és Divatkereskedelmi Kft. Bicske 376 

MAGYARMET Finomöntöde Kft. Bicske 219 

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. Felcsút 153 

"TECHNOCAR-MC-2003" Gépipari Kft. Bicske 132 

Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. Bicske 120 

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 

Felcsút 120 

Zöld Bicske Nonprofit Kft. Bicske 114 

Búzakalász 66 Felcsút Mezőgazdasági Kft. Felcsút 110 

Huonker Hungária Kft. Bicske 96 

Viszló Trans Fuvarozási és Szolgáltató Kft. Csákvár 82 

Falusi Bolt Kereskedelmi Kft. Bicske 77 

Puskás Futball Club Kft. Felcsút 76 

R-KORD Építőipari Kft. Felcsút 67 

SOSO Földszer Földmunkát Gépesítő és Építőipari 
Szolgáltató Kft. 

Csákvár 65 

DOLOMIT Kőbányászati Kft. Gánt 60 

Csákvári Mezőgazdasági Integrációs Zrt. Csákvár 38 

CARGOBULL SZERVIZ Pótkocsi és Felépítmény Javító Kft. Bicske 34 

Etyeki Tüzép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Etyek 34 

Csákvári Agrár Kft. Csákvár 27 

HERCEGHALOM INTERAT Kereskedelmi és Szolgáltató 
Zrt. 

Bicske 26 

ALOIS STEINER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Bicske 26 

SCHMITZ CARGOBULL MAGYARORSZÁG Kereskedelmi 
Kft. 

Bicske 22 

PLANT-ORIENT 2002 Építőipari Építőipari, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

Felcsút 21 

forrás Top 100+300 kiadvány, 2016 
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A foglalkoztatási stratégia szempontjából további releváns helyi foglalkoztatók lehetnek: 

Cég neve Tevékenység 

Bicskei Gazdasági Szervezet Városüzemeltetés 

Kerner-Bau Kft. Építőipar 

Tibi-Fém Kft. Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

Maxi-Bau Bt Építőipar 

Ham-Bau Kft. Villamosipari kivitelezés 

Czutor-Autó Kft. Szolgáltatás-Autószerviz 

Farmer-Center Kft. 
Kereskedelem-Mezőgazdasági-, barkács- 

és háztartási üzlet 

Bicskei Egészségügyi Központ Szolg. Nonprofit 

Kft.. Szolgáltatás 

Tabajdi Idősekért Ref. Házi segítségnyújtó Szolg.  Szolgáltatás 

KTK Rekord Bt Szolgáltatás-Járműjavítás 

Papinóth Sütőipari KFT.  

Sütőipari termékek gyártása, 

kereskedelem 

Nordhaus KFT. Ruházati kiskereskedelem 

Randevú Cuki KFT.   Kenyér, friss pékáru gyártása 

MOLA - KÓD KFT. Szociális szolgáltatás 

VIVBER Kft. 

gyártás és kereskedelem (villamos-

kapcsoló berendezések) 

Idared Felsőörs Gyümölcstermelő Kft. gyümölcstermesztés 

HUNGARO Petrol KFT. Gépjárműüzemanyag kereskedelem 

ARDENTERPRISE KFT. Tűz- és munkavédelmi szolgáltató 

HITECH-BA-U KFT. Építőipar 

Wilu-Möbel-Line Kft. Bútorgyártás 

Technogalla Bt Szerszámgyártás 

EUROVÉD Zrt. Biztonsági rendszerszolgáltatás 

S Bedi KFT. élelmiszer kiskereskedelem 

Kemenczky és Társa KFT. Húsáru kiskereskedelem 

Pötördi Autószervíz KFT. Szolgáltatás 

MAD-WERK KFT. Fémmegmunkálás 

Csákvár Kút Kft. Gépjárműüzemanyag kiskereskedelem 

Lingurár - Ép Kft. Építőipar 

Rózsadomb Investment Kft. beruházó és ingatlanforgalmazó 

Szabó Tüzelő- és Építőanyag KFT. Tüzelő- és építőanyag kereskedelem 

Csoki Sweet KFT. 

Édesipari termékek gyártása és 

forgalmazása 

ARKISZ KFT.  Villanyszerelés 

 

3.3 A térségben korábban létrejött foglalkoztatási paktumok, programok 

Az Európai Unióban már évtizedek óta legjobb gyakorlatként számon tartott területi foglalkoztatási 

megállapodások a szubszidiaritás elve mentén, a lehető leghatékonyabb eredményeket biztosító 

helyi szinten létrejött többszereplős együttműködések, melyek elsődleges célja az adott térség 

gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának 

növelése. Az Európai Unióban a térségi foglalkoztatási partnerségek története az 1980-as évekre 

nyúlik vissza, ekkor fogalmazódott meg először a helyi szereplők jelentősége a komoly problémákat 

okozó magas munkanélküliség kezelésében. 1993-ban az EU Fehér Könyve (White Paper) 
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megfogalmazta a „Foglalkoztatás, növekedés, versenyképesség” fő célkitűzéseit, melynek 

következtében 1997-ben az Európai Bizottság az ún. territoriális foglalkoztatási paktumok (TEP-ek) 

(más néven térségi, helyi foglalkoztatási partnerségek; foglalkoztatási megállapodások, 

egyezmények) létrehozását ösztönözte.  

Ebbe a folyamatba illeszkedett a 2000-es évek közepén Magyarországon elindított területi 

foglalkoztatási megállapodások rendszere, mely az EU-s modell alapján képzelte el a munkaerő 

minőségének és foglalkoztathatóságának javítását, illetve munkaerőpiaci hátrányok csökkentését, 

másrészt a régiók fejlődési potenciálját biztosító munkaerő minőség és tudás fejlesztését. A 2007-ben 

megalakult Fejér Megyei Foglalkoztatási Paktum is a területi sajátosságokra építve a fejlettségbeli 

különbségek mérséklését célozta a helyi (gazdasági, önkormányzati és civil) szereplők összefogásával, 

a tervezett programokkal, a munkaerőpiaci részvételben és jövedelmekben megmutatkozó 

különbségeket pedig a munkaerő foglalkoztathatóságának, minőségének, termelékenységének és 

versenyképességének javításával kívánta csökkenteni. 

A második Fejér megyei paktum projekt 2012-2014 között zajlott, az akkori pályázat a Fejér megyei 

foglalkoztatási együttműködés által kidolgozott, a megyei foglalkoztatáspolitikai célok elérését segítő 

akciótervek egyes projektelemeinek megvalósítását segítette a szakmai szolgáltatások biztosításával 

annak érdekében, hogy a Fejér megyei foglalkoztatáspolitika alakításában részt vevő szervezetek 

kapacitása növekedjen, hatékonysága javuljon. Az elkészült fejlesztési és beavatkozási tervek jelentős 

része azonban nem tudott megvalósulni a rendelkezésre álló anyagi erőforrások hiánya miatt. A 

pályázat akkor a helyi foglalkoztatási helyzet javítását alapvetően a forprofit és nonprofit 

vállalkozások kapacitásának fejlesztésén, a nyílt munkaerőpiac és a szociális gazdaság foglalkoztatási 

potenciáljának erősítésén keresztül a helyi és nemzeti akciótervek (Fejér Paktum stratégia, Fejér 

megyei fejlesztési tervek, Wekerle Terv) prioritásai mentén képzelt el, így illeszkedve a helyi 

szükségletekhez és lehetőségekhez. 

A 2007-ben elfogadott Fejér Paktum stratégia és partnerség Fejér megye déli területére fókuszált, az 

időközben bekövetkezett negatív gazdasági változás a korábbi gazdaságilag fejlettebb területek 

foglalkoztatási helyzetét is átalakította 2008-2009-ben, s ez szükségessé tette a Fejér paktum velük 

való kiszélesítését is. Ebből fakadóan 2012-től valós szükségletként jelent meg új csatlakozók 

bevonása, szükségessé vált a helyzetelemzés újragondolása, a foglalkoztatási gondok szükségessé 

tették a közvetlen foglalkoztatást segítő szolgáltatások indítását, a korábban elfogadott stratégia 

aktualizálását és a realitásokhoz való igazítását. A Fejér megyéből induló Wekerle terv prioritásainak 

megjelenítése a partnerségen belül sajátos helyi szükségletként jelentkezett, a forprofit és nonprofit 

társadalmi vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának erősítése pedig elemi érdeke lett a helyi 

közösségnek. Ezek alapján a kidolgozott pályázati programterv a második paktum projektben is a 

helyi szükségletekre koncentrált. 

A Bicskei járást érintően 2017. áprilisában elindult foglalkoztatási paktum projekt központi eleme az a 

gondolat, hogy a foglalkoztatás az élhetőségnek, az életmód színvonalának, a helyi társadalom 

problémáinak kulcsfontosságú forrása, illetve azok megoldása is egyben, így a foglalkoztatás szintje 

befolyásolja a lakosság jövedelmi viszonyait és a helyi közösség vagyoni helyzetét, valamint 

meghatározza a helyi gazdaság versenyképességét. A paktum céljai alapján a járási, illetve a helyi 

foglalkoztatási politika meghatározza a helyi társadalom fejlődési irányait és sebességét, a 

foglalkoztatás pedig összefüggést teremt a gazdaság, az oktatás és a kulturális lehetőségek, valamint 

az alapszolgáltatások színvonala között. 
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A foglalkoztatottság növekvő és tartósan magas szintje esetén valószínűsíthető az emberek 

vagyonosodása, megtakarítási lehetőségeik nőnek, és a beruházói kedv is erősebbé válik. A 

beruházások fejlesztéseket jelentenek, amelyek a gazdaság stabil növekedését és a helyi társadalom 

individuális biztonságát teremtik meg. 

A Bicskei járásban 2013-tól a hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a 

nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével TÁMOP-1.4.1-12/1 konstrukciónak 

köszönhetően indult egy projekt Száron. 

3.4 Kapcsolódó gazdaságfejlesztési irányok a térségben 

3.4.1 Fejér Megye Területfejlesztési Programja (FMTP) 

Fejér Megye Területfejlesztési Programjában több ponton jelenik meg a foglalkoztatás ösztönzése és 

a gazdaságfejlesztés stratégiai célként. Stratégiai célként jelenik meg az FMTP-ben a versenyképes 

vállalatok támogatása. A megye lakosságának ipari foglalkoztatottsága népességarányosan 

országosan is kiemelkedő. Versenyképességének növelése a meglévő bázisok alapján szükséges az 

ipari kapacitások minőségi és ágazati spektrumbeli fejlesztésével, a minőségi termelési háttér 

biztosításával, a vállalkozások együttműködési képességének és szintjének emelésével, illetve a 

kutatási-fejlesztési potenciálra és innovatív együttműködésekre építve.  

A program rögzíti, hogy a versenyképes gazdasági pozíció megtartása és további javítása érdekében 

elengedhetetlen a nagyvállalatok, ipari központok folyamatos technológiai korszerűsítése és 

fejlesztése, amelyekhez a kis- és középvállalkozások beszállítói hálózatának erősítése szükséges. A 

versenyképesség fenntartásának másik alapeleme a vállalatok rugalmasságának növelése, a 

folyamatos innováció biztosítása, az e-gazdaságba lépés elősegítése. Szintén a térség 

versenyképességét növelné a munkaerő mobilitás fejlesztése és az atipikus foglalkoztatási formák 

elterjesztése. 

