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1. HELYZETÉRTÉKELÉS 

1.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI 

HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA ÉS A TÁMOGATÁSI KÉRELEM INDOKOLTSÁGA 

A projekt az idősödő társadalomból fakadó munkaerőpiaci kihívások kezelésére és az 

időskori munkaerőpiaci aktivitás elősegítése irányul. Napjainkban az átalakuló, és döntően 

keresletorientált munkaerőpiacon az idősödő munkavállalók továbbra is a sérülékeny 

munkavállalói populációba tartoznak, ezért munkaképességük megőrzése, rehabilitációjuk 

és a munkába való visszatérésük segítése, mind a társadalom, mind pedig a gazdaság 

szempontjából meghatározó lehet. Mivel a projekt a munkaképességre és a 

foglalkoztathatóságra fókuszál, ezért helyzetértékelésünk a munkaerőpiacra és a 

foglalkozás-egészségügyre koncentrál. 

 

Foglalkoztatás, munkaerőpiac 

 

A KSH 2018. első negyedévének adatai szerint az ország 15–74 éves népességének 

62,8%-a, 4,7 millió fő tartozott a gazdaságilag aktívak közé. A foglalkoztatási ráta 

országosan 60,4%-ra nőtt, és 251 ezer álláskeresőt tartottak nyilván. 2017. év végén a 

45-64 éves foglalkoztatottak számának aránya 53,3 százalék volt.  Az aktivitási mutató és 

a foglalkoztatási ráta a 60-64 éves korcsoportnál a legkisebb, ugyanakkor a 

munkanélküliségi ráta a legnagyobb. 

 

Baranya megyében a 2018-as év elején a 15–74 éves népesség 61,6%-a, 170 ezer fő volt 

gazdaságilag aktív. Az aktivitási arány 1,1 százalékponttal elmaradt az országostól. Az 

inaktívak száma 106 ezer főt tett ki. A munkaerőpiacon 161 ezer fő foglalkoztatottként 

jelent meg. A foglalkoztatási ráta 58,4%, volt, 2,0 százalékponttal alacsonyabb volt az 

országos átlagnál. Megyei szinten, a projekt szempontjából fontos kereskedelem, 

vendéglátás területén 11 468 fő állt alkalmazásban. 2018. év átlagában 14 074 fő volt 

regisztrált álláskereső, a munkanélküliségi ráta 5,2%-ot tett ki, amely 1,4 százalékponttal 

magasabb az országos átlagnál (forrás: Baranya Megyei Kormányhivatal). 

 

A projekt megvalósításának területén 2018-ban közel 10 ezer fő (69,0%) tartozott a 17-

74 éves népességhez. A foglalkoztatottak száma az elmúlt években, a 2014-es 4553 fő 

foglalkoztatott populációhoz viszonyítva stagnál. A Baranya Megyei Kormányhivatal 2018. 

novemberi adatai szerint a célterületen a munkanélküliek száma 1018 fő volt, a 

munkanélküliségi ráta 10,4%-ot tett ki, amely 52, százalékponttal magasabb, mint a 

megyei arány. 

 

A célterület legnagyobb járásban (Sellye) a regisztrált vállalkozásoknak kevesebb, mint 

20%-a működő vállalkozás (ez Baranyában a legalacsonyabb érték), aminek az a 

magyarázata, hogy egyéb lehetőségek hiányában magas a kényszervállalkozók aránya. A 

beszűkült munkaerőpiaci lehetőségekből adódóan jellemző a közfoglalkoztatás, amelynek 

aránya Baranya megyében itt a legnagyobb. 2018 októberében megyei szinten, a 

munkanélküliek 38,8%-a volt közfoglalkoztatásban, míg a célterülethez tarozó Sellyei 

járásban ez az arány ez az arány 57,1%-ot tett ki, és vannak olyan települések, például 

Felsőszentmárton, ahol a 70%-ot is meghaladja (kozfoglalkoztatas.kormany.hu). 
 

Foglalkozás-egészségügy 

 

Az egészségi állapot döntő mértékben meghatározza életkilátásokat, a munkaképességet, 

a lehetséges jövőt és életszínvonalat az egyéni-, családi- és közösségi szinten egyaránt. A 

program elemei elsősorban nem az egészségkárosító magatartások visszaszorítására 

irányulnak (arra is), hanem a prevencióra és az aktív foglalkoztatás elősegítésére. 

 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladata az olyan biztonságos és egészséges 

munkakörnyezet létrehozásának és fenntartásának az elősegítése, amelyek hozzájárulnak 
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az optimális testi és szellemi képesség megőrzését a munkával kapcsolatosan. A munka 

adaptálása a munkavállalók képességeihez, testi és szellemi egészségi állapotuknak 

megfelelően. E szolgáltatás Baranya megyében, és elsősorban a megyeszékhelyen ill. a 

nagyobb városokban megoldott, de a hátrányos helyzetű területeken alapvetően hiányzik. 

 

Az Ős-Dráva tervezési terület helyzete a projekt megalapozása szempontjából 

 

Jelen programunk földrajzi lehatárolása, Baranya megyében és Somogy megyét is érintve 

az Ős-Dráva Projekt tervezési területén található 43 településre terjed ki. Az érintet járások 

egyik fő jellemzőjeként elmondható, hogy nagyszámú aprófalvas település található a 

térségben, ahol a lakosság lélekszáma nem haladja meg az 500 főt. 

 

Mind foglalkoztatási, mind területfejlesztési, mind regionális politikai, mind szociálpolitikai 

szempontból az Ormánság egyik legnagyobb problémája a falusias térségekben élők 

munka- és megélhetési lehetőségeinek hiánya, ezáltal a térség népességmegtartó 

képességének gyengesége. A lakosság foglalkoztatásának elősegítése és életminőségének 

javítása érdekében – az elmúlt évek során – tett próbálkozások közös tanulsága, hogy 

egyrészt a problémát alapvetően helyben, döntően a belső (endogén) erőforrásokra 

alapozva kell megoldani, másrészt a feladat összetett jellegéből fakadóan komplex 

programra (a humán kapacitások és szolgáltatások fejlesztésétől a foglalkoztathatóság 

feltételeinek megteremtésén, a támogatott foglalkoztatáson keresztül, a 

munkahelyteremtésig) van igény. Annak megvalósításához pedig az érdekelt szereplők 

széleskörű összefogása szükségeltetik, ami intézményesített partnerség keretében jöhet 

létre. 

 

A projekt szükségessége 

 

A célterület munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból depressziós térségként 

jellemezhető. Magas a gazdaságilag inaktívak száma, megnőttek az egészégi kockázatok, 

jelentős a munkaképesség csökkenés. Hiányoznak azok a szűrések, amelyek segíthetik az 

egyes embert abban, hogy fizikai és szellemi kompetenciáinak megfelelő munkát tudjon 

végezni. 

 

Országosan, regionálisan, megyei, járási és célterületi szinten az idősödő munkavállalók 

aktivitásának megtartása, aktivitásuk növelése szakpolitikai kérdés is, amely összefügg a 

munkaképességet, a foglalkoztathatóságot elősegítő komplex rendszerekkel. 

Helyzetértékelésünk szerint az általános munkaerő-piaci módszertanon és annak 

alkalmazásán belül csak részben alakultak ki olyan specifikus metodikák, amely az idősödő 

munkavállalók és az őket alkalmazó munkáltatók szükségleteinek megfelelnének. 

