
 

Együttműködés a foglalkoztatás javítására 
 

A projektgazda Pápa Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei, valamint 21 szervezet, 
gazdasági társaság és civil csoport írta alá a minap az együttműködési megállapodást a 
Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban című TOP-os projekt keretében. A 
Városházán tartott munkaértekezleten a projekt egyik konzorciumi tagja, a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal nevében Takács Szabolcs kormánymegbízott üdvözölte az együttműködés 
létrejöttét. Mint mondta, a járás munkaügyi helyzetére, kihívásaira reagálva az elmúlt 
hónapokban elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és a foglalkoztatási stratégia, így 
eljött az ideje az együttműködési megállapodások aláírására. Hangsúlyozta, ma egészen 
más kihívásokkal áll szemben a munkaerő-piac, mint 10 évvel ezelőtt, a 2010-ben felállt 
kormány eltökélt szándéka - a munkaerő-piaci helyzet javítására - ma már látszik a 
számokon is, ezeket az eredményeket a gazdasági szereplők együttműködésével érték el.  
 
-Ma a munkanélküliségi ráta 2 százalék alatt van, Veszprém megye az országos szinten a 
második legjobb munkaerő-piaci adatokkal rendelkezik és Pápán is 2 százalék körül mozog 
a munkanélküliek aránya - közölte, hozzátéve a projekt további javulást kíván elérni, ehhez 
583 főt terveznek bevonni a célcsoportba, képzéseket nyújtanak, támogatásokat 
biztosítanak, melynek eredményeként azt várják, hogy több mint 300 fő elhelyezkedjen az 
elsődleges munkaerő-piacon. 
Áldozó Tamás polgármester megnyitó beszédében kiemelte, egy emberöltő óta a 
munkanélküliség volt a legnagyobb probléma a városban, ennek kezelésére voltak 
berendezkedve, úgy alakították a helyi szociális ellátó rendszert, hogy esélyt nyújtsanak 
azoknak a családoknak, akik számára foglalkoztatást nem tudtak biztosítani.  
-2010 februárjában 2350 fő volt állás nélkül Pápán, márciusban pedig 2329 - idézte fel a 
legrosszabb adatokat, majd folytatta - a trendforduló 2012-2013 körül következett be, akkor 
közelítettük meg azt az állapotot, amit 2000-2002 között sikerült elérni, vagyis, hogy 1000 fő 
alatt volt a munkanélküliek száma. Végül ezt 2014 júniusára értük el, ma pedig azt kell 
megszoknunk, hogy nem az 1000 az irányszám Pápán, hanem akkor vagyunk kissé 
borúsak, ha az állás nélkül lévők száma 500 fölé emelkedik. 
 
A városvezető hangsúlyozta, a legfrissebb adatok szerint jelenleg 399 főnek nincs állása a 
városban. 
-Ma már magunkénak érezzük a munkaadók azon problémáját, hogy megfelelő mennyiségű 
és minőségű munkavállalót tudjanak foglalkoztatni - tette hozzá, majd arról szólt, azzal, hogy 
az önkormányzat sikeresen pályázott a foglalkoztatási paktumra azt jelenti, hogy felelősséget 
vállal a helyi gazdaság munkaerő-piaci nehézségeinek megoldásában a munkaadókkal 
együtt.  
Az ülésen bemutatták a foglalkoztatási paktum irányító csoportjának tagjait, melyet a 
konzorciumi partnerek képviselői alkotnak, így Pápa Város Önkormányzata részéről Unger 
Tamás alpolgármester, a Veszprém Megyei Kormányhivatal képviseletében Polgárdy Dóra 
osztályvezető, a Nemzetközi Tehetséggondozó Alapítvány részéről pedig Mészáros László 
kuratóriumi elnök. Unger Tamás és Mészáros László hozzászólásában reményét 
fejezte ki, hogy a gazdasági társaságokkal való együttműködés 
sikeres lesz, a foglalkoztatási paktum céljait sikerül megvalósítani 
és enyhülnek a munkáltatók mostani munkaerő problémái. 
 
A tanácskozáson jelenlévők aláírták a foglalkoztatási 
együttműködést, vállalva, hogy közös gondolkodással 
és cselekvéssel vesznek részt a projekt céljainak 
megvalósításában. 
-Az együttműködési megállapodás tartalmazza a 
paktum céljait és a megvalósításhoz szükséges 



 

eszközöket is - mondta el érdeklődésünkre Riz Ádám, a Rávezető Kft. ügyvezetője, aki 
szakértőként vesz részt a projekt megvalósításában. Mint mondta, az együttműködést most 
24 partner írta alá, de további szervezetek, gazdasági társaságok is csatlakozhatnak a 
munkához. A foglalkoztatási fórum, mely most létrejött, a paktum parlamentjeként működik, 
az irányító csoport pedig ennek a munkának a koordinálását végzi. A paktum működéséhez 
szükséges célokat a foglalkoztatási stratégia tartalmazza, a megvalósításhoz szükséges 
feladatokat és tevékenységeket pedig az akcióterv. Ezeknek a dokumentumoknak a 
tervezetét ismertette a tanácskozáson Riz Ádám, az elhangzottakat pedig az együttműködő 
partnerek kis csoportos műhelymunka során vitatták meg az első workshop keretében. 
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