Stratégiai célként jelenik meg az FMTP-ben a versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése. A 

megye jelenlegi gazdasági szerkezetét és színvonalát, illetve gazdasági teljesítményét a korábbi 

évtizedekben kialakult ipari, agrár- és turisztikai hagyományai, valamint kedvező közlekedés-földrajzi 

helyzete alapozzák meg.  

A meglévő ipari központok országos gazdasági rendszerben betöltött szerepének megőrzése és 

növelése, valamint a klaszterek kialakítása érdekében szükséges a nagytérségi kapcsolatokat szolgáló 

közúti és vasúti közlekedési vonalak, multi- és intermodális csomópontok fejlesztése.  

A vidéki térségek, kistelepülések számára a munkahelyek elérhetősége és a turisztikai 

fogadóképesség színvonalának növelése érdekében szükséges fejleszteni a mellékút, a kerékpárút 

hálózatot és a közúti, illetve kötöttpályás közösségi közlekedést. A kor követelményeinek megfelelő, 

versenyképes, fenntartható gazdaságot segíti a szélessávú internet szolgáltatások biztosítása úgy a 

termelési – beszállítói, mint a turisztikai és lakossági kommunikációban, ügyintézésben, alternatív 

foglalkoztatásban. A vidéki térségekben ma már e feltételek (pl. teleházak) megléte segít 

kompenzálni a közlekedési nehézségekből adódó hátrányokat.  

A cégek letelepedésének elősegítésére, az adókedvezményeken és előközművesített ipari parkokon 

túl, az adminisztrációt és az engedélyezési folyamatot előíró jogszabályi környezet egyszerűsítésére 

van szükség. E mellett a terület kiválasztásnál célszerű előnyben részesíteni a meglévő, elhagyott és 
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infrastruktúrával rendelkező ipari és katonai területeket. Az új beruházások ösztönzése céljából a 

program szerint indokolt egy megyei Beruházás-ösztönzési Program beindítása (szervezeti és 

infrastrukturális fejlesztéssel). A fejlesztési projektek előkészítését, illetve a megvalósítás folyamatát 

Megyei Mentorközpont felállításával tervezi segíteni a megye.  

 

3.4.2 Bicske város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

A járásszékhely minden járásban meghatározó erővel bír a térség gazdasága és foglalkoztatása 

szempontjából, ezért fontos áttekinteni a város jövőbeli célkitűzéseit ezeken a területeken.  

A városban a legjelentősebb foglalkoztatók a nagyvállalatok, melyek főként a város M1 menti 

iparterületein, illetve az ipari parkban működnek. A város célja egyrészt ezen területek 

infrastrukturális fejlesztése, másrészt olyan befektetésösztönző tevékenység végzése, mely a kijelölt 

gazdasági területekre való betelepülését mozdítja elő. Az ITS szerint cél a város és a térség vállalkozói 

aktivitásának növelését célozza meg, a rendezési tervek által nyitott, befogadó várossá való alakítás, 

amelynek elsődleges célja, a versenyképesség és a foglalkoztatás növelése.  

A cél eléréséhez szükséges az újonnan betelepülni, bővíteni kívánó befektetők számára színvonalas 

telephelyi feltételek biztosítása - meglévő és új ipari területek fejlesztése. A területi kínálat piacra 

juttatása, a betelepülést segítő gazdasági ösztönzők alkalmazása és a betelepülést elősegítő műszaki 

fejlesztések támogatása.  

A fenntartható ütemű gazdasági fejlődéssel összhangban lévő duális középfokú oktatási rendszer 

működtetése javasolt.  

A helyi gazdaság megerősödését segítő önkormányzati adópolitika is segíti a cél megvalósulását, mely 

a vállalkozások számára munkahely bővítési lehetőséget teremt.  

Az ITS szorgalmazza a Vállalkozói Klub létrehozását, valamint pályázati, adózási, foglalkoztatási 

önkormányzati tanácsadás vállalkozások számára, együttműködve az illetékes munkaügyi szervekkel, 

kamarákkal, a Vállalkozói Fórum rendszeres megszervezésével. 

 

Bicske város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában (ITS) hangsúlyos szerepet kap a 

gazdaságfejlesztés. Több tematikus cél, illetve területi (városrészi) cél is támogatja a helyi gazdaság és 

foglalkoztatás fejlesztését: 

• Gazdasági területek fejlesztése befektetés ösztönzéssel  

• M1 „ipari park”  

• Ökoturizmus fejlesztése 

• A városközpont településképének fejlesztése 

• Építészeti örökség felújítása és turisztikai hasznosítása 

• Mezőgazdasági, erdőgazdasági terület (Csordakút külterület) 

• Megközelíthetőség javítása - kerékpárutak építése 
 

3.5 SWOT 

A korábbi stratégiai dokumentumokból, a helyzetelemzés adataiból kiindulva és a szakértők által 

jelzett észrevételek, illetve vélemények alapján elkészítettük a Bicskei járásra vonatkozó, 

foglalkoztatási jellegű SWOT elemzést, amelynek során összegyűjtésre kerültek a járásra vonatkozó 

erőforrások, a külső környezet által kínált lehetőségek, illetve megfogalmazásra kerültek azok a 

hiányosságok, illetve kockázatok, amelyeket mindenképpen szükséges számba venni a stratégia 

tervezésekor. 
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Módszertanilag a SWOT analízis során a külső és belső tényezők megkülönböztetésekor belső 

tényezők azok, amelyek a BFGF által a stratégia keretében és időtávjában befolyásolhatók, míg külső 

tényezők azok, melyeket a BFGF a stratégia keretében nem tud befolyásolni. A kedvező belső 

tényezők az „erősségek”, míg a kedvezőtlenek a „gyengeségek”. A kedvező külső tényezőket 

„lehetőségek”-nek, a kedvezőtleneket „veszélyeknek” nevezzük. 

 

Erősségek Gyengeségek 

- A bevándorlás miatt kismértékben növekvő 
népesség  

- Budapest, Tatabánya és Székesfehérvár 
közelsége és munkalehetőségei 

- A megye egyik logisztikai központja 
- KKV-k magas száma 
- A járás turisztikai potenciálja 
- A bicskei ipari park autópálya melletti 

kedvező földrajzi elhelyezkedése 
- Pozitív vándorlási egyenleg – népességvonzó 

települések  
- Ipari vállalatok jelenléte a járásban   
- Erős települési identitások 
- Kiépült tömegközlekedési rendszerek 
- Folyamatosan fejlődő egészségügyi 

ellátórendszer  
 

- Elöregedő társadalom 
- Az alacsony végzettséggel rendelkezőket és 

az időskorúakat érinti főként a 
munkanélküliség 

- Bicske területén lévő szegregátum  
- A fiatalok többsége nem a járásban végzi 

középiskolai tanulmányait 
- A munkaerő térségi tartalékai kimerültek, a 

szakképzett munkaerőhiány a gazdaság 
versenyképességének és továbbfejlődésének 
gátja 

- Munkaerőhiány a fémipar, finommechanika 
és húsfeldolgozás területén 

- A munkaerőpiacról elérhető munkaerő 
képzettsége, kompetenciái nem megfelelők  

- Naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatottak 
aránya magas 

- M1 és M7 autópályákat összekötő út nagy 
teherforgalmi terhelése 

 

Lehetőségek Veszélyek 

- Bicskei ipari park bővítése 
- Turizmus fejlesztése 
- Növekvő igények a magas hozzáadott érték 

megtermeléséhez szükséges munkaerő iránt  
- Kooperatív képzési modellek, duális képzés 

ösztönzése 
- Negyedik ipari forradalom új képességeket 

igénylő munkaköröket hozhat létre 
- A járásban lévő oktatási intézmények 

potenciáljának minél nagyobb kihasználása 
- Munkaerőpiaci humán szolgáltatások 

hálózatba szervezése, hatékonyság növelése 
- Alternatív foglalkoztatási formák bevezetése 
 

- A multinacionális vállalatok hirtelen 
elköltözése, az erre való gyors reakció hiánya 

- Egyes társadalmi csoportok végleges 
kiszorulása a munkaerőpiacról 

- Munkaerőpiac igényeire a képzési 
intézményrendszer nem képes gyorsan és 
hatékonyan reagálni 

- A negatív belső demográfiai trendeket az 
idevándorlások száma nem tudja érdemben 
ellensúlyozni 

- leszakadó népesség növekedése  
- a népesség öregedésével a járás veszít 

foglalkoztatási potenciáljából  
- általános és középiskolákban a 

tanulólétszám csökkenésével az oktatási 
színvonal is hanyatlásnak indul  
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4. Bicske és térsége foglalkoztatási stratégiája jövőképe 

Bicskei Járás Foglalkoztatási Stratégiájának alapjául a korábban elkészült Településfejlesztési 

Koncepciók és Integrált Településfejlesztési Stratégiák és a Fejér Megyei ITS jövőképe szolgált, annak 

foglalkoztatási aspektusból való felülvizsgálata, amely kijelöli a járás számára a hosszú távon elérni 

kívánt, megvalósítható fejlődési pályát és gazdasági környezetben elérni kívánt fenntartható célt a 

foglalkoztatás szempontjából. A jövőkép ezeken túlmenően a helyzetelemzés és -értékelés folyamán 

feltártakon alapul, és a SWOT elemzés során meghatározott gyengeségek és problémák kezelését is 

keretbe rendezi. 

A széleskörű térségi együttműködésre építve a Bicskei járásban kiépülő foglalkoztatási rendszer a 

munkaerő-piaci szereplők bevonásával, a helyi szakképzési tradíciókra építve hosszú távon is 

fenntartható, versenyképes kereteket biztosít a munkaerő elvándorlás lassításához, az álláskeresők 

elhelyezkedéséhez, ily módon egyaránt jelentősen javítva a helyi lakosság életminőségét is 

 

A Bicskei járás jövedelmi viszonyait tekintve megyei szinten a középmezőnyben helyezkedik el, 

miközben a foglalkoztatási mutatók alapján (megyében második legalacsonyabb munkanélküliségi 

ráta) kedvező helyzetben van. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a járásra vegyes demográfiai kép 

(növekvő számú, ám öregedő népesség) jellemző, ami összetett eszközrendszer alkalmazását teszi 

szükségessé. 

Bicskén és vonzáskörzetében – követve a megyei és országos tendenciákat – a mikro- és 

kisvállalkozások aránya a meghatározó a vállalati szektorban, ugyanakkor a járásközpontban jelentős 

a 10-49 főt (2015-ben 56 db), illetve az 50-249 főt foglalkoztató (2015-ben 15 db) vállalatok száma is. 