Következésképpen, és amennyiben nem fejlődnek ki új kompetencia alapú, a munkaerő-

piaci kereslet-kínálat tényezőinek megfelelő eljárások, akkor a munkaerőhiány növekedni 

és az idősödő munkavállalók gazdasági aktivitása csökkeni fog. Programunk e hiátus 

megszüntetéséhez járulna hozzá. 

2. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

2.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM CÉLJAI  

Jelen fejlesztés általános célja: az idősödő foglalkoztatottak, munkavállalók, álláskeresők, 

egyéni vállalkozók munkaerő-piaci esélyeinek javítása, ezáltal szociális (egészségi, 

munkavállalási) biztonságuk növelése, munkaerő-piaci szerepvállalásának elősegítésével 

az Ős-Dráva Program tervezési területén. Projektünk szempontjából fontos a szociális 

biztonság elősegítése. Az emberek szociális biztonságát alapvetően a foglalkoztatási 
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lehetőségek határozzák meg, amelyet a különböző ellátások (álláskeresési járadék, 

társadalombiztosítás, támogatások stb.) rendszere erősíthet. 

 

További célok: a holisztikus szemlélet alapján, olyan módszertan gyakorlati alkalmazása, 

amely validáltan biztosítani tudja a célcsoporthoz tartozó személyek foglalkoztathatósági 

kompetenciáinak fejlesztését, különösen az egészségre és a munkaképesség 

megállapítására a kereskedelem, a vendéglátás, szolgáltatás és a falusi turizmus 

szakterületen. A projekt által fontos célunk az „ageizmus” visszaszorítása, a munkaerő-

piaci esélyegyenlőség, az érdekvédelem elősegítése. A holisztikus szemlélet szerint az 

idősödő ember egész személyével (személyiségével) kell foglalkozni. Beleértve az 

egészségi és szellemi állapotát, képességeit, készségeit. 

 

Konkrét céljaink közé tartozik a foglalkoztatottak egészségi állapotának kérdőíves 

felmérése, elemzése; a már kialakított módszertan alapján a fizikai és szellemi 

kompetenciák mérése, visszacsatolása; javaslatok megfogalmazása a szakpolitika, a 

célterület munkáltatói és a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek számára. A fizikai és 

szellemi kompetenciák mérése közvetlenül kapcsolódik a munkaképesség, 

foglalkoztathatóság megállapításához. 

 

A célrendszer szinergikus azokkal a stratégiákkal, amelyek a foglalkoztatáspolitika, az 

egészségügy és az időspolitika oldaláról adnak iránymutatást. Ide tartozik: ENSZ Európai 

Gazdasági Bizottsága (UNECE) által 2017. szeptember 20-22. között megrendezett idősödő 

társadalomról szóló konferenciájának nyilatkozata; OECD 2017. június 7-8-i miniszteri 

tanácsának akcióterve; a Madridi Idősügyi Cselekvési Terv; Magyarország 2014-től 2020-

ig megfogalmazott foglalkoztatáspolitikai stratégiája. Célrendszerünket, további projekt 

szintű szinergiák is generálják. Ilyen a KISOSZ és Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Karának közös pályázata a GINOP-5.3.5-18 program keretében a 

„turizmus és a vendéglátás szakmacsoportokban történő kompetenciafejlesztésre”. A 

kapcsolódásokat a szakmai, módszertani fejlesztési terv mutatja be. 

2.2. A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK 

HATÁSTERÜLETE 

A munkaképesség alakulása szoros összefüggést mutat a munkakörülményeknek az 

életkorhoz, az egyéni képességekhez és készségekhez, valamint az egészségi állapothoz 

történő igazításával, ami már a 45. életév körül szóba jöhet. Projektünk szempontjából ez 

utóbbit, a 45. éves és afeletti korcsoportot vettük alapul. 

Közvetlen célcsoport:  

A célterületen élő 45. év feletti foglalkoztatottak, munkavállalók, álláskeresők, inaktívak 

alkotják a célcsoportot. Létszámuk a célterületen belül meghaladja az 1400 főt, közülük a 

projektbe közvetlenül 250 főt szándékozunk bevonni. A közvetlen célcsoportba tartoznak 

azok a munkáltatók, amelyek partnerként részt vesznek a pilot program végrehajtásában. 

Számukat legalább 10 munkáltatóban határozzuk meg. 

Közvetett célcsoport körébe tartoznak: a települési önkormányzatok, az érdekképviseleti 

szervezetek vezetői és munkatársai; helyi egészségügyi és foglalkozás-egészségügyi 

munkatársak; szakpolitika képviselői (járási hivatal foglalkoztatási osztálya), a projektben 

informálisan érintett munkáltatók. 

A célcsoportok társadalmi, gazdasági jellemzői: 

A foglalkoztatottak helyzetét nagymértékben befolyásolja a célterület munkahelymegtartó 

képességének gyengesége, amely összefügg az általános munkaképességi (egészségi) 

állapot problémáival, a kapcsoló szolgáltatási rendszerek hiátusaival. Mivel a 45. év feletti 

korcsoport mobilitása alacsony, így különösen fontos számukra a munkára kész állapotuk 

megőrzése. Az álláskeresők 54%-a legfeljebb 8 általános iskolával rendelkezik, és mint 
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már jeleztük magas az idősödő korosztályhoz tartozók aránya és 30%-uk tartósan 

munkanélküli. 

A célterületen 400 vállalkozás működik. Megoszlásuk szerint a mezőgazdaság (24,46 %), 

a feldolgozóipar (22,76 %), a kereskedelem (16,37 %) és az építőipar (9,81 %) a 

legnagyobb foglalkoztató ágazatok (forrás: Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara). 

Pozitív adottságok leginkább a mezőgazdasági termelés, a kapcsolódó kereskedelem 

számára adottak, de a természeti környezet (Duna-Dráva Nemzeti Park) a vendéglátás, 

turizmus számára is kedvező feltételeket kínál. 

 

Esélyegyenlőségi szempontok: 

Az idősödő emberek foglalkoztatása, aktivitásának fejlesztése az esélyegyenlőségi politika 

(diszkrimináció tilalma) szerves része. Tevékenységünk alapját a 2003. évi CXXV., az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény jelenti. A 

projekt végrehajtása során kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű, alacsonyabb 

foglalkoztatási mutatókkal rendelkező nőkre, a megváltozott munkaképességű emberekre 

és a roma munkavállalókra. 

 

A célcsoportok meghatározásában adatszolgáltatásokkal, jellemzők és sajátosságok 

bemutatásával részt vettek a konzorciumvezető szervezet érdekképviseleti körébe tartozó, 

a célterületen tevékenységet folytató munkáltatók. 

 

2.3. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA   

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 3.1.2.1 PONTJA ALAPJÁN TERVEZETT 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 
a) A szakmai, módszertani fejlesztés tevékenységei 

A fejlesztés több irányú, magában foglalja a kidolgozott módszertan kipróbálását, hatását, 

személyre szóló visszacsatolását és disszeminációját. 

