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FELJEGYZÉS  

Kerekasztal beszélgetés a munkáltatók képzési igényeiről 

 

Projekt azonosítószáma: TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 

Projekt címe: „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” 

Kedvezményezett szervezet neve: Martfű Város Önkormányzata 

Program neve: Szakmai kerekasztal - fórum 

Helyszín: Martfű Város Önkormányzata - Földszinti Tanácskozó terem 

Időpont: 2018.01.23. 10:50h - 12:20h 

Résztvevők: jelenléti ív szerint 

Feljegyzést készítette: Dr. Gogolák Zoltán, a kerekasztal beszélgetés facilitátora 

 

Tapasztalatok, a kerekasztal beszélgetés tartalmának rövid ismertetése: 

 

A kerekasztal beszélgetés (fórum) új résztvevői bemutatkoztak.  

A beszélgetés facilitátora ismertette a fórum célját: olyan ötletek, kérdések felvetése, amelyek a 

vállalkozások, munkaadók részéről felmerülő képzési igényekhez, képzési struktúrákhoz 

kapcsolódnak. Elsősorban a felzárkóztató és szakmai képzések tervezéséhez szeretne a Paktum 

projekt megvalósítója jelen kerekasztal beszélgetés során inputokat kapni, amelyekkel mind a 

Kormányhivatal, mind a civil szervezetek, mind a képzőhelyek munkáját segíteni lehet. Mindezt 

annak érdekében, hogy a munkaadók igényeihez legjobban alkalmazkodó képzési struktúrát 

lehessen kialakítani a Paktum projekt célcsoportja számára. 

 

A kerekasztal beszélgetés alapvető tapasztalata: 

A résztvevők a munkaadói oldalról a képzésekkel kapcsolatban nagyobb rugalmasságot várnának 

el. A rugalmasságot 

- hely 

- időtartam 

- időpont 

- résztvevői létszám 

- a gazdasági körülményekkel változó igények 

- oktatott anyag 

kontextusában értik. Ugyanakkor a Kormányhivatal jelezte, hogy jogszabályok, rendeletek által 

nagyon kötött pályán tudnak csak mozogni. 

Lényeges eredménye a megbeszélésnek, hogy a Kormányhivatal képviselői külön-külön is 

egyeztetni fognak azokkal a vállalkozásokkal, akiknek komolyabb problémát jelent a képzések 

jelenlegi rendszere és megpróbálnak optimális megoldást találni. 

 

A fórum főbb megállapításai a munkáltatók képzési igényeivel kapcsolatban: 

 A felkínált képzések időtartama általában hosszú. 

 A képzések által fejlesztett kompetenciák gyakran nem igazodnak a munkáltatói, vagyis a 

piac által megkövetelt igényekhez. 

 A képzések tervezése nem prediktív módszertannal történik, azaz nem a várható 

igényeken alapul, hanem az elmúlt időszak adatain. - Erre a 

Kormányhivatal képviselőinek válasza az, hogy várják a 

munkáltatók jelzéseit a várható igényekről, létszámokról, a 
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Kormányhivatal csak meglévő statisztikák és beérkezett igények alapján tud tervezni. 

 A Paktum projekt célcsoportja részére olyan alapvető kompetenciák („szociális” 

kompetenciák, tesztírási képesség, stb.) fejlesztésére volna szükség, amelyek lehetővé 

tennének további alapképzéseket, illetve szakirányú, betanító képzéseket. 

 A képzésekre nehéz kimozdítani az embereket, például Szolnokra a járás távolabbi 

részéből nem szívesen járnak képzésre. 

 A képzéseket helyileg, koordináltan, több munkáltató igényei alapján kellene 

megrendezni. - A Kormányhivatal képviselőjének válasza erre az volt, hogy sajnos a 

létszám jelentős korlátozó tényező a helyi képzések szempontjából. A képző szervezetek 

költségkeretébe bizonyos létszámon aluli kitelepülés nem fér bele. Egy személyre 

számított adott költséggel lehet kalkulálniuk. 

 A Kormányhivatal képviselője felvetette, hogy a visszajelzéseket, igényeket ők várják a 

vállalkozásoktól a képzésekkel kapcsolatban is, de kevés visszajelzést kapnak. - Itt látszik 

a Paktum, mint információs csomópont, szerepe. A Paktum jó lehetőséget kínál arra, hogy 

az információáramlás gyorsabb, hatékonyabb legyen. 

 A Paktum Iroda részéről elhangzott a javaslat, hogy minél több vállalkozás küldje be 

igényeit, észrevételeit, javaslatait a hamarosan elinduló weboldal használatával. 

 A képzésekhez kapcsolódóan is felmerült a munkáltatóknál működő mentori rendszer 

bevezetésének szükségessége, amely hatékonyabbá teheti a képzést. 