A járás földrajzi elhelyezkedése, közlekedési infrastruktúrája kifejezetten kedvező, mivel a TEN-T 

hálózat részét képező M1 gyorsforgalmi út, valamint a Budapest-Bécs nemzetközi vasútvonal mellett 

fekszik. Ennek megfelelően foglalkoztatási szempontból pozitív és negatív hatások egyaránt 

jelentkeznek a járásközpontban és vonzáskörzetében egyaránt. Miközben korábban jelentős 

beruházók települtek meg a térségben, a járás meghatározó problémája a munkaerő-piacon 

érvényesülő térségi elszívó hatás, amennyiben a minőségi állások tekintetében már akár szlovákiai 

területek is kedvezőbb versenyhelyzetből indulhatnak. Mindez azt eredményezi, hogy a mobilabb 

munkaerő a járáson kívül keres és talál állást, míg a térségben elsősorban az alacsonyan kvalifikált, 

alacsony iskolázottságú csoportok, illetve az idősebbek (50 év felettiek) keresnek munkát. Mindebből 

következik, hogy miközben a pályakezdő munkanélküliek aránya évek óta csökken, mindkét csoport 

aránya a járásban nyilvántartott álláskeresői létszámon belül jelentősnek mondható. E két réteg 

munkaerő-piaci integrációja rendszer szintű megközelítést igényel, és a hosszú távon is fenntartható 

eredmények érdekében komplex szolgáltatás csomag kifejlesztésére van szükség. 

Noha a helyzetértékelés alapján sokszínűnek mondható a járás gazdasági térképe, a helyi szereplők 

megítélése szerint az iparvállalati koncentrációból adódó kockázatok jelentősnek mondhatók, vagyis 

egy-egy nagyfoglalkoztató esetleges üzembezárása már komoly mértékben ronthatja a térségi 

foglalkoztatási mutatókat. Mindemellett komoly gondot jelent a szakképzési intézményrendszer 

átalakulásából adódó bizonytalanság, valamint a munkáltatók részéről felmerülő igényekhez képest, 

a képzési programok kialakítása kapcsán tapasztalható rugalmatlanság is. 
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A Bicskei járás munkaerő-piaci szereplői kifejezték szándékukat az együttműködésre, rögzítették, 

hogy jelentős potenciált látnak a foglalkoztatási paktum kialakításában és működtetésében. 

Partnerségük szándékaik szerint nem csupán a stratégiai szinten rögzített célok megvalósulását, de az 

operatív szintű együttműködés erősítését is szolgálja. 

Térségi szinten általános probléma – a helyi szereplők megítélése szerint – a gyakorlati képzés hiánya, 

amit elsősorban a helyi kapacitások célzott fejlesztésével lehet orvosolni. A Bicskei járásban már van 

előzménye a duális képzésnek, az itt szerzett tapasztalatok beépítése a foglalkoztatási paktumba 

mindenképpen indokolt. E téren továbbá hosszú távon mindenképpen számolni kell a 

Székesfehérvári Szakképzési Centrum Fejér Megyei Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 

képzési portfoliójának továbbfejlesztésével is. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a fenti jövőkép egy olyan ideális állapotot irányoz elő, 

melyben a kiegyensúlyozott helyi foglalkoztatási piac megfelelő keretet teremt a munkakörülmények 

javításához, a megfelelően motivált térségi álláskeresők elhelyezkedéséhez, legyenek ezek akár 

idegen nyelvet beszélő kvalifikált szakmunkások, akár kevésbé képzett segédmunkások. E kedvező 

jövőbeli helyzet megalapozásában kiemelt szerep jut a térségi partnerségben megvalósuló 

foglalkoztatási paktumnak, mely egyaránt támaszkodik a helyi klaszterek, vállalati együttműködések 

tapasztalataira, illetve a paktumban résztvevő további szervezetek (Kormányhivatal, Bicske Város 

Önkormányzata) szakmai javaslataira. 

5. A stratégia célhierarchiája 

A fenti jövőkép megvalósulása abban az esetben prognosztizálható, ha az alább megfogalmazott 

célok teljesülnek. A Bicskei járás foglalkoztatási stratégiájának célrendszerét három, egymáshoz 

szorosan kapcsolódó átfogó cél és ugyancsak három, egymást támogató specifikus cél alkotja. A célok 

leírása során kitérünk azok TOP-hoz és megyei stratégiához való illeszkedésének bemutatására is. 

Átfogó cél 1 

Helyi, térségi szintű foglalkoztatási együttműködések minőségi fejlesztése 

Átfogó cél 1 szöveges leírása 

A helyi munkaerő-piac szereplői több fórumon is megerősítették eseti jellegű foglalkoztatási 

együttműködések létezését. A program célcsoportjainak (pl. alacsony iskolázottságúak, 50 év 

felettiek) hatékony munkaerő-piaci integrációjához, a megfelelő munkakörülmények 

megteremtéséhez azonban új megközelítésre, a munkaerő-piaci humán szolgáltatások járási szintű 

rendszerének felülvizsgálatára van szükség.  

A járási szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések 

keretében, programszerű és integrált, a helyi együttműködés földrajzi területére kiterjedő, a 

gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés támogatása és célcsoport képzéséhez, 

foglalkoztatásához kapcsolódó program valósul meg, mely tartalmaz befektetés-ösztönző es 

társadalmi vállalkozás-fejlesztő elemeket egyaránt. 

A helyi, járási szintű foglalkoztatási együttműködés a paktum földrajzi területének egészére kiterjedő 
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célokkal es tevékenységekkel működik. A releváns szereplők (képző intézmények, települési 

önkormányzatok, foglalkoztatók stb.) bevonásával partnerséget hoz létre, ily módon erősítve a 

közreműködők közötti partnerséget stratégiai és operatív szinten egyaránt. 

 

Átfogó cél 1 kapcsolódása a TOP célrendszeréhez 

A Nemzeti Reform Program (NRP) a Partnerségi Megállapodásban (PM) leírtakkal összhangban 

rögzíti Magyarország azon célkitűzését, hogy 2020-ra a foglalkoztatási szintet a 2010/11-es 61% 

alatti szintről 75%-ra emeli (EU cél: 75%). Jelenleg a foglalkoztatási ráta Eurostat (2013) adatok 

szerint Magyarországon 63,2%, EU átlag 68,3%. E célkitűzéssel összhangban történt a 8. tematikus 

célhoz illeszkedően a TOP gazdaságfejlesztési es foglalkoztatási szerepvállalásának meghatározása, 

amelynek révén a TOP közvetlenül hozzájárul a foglalkoztatási szint növeléséhez, elsősorban a 

gazdasági növekedést es a foglalkoztatás bővítést szolgáló helyi feltételek biztosításával. 

 

Relevánsnak tekinthető a TOP 5.A egyedi célkitűzés: A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a 

helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése 

A támogatások célja, hogy az Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 

stratégiája által a foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához helyi, 

területi alapon szervezett programok által járuljon hozzá, úgy hogy azok szervesen illeszkednek, 

illetve kiegészítik a TOP ERFA prioritásaiban tervezett gazdaságfejlesztési, városrehabilitációs és 

energetikai beavatkozásokat. 

A támogatható tevékenységeken keresztül 

- létrejönnek a megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (integrációk), amelyek a térségi 

foglalkoztatáspolitika fontos eszközei; 

- foglalkoztatás-bővítésre nyílik lehetőség a vállalkozásoknál – beleértve önkormányzati 

vállalkozásokat - a munkaerő képzését és foglalkoztatását támogató ESZA források igénybevételével; 

- a munkaerő foglalkoztathatósága javul, képzettségük, készségeik fejlesztésével; 

- a vállalkozások működési környezete javul a foglalkoztatást támogató beavatkozások révén.” 

A Bicskei járás Foglalkoztatási Stratégiájának 1. Átfogó célja egyértelmű összhangban van a TOP 

fentebb idézett célkitűzésével, hiszen a munkaerő-piaci szereplők közötti együttműködések javítása 

révén javul a térségben a munkavállalók foglalkoztathatósága és nő a foglalkoztatottak száma és 

aránya is. 

Átfogó cél 1 kapcsolódása a megyei célrendszerhez 

A „Fejér Megye Foglalkoztatási Stratégiája” című dokumentum célrendszere három átfogó célt 

fogalmaz meg:  

1. Emberi erőforrások fejlesztése a vállalkozó, innovatív helyi társadalom kialakítása és gazdasági 

termelékenység fenntarthatósága érdekében 

2. Eltérő igényű várostérségek versenyképességének növelése, a fejlesztendő térségek 
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versenyhátrányának kompenzálása 

3. Szociális gazdaság bővítése a társadalmi felzárkózás és az életminőség fejlesztése érdekében 

A Bicskei járás Foglalkoztatási Stratégiájának 1. Átfogó célja kiemelten kapcsolódik az első megyei 

szintű célkitűzéshez, figyelembe véve, hogy a járási átfogó célban meghatározott „Helyi, térségi 

szintű foglalkoztatási együttműködés fejlesztése” hozzájárul az emberi erőforrások fejlesztéséhez, a 

gazdasági termelékenység fenntarthatósága érdekében 

 

Átfogó cél 2 

Élhető, minőségi települési környezet kialakítása az elvándorlás csökkentése érdekében 

Átfogó cél 2 szöveges leírása 

A járási munkaerő-piac keresleti oldala nem csupán a közeli járások kapcsán ütközik erős versenybe, 

de a határ menti térségek, így például Szlovákia déli területeinek foglalkoztatói is vonzzák a helyi 

munkaerőt. A Bicskei járás elsődleges problémája a térségi elszívó erő, ami elsősorban a magasan 

kvalifikált, nyelveket beszélő munkavállalók esetében érvényesül. 

A Bicskei járáson belül a járási központban találhatók a legnagyobb foglalkoztatók. Egy település 

vonzerejét, térségi versenyképességét nem csupán a helyi munkavállalási lehetőségek, de a 

településen elérhető szolgáltatások minősége, a városi infrastruktúra állapota is meghatározza. A 

munkaerő elvándorlás megakadályozása érdekében éppen ezért kiemelt jelentősége van a Bicskén 

zajló városrehabilitációs beavatkozásoknak, szolgálják azok akár a rekreációs célú zöldfelületek 

megújítását, akár a közszolgáltatásokat (egészségügy, szociális ellátás, vagy oktatás) biztosító 

infrastruktúra minőségi megújítását. 

A cél elérése érdekében nem csupán infrastrukturális fejlesztések kerülhetnek előtérbe, hiszen a 

közösségi együttműködések támogatása, a helyi identitás erősítése ugyancsak hozzájárulhat 

hosszabb távon az adott településen élők életminőségének javulásához. 

Átfogó cél 2 kapcsolódása a TOP célrendszeréhez 

A Nemzeti Reform Program (NRP) a Partnerségi Megállapodásban (PM) leírtakkal összhangban 

rögzíti Magyarország azon célkitűzését, hogy 2020-ra a foglalkoztatási szintet a 2010/11-es 61% 

alatti szintről 75%-ra emeli (EU cél: 75%). Jelenleg a foglalkoztatási ráta Eurostat (2013) adatok 

szerint Magyarországon 63,2%, EU átlag 68,3%. E célkitűzéssel összhangban történt a 8. tematikus 

célhoz illeszkedően a TOP gazdaságfejlesztési es foglalkoztatási szerepvállalásának meghatározása, 

amelynek révén a TOP közvetlenül hozzájárul a foglalkoztatási szint növeléséhez, elsősorban a 

gazdasági növekedést es a foglalkoztatás bővítést szolgáló helyi feltételek biztosításával. 