 

aa) A foglalkoztatási, munkaerő-piaci, munkajogi, munkaügyi témájú tanulmányok, 

hatásvizsgálatok, elemző tanulmányok területén 2 tanulmány készítése: 

• „A munkaképesség tényezői az Ős-Dráva tervezési területén élő munkavállalók 

körében” c. tanulmány (2 szerzői ív terjedelemben). 

• „Fizikai és szellemi kompetenciák mérése az Ormánságban élő 45 év feletti 

munkavállalók körében” c. tanulmány (2 szerzői ív terjedelemben). 

 

ab) Az adatgyűjtés és adatfeldolgozás területén: 

250 fő lekérdezése a Munkaképességi Index (Work Ability Index) kérdőívvel, ami eszköz a 

munkavállalók munkájukban való megtartására, fejlesztő javaslatok, módszerek 

kidolgozására és igazolására. A kérdőívek feldolgozását külső szakértő vállalkozó végzi. 

 

ac) Megoldási javaslat kidolgozása a kutatások/elemzések eredményein alapulva: 

 

A teljes program, fejlesztés végrehajtása során szerzett tapasztalatok alapján egy 

módszertani ajánlást készítünk (egy szerzői ív terjedelemben) a foglalkoztatáspolitikai 

szervezetek, munkáltatók érdekképviseleti szervezetei, foglalkozás-egészségügyi és 

szociális szolgáltatók számára. 

Módszertani, szakpolitikai fejlesztési javaslat kidolgozása: a javaslat egyrészt az 

alkalmazott módszer továbbfejlesztését, másrészt olyan szakpolitikai megközelítést 
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tartalmaz, amely érinti a foglalkoztatási, az egészségügyi és a szociális területeket 

egyaránt.  

Tervezett tartalma:  

- Az idősödő munkavállalók esélyegyenlőségének a jelentősége.  

-            A módszertan alkalmazási területei. 

- Tapasztalatok összegzése. 

- Javasolt fejlesztési irányok. 

 

b) Szakmai, módszertani fejlesztések publikálása, terjesztése, kapcsolódó 

kampányok megvalósítása 

 

ba) A projekt szakmai tartalmának, eredményeinek, javaslatainak megosztása a 

célcsoporttal (munkáltatók és vagy munkavállalók, szakmai partnerek, egyéb érintett 

célcsoportok);  

A célcsoport körébe tartoznak: a települési önkormányzatok, az érdekképviseleti 

szervezetek vezetői és munkatársai; helyi egészségügyi és foglalkozás-egészségügyi 

munkatársak; szakpolitika képviselői (járási hivatal foglalkoztatási osztálya), a projektben 

informálisan érintett munkáltatók  

 

 ba)1. Kettő, célzott tájékoztató konzultáció (workshop) a projektbe bevont munkáltatók 

számára (résztevők: munkáltatók, projektmenedzsment, szakértők. Tervezett létszám 

min. 15 - 15 fő). 

 

ba)2. Célzott szolgáltatásnyújtás, a Munkaképességi Index feldolgozása után 

szóban/írásban adott munkaképességi, foglalkoztathatósági tanácsadás a személyek 

számára.  
 

bb) a szakmai, módszertani fejlesztések, javaslatok elérhetővé tétele online szakmai 

felületeken;  

A tanulmányok, kutatási eredményeket bemutatása: a beszámolók megjelennek a 

projektvezető KISOSZ, a PTE Munkatudományi és Foglalkozás-egészségügyi Centrum 

honlapján, valamint a Sellyei és Vajszlói önkormányzatok honlapján, szakfolyóiratban. 

 

bc) Egyéb célzott szemléletformáló és/vagy információs kampányok megvalósítása 

keretében: 

Információs videók (vágott, narrált videó anyag) készítése: 

a.) 1 db min. 10 - maximum 12 perces projektbemutató videó készítése a projekt során 

elvégzett tudományos munkáról, 

b.) 1 db 4-5 perces összefoglaló videó anyag készítése a projekt tevékenységről (kutatási 

összefoglaló a munkáltatók számára). 

 

bd) Javaslatcsomag készítése a döntéshozók részére, összefüggésben az adatfelvétellel és 

elemzésekkel 

 

Szakmapolitikai javaslatokat fogalmazunk meg a döntéshozók részére, a projekt 

megvalósítás tapasztalatai alapján. 

 

Ezen felül a Felhívásnak megfelelően a projekt lezárását követően 5 oldal terjedelmű 

szakmai összefoglalót küldünk a szakpolitikai felelős részére, a 

gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu e-mail címre, a projekt keretében megvalósított 

tevékenységekről, eredményekről, valamint szakpolitikai javaslatokról és a kísérleti (pilot) 

projektben megvalósított fejlesztés eredményeiről, tapasztalatairól. 

 

 

c) Projekt előkészítési tevékenységek 
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ca) megvalósíthatósági tanulmányt készítünk, melynek terjedelme mellékletekkel együtt 

nem haladhatja meg az 1 szerzői ívet; 
cb) Szakmai, módszertani fejlesztések tervet készítünk, mely tartalmazza a kísérleti 

projekttervhez kapcsolódó módszertanát is. 
 

d) Pilot Program 

 

A pilot program célja: olyan módszertan továbbfejlesztése és kipróbálása, amely az 

elkülönülten működő fizikai és szellemi kompetenciákat egzakt és átfogó módon, egymásra 

gyakorolt hatásaiban vizsgálja. A tervezett innováció összetett, magában foglalja a 

munkatudományokat, az egészségtudományt, a pszichológiát, az andragógiát, a 

szociológiát. A pilot program keretein belül 50 fő munkaképességének (fizikai, szellemi) 

meghatározása történik meg ergométererrel és tesztekkel. 

 

da) A célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek (toborzás, kiválasztás, bevonás) 

alapja a kitöltött munkaképességi index. 

Munkaerő-piaci szempontból alapvetően a kereskedelemben, vendéglátásban, 

szolgáltatásokban és a falusi turizmusban megjelenő idősödő foglalkoztatottakat, a 45 év 

feletti álláskeresőket célozzuk meg, de a fejlesztést kiterjesztjük olyan ágazatok 

munkavállalóira is, mint a feldolgozóipar és építőipar. A pilot program célcsoportjának 

alapját a programba bevont 250 fő jelenti, közülük kerül ki önkéntes alapon, illetve a 

munkáltatók által delegáltan az a 50 fő, akik részt vesznek a komplex vizsgálatban. A 

kiválasztás módszertanának alapja a már említett önkéntességé és a delegálás, amelyhez 

alkalmazható módszer: az érdeklődés felkeltése, a szükségletek bemutatása, hiteles 

tájékoztatás, motiváció, emberi értékek bemutatása, kompetenciák feltárása, a társas 

kapcsolatok erősítése 

 

db) A módszertan részletes kialakítása, kipróbálása, adaptálása, a PTE által kifejlesztett 

vizsgálati rendszerből adódik, amely a fizikai és szellemi kompetenciák együttes 

vizsgálatára ad lehetőséget. 