 

Relevánsnak tekinthető a TOP 2.A egyedi célkitűzés: Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal. 

A célhoz kapcsolódóan, az uniós támogatások hozzájárulásával elvárt legfőbb eredmény a 

vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg 
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fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása, ennek részeként megvalósul: 

- gazdaságfejlesztési fókuszú településfejlesztés: a települések, kiemelten városok / városközpontok 

gazdasági funkcióinak megerősödése, újjáéledése, kereskedelmi, szolgáltatási funkcióinak bővülése, 

tevékenységeinek élénkülése  

- a gazdaságfejlesztési fókuszú településfejlesztést kiegészítő, a gazdasági és lakossági igényekhez 

illeszkedő, hatékonyabb településüzemeltetést biztosító, fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő 

környezetvédelmi beruházások megvalósulása, háttér-infrastruktúra kiépítése;  

 

A Bicskei járás Foglalkoztatási Stratégiájának 2. Átfogó célja egyértelmű összhangban van a TOP 

fentebb idézett célkitűzésével, hiszen az élhető, minőségi települési környezet kialakítása révén javul 

a településen elérhető szolgáltatások minősége, ezáltal ugyancsak javul a térségben élők 

életminősége, hosszabb távon kedvezően járul hozzá a járás versenyképességének javulásához. 

 

Átfogó cél 2 kapcsolódása a megyei célrendszerhez 

A „Fejér Megye Foglalkoztatási Stratégiája” című dokumentum célrendszere három átfogó célt 

fogalmaz meg:  

1. Emberi erőforrások fejlesztése a vállalkozó, innovatív helyi társadalom kialakítása és gazdasági 

termelékenység fenntarthatósága érdekében 

2. Eltérő igényű várostérségek versenyképességének növelése, a fejlesztendő térségek 

versenyhátrányának kompenzálása 

3. Szociális gazdaság bővítése a társadalmi felzárkózás és az életminőség fejlesztése érdekében 

A Bicskei járás Foglalkoztatási Stratégiájának 2. Átfogó célja kiemelten kapcsolódik a második megyei 

szintű célkitűzéshez, figyelembe véve, hogy a járási átfogó célban meghatározott „Élhető, minőségi 

települési környezet kialakítása” hozzájárul hosszabb távon Bicske és térsége versenyképességének 

növeléséhez. 

 

Átfogó cél 3 

A helyi, térségi munkaerő-piaci humánszolgáltatások fejlesztése a fenntartható gazdasági fejlődés 

érdekében 

Átfogó cél 3 szöveges leírása 

A munkaerő-piaci humánszolgáltatások fejlesztése kapcsán olyan komplex tevékenységcsomag 

kidolgozása szükséges, mely egyszerre járul hozzá a célcsoport kulcskompetenciáinak minőségi 

fejlesztéséhez, és szakmai ismereteinek bővüléséhez. A különböző munkaerő-piaci szolgáltatások 

elsődleges szerepe a különböző támogatási programelemek igénybe vételének előkészítése. E 

tekintetben kiemelten preferált a mentori szolgáltatás, amely a resztvevők egyedi igényeire alapoz 
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és a program több szakaszában is alkalmazható. 

A szolgáltatások tervezése során kiemelt figyelmet szükséges fordítani az egyes célcsoportok (fiatal 

pályakezdők, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, illetve 50 év feletti munkavállalók) egyedi 

igényeinek. Előbbiek esetében a pályaorientációs tréning és személyiségfejlesztés, utóbbiak 

esetében a már említett motivációs tréning segítheti a munkaerő-piaci integrációt. 

 

Átfogó cél 3 kapcsolódása a TOP célrendszeréhez 

A Nemzeti Reform Program (NRP) a Partnerségi Megállapodásban (PM) leírtakkal összhangban 

rögzíti Magyarország azon célkitűzését, hogy 2020-ra a foglalkoztatási szintet a 2010/11-es 61% 

alatti szintről 75%-ra emeli (EU cél: 75%). Jelenleg a foglalkoztatási ráta Eurostat (2013) adatok 

szerint Magyarországon 63,2%, EU átlag 68,3%. E célkitűzéssel összhangban történt a 8. tematikus 

célhoz illeszkedően a TOP gazdaságfejlesztési es foglalkoztatási szerepvállalásának meghatározása, 

amelynek révén a TOP közvetlenül hozzájárul a foglalkoztatási szint növeléséhez, elsősorban a 

gazdasági növekedést es a foglalkoztatás bővítést szolgáló helyi feltételek biztosításával. 

 

Relevánsnak tekinthető a TOP 5.A egyedi célkitűzés: A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a 

helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése 

A támogatások célja, hogy az Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 

stratégiája által a foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához helyi, 

területi alapon szervezett programok által járuljon hozzá, úgy hogy azok szervesen illeszkednek, 

illetve kiegészítik a TOP ERFA prioritásaiban tervezett gazdaságfejlesztési, városrehabilitációs és 

energetikai beavatkozásokat. 

A támogatható tevékenységeken keresztül 

- létrejönnek a megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (integrációk), amelyek a térségi 

foglalkoztatáspolitika fontos eszközei; 

- foglalkoztatás-bővítésre nyílik lehetőség a vállalkozásoknál – beleértve önkormányzati 

vállalkozásokat - a munkaerő képzését és foglalkoztatását támogató ESZA források igénybevételével; 

- a munkaerő foglalkoztathatósága javul, képzettségük, készségeik fejlesztésével; 

- a vállalkozások működési környezete javul a foglalkoztatást támogató beavatkozások révén.” 

A Bicskei járás Foglalkoztatási Stratégiájának 3. Átfogó célja egyértelmű összhangban van a TOP 

fentebb idézett célkitűzésével, hiszen a helyi, térségi munkaerő-piaci humánszolgáltatások 

fejlesztése révén javul a térségben a munkavállalók foglalkoztathatósága és nő a foglalkoztatottak 

száma és aránya is. 

Átfogó cél 3 kapcsolódása a megyei célrendszerhez 

A „Fejér Megye Foglalkoztatási Stratégiája” című dokumentum célrendszere három átfogó célt 

fogalmaz meg:  

1. Emberi erőforrások fejlesztése a vállalkozó, innovatív helyi társadalom kialakítása és gazdasági 



25 
 

termelékenység fenntarthatósága érdekében 

2. Eltérő igényű várostérségek versenyképességének növelése, a fejlesztendő térségek 

versenyhátrányának kompenzálása 

3. Szociális gazdaság bővítése a társadalmi felzárkózás és az életminőség fejlesztése érdekében 

A Bicskei járás Foglalkoztatási Stratégiájának 3. Átfogó célja kiemelten kapcsolódik a második megyei 

szintű célkitűzéshez, figyelembe véve, hogy a járási átfogó célban meghatározott „helyi, térségi 

munkaerő-piaci humánszolgáltatások fejlesztése” hozzájárul hosszabb távon Bicske és térsége 

versenyképességének növeléséhez. 

 

Specifikus cél 1 

A térségben működő vállalati együttműködések hatékony integrációja a térségi foglalkoztatási 

paktumba 

Specifikus cél 1 szöveges leírása 

A járási egyeztetéseken a paktum együttműködés hatékony kialakítása kapcsán felmerült a 

jelentősebb foglalkoztatók bevonásának igénye is. Ennek adekvát eszköze lehet a térségi (járási, 

megyei és regionális) szinten már működő klaszterek bevonása. Ezek a vállalati együttműködések 

több vállalat, kutatóhely, oktatási intézmény részvételével jöttek létre, és alapvető céljuk a költség 

optimalizáció mellett az erőforrás racionalizálás. 

Az elmúlt években Magyarországon számos vállalati együttműködés hozott létre olyan klaszter 

menedzsment szervezetet, melynek elsődleges feladata a klaszter tag vállalkozások, oktatási 

intézmények bevonásával kialakított közös együttműködések lebonyolítása, irányítása. Ilyen közös 

projekt nem csupán infrastruktúrafejlesztés, vagy szolgáltatás beszerzés lehet, de adott képzési 

programok lebonyolításában, közös tréningek szervezésében szintén együttműködhetnek a klaszter 

tagok. 

A klaszter menedzsment szervezetek ezen a téren szerzett tapasztalatainak becsatornázása, 

meglévő kapcsolatrendszerük kiaknázása, nagyban növelheti egy térségi típusú foglalkoztatási 

együttműködés eredményességét. 

 

Specifikus cél 1 kapcsolódása a megyei célrendszerhez 

A „Fejér Megye Foglalkoztatási Stratégiája” című dokumentum célrendszere tizenkettő specifikus 

célt fogalmaz meg. Ezek közül a Bicskei járás Foglalkoztatási Stratégiájának 1. specifikus célja az 

alábbiakhoz illeszkedik szorosan: 

1.2 Tudástranszfert és a munkaszocializációt elősegítő innovatív képzési modellek kidolgozása és 

alkalmazása 

1.4 A munkavállalók és a munkáltatók felkészítése a digitalizáció által generált kihívások kezelésére 
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2.1 A KKV-k humánerőforrás fejlesztésének, bővítésének támogatása, a generációváltás elősegítése 

 

Specifikus cél 1 kapcsolódása Bicske Város ITS-ének célrendszeréhez 

A városi szintű középtávú tematikus célkitűzések közül az alábbiak mutatnak kapcsolódást jelen 

specifikus célhoz: 

T1. Gazdasági területek fejlesztése befektetés ösztönzéssel: 

A cél eléréséhez szükséges tehát az újonnan betelepülni, bővíteni kívánó befektetők számára 

színvonalas telephelyi feltételek biztosítása - meglévő és új ipari területek fejlesztése. A területi 

kínálat piacra juttatása, a betelepülést segítő gazdasági ösztönzők alkalmazása és a betelepülést 

elősegítő műszaki fejlesztések támogatása. A fenntartható ütemű gazdasági fejlődéssel összhangban 

lévő duális középfokú oktatási rendszer működtetése javasolt. 

T2. Közösségi szolgáltatások és intézményrendszer helyi igényeknek megfelelő fejlesztése 

A lakosság magas színvonalú humán közszolgáltatásokkal való ellátása kiemelt célja a városnak. Az 

oktatás, különösen a középfokú oktatás fejlesztésének van nagy jelentősége, mivel a munkaerő 

megfelelő képzettségéért elsősorban ezek az intézmények felelnek. Az időközben állami irányítás alá 

került szakképzési, átképzési rendszer fejlesztésének ösztönzése, támogatása, a 

gazdaságfejlesztéssel összefüggő igények megfogalmazása szintén fontos feladat. 

A specifikus célhoz kapcsolódó eredménymutató 

A foglalkoztatási paktumba bevont vállalkozások száma (db) 

 

Specifikus cél 2 

A foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű és inaktív csoportok integrációjának és re-

integrációjának elősegítése 

Specifikus cél 2 szöveges leírása 

A Bicskei járás kapcsán készült helyzetelemzésből egyértelműen látható volt, hogy a térségben a 

mobilabb munkaerő a járáson kívül keres és talál állást, míg helyben elsősorban az alacsonyan 

kvalifikált, alacsony iskolázottságú csoportok, illetve az idősebbek (50 év felettiek) keresnek munkát. 

Mindebből az következett, hogy miközben a pályakezdő munkanélküliek aránya évek óta csökken a 

járásban, addig a két említett csoport aránya a járásban nyilvántartott álláskeresői létszámon belül 

jelentősnek mondható. Ahhoz, hogy hosszabb távon is biztosítható legyen e két réteg munkaerő-

piaci integrációja, új rendszer szintű megközelítésre van szükség.  

E komplex megközelítés részét képezi egy átfogó képzési program, melyhez többek között 

motivációs tréning kapcsolódik, valamint szociális gazdaságot támogató szolgáltatási csomag 

kifejlesztése is részét képezi a tevékenység csomagnak. 



27 
 

Specifikus cél 2 kapcsolódása a megyei célrendszerhez 

A „Fejér Megye Foglalkoztatási Stratégiája” című dokumentum célrendszere tizenkettő specifikus 

célt fogalmaz meg. Ezek közül a Bicskei járás Foglalkoztatási Stratégiájának 2. specifikus célja az 

alábbiakhoz illeszkedik szorosan: 

1.1 Kulcskompetenciák igényalapú fejlesztése, új munkakörökhöz kapcsolódó képességek kialakítása 

1.2 Tudástranszfert és a munkaszocializációt elősegítő innovatív képzési modellek kidolgozása és 

alkalmazása 

1.3 Munkáltatók érzékenyítése a multi-generációs munkafolyamatok szervezésére, az eltérő igényű 

munkavállalók toborzására és megtartására 

1.4 A munkavállalók és a munkáltatók felkészítése a digitalizáció által generált kihívások kezelésére 

Specifikus cél 2 kapcsolódása Bicske Város ITS-ének célrendszeréhez 

A városi szintű középtávú tematikus célkitűzések közül az alábbiak mutatnak kapcsolódást jelen 

specifikus célhoz: 

T2. Közösségi szolgáltatások és intézményrendszer helyi igényeknek megfelelő fejlesztése 

A lakosság magas színvonalú humán közszolgáltatásokkal való ellátása kiemelt célja a városnak. Az 

oktatás, különösen a középfokú oktatás fejlesztésének van nagy jelentősége, mivel a munkaerő 

megfelelő képzettségéért elsősorban ezek az intézmények felelnek. Az időközben állami irányítás alá 

került szakképzési, átképzési rendszer fejlesztésének ösztönzése, támogatása, a 

gazdaságfejlesztéssel összefüggő igények megfogalmazása szintén fontos feladat. 

A specifikus célhoz kapcsolódó eredménymutató 

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma (fő) 

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programban résztvevők száma (fő) 

 

Specifikus cél 3 

Széles körű, innovatív szolgáltatási portfólió kialakítása a foglalkoztatás bővítése és stabilitásának 

biztosítása érdekében 

Specifikus cél 3 szöveges leírása 

A modern munkaerő-piaci szolgáltatásoknak a hátrányos helyzetű és foglalkoztatási szempontból 

érzékeny emberek mellett a teljes helyi társadalomra és a munkáltatókra is koncentrálniuk kell. A 

nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő szolgáltatások a „normál” munkavállalók érdekeit 

képviselik, alapvetően a foglalkoztatás bővítése érdekében van szükség rájuk, innovatív, személyre 

szabott támogató szolgáltatási rendszer kialakításával. Ennek feltétele a megfelelő humán 

szolgáltatói kapacitás kiépítése, a projektfejlesztői munka elindítása és mindezek munkaerő-piaci 
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igényekhez való igazítása. 

Hangsúlyosan koncentrálni szükséges a fiatalabb (25 év, illetve 35 év alatti) korosztály igényeire és 

szükségleteire is. Az Y és Z generáció esetében ez jelenti a munkahelyi beilleszkedést segítő 

mentorok, valamint a munkatapasztalat szerzés lehetőségének biztosítását, de szükség van a 

munkakultúra kialakítást támogató tevékenységek végzésének, valamint a tudatos karrier-és 

jövőtervezést segítő információs és tanácsadó szolgáltatások nyújtásának kialakítására is. Támogatni 

szükséges e csoportok és személyek pályaorientációját, figyelembe véve speciális helyzetüket. A 

pályaválasztás és továbbtanulás területén nyújtott támogatás ugyancsak e széles és érzékeny 

csoport érdekeit szolgálja.  

A fiatalok mellett ugyancsak külön figyelmet igényel az idősebb munkavállalók csoportja. Sok 

esetben a modern elvárások, speciális kompetenciák hiánya teszi e csoport tagjait sérülékennyé a 

különböző foglalkoztatási szituációkban. A felnőttképzés jelenlegi működése nem minden esetben 

felel meg az elvárásoknak, ezért szükség van kooperatív, adott esetben helyi tapasztalatokon alapuló 

képzési modellek bevezetésére, valamint az iskolarendszerű szakképzés, a felnőttképzés és az 

önképzési rendszerek közötti helyi átjárhatóság biztosítására a célcsoport kompetenciáinak elvárt 

szintű fejlesztéséhez. Mindehhez a Bicskei járásban hosszú távon megfelelő szakmai-infrastrukturális 

hátteret biztosíthat a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Fejér Megyei Vajda János Gimnáziuma 

és Szakgimnáziuma, mely folyamatosan kész fejleszteni képzési programját, összhangban a piaci 

igényekkel. 

Specifikus cél 3 kapcsolódása a megyei célrendszerhez 

A „Fejér Megye Foglalkoztatási Stratégiája” című dokumentum célrendszere tizenkettő specifikus 

célt fogalmaz meg. Ezek közül a Bicskei járás Foglalkoztatási Stratégiájának 3. specifikus célja az 

alábbiakhoz illeszkedik szorosan: 

1.1 Kulcskompetenciák igényalapú fejlesztése, új munkakörökhöz kapcsolódó képességek 

kialakítása 

1.2 Tudástranszfert és a munkaszocializációt elősegítő innovatív képzési modellek 

kidolgozása és alkalmazása 

1.3 Munkáltatók érzékenyítése a multigenerációs munkafolyamatok szervezésére, az 

eltérő igényű munkavállalók toborzására és megtartására 

1.4 A munkavállalók és a munkáltatók felkészítése a digitalizáció által generált kihívások kezelésére 

Specifikus cél 3 kapcsolódása Bicske Város ITS-ének célrendszeréhez 

A városi szintű középtávú tematikus célkitűzések közül az alábbiak mutatnak kapcsolódást jelen 

specifikus célhoz: 

T1. Gazdasági területek fejlesztése befektetés ösztönzéssel: 

A cél eléréséhez szükséges tehát az újonnan betelepülni, bővíteni kívánó befektetők számára 

színvonalas telephelyi feltételek biztosítása - meglévő és új ipari területek fejlesztése. A területi 
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kínálat piacra juttatása, a betelepülést segítő gazdasági ösztönzők alkalmazása és a betelepülést 

elősegítő műszaki fejlesztések támogatása. A fenntartható ütemű gazdasági fejlődéssel összhangban 

lévő duális középfokú oktatási rendszer működtetése javasolt. 

T2. Közösségi szolgáltatások és intézményrendszer helyi igényeknek megfelelő fejlesztése 

A lakosság magas színvonalú humán közszolgáltatásokkal való ellátása kiemelt célja a városnak. Az 

oktatás, különösen a középfokú oktatás fejlesztésének van nagy jelentősége, mivel a munkaerő 

megfelelő képzettségéért elsősorban ezek az intézmények felelnek. Az időközben állami irányítás alá 

került szakképzési, átképzési rendszer fejlesztésének ösztönzése, támogatása, a 

gazdaságfejlesztéssel összefüggő igények megfogalmazása szintén fontos feladat. 

A specifikus célhoz kapcsolódó eredménymutató 

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma (fő) 

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma (fő) 
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Jövőkép 

A széleskörű térségi együttműködésre építve a Bicskei járásban kiépülő foglalkoztatási rendszer a munkaerő-piaci szereplők bevonásával, a helyi 

szakképzési tradíciókra építve hosszú távon is fenntartható, versenyképes kereteket biztosít a munkaerő elvándorlás lassításához, az álláskeresők 

elhelyezkedéséhez, ily módon egyaránt jelentősen javítva a helyi lakosság életminőségét is 

 

Átfogó cél 1  Átfogó cél 2  Átfogó cél 3 

Helyi, térségi szintű 

foglalkoztatási 

együttműködések minőségi 

fejlesztése 

 Élhető, minőségi települési 

környezet kialakítása az 

elvándorlás csökkentése 

érdekében 

 A helyi, térségi munkaerő-

piaci humánszolgáltatások 

fejlesztése a fenntartható 

gazdasági fejlődés 

érdekében 

 

 

 

Specifikus cél 1  Specifikus cél 2  Specifikus cél 3 

A térségben működő 

vállalati együttműködések 

hatékony integrációja a 

térségi foglalkoztatási 

paktumba 

 A foglalkoztatási 

szempontból hátrányos 

helyzetű és inaktív 

csoportok integrációjának 

és re-integrációjának 

elősegítése 

 Széles körű, innovatív 

szolgáltatási portfólió 

kialakítása a foglalkoztatás 

bővítése és stabilitásának 

biztosítása érdekében 



6. Cselekvési terv 

6.1 Az egyes projektek leírása 

A Bicskei Járás Foglalkoztatási Stratégia megvalósítása során a projekt végéig felhasználható célzott 

erőforrások korlátozottsága miatt a kiemelt célok elérése és időarányos teljesítése érdekében három 

közvetlen projektet tervezünk megvalósítani a projektben meglévő képzési támogatások, támogatott 

foglalkoztatást segítő pénzügyi eszközök és humán szolgáltatásra fordítható erőforrások koncentrált 

alkalmazásával valamint additív erőforrások bevonásával. Mivel a tervezett projektekre allokált 

erőforrások nem fedik le 100%-ban a rendelkezésre álló, célcsoportra fordítandó forrásokat, a 

stratégia lehetőséget ad új, igényalapú projektek indítására is, továbbá kapcsolódó konstrukciók (pl. 

EFOP 1.5.2, GINOP 5.1.4, 5.1.5, EFOP 1.1.7) bevonásával további célzott projektek generálására. A 

Stratégia 6. fejezetében foglalt cselekvési terv a TOP-5.1.2. kiírás feltételei és kapcsolódó támogatott 

projekt vállalásai mentén megfogalmazott három lehetséges projektet tartalmazza, mely a stratégia 

céljai eléréséhez támogatási forrás birtokában és számszerűsíthetően hozzájárul. Ennek értelmében 

az alábbi cselekvési terv nem jelent korlátot és kizárólagos megvalósítást, célzott finanszírozási forrás 

esetén az 5. fejezetben kitűzött célokhoz illeszkedő további projektek, beavatkozások lehetségessé 

válnak. 