- Ergométeres vizsgálat, munkaszimulátor: Az ErgoScope egy olyan munkaképesség 

vizsgáló rendszer, ahol a szimulált munkahelyek vannak létrehozva, és az egyes 

munkahelyeken a vizsgálandó személyeknek különböző feladatokat kell elvégezni a 

speciálisan kialakított mérőeszközök segítségével  

- Pszichológiai és mentális kompetencia vizsgálat: A pilot keretében CEB Talent 

Measurement Solutions rendszeren alapuló személyiségvizsgáló tesztstruktúra kerül 

alkalmazásra. Három teszt felvételét tervezzük: egy kompetencia alapú személyiségteszt, 

és két képesség teszt (adaptív intelligencia teszt, szókincs teszt) alkalmazásával. 

 

dd) Szolgáltatás, tanácsadás munkavállalók számára Szakértői bizottság (foglalkozás-

egészségügyi szakember, pszichológus, munkaerőpiaci szakértő, esetenként szociális 

szakember) által írásban történő, személyre szóló foglalkoztathatósági véleményezés 

formájában a fizikai és szellemi kompetencia vizsgálatok után. Eszközrendszerét 

(ErgosCope, tesztek) részletesen a pilot tervben mutatjuk be. 

 

dd)1. A felmérés értékelését követően a visszajelzés során a szakértői bizottságtól a 

személy javaslatokat kap munka-egészség-tudás dimenziókban: 

- munkakörnyezeti expozíciók (fizikai kóroki tényezők, ergonómiai megterhelés) 

mérséklése, 

- munkaszervezés (szünetek, időbeosztás, műszakos beosztás, túlóra, 

részmunkaidő), 

- szellemi kihívás biztosítása, elismerés, fejlődési-képzési lehetőségek, 

- munka adaptálása a személy egészségi állapotához, 

- életmód javítása (alkohol, dohányzás elhagyása, egészséges étrend, testmozgás).  
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dd)2. A kiválasztott 50 fő számára komplex foglalkoztathatósági tanácsadás külső 

vállalkozó bevonásával történik. 

 

dd3).   

 A szakértői Bizottság támogatása: Szolgáltatás röviden: Szakértői bizottság 

munkaértekezleteinek, konzultációinak, azaz össz. max. 30 ülésének támogatása, az 

ülések megtartása feltételeinek biztosítása (technikai lebonyolítás - szervezés): 

- ülések szervezése 

- berendezett terem, laptop, projektor, vetítővászon (helyszíntől függően kérés és szükség 

esetén) biztosítása, (valamint kérés esetén flip chart tábla biztosítása);   

- catering (kávé, ásványvíz, pogácsa) 

- jelenléti ívek: arculati elemek feltüntetésével, fotódokumentációhoz hozzájáruló 

nyilatkozat szerepeltetésével 

- fotódokumentáció. 

 

de) Szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára a vizsgálati összegzésből adódóan 

külső szakértő vállalkozó által történik. 

 

dg) Tájékoztató rendezvények, kampányok szervezése 

 

- Egy nyitótanácskozás és egy záró tanácskozás (konferencia) szervezése (résztvevők: 

munkáltatók, önkormányzatok, a helyi szakpolitika képviselői, stakeholderek stb. 

Tervezett létszám min. 50-50 fő). 

 

di) A kísérleti projekt tapasztalatainak strukturált feldolgozása, értékelése és közzététele 

tanulmány formájában történik. 

 

e) Kapacitásfejlesztés 

 

ea) Szakmai gyakornok biztosítása a szociális partnereknél történő foglalkoztatás és 

munkaerő-piaci tapasztalatszerzés, valamint a szervezetek fiatalabb generációk irányába 

történő nyitásának megvalósítása érdekében; A kapacitásfejlesztés egy fő gyakornok 

felvételével történik, aki a főpályázó alkalmazottja lesz.   

 

f) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: 

 

fa) Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és 

arculati kézikönyv „KTK 2020” szerinti kötelező feladatok. 

   

2.4. RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV: Az előkészítésének és megvalósításának 

részletes feladatai és ütemezése 

Előkészítési szakasz 

 

Előzetes feltételek biztosításához kapcsolódó előkészítési feladatok: 

 

• A projekt céljainak, célcsoportjának meghatározása. 

• A projektgazda és a konzorciumi tagok kiválasztása. 

• Együttműködési lehetőség feltárása, kötelező együttműködések vizsgálata, 

együttműködő partnerek felkutatása és bevonása a projektbe. 

• Egyeztetés a megvalósítandó feladatok, tevékenységek, együttműködések 

esetében. 

• A rendelkezésre álló humán erőforrás és infrastruktúra felülvizsgálata. 
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• A konzorciumi megállapodás megkötése a pályázat benyújtására vonatkozóan 

• Szakmai, módszertani fejlesztési terv és kísérleti (pilot) projekt terv készítése: a 

támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó részletes, a projektet megalapozó 

dokumentum elkészítése. A támogatási kérelem összeállítása és benyújtása. 

(Részletesebben lásd a szakmai és pilot tervet) 

 

Végrehajtási szakasz  

 

Kapacitásbővítés: egy fő gyakornok és egy fő szakmai koordinátor felvétele. Tervezett 

időpontja: I. negyedév. 

 

Nyitótanácskozás szervezése: tervezett létszám 50 fő (résztvevők: munkáltatók, 

önkormányzatok, a helyi szakpolitika képviselői, stakeholderek stb.). Sajtótájékoztató. 

Tervezett időpontja: II. negyedév. 

 

Munkáltatók bevonása: a projektbe legalább 10 munkáltató bevonására kerül sor. 

Feladatuk, a munkavállalók ösztönzése a projektben való részvételre.  Tervezett időpontja: 

I-II-II negyedév 

 

A célcsoport toborzása, kiválasztása: egyes települések statisztikai sokaságát figyelembe 

véve, történik a megkeresés, koncentrálva a 45. év feletti foglalkoztatottakra és 

álláskeresőkre. Partnerek: munkáltatók, önkormányzatok, járási hivatalok, KISOSZ 

partnerségek. A célcsoport kiválasztásának tervezett módszere a személyes megkeresés, 

ill. a munkáltató delegálás. Tervezett időpontja: I-II. negyedév. 

 

A szakértői bizottság beszerzése, létrehozása az egyéb szakértői szolgáltatás keretébe a 

vonatkozó előírásoknak megfelelően. Tervezett időpontja: III. negyedév.  

 

Szakértői bizottság: szolgáltató, értékelő és tanulmánykészítést koordináló, támogató 

tevékenysége Tervezett időpontja: III-IV-V-VI. negyedév. 

 

Nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása: esetünkben a nyilvánosság lehetőségét a KISOSZ 

helyi partnerein keresztül, és honlapunk internetes elérhetőségén keresztül biztosítjuk. 

 

Empirikus felmérés: a teljes bevont populációra, 250 főre vonatkozik. A kérdőíves felmérés 

az EVASYS számítógépes rendszeren keresztül történik, online formában és papíralapon. 

Tervezett időpontja: I-II-III. negyedév.  

 

Workshop szervezése: a projektbe bevont munkáltatók számára (résztevők: munkáltatók, 

projektmenedzsment, szakértők (15 fő). Célja: a félidős eredmények értékelése, a 

tapasztalatok megosztása. Tervezett időpontja: VI. negyedév 

 

Szolgáltatások lebonyolítása: a szolgáltatások tevékenységét a Pécsi Tudományegyetem a 

fizikai és szellemi kompetenciák mérését jelenti. 50 fő a pilot programban vesz részt. 