1. A projekt 
megnevezése: 

A munkavállalók helyben való letelepedésének támogatását és a 
hiányzó munkaerő megteremtését segítő kulcsprojekt 

1. Indoklás, alátámasztás: - Munkaerőhiány a fémipar, finommechanika és húsfeldolgozás  
- területén 
- A fiatalok többsége nem a járásban végzi középiskolai 

tanulmányait 
- Bicskei ipari park bővítése 
- A munkaerő térségi tartalékai kimerültek, a szakképzett 

munkaerőhiány a gazdaság versenyképességének és 
továbbfejlődésének gátja 

- Naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatottak aránya magas 
- M1 és M7 autópályákat összekötő út nagy teherforgalmi 

terhelése 

2. Kapcsolódó specifikus 
cél(ok):  

1. A térségben működő vállalati együttműködések hatékony 
integrációja a térségi foglalkoztatási paktumba  
3. Széles körű, innovatív szolgáltatási portfólió kialakítása a 
foglalkoztatás bővítése és stabilitásának biztosítása érdekében 
 

3. Támogatott 
tevékenységek:  

lakhatási támogatás biztosítása 
álláskeresők min. 6, max. 12 hónapos folyamatos foglalkoztatásának 
támogatása 
üres álláshely betöltését célzó képzések és/vagy foglalkoztatás 
támogatása 
legfeljebb kilencven napos munkatapasztalat-szerzés támogatása 
képzési programban való részvétel támogatása 
mentori szolgáltatás és munkatanácsadás biztosítása 

4. Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás:  

A projekt kapcsolódik a megyében elérhető NFA támogatott 
lakhatási támogatást segítő projekthez illetve a munkásszállások 
létesítését segítő eszközökhöz, a projekt kapcsolódik a GINOP 5.1.5 
projekt tervezett szolgáltatásaihoz és az EFOP 1.2.11 konstrukcióhoz 
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5. A projekt célcsoportja: 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások, melyek 

székhelye vagy a foglalkoztatással érintett telephelye a Bicskei járás 

valamely településén van, nem regisztrált inaktív lakosok és 

regisztrált álláskeresők 

6. A kiválasztási 
kritériumok, alapelvek:  

A támogatás hozzájárul a vállalkozás foglalkoztatotti állományának 

növeléséhez, különös tekintettel a hiányszakmákra 

A támogatás hozzájárul a helyben lévő foglalkoztatás bővítéséhez és 

a napi ingázás csökkentéshez  

A támogatás közvetett hatásaként nő a járás életminősége, 
vonzereje és/vagy népességmegtartó képessége 

7. Támogatás maximum 

értéke: 

5 millió Ft (szolgáltatási érték, bértámogatás, képzési támogatás). 

 

8. Projektre allokált 
eszközök:  

TOP 5.1.2 pályázaton belül igény szerint, TOP 5.1.1 pályázaton belül 

kiegészítő jelleggel 

9. A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma:  

A projekt megvalósításának becsült kezdete: 2017. szeptember 1. 

A projekt megvalósításának becsült vége: 2019. szeptember 30. 

10. Specifikus indikátorok 
(megnevezése és 
célértéke) 

nincs specifikus indikátor,  

TOP 5.1.2 projektszintű indikátorok és célértékei az irányadók  

 

 

2. A projekt 
megnevezése: 

A Pannónia Szíve Program munkaerőpiaci hátterének biztosítását 
segítő kulcsprojekt 

1. Indoklás, alátámasztás: - Turizmus fejlesztése 
- Egyes társadalmi csoportok végleges kiszorulása a 

munkaerőpiacról 
- a népesség öregedésével a járás veszít foglalkoztatási 

potenciáljából  
- A munkaerő térségi tartalékai kimerültek, a szakképzett 

munkaerőhiány a gazdaság versenyképességének és 
továbbfejlődésének gátja 

- KKV-k magas száma 
- Erős települési identitások 

2. Kapcsolódó specifikus 
cél(ok):  

1. A térségben működő vállalati együttműködések hatékony 
integrációja a térségi foglalkoztatási paktumba  
2. A foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű és inaktív 
csoportok integrációjának és re-integrációjának elősegítése  
3. Széles körű, innovatív szolgáltatási portfólió kialakítása a 
foglalkoztatás bővítése és stabilitásának biztosítása érdekében 

3. Támogatott 
tevékenységek:  

álláskeresők min. 6, max. 12 hónapos folyamatos foglalkoztatásának 
támogatása 
üres álláshely betöltését célzó képzések és/vagy foglalkoztatás 
támogatása 
legfeljebb kilencven napos munkatapasztalat-szerzés támogatása 
képzési programban való részvétel támogatása 
mentori szolgáltatás és munkatanácsadás biztosítása 
projektfejlesztés 
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4. Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás:  

A projekt kapcsolódik a megyében elérhető NFA támogatott 
lakhatási támogatást segítő projekthez, illetve a munkásszállások 
létesítését segítő eszközökhöz, a projekt kapcsolódik a GINOP 5.1.5 
projekt tervezett szolgáltatásaihoz és a TOP 7.1.1. valamint VP 
konstrukciókhoz, kiemelt programokhoz 

5. A projekt célcsoportja: 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások, melyek 

székhelye vagy a foglalkoztatással érintett telephelye a Bicskei járás 

valamely településén van, nem regisztrált inaktív lakosok és 

regisztrált álláskeresők 

6. A kiválasztási 
kritériumok, alapelvek:  

A támogatás hozzájárul a turisztikai vállalkozások foglalkoztatotti 

állományának növeléséhez 

A támogatás hozzájárul a helyben lévő foglalkoztatás bővítéséhez és 

a helyi identitás és a helyi termék program növeléséhez  

A támogatás közvetett hatásaként nő a járás életminősége, 
vonzereje és/vagy népességmegtartó képessége 

7. Támogatás maximum 

értéke: 

5 millió Ft (szolgáltatási érték, bértámogatás, képzési támogatás). 

 

8. Projektre allokált 
eszközök:  

TOP 5.1.2 pályázaton belül igény szerint, TOP 5.1.1 pályázaton belül 

kiegészítő jelleggel 

9. A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma:  

A projekt megvalósításának becsült kezdete: 2017. szeptember 1. 

A projekt megvalósításának becsült vége: 2019. szeptember 30. 

10. Specifikus indikátorok 
(megnevezése és 
célértéke) 

nincs specifikus indikátor,  

TOP 5.1.2 projektszintű indikátorok és célértékei az irányadók  

 

3. A projekt 
megnevezése: 

Aktív idősödés munkaerőpiaci kihívásainak kezelését segítő 
kulcsprojekt 

1. Indoklás, alátámasztás: - Elöregedő társadalom 
- Az alacsony végzettséggel rendelkezőket és az időskorúakat érinti 

főként a munkanélküliség 
- Egyes társadalmi csoportok végleges kiszorulása a 

munkaerőpiacról 
- A népesség öregedésével a járás veszít foglalkoztatási 

potenciáljából  
- Folyamatosan fejlődő egészségügyi ellátórendszer  
- Negyedik ipari forradalom új képességeket igénylő munkaköröket 

hozhat létre 
- Alternatív foglalkoztatási formák bevezetésének szükségessége 

2. Kapcsolódó specifikus 
cél(ok):  

2. A foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű és inaktív 
csoportok integrációjának és re-integrációjának elősegítése  
3. Széles körű, innovatív szolgáltatási portfólió kialakítása a 
foglalkoztatás bővítése és stabilitásának biztosítása érdekében 

3. Támogatott 
tevékenységek:  

álláskeresők min. 6, max. 12 hónapos folyamatos foglalkoztatásának 
támogatása 
üres álláshely betöltését célzó képzések és/vagy foglalkoztatás 
támogatása 
képzési programban való részvétel támogatása 
mentori szolgáltatás és munkatanácsadás biztosítása 
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4. Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás:  

A projekt kapcsolódik a megyében elérhető NFA támogatott 
lakhatási támogatást segítő projekthez illetve a munkásszállások 
létesítését segítő eszközökhöz, a projekt kapcsolódik a GINOP 5.1.5 
projekt tervezett szolgáltatásaihoz és a szociális gazdaság 
fejlesztéséhez 

5. A projekt célcsoportja: 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások, melyek 

székhelye vagy a foglalkoztatással érintett telephelye a Bicskei járás 

valamely településén van, nem regisztrált inaktív lakosok és 

regisztrált álláskeresők 

6. A kiválasztási 
kritériumok, alapelvek:  

A támogatás hozzájárul a vállalkozás foglalkoztatotti állományának 

növeléséhez 

A támogatás hozzájárul a nehezen foglalkoztatható, idősödő 

munkavállalók foglalkoztatásához 

7. Támogatás maximum 

értéke: 

5 millió Ft (szolgáltatási érték, bértámogatás, képzési támogatás). 

 

8. Projektre allokált 
eszközök:  

TOP 5.1.2 pályázaton belül igény szerint, TOP 5.1.1 pályázaton belül 

kiegészítő jelleggel 

9. A megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma:  

A projekt megvalósításának becsült kezdete: 2017. szeptember 1. 

A projekt megvalósításának becsült vége: 2019. szeptember 30. 

10. Specifikus indikátorok 
(megnevezése és 
célértéke) 

nincs specifikus indikátor,  

TOP 5.1.2 projektszintű indikátorok és célértékei az irányadók  

 

6.2 Együttműködés a megyei fórummal 

A stratégia időszakában az alábbi, szorosan kapcsolódó együttműködési projektek megvalósítása 

tervezett: 

Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum  

Specifikus cél: foglalkoztatási célú együttműködés a vállalkozások munkaerő igénye, a hátrányos 

helyzetűek, inaktívak munkaerő-piaci elhelyezkedése, esélyeinek növelése érdekében, a fórum 

feladata jelen stratégia elfogadása, végrehajtásának monitorozása, ha szükséges, korrigálása  

Indoklás, alátámasztás: A TOP-5.1.1-15 felhívás támogatási lehetőségének köszönhetően a megye 

és konzorciumi partnerei elindították a paktumszerű együttműködési formát, a fórum létrehozása 

kötelező feladat, a partnerség alapelveit, céljait és feladatait az elfogadott megállapodás rögzíti. 

Az együttműködés tervezett tématerületei: munkaerő-igény, foglalkoztatási diszfunkciók, területi 

egyenlőtlenségek, munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolása, kulcsprojektek 

6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei 

A Bicskei Járás Foglalkoztatási Stratégiájának elfogadásáért és megvalósításáért – mint a térségi 
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munkaerőpiac társadalmi-gazdasági érdekek közszférabeli képviselőiből álló helyi testület –, a 
Bicskei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztő Fórum a felelős szerv, mely 2017. május 31-én tartotta 
első egyeztető ülését és a működés szervezeti formájaként az együttműködési megállapodással 
létrehozott partnerségi forma megalakításáról döntött. 