Tervezett időpontja: IV. negyedév 

 

Adatszolgáltatások: a belső adatszolgáltatás a konzorciumi üléseken negyedévente, ill. 

szükség szerint történik. Emellett az előírt időpontban biztosítjuk az irányító szervezet 

számára az szükséges adatokat, jelentéseket. Tervezett időpontja: értelem szerint. 

 

Az empirikus felmérés elemzése: adatstruktúra feltárására szolgáló adatredukciós 

módszert (faktoranalízis, ill. főkomponens-analízist) és az adatok csoportokba való 

sorolását lehetővé tevő modell (klaszteranalízis) alkalmazása, oksági elemzés. Egy 

összegző tanulmány készítése 2 szerzői ív terjedelemben, a szakértői bizottság aktív 

közreműködése mellett. Tervezett időpontja: VI. negyedév 
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A pilot rész értékelése: tanulmány keretében történő szintetizálás, részletesebben a 

kísérleti projektrészben fejtjük ki. Terjedelme 2 szerzői ív. Tervezett időpontja: VI. 

negyedév  

 

Módszertani, szakpolitikai fejlesztési javaslat kidolgozása: a javaslat egyrészt az 

alkalmazott módszer továbbfejlesztését, másrészt olyan szakpolitikai megközelítést 

tartalmaz, amely érinti a foglalkoztatási, az egészségügyi és a szociális területeket 

egyaránt. terjedelme: 1 szerzői ív, a szakértői bizottság aktív közreműködése mellett. 

Tervezett időpontja: Tervezett időpontja: V-VI. negyedév  

 

Workshop szervezése: a projektbe bevont munkáltatók számára (résztevők: munkáltatók, 

projektmenedzsment, szakértők (15 fő). Célja: a módszertani, szakpolitikai fejlesztési 

javaslat megtárgyalása. GANTT: VI. negyedév  

 

Záró tanácskozás (konferencia): tervezett létszám 50 fő (résztvevők: munkáltatók,  

önkormányzatok, a helyi szakpolitika képviselői, stakeholderek stb.). Sajtótájékoztató. 

Tervezett időpontja: VI. negyedév. 

 

 

Gantt diagram 

A 18 hónapig tartó projekt ütemezése 6 negyedévben történik, amelyet az alábbi 

diagramban fogaltunk össze. 

 

GANTT negyedév I. II. III. IV. V. VI. 

A. Szakmai, módszertani fejlesztések a felhívás 1.1 pontjában felsorolt 
tevékenységekhez 

      

 aa) foglalkoztatási, munkaerő-piaci, munkajogi, munkaügyi 
témájú tanulmányok készítése; 

      

 „A munkaképesség tényezői az Ős-Dráva tervezési területén 
élő munkavállalók körében” c. tanulmány  

    x x 

 „Fizikai és szellemi kompetenciák mérése az Ormánságban 
élő 45 év feletti munkavállalók körében” c. tanulmány  

    x x 

 ab) adatgyűjtés és adatfeldolgozás,       

 250 fő lekérdezése a Munkaképességi Index (Work Ability 
Index) kérdőívvel 

x x x    

 ac) a munkaerő-piaci kihívás kezelését célzó megoldási javaslat, 
módszertan kidolgozása  

      

 A teljes program, fejlesztés végrehajtása során szerzett 
tapasztalatok alapján egy módszertani ajánlást készítünk 
egy szerzői ív terjedelemben 

     x 

B. Szakmai, módszertani fejlesztések publikálása, terjesztése, 
kapcsolódó kampányok megvalósítása  

      

 ba) a projekt szakmai tartalmának, eredményeinek, 
javaslatainak megosztása a célcsoporttal (munkáltatók és vagy 
munkavállalók, szakmai partnerek, egyéb érintett célcsoportok); 

      

 Kettő tájékoztató (workshop) a projektbe bevont 
munkáltatók számára  

     x 

 Célzott szolgáltatásnyújtás, a Munkaképességi Index 
feldolgozása után szóban/írásban adott munkaképességi, 

x x x    
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foglalkoztathatósági tanácsadás a személyek számára (250 
fő) 

 bb) a szakmai, módszertani fejlesztések, javaslatok elérhetővé 
tétele online szakmai felületeken: folyamatos tevékenység 

      

 bc) egyéb célzott szemléletformáló és/vagy információs 
kampányok megvalósítása keretében információs videók 
(vágott, narrált videó anyag) készítése: 
a.) 1 db min. 10 - maximum 12 perces projektbemutató videó 
készítése a projekt során elvégzett tudományos munkáról, 
b.) 1 db 4-5 perces összefoglaló videó anyag készítése a projekt 
tevékenységről (kutatási összefoglaló a munkáltatók számára). 
 

    x x 

 bd1) javaslatcsomag készítése a döntéshozók részére, 
összefüggésben az adatfelvétellel és elemzésekkel. 

     x 

 A projekt lezárását követően 3-5 oldal terjedelmű szakmai 
összefoglalót küldünk a szakpolitikai felelős részére, a 
gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu e-mailre, a megvalósított 
tevékenységekről, eredményekről, javaslatokról 

     x 

C. Projekt előkészítési tevékenységek (az alpontok mindegyike kötelező 
tevékenység): 

      

 ca) megvalósíthatósági tanulmány készítése; pályázat 
benyújtásához elkészült 

      

 cb) szakmai, módszertani fejlesztések terv elkészítése, mely 
kísérleti (pilot) projekt megvalósítása esetén tartalmazza a 
kísérleti projekttervhez kapcsolódó módszertanát is. Készen van, 
pályázat része volt. 

      

D. Kísérleti (pilot) projekt megvalósítása, a kidolgozott megoldási 
javaslat, módszertan gyakorlati alkalmazásának kipróbálása a 
célcsoport bevonásával 

      

 da) célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek 
(toborzás, kiválasztás, bevonás); 

x x     

 db) módszertan részletes kialakítása, kipróbálása, adaptálása;       

 Ergométeres vizsgálat (munkaszimulátor), valamint 
pszichológiai és mentális kompetencia vizsgálat 

   x   

 dd) szolgáltatás, tanácsadás munkavállalók számára;       

 Szolgáltatás, tanácsadás munkavállalók számára Szakértői 
bizottság által írásban történő, foglalkoztathatósági 
tanácsadás a fizikai és szellemi kompetenciák vizsgálatok 
után 50 fő számára 

   x x x 

 de) szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára    x x x 

 

 dg) tájékoztató rendezvények, kampányok szervezése       

 Egy nyitótanácskozás és egy zárótanácskozás (konferencia) 
szervezése (résztvevők: munkáltatók, önkormányzatok, a 
helyi szakpolitika képviselői, stakeholderek 

x     x 

 di) a kísérleti projekt tapasztalatainak strukturált feldolgozása, 
értékelése és közzététele tanulmány formájában 

     x 
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E. Szociális partnerek kapacitásfejlesztése:       

 ea) szakmai gyakornok biztosítása, aki a főpályázó alkalmazottja 
lesz. 

x x x x x x 

F. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: x x x x x x 
 

 

 

Mérföldkövek 

 

 

 

2.5. KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK, MONITORING MUTATÓK 

A 45 év feletti munkavállalók száma az országos és a megyei mutatók alapján, becsléssel 

történt. A munkavállalási korú népesség 10 505 főt tesz ki, a foglalkoztatottaké 4553 fő, 

az álláskeresők száma 1018 fő. A célcsoport meghatározható értékét befolyásolta a 

minőségi összetétel is ezért a foglalkoztatott és álláskereső sokaság 25%-val számoltunk, 

amely így 1400 fő 45 év feletti munkavállalót jelent. Ebből a létszámból 250 főt kívánunk 

a munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő programba bevonni.  

 

A mutatók gyűjtésének meghatározó része a kérdőív, a bevont ügyfél nyilatkozata az 

adatok tudományos, statisztikai, munkaerő-piaci felhasználásához. A munkáltatói 

információk együttműködési megállapodás alapján kerülnek rögzítésre. 
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2.6. A FEJLESZTÉS HATÁSAINAK ELEMZÉSE 

Az alábbiakban a társadalmi és gazdasági közvetett és közvetlen, káros vagy előnyös 

hatásokat mutatjuk be különös figyelemmel a Felhívás 4.4.2.3 3.3 tartalmi értékelési 

szempontra. 

 

Társadalmi és gazdasági hatások, esélyegyenlőség 

1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac 

 

Az általunk alkalmazott bizonyítékalapú egzakt rendszer, közvetlenül és közvetve 

hozzájárulhat az idősödő munkavállalók megfelelő és hatékony alkalmazásához. A 

projekt 250 résztvevője megerősítést vagy tanácsot kap a foglalkoztatásával (leendő 

munkájával) kapcsolatos munkaképességével összefüggésben. 

 

2. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme 

 
A projekt szempontjából fontos cél a társadalmi szempontból kirekesztett csoportok 

integrációja, védelme. Magyarországon a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvény értelmében sérülékeny csoporthoz tartozó 250 idősödő munkavállaló 

közvetlen és közvetett integrációját, védelmét szolgálja. 

 

3. Esélyegyenlőség 

 

A munkaerő-piaci esélyegyenlőség azt jelenti, hogy mindenki számára egyenlő és 

diszkriminációmentes hozzáférést kell biztosítani a munkához, szakképzéshez és az 

egyes foglalkozásokhoz. Projektünk végrehajtása során egyenlő esélyeket 

biztosítunk a célterületen élő romák, inaktívak, és különösen a nők számára. 

 

4. Területi kiegyenlítődés 
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A vonatkozó kormányrendelet értelmében, Baranya megye 10 járásából hét tartozik 

a kedvezményezett (más terminológiával hátrányos, ill. leghátrányosabb) járások 

közé. A Sellyei járás mutatói alapján komplex jellegű fejlesztést igényel.1 A projekt 

által tervezett tevékenységek, célok minden formájában a területi kiegyenlítődést, a 

területi hátrányok csökkentését szolgálják. 

 

5. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme 

Mint azt már jeleztük, a vonatkozó törvény szerint járunk el és a projekt végrehajtása 

során senkit nem ér hátrányos megkülönböztetés. A személyes adatok védelme 

kiemelkedően fontos, minden esetben a hatályos jogszabályok szerint járunk el. 

3. TÁMOGATÁSI KÉRELEM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 

3.1 A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA 

3.1.1 A támogatást igénylőbemutatása 

A Baranya megyei Kereskedők Egyesülete (továbbiakban KISOSZ), 1990.07.01-én jött 

létre azzal a céllal, hogy Baranya megye területén működő magánkereskedők, 

kereskedelmi - vendéglátó tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók gazdasági 

és szakmai érdekeinek védelmét, feladatainak megvalósításával ellássa. A kezdetektől 

napjainkig főbb feladatai nem változtak: 

- tagjaink érdekeinek képviselete helyi és állami szervek előtt, 

- tagjaink gazdasági tevékenységének elősegítése szervezéssel és koordinációval, 

- a megye vállalkozóit érintő kérdésekben előterjesztések, javaslatok tétele az 

illetékes szervek felé, 

- állandó információ szolgáltatás nyújtása tagjai számára, 

- „jogpont” működtetetése azon vállalkozásoknak, akik jogi támogatást kérnek. 

Tagjai túlnyomó többségében családi vállalkozások. Törekvéseik közé tartozik, hogy a 

fiatalok vállalkozóvá válását segítse, ennek érdekében középiskolákban és a Pécsi 

Tudományegyetem hallgatói számára is tájékoztató előadásokat tart. 

Felsorolt tevékenységei mellett fontos szerepet tölt be a felnőttképzés. Saját tanétterem, 

tankonyha, számítástechnikai eszközök biztosítják a képzés hatékonyságát. Az oktatásban 

részt vevő tanárok középiskolai, ill. egyetemi tanári diplomával és sok éves tapasztalattal 

rendelkeznek. 

A Baranya megyei és Pécs városi önkormányzattal havi szintű, szoros kapcsolatot tart, a 

Baranya Megyei Kormányhivatallal pedig Együttműködési Megállapodást kötött. Az 

együttműködés célja, hogy közös tájékoztatók megtartásával tagjai felé a legfrissebb 

ismereteket nyújtsa, valamint a jogkövető magatartást minél szélesebb körben 

elfogadtassa. 

A tervezett támogatási kérelemmel egy időben más, lényeges fejlesztés nem zajlik, így az 

adminisztráció ellátásához a humán erőforrás kapacitása teljes mértékben rendelkezésre 

áll a szervezetnél a projekt ütemezése és erőforrásigénye szerint. A KISOSZ jelenleg 3 főt 

foglalkoztat, az elnök mellett 2 fő látja el a mindennapi feladatokat és ügyvitelt (egyetemi 

végzettség, személyügyi-humánszervező). Az iroda a 7623 Pécs, RÁKÓCZI ÚT 24-26. alatt 

található, ami 2010.10.06. óta a szervezet székhelye. Az iroda személyi számítógéppel és 

a szükséges programokkal, nyomtatóval, vezetékes telefonhálózattal felszerelt. Nagy 

teljesítményű multi funkciós fénymásoló gép üzemel, szélessávú internetkapcsolat 

működik vezetékes és WIFI rendszerrel, amely eszközök a projekt megvalósítási és 

fenntartási időtartama alatt is rendelkezésre állnak. 

A projektmenedzsmenti feladatokat vállalkozási szerződés keretében biztosítjuk, a 

beszerzési folyamat során a Felhívásban előírtaknak megfelelő ajánlattevővel kötünk 

 
1 A Kormány 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 

módosításáról 
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szerződést. A menedzsment szervezet nagy tapasztalattal rendelkezik hasonló 

nagyságrendű projektek irányításában és végrehajtásában. A pályázati felhívásban 

megfogalmazottaknak megfelelően a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató 

munkatársak (projektmenedzser, és szükség esetén pénzügyi menedzser) személyes 

közreműködése biztosított lesz. 

A feladatellátás három szintre tagozódik: projektmenedzsmentre, valamint a szakmai 

vezetésre és megvalósításra. 

A szakmai megvalósításra összeállított team a leendő gyakornok munkájával 

kiegészítve szakmailag és létszám tekintetében is alkalmasnak tarjuk a projekt 

megvalósítására. A KISOSZ vonatkozásában Pichler József vállalta a szakmai megvalósítói 

szerepen belül a koordinátori tisztséget a projekt fizikai befejezéséig. A több mint 40 éves 

szakmai múlttal és több társadalmi funkcióval rendelkező elnök rendelkezik a megfelelő 

szakmai és érdekképviseleti tapasztalattal. A szakmai koordinátor a szakmai, szociális 

partnerek, valamint a célcsoporttagok közötti információcserét biztosítja, összefogja és 

informálja, tájékoztatja a projektbe bevont személyeket. 