A Bicskei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórumot alapító tagok: 

 

 Képviselt szervezet Képviselt szféra Képviselő neve 

1.  Fejér Megyei Kormányhivatal kormányzat 
Dr. Simon László 

kormánymegbízott 

2.  Fejér Megyei Önkormányzat önkormányzat Dr. Molnár Krisztián elnök 

3.  Echo Innovációs Műhely civil szféra Zugor Zsuzsanna elnök 

4.  Bicske Város Önkormányzat önkormányzat Pálffy Károly polgármester 

5.  Alcsútdoboz Település Önkormányzata önkormányzat Tóth Erika polgármester 

6.  Csákvár Város Önkormányzata önkormányzat Illés Szabolcs polgármester 

7.  Mányi Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzat Szabó Zoltán polgármester 

8.  A ,,Bicskei Cigányságért" Közalapítvány civil szféra 
Némethné Horváth 

Nikoletta 

9.  Összefogás Bicskéért Egyesület civil szféra Ádám László elnök 

10.  
Mozgáskorlátozottak Vértes és Válvölgye 
Egyesülete 

civil szféra Határvölgyi Istvánné 

11.  Völgy Vidék Közösség civil szféra Bechtold Tamás elnök 

12.  Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara érdekképviselet Radetzky Jenő elnök 

13.  
Best Camion Kft. (régi Cargobull Szerviz 
Kft.) 

piaci szféra 
Márkus Miklós ügyvezető 

Möhring Emese ügyv. igazg. 

14.  BOGCA BAU KFT piaci szféra Balázs Attila ügyvezető 

15.  Atrox-Mérnök Kft. piaci szféra László Péter ügyvezető 

16.  
Magyarmet Kft. 

piaci szféra 
Győri Imre ügyvezető 

igazgató 

17.  
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 

civil szféra 
Dr. Balogh Gyula igazgató - 

főorvos 

18.  
Székesfehérvári SzC Fejér Megyei Vajda 
János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 

állami szféra 
Butola Zoltán igazgató 
(tagintézmény vezető) 

19.  
Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium 
Szakgimnázium és Szakközépiskola 

civil szféra Bányai György igazgató 

20.  
Fejér Megyei Prelúdium Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

állami szféra Ádám Annamária igazgató 

 

Működési rendjét, kereteit szabályozó ügyrendet az alábbi főbb elvek és elvárások mentén fogja 
elfogadni a szervezet az irányadó tervezési útmutatóra és pályázati előírásokra tekintettel.  

 

Alapelvek 

• A Bicskei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum feladata a térség kiegyensúlyozott 
gazdasági és társadalmi fejlődésének segítése, az általános emberi életminőség javítása.  

• A Fórum munkája során a vállalkozói, foglalkoztatói igényekből, a munkaerőpiac keresleti 
oldalából kiindulva határozza meg a térség foglalkoztatás-fejlesztési prioritásait, 
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programjait.  

• A Fórum munkáját a partnerségre, a gazdaságfejlesztésben és a foglalkoztatás bővítésben 
érintett aktorok bevonásával, a kölcsönös párbeszéd csatornáinak erősítésével végzi. 

• A Fórum munkája során különös figyelmet fordít a fenntartható, innovatív vállalkozások 
erőforrás igényeinek kielégítésére, a foglakoztatást és foglalkoztathatóságot elősegítő 
szakmai szolgáltatások rendszerének kiépítésére. 

• A Fórum munkája során előmozdítja a járás munkaerőpiaci szereplői számára 
rendelkezésre álló egyéb források (GINOP, TOP, EFOP) feltérképezését, illetve a 
párhuzamosságok kiküszöbölése, valamint a tudatos tervezés érdekében ezek 
összehangolását, illetve koordinációját. 

A Bicskei járás gazdasági erejének és foglalkoztatási kapacitásának fejlesztése elősegítése mint fő 
stratégia cél mellett, törekedni kell a járásszékhely és a járás többi települése közti gazdasági 
különbségek csökkentésére annak érdekében, hogy a kiegyensúlyozott, helyi szintű fejlesztések 
teret nyerjenek, ezzel is megerősítve a térség gazdasági erejét és stabilitását. 

A Bicskei járás saját humánerőforrásának fejlesztése érdekében biztosítani szükséges olyan 
komplex támogatási rendszerek kialakítását, amely választ adnak mind a munkáltatói igények, 
mind a munkavállalói elvárások kielégítésére. A Bicskei járás területén regisztrált álláskereső 
személyek és inaktív állampolgárok iskolai végzettség, szakmai ismeretek, munkaerőpiaci 
besorolásuk tekintetében diverznek mondhatók, azonban hangsúlyos egy olyan célcsoport 
jelenléte, akik önállóan, a nyílt munkaerőpiacra való belépésre képtelenek, szükséges támogatás 
és fejlesztések hiányában. A járási humánerőforrás fejlesztési célok fő fókuszába egy olyan 
komplex, humánszolgáltató rendszer kialakítása kell kerüljön, amely megfelelő támogatást és 
hatékony koordinációt biztosít, elősegítve egymást erősítő programok kidolgozását, ezzel 
biztosítva a járás egész területén a megfelelő képzettségű és munkára alkalmas aktív munkavállalói 
réteg kialakulását. 

 

A Bicskei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum főbb feladatai 

• meghatározza, elfogadja a működését szabályozó alapdokumentumot; 

• biztosítja a szervezeti működés szintjei elkülönülését és együttműködését; 

• koordinálja Bicske és járása térségében a helyzetelemzésre épülő, foglalkoztatás 
elősegítésére irányuló Stratégia kidolgozását és végrehajtását; 

• elkészíti a működés rövid távú akciótervét, valamint éves munkatervét; 

• belső és külső kommunikációs tevékenység elvégzése; 

• együttműködik a Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórummal a megyei 
foglalkoztatási stratégiával való összhang biztosítása érdekében; 

• értékelési rend elkészítése a működés minőségének fejlesztése érdekében; 

• tagjai közül megválasztja az Irányító Csoportot; 

• jóváhagyja a Fórum és az Irányító Csoport működését szabályozó alapdokumentumot; 

• dönt a Fórumhoz csatlakozni kívánó szervezetek felvételéről; 

• dönt a Fórumból való kizárásról; 

• koordinálja a menedzsment szervezet munkáját. 

 

Irányító Csoport 

A Fórum által a tagokból létrehozott operatív testület az Irányító Csoport (ICS). Az ICS 3 tagú, 
amelyben a TOP 5.1.2 pályázatot megvalósító konzorciumból a civil, kormányzati és önkormányzati 
szervezeteket 1-1 fő képviseli. Az ICS elnöke a Fórum elnöke is egyben. Az elnök hatásköre nem 
különbözik az elnökség többi tagjáétól, ugyanakkor ő jogosult a szervezet képviseletére. Az ICS 
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feladata elsősorban az operatív irányítás, a Foglalkoztatási Stratégia megvalósulásának 
figyelemmel kísérése, illetve a stratégia módosításának kezdeményezése. Az ICS felel a Fórum 
által, számára delegált ügyekért. 

 

Konzorcium  

A Bicskei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum munkáját erőforrásaival segíti a TOP 5.1.2 
felhívás keretében benyújtott TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00006 azonosító számú, „Helyi 
foglalkoztatási együttműködések Bicske járásban” című konzorciumi pályázat, mely Bicske Város 
Önkormányzata, a Fejér Megyei Kormányhivatal és az Echo Innovációs Műhely konzorciumi 
együttműködésében valósul meg. Az erőforrások stratégia szerinti felhasználásáért a konzorciumi 
partnerek felelnek a konzorciumi megállapodásban rögzítetteknek megfelelően. 

 

Bicskei Paktum Iroda (paktum menedzsment szervezet) 

A paktumirodai feladatokat Bicske Város Önkormányzata munkatársa munkakörében 
elkülönítetten és szabályozottan látja el a támogató által előzetesen jóváhagyott pályázati 
tartalomnak és a kiírás fenntartási követelményeinek megfelelően. 

A paktum irodának a pályázati kiírás szerint minimálisan megkövetelt fizikai, infrastrukturális és 
személyi feltételei vannak. Ezek figyelembe vétele mellett a projektben nevesített egy fő paktum 
koordinátor. A paktum iroda szervezi és készíti elő, jegyzőkönyvezi és dokumentálja a fórumok 
üléseit, az ICS üléseit, elősegíti a Partnerek közötti kapcsolattartást.   

Működési követelmények a TOP-5.1.2-15 kiírás szerint: 

• felelős menedzsment szervezet kijelölése az Irányító Csoport által 

• a menedzsment szervezet nem önálló jogi személy, ezért a működési rendjének 
szabályozását és az irányítói jogok gyakorlását delegálni kell valamely szervezetre az 
alapító dokumentumokban 

• minimum egy fő felsőfokú végzettségű, min. 2 éves releváns tapasztalattal rendelkező 
alkalmazott 

• önálló irodahelyiség funkcionális bútorzattal és a közös szociális helyiségek használatának 
biztosítása 

• Internet eléréssel rendelkező biztonságos számítógépek jogtiszta irodai alkalmazásokkal és 
nyomtatási/szkennelési lehetőséggel 

• vezetékes vagy mobil telefonhasználat, irodaszerek biztosítása 

• paktum honlap kialakítása és a szerkesztőségi rendszer használatának biztosítása 

• belső és külső hírlevél rendszer és közös dokumentumtár a honlaphoz kapcsolódóan  

 

Az adminisztrációhoz javasolt eszközök (számítógép, hálózati nyomtató, digitális szkenner, 
irodabútorok), flip-chart, digitális fényképezőgép a fórum rendelkezésére állnak. A munkaszervezet 
elhelyezésére javasolt és pályázatban szereplő helyszín Bicske Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala. 
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6.4 Kommunikációs terv 

Célcsoportok 

A stratégia elsődleges célcsoportjába tartoznak a járásban élő álláskeresők, más inaktívak, illetve a 
járásban működő foglalkoztatók szervezetek, intézmények, vállalkozások. Másodlagos, közvetett 
célcsoportként meghatározhatóak a járás képző szervezetei, humánszolgáltató intézményei, valamint 
a jelenlegi munkavállalók. 

 

A kommunikációs eszközök, tevékenységek típusainak bemutatása 

A stratégia végrehajtásában a felelős szervezetek, intézmények, célcsoport vállalkozások, az 
önkormányzat, a civil és egyházi, valamint képző szolgáltatók részvételi lehetőségét számos, a teljes 
körű nyilvánosság elérését támogató intézkedés biztosítja a folyamat minden egyes elemére 
kiterjedően. A 2016-2018-as időszakra szóló megvalósítás során az alábbi kommunikációs eszközöket 
használjuk:  

1 nyomtatott tájékoztatók 
2 tájékoztató kiadványok 
3 internetes közzététel, honlap 
4 konzultációs lehetőségek 
5 sajtóközlemények 
6 C tájékoztatási tábla 
7 PR cikkek 
8 fotódokumentáció 
9 tájékoztató fórumok 
10 szakmai workshopok 

A TOP-5.1.2 konstrukcióban elérhető célcsoport támogatások, szolgáltatások iránt érdeklődőkkel, 
kérelmezőkkel a felelős konzorciumi partner folyamatos jelleggel kapcsolatot tart személyesen, 
telefonon, illetve e-mailen, mindig friss és aktuális információkkal látja el őket a támogatási 
lehetőségekről, a kérelmek, igények beadásával, illetve az elszámolásokkal kapcsolatban.  