A projektben a KISOSZ további szakmai megvalósítót bevon, aki a projekt tárgya és célja 

szerinti tapasztalattal rendelkezik. 

A KISOSZ biztosítja a szakmai vezetőt, aki felel a fejlesztési tervben szereplő fejlesztési 

feladatok végrehajtásáért az előírt szakterületi keretek és célok mentén, a fejlesztéshez 

rendelt erőforrás felhasználásával.  

 

 

Konzorciumvezető 

/ Konzorciumi Tag 

Munkakör Név Képzettség Szervezetnél 

eltöltött idő 

(év) 

Foglalkoztatási 
jogviszony 

Munkaórák 
száma/hét 

KISOSZ szakmai 

megvalósító, 

koordinátor 

Pichler 

József 

felsőfokú 10 megbízási 

szerződés 

 

5 

szakmai 

megvalósító 

Gyurokné 

Bódi 

Csilla 

felsőfokú 0 (új) munkaszerződés 10 

szakmai 

gyakornok 

Pusch 

Gabriella 

felsőfokú 0 (új) munkaszerződés 40 

szakmai 

vezető 

dr. Tibold 

Antal 

felsőfokú 0 (új) megbízási 

szerződés 

35 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Munkatudományi és Foglalkozás-egészségiügyi Kiválósági 

Centruma, négy tudományterületét összefogó, társadalomtudományi fókuszú, 

hangsúlyozottan multidiszciplináris szakmai-tudományos együttműködésén alapul. Jelen 

projekt tartalmához szerzett tapasztalatok a következők: 

-  „Foglalkozás és egészség” projekt a Magyar - Horvát IPA program támogatásával, 

PTE, 2013-2014.  

- „Pszichikai akadályozottság és a munka világa” projekt a Magyar - Horvát IPA 

program támogatásával, PTE, 2013-2015.  

- EFOP-3.6.1 projekt keretén belül: „Fizikai és szellemi kompetenciák együttes 

vizsgálati és értékelési módszertanának kimunkálása az idősödő korcsoport 

munkavállalásának elősegítésére” c. kutatás, PTE 2017-2020 

 

3.2 A MEGVALÓSÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE  

A fizikai és szellemi kompetenciák vizsgálatához szakértői team került kialakítására, 

amelynek résztvevői és feladatai a következő: 
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Foglalkozás-egészségügyi orvos, a mérések orvos-diagnosztikai, munkaképességet 

minősítő feladatainak ellátása mellett tevékenysége kiterjed a szakértői team vezetésére, 

a tanulmányok készítésében való részvételre. 

Pszichológus feladata a szellemi kompetenciák mérése és annak tapasztalatainak 

összegzése, tájékoztatása, a tanulmányok készítésében való részvétel. 

Munkaerő-piaci szakértő: a foglalkoztatáshoz kapcsolódó, szakmai, ágazati, álláskeresési 

lehetőségek összevetése az ügyfelek munkaképességével, a tanulmányok készítésében 

való részvétel. 

Szociális szakértő: a vizsgálatok során felmerült szociális problémák értékelése, a 

tanulmányok készítésében való részvétel. 

Tanácsadói tevékenység: a Munkaképességi Index személyre szóló értékelése, 

visszacsatolása és írásban történő munkaképesség javító, foglalkoztathatósági javaslat a 

KISOSZ külső tanácsadói által. 

Kettő tanulmány szerkesztése 2 x 2 szerzői ív terjedelemben a PTE feladatkörében. 

A projekt megvalósításához szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések 

bemutatása: 

ErgoScope munkaszimulátor három mérőpaneles berendezés, 3 különböző funkciójú 

állomásból áll, melyek külön-külön működtethetők. Szellemi kompetenciákat mérő 

tesztstruktúra. A feladatok végrehajtása különböző mérőeszközök segítségével történik. A 

mérőeszközök a PTE tulajdona. 

A projekt keretében két nagy teljesítményű laptop kerül beszerzésre, amelyek egyrészt a 

Szakértői Bizottság munkáját fogják megkönnyíteni, másrészt az ErgoScope segítségével 

történő vizsgálatok kiértékeléséhez szükségesek. 

A partnerekkel való együttműködést és kapcsolattartást a KISOSZ számára beszerzett 

irodai laptopok és mobil telefonok fogják segíteni. 

A megvalósításban a Pécsi Tudományegyetem Munkatudományi és Foglalkozás-

egészségiügyi Kiválósági Centruma a leginkább érintett szereplő. A megvalósítás során 

más projektek szakmai megvalósításában jelentős gyakorlatot szerzett kollégákat fog 

alkalmazni, kapacitását szakmai megvalósítóval és gyakornokkal is megerősíti. A KISOSZ 

szakmai-stratégiai partnere a Baranya Megyei Vállalkozói Központ (BMVK), aki szükség 

estén szintén jelentős szakmai segítséget tud nyújtani.  

A konzorcium tagjai között évekre visszanyúló partnerségi viszony van, amely alátámasztja 

a projekt majdani sikeres megvalósítását. A projektet konzorciumi partnerségben 

valósítjuk meg, melynek feltételeit a konzorciumi együttműködési megállapodás 

tartalmazza. A pályázatban vállalt feladatok, tevékenységek megvalósításáról a szerződés 

szerinti, felelős partnerek gondoskodnak. Ennek megfelelően történik a pályázatban vállalt 

fenntartás biztosítása is. 

A megvalósítás és fenntartás során alkalmazott informatikai megoldások, (pl. 

nyilvántartási-, kommunikációs-, workflow-, ellenőrzési rendszerek) bemutatása: 

- Munkaképességi Index feldolgozása az EVASYS számítógépes rendszerrel 

történik. 

4. A PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE 

4.1.1. Pénzügyi terv 

A vizsgálat időhorizontja alapvetően három fő szakaszra bontható:  

• a projekt előkészítés időszakában felmerülő költségek 
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• a projekt megvalósításának időszaka 

• a fenntartási időszak 

A költségvetésbe állított költségek az előkészítéshez és a megvalósításhoz tartoznak, a 

fenntartási időszakban csak a projekt során elért eredmények megőrzése történik, 

melynek nincsen költségvonzata. 

Az igényelt támogatás mértéke 50 000 000 Ft. A projektünk során az igényelt támogatás 

intenzitása 100%-os, az önrész programunk szempontjából nem releváns. A költségvetés 

kellően részletezett, megalapozott és alátámasztott. A beszerzett árajánlatok szöveges 

indoklásban tartalmazzák a mennyiségi egység, mennyiség, egységár formájában az egyes 

költségtételekhez kapcsolódó kalkulációkat. Szükségességük igazolását a 

megvalósíthatósági tanulmányi korábbi fejezetei tartalmazzák. Minden költségvetési sor 

árajánlattal alátámasztott. A projekt költségigénye reális, az egyes tételek tekintetében a 

piaci árakat nem haladja meg, érvényesül az „Értéket a pénzért” elv.  

A projekt megvalósítása során felmerülő költségek elszámolása bruttó módon történik, 

tehát az ÁFÁ-val növelt tételek képezik az elszámolások alapját. A költségeket a várható 

infláció figyelembe vételével terveztük. A projekt kapcsán a partnerek számára pénzügyi 

bevétel nem keletkezik. 

Rendkívüli helyzetben is léteznek olyan alternatívák, amelyek biztosítják a projekt alkalmi 

pénzügyi, likviditási problémáinak megoldását. A folyamatos belső monitoring és 

kiegyensúlyozott pénzügyi, szakmai irányítói tevékenységekkel biztosítjuk az esetlegesen 

felmerülő problémák megoldását. 

4.1.2. Kockázatelemzés  

a., Pénzügyi kockázatok elemzése 

A projekt végrehajtás egyik legkritikusabb eleme a kockázatok folyamatos felmérése, 

értékelése és a szükséges beavatkozások kidolgozása, végrehajtása. Ennek az első fázisa 

a tervezés keretében azonosított kockázatok összegyűjtése és bemutatása. 

A projekt 100%-os támogatási intenzitással valósul meg, tehát a pályázónak nem 

szükséges saját forrást biztosítaniuk a projekt megvalósításához. A projekttel kapcsolatos 

kifizetési igénylések ütemezése szintén körültekintően kalkulált, az egyes kifizetési 

kérelmek előkészítése esetén alapvető, hogy a költségek nyilvántartása, terv-tény 

kontrollja folyamatos és naprakész. 

A szállítókkal való előzetes egyeztetések és bizonylatellenőrzési tevékenység 

(számla/szállítólevél és alátámasztó dokumentumok, mellékletek előzetes vizsgálata még 

a teljesítés és kifizetés előtt) mellett tovább csökkenti a kifizetési igénylések időigényét és 

a támogatáslehívás késésének lehetőségét. 

b., Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 

• Jogi szempontok szerint jogszabályi módosítás eredményezheti a KISOSZ 

megszűnését, ugyanakkor ennek bekövetkezési valószínűsége alacsony. Ebben az 

esetben a projekt megvalósításában, és az eredmények fenntartásában a PTE 

biztosítani tudja megfelelő hátteret. 

• Intézményi szempontokat figyelembe véve pl. a KISOSZ esetében a szakmai vezető 

váltását követően új szereplők is beléphetnek a folyamatba, akik nem értenek egyet 

elődeik döntéseivel. A veszély elhárítására egyértelmű és részletes feladattervet 

dolgozunk ki. 

• Társadalmi szempontok tekintetében, figyelemmel a célterület sajátosságaira - 

esélyegyenlőségi kockázatok jelentkezhetnek, amelyek kiküszöbölésére 

következetesen alkalmazzuk az egyenlő bánásmódhoz kapcsolódó a közösségi, jogi 

normákat és a szemléletformálás módszereit. 
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• Szakmai szempontok: a Nemzeti Idősügyi Stratégia kellő stabilitást biztosít a 

szakmai szempontok megvalósulásának. Kockázati tényezője a munkaerő-piaci 

változásokból adódhat. A célterület alulszegmentáltsága negatív irányba terelheti a 

kereslet-kínálat alakulását. E kockázat enyhítésben a következetes munkáltatói 

kapcsolatépítésre alapozunk. 

• Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontok: mind a KISOSZ, mind a PTE 

biztosítani tudja a projekt eredményeinek hasznosítását és fenntarthatóságát. E 

tekintetben kockázatot nem látunk. 

Az abszorpciós képesség alacsony voltából adódó kockázatok: a KISOSZ részt vesz 

egy másik PTE KTK projekt menedzselésébe, ami véleményünk szerint alacsony 

kockázatot jelent, mivel a szakmai megvalósítók pontos munkájukkal 

tehermentesíteni tudják a menedzsmentet. 

4.1.3. Fenntartás 

A projekt szakmai tartalma a munkaképesség fenntartásának módszertana, a fizikai és 

szellemi kompetenciák mérésnek komplexitása, tapasztalatainak összegzése beépül a 

KISOSZ munkaerő-piaci tanácsadási rendszerébe. A PTE Munkatudományi és Foglalkozás-

egészségügyi Kiválósági Centruma fejlesztés gyakorlati rendszerét hasznosítja a 

munkaegészségtan, az ergonómia, a munkavédelem és a munkaerő-piaci kutatások során. 

A projekt eredményeinek fenntartásáról a konzorciumban résztvevő szervezetek vezetői 

gondoskodnak. 

A projekt eredményeinek, tapasztalatainak összegzése, és diszeminációja, a 2.3 fejezet b 

pontjában ismertetetteken kívül a következőket tartalmazza: 

• az eredmények bemutatása a KISOSZ rendezvényein és a PTE különböző, de 

kapcsolódó konferenciáin, 

• a módszertan és a tapasztalatok átadása más munkaerő-piaci kutatócsoportok 

számára, ill. olyan szervezeteknek, amelyek az idősödő munkavállalókat képviselik. 

5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 

5.1. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 

A projekt keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a projektet és 

annak eredményeit minél többen megismerjék, a kommunikációs eszközök segítségével a 

projektgazda minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a 

döntéshozók és a célcsoportok számára a megvalósult fejlesztésekről, és arról a tényről, 

hogy EU támogatásból valósult meg a projekt. 

A megvalósítás során a „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei KTK 2020” című 

előírásait minden esetben betartjuk, és eleget teszünk a tájékoztatás és nyilvánosságra 

vonatkozó kötelezettségeinknek. A kötelező nyilvánosságon kívüli kommunikációs 

eszközöket és csatornákat az alábbi kommunikációs célok mentén azonosítottuk be, ill. 

határoztuk meg. 

Kommunikációs célok: 

- A projekt célcsoportjainak folyamatos informálása, bevonása 

- A fejlesztések szükségességének elfogadtatása, eredményeinek megismertetése, 

elismertetése a szakmai és a lakossági célcsoportok tekintetében 

- A létrehozott szolgáltatások promotálása 

- A projekt támogatása, fenntarthatóságának biztosítása 

- A projekt tevékenységeinek átláthatóvá tétele, az információkhoz való hozzáférés 

biztosítása 

A következő táblázat minden, a projekt keretében felmerülő nyilvánosság biztosítása 

tevékenységet bemutat:
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Kommunikációs eszközök 

 me mé nettó 

egységár 

nettó ár ÁFA bruttó ár 

Kedvezményezett működő 

honlapján aloldal 

létrehozása 

2 db 74 667 149 334 40 320 189 654 

Tájékoztató táblák 

kihelyezése („C” táblák) 

2 db 5 112 10 224 2 760 12 984 

Kommunikációs célra 

alkalmas fotódokumentáció 

készítése 

1 db 

(folya-

matos) 

37 293 37 293 10 069 47 362 

TÉRKÉPTÉR feltöltése 1 alk. nem elszámolható 

 

Ezen felül kommunikáció jellegű tevékenységeket a projekt költségvetése a „Szakmai, 

módszertani fejlesztések publikálása, terjesztése, kapcsolódó kampányok megvalósítása” 

Tevékenységként tartalmazza, mely a szakmai tartalom része és fent már bemutatásra 

kerültek. 

 