 

Dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés 

A Bicskei Járás Foglalkoztatási Stratégia végrehajtása során szükséges a tervezési dokumentumokhoz, 
felhívásokhoz, tájékoztatási, pályázati és szakmai dokumentumaihoz való hozzáférés széleskörű 
biztosítása, valamint a Bicskei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórumról szóló információk 
kétszintű, tagi és közérdekű adatszolgáltatásának a folyamatos biztosítása. Ez utóbbit a paktum 
irodát működtető szervezet honlapján kialakított aloldalon, illetve helyi médiumokon keresztül lehet 
biztosítani. A fenti lehetőségeken kívül több kommunikációs csatornán keresztül bárki felveheti a 
kapcsolatot a munkaszervezettel, amelynek munkatársai tájékoztatják a hozzájuk fordulókat a 
fórumról szóló információkkal kapcsolatban.  

 

Felelősségi körök és a humánkapacitások  

A Bicskei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum és munkaszervezetének egységes 
kommunikációját célszerű akár egy külön kommunikációs szabályzatban szabályozni, de a Szervezeti 
és Működési Szabályzatban rögzített képviseleti szabályokkal és jelen Stratégiával együtt kezelten is 
leszabályozható. A szükséges operatív szakmai feladatokat a támogatott projekt érintett konzorciumi 
partnere végzi, ezek ellenőrzéséért a paktumiroda a felelős.  
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A Stratégiával kapcsolatos kommunikációs tevékenységek ütemterve 

Tevékenység Eszközök, módszerek Ütemezés 

Bicskei Járás Foglalkoztatási 
Stratégia (BJFS) tervezési 
fórumok  

Fórum ülés, e-mail, személyes 
kommunikáció, workshop, konzultáció  

2017.04-2017.06. 
hónapokban  

Fórum ülések személyes kommunikáció 
levél, e-mail  

szükség szerint, de 
legalább félévente 
egyszer össze kell hívni 

Stratégia jövőkép és 
célrendszer bemutatása fórum 
tagoknak  

személyes kommunikáció, e-mail 2017.07.27.  

Stratégia elfogadása e-mail, honlap, személyes 
kommunikáció, rendezvényszervezés  

2017.08.02.  

Stratégia projektek 
megkezdése 

sajtóközlemény, sajtónyilvános 
esemény, e-mail, honlap, személyes 
kommunikáció, DM 

2017. szeptember 

Kulcsprojektek, szolgáltatások 
megvalósítása, végrehajtási 
támogatása  

e-mail, honlap, személyes 
kommunikáció, rendezvényszervezés  

2017. III. negyedév-
2019. II. negyedév között 
folyamatosan  

Stratégia eredmény 
kommunikáció, jelentések, 
adatszolgáltatások  

e-mail, honlap, személyes 
kommunikáció, rendezvényszervezés, 
felmérések, adatbekérések  

2017. III. negyedév-
2019. II. negyedév között 
folyamatosan  

Stratégia forrásfelhasználás és 
eredmények  

e-mail, honlap, személyes 
kommunikáció, rendezvényszervezés, 
felmérések/kérdőívek, adatbekérések, 
monitoring jelentések, opcionálisan 
kiadványok, tájékoztatók (elektronikus 
és/vagy papír alapú) 

2019. szeptember 

 

6.5 Monitoring és értékelési terv 

A középtávra szólóan, 2020-ra kitűzött munkaerőpiaci és gazdaságfejlesztési célok eléréséhez 
megtett előrehaladást megítélhetővé, a beavatkozások eredményességét értékelhetővé kell tenni. 

A stratégia, majd az ennek alapján – a gyakorlatorientált megvalósítás érdekében – kidolgozásra 
kerülő akcióterv, illetve a kapcsolódó részletes projekttervek, valamint az induló esetleges kiegészítő 
programok, támogatások és szolgáltatások végrehajtásának nyomon követéséhez és az intézkedések 
eredményeinek méréséhez átlátható és objektív monitoring rendszer kerül kidolgozásra. Méghozzá 
olyan monitoring rendszer, mely megbízhatóan alkalmazható az indikátorteljesülések nyomon 
követése esetében is. A nyomon követéshez és a célok teljesülésének értékeléséhez egyrészt 
statisztikai adatgyűjtést kell végezni, a projektek kötelező adatszolgáltatásával szakmai nyomon 
követés mérhetőségét biztosítani kell, valamint célszerű olyan mutatókat is bevezetni, melyek az 
egyes projektek hatékonyságán túl a program egészének eredményességét mérik, illetve a 
horizontális elvek érvényre kerülését mutatják be.  

Ezen túlmenően a monitoring részeként szükséges a foglalkoztatók és a lakosság attitűdjét, 
véleményét is feltárni mind a projekt elején, mind pedig a projekt végén.  
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A paktum iroda mint munkaszervezet valamint a konzorcium mint erőforrás-támogató a Fórum 
számára évente beszámol a Bicskei Járás Foglalkoztatási Stratégia végrehajtásának helyzetéről. 

A stratégiában megfogalmazott célok időarányos teljesülését szintén évente szükséges felülvizsgálni. 
Az értékelés eredményéről tájékoztató és előterjesztett módosítási javaslat formájában szükséges a 
Bicskei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórumot tájékoztatni. 

 

 

Monitoring eszköz Forrás Gyakoriság Felelős 

Időközi beszámoló és 
kifizetési kérelem 

Pénzügyi, szakmai 
előrehaladási 
jelentés 
(szabályossági, 
hatékonysági, 
célszerűségi  

6 havonta Releváns 
konzorciumi 
partnerek 

Eredményindikátorok 
nyomon követése 

támogatott 
személyek, 
foglalkoztatók 
dokumentációja, 
adatszolgáltatások 

Évente jelentéskészítés 
Adatgyűjtés: egyedi 
projektütemezések szerint 
 

Releváns 
konzorciumi 
partnerek 
Konzorciumi 
partnerek 

Output mutatók 
mérése, nyomon 
követése 

támogatott 
személyek, 
foglalkoztatók 
dokumentációja, 
adatszolgáltatások 

Évente jelentéskészítés 
Adatgyűjtés: egyedi 
projektütemezések szerint 
 

Releváns 
konzorciumi 
partnerek 
Konzorciumi 
partnerek 

Célcsoport attitűd és 
elégedettség változás 
mérése 

lakossági kutatás, 
vállalati kutatás 

Megyei kutatás készítése Releváns 
konzorciumi 
partnerek  

BFGF működésének 
értékelése 

önértékelési kérdőív 
 

évente ICS 
 

BJFS félidei 
felülvizsgálata, 
értékelése 

Félidei jelentés 
(szakmai, pénzügyi)  

programidőszak felében, 1 
év elteltével 

BFGF  
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6.6. Horizontális célok 

6.6.1 Esélyegyenlőség 

Mindenki számára elérhető szolgáltatások: a Bicskei Járás Foglalkoztatási Stratégia segítse elő, 

hogy az erőforrások használata felelősségtudatos és fenntartható körülmények között történjen 

úgy, hogy az mindenki számára elérhető legyen, és a járásban lévő álláskeresők, más inaktívak, 

munkavállalók és foglalkoztatók érdekeit szolgálja.  

Társadalmi méltányosság: a stratégia járuljon hozzá a szegénység és a szegregáció leküzdéséhez, a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, nemzetiségek és kisebbségi közösségek felzárkózásához, 

munkaerőpiaci integrációjához. 

Tudás- és információalapú fejlesztés: a stratégia segítse elő a járásban élők, tanulók és dolgozók 

képzését, hozzáférését az információhoz és a tudáshoz, segítse a tudás-transzfer és a 

kompetencia-fejlesztő szolgáltatások kiépítését, fejlesztését.  

Közösségépítés: a stratégia mozdítsa elő azt, hogy a helyi közösségek tagjai kitalálják, szükség 

esetén újrafogalmazzák és megvalósítsák saját jövőképüket, küldetésüket, megerősítsék 

identitásukat, továbbá támogassa a helyi identitás kialakulását.  

Szolidaritás, együttműködés: a stratégia segítse elő az egyes szférák (önkormányzati, vállalati, 

nonprofit) képviselőinek egymás közötti, valamint a helyi társadalommal való kapcsolatuk 

javítását.  

Nemzedékek közötti együttműködés: a stratégia megvalósítása során nagy hangsúlyt kell fektetni 

az egyes generációk közötti kommunikációra és együttműködésre, különösen a munkahelyen 

belüli generációs konfliktusok kezelése tekintetében. 

6.6.2 Fenntarthatóság 

Hozzájárulás a helyi fenntarthatósághoz: a stratégia azzal járul hozzá a helyi fenntarthatósághoz, 

hogy beavatkozásai nyomán a vállalkozások modernizálódnak, egyben a környezeti erőforrások 

hatékony felhasználását is fokozza. 

Hozzájárulás a kultúra és a hagyományok sokféleségének megőrzéséhez: a stratégia intézkedései 

elősegítik a kultúra és a hagyományok sokféleségének megőrzését, biztosítják a helyi közösségek, 

helyi termékek és szolgáltatások fennmaradását.  

A globális éghajlatváltozás mérsékléséhez való hozzájárulás: a stratégia megvalósítása során a 

projektek különösen nem erősíthetik az elsivatagosodás, az éghajlatváltozás, a szélsőséges vízjárás, 

a talajpusztulás kedvezőtlen környezeti hatásait, továbbá nem vezethetnek a különböző környezeti 

rendszerek közötti szennyezés-átterhelésekhez. 

Ágazati integráció: a stratégia segítse elő a fenntartható oktatáspolitika, fenntartható 

energiapolitika és fenntartható településfejlesztés, valamint az innovatív szociális szolgáltatások 

érvényre juttatását.  



 

42 
 

Újrahasznosítás: a stratégia nyomán megvalósuló intézkedéseknek és projekteknek elő kell 

segíteniük a melléktermékek újrahasznosítását. 
 

6.7. A Bicskei Járás Foglalkoztatási Stratégia innovatív elemeinek bemutatása 

A Bicskei Járás Foglalkoztatási Stratégia legfontosabb innovációja a megváltozott szemlélet 

alkalmazása: míg az elmúlt évtizedben a foglalkoztatási programok a hátrányos helyzetű 

álláskeresőkre koncentráló kínálatorientált megközelítést alkalmaztak, jelen stratégia fordított 

irányú, alapvetően a vállalkozói, foglalkoztatói igényekből, vagyis a keresletből indul ki.  A stratégia a 

foglalkoztatás-ösztönzés mellett elsősorban a gazdaság fejlesztését szolgálja, főként a megfelelő 

humánerőforrás biztosításával. 

Innovatív elem a térégi szintű megközelítés, tekintve, hogy jelen stratégia azt célozza, hogy a két 

város és a környező települések együtt lehessenek sikeresek a foglalkoztatási problémákra adott 

adekvát válaszok megfogalmazásában.  

Végezetül a képzési rendszer tekintetében elindult kooperatív oktatási modellek fejlesztése, valamint 

a munkahely-alapú szakképzési, továbbképzési és kompetencia-fejlesztő képzési programok 

bővítését célzó projektek olyan újszerű, a megszokott oktatás-szervezési sémákon túlmutató 

megoldások, melyek egyszerre segítik elő a modern gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési 

megoldások megvalósulását, valamint a személyiség-fejlődést, ezáltal pedig összességében a 

fenntartható társadalom víziójának elérését. 
 