 Több vállalkozásnak is hasonló kompetenciájú munkavállalókra lenne szüksége. Ez 

felveti annak lehetőségét, hogy a potenciális munkaadók működjenek együtt, mert az 

általuk igényelt összlétszám már elérheti a képzés indításához szükséges küszöböt. - A 

facilitátor megjegyzése: a munkáltatók a munkaerő-piacon hasonló kompetenciájú 

munkavállalók tekintetében egymás konkurenciái, ezért nehéz együttműködést létrehozni. 

 A Kormányhivatal képviselője rámutatott, hogy a különböző támogatási projektek (TOP, 

GINOP) összehangolásával sokkal jobban ki lehetne használni a képzési lehetőségeket, 

ehhez azonban együttműködésre van szükség a Kormányhivatal, az önkormányzatok és a 

munkaadók, vállalkozások, képzőhelyek között is. Így a munkaadók sokkal jobban ki 

tudják majd elégíteni képzési igényeiket, illetve olyan munkaerőhöz juthatnak, amely a 

saját igényeikhez jobban illő kompetenciákkal rendelkezik. 

 A Kormányhivatal képviselője elmondta, hogy elkészült egy, - még nyilvánosan nem 

meghirdethető, - új képzési lista, amit még legalább 10-15 képzéssel bővíteni fognak a 

beérkező igények alapján. A Paktum Irodának fontos szerep jut ebben a folyamatban, 

mert egyfajta közvetítő szerepet tölt be az igények begyűjtése és továbbítása terén. 

 Amennyiben alapkompetenciák fejlesztésére van igény, akkor a Kormányhivatal 

képvelője szerint is az a megoldás, hogy valamilyen szakképzés részeként lehet ezeket 

fejleszteni. Amennyiben egy adott településen, vagy közeli településeken több hasonló 

képzési igény merül fel, akkor a létszám ugyan elérheti a küszöböt, de még mindig 

felmerül a képzési hely és eszközök biztosításának kérdése. A Kormányhivatal 

képviselője szerint ezt a helyi önkormányzatokkal kell/lehet egyeztetni, vagy a  

 A Paktum Iroda lehetőséget biztosít képzési, foglalkoztatási igény bejelentésére, azokat 

gyűjti és továbbítja. A kapcsolattartó munkatársak elérhetőségeit megosztja a 

vállalkozásokkal. 

 A „szociális kompetenciák” oktatásába be lehet vonni civil 

szervezeteket is. Ezek a képzések sokszor összemosódnak a 
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mentorálással. Ezt szervezett képzési keretek között nehéz megoldani, de nem kizárt. 

 A különböző területeken élő célcsoport mobilizálása a képzéseken való részvétel 

érdekében nehéz feladat. Itt is a különböző munkaadók összefogására lenne szükség, hogy 

megérje „különjáratokkal” begyűjteni és a képzés helyére szállítani a képzésben 

résztvevőket. 

 A civil szervezetek bevonása képzésekre történő toborzásba szintén fontos lehet. 

 A Kormányhivatal képviselője a személyes kapcsolatok fontosságára is felhívta a 

figyelmet. Ugyanis egy igény kezelése teljesen hivatalos úton hosszadalmas, nem lehet 

minden részletet azonnal figyelembe venni. Egy személyes, vagy csoportos egyeztetésnél 

azonban azonnali válaszok lehetségesek, lehet azonnali megoldást is találni. Ez 

hatékonyabb, kevesebb időt vesz igénybe. Egyetért azzal is, hogy a képzések lehetőleg 

helyben legyenek, az oktató utazzon és ne 16-20 fő. Ehhez azonban együttműködés kell. 

 A Paktum Iroda képviselője szerint az egyik probléma a képzések megszerezésével 

kapcsolatban az inaktív munkavállalók elérése. Itt be kell vonni a települések 

polgármestereit, a hivatalokat is, csak úgy lehet elérni, hogy megfelelő létszámú 

jelentkező legyen egy-egy tanfolyamra. 

 A Paktum projekt egyik feladata a kommunikáció elősegítése. Azt azonban látni kell, 

hogy emberek életének, gondolkodásmódjának megváltoztatása nem képzési feladat, 

hanem egy szociológiai folyamat. Itt nincsenek 100%-ra teljesíthető tervek, nem lehet egy 

célcsoport minden tagjából CNC gépkezelőt csinálni. Ezért fontos, hogy minél szélesebb 

körű legyen a célcsoport elérése, minél több és pontosabb munkáltató igény kerüljön 

rögzítésre. Csak így lehet megfelelő számú embert képezni. Szükség kreativitásra abban 

is, hogy az erőforrásokat (pénz, szakértelem), hogyan használják fel a projekt során. A 

Paktum Iroda mellett a Kamara tud sokat tenni az összehangolás érdekében. Azt is 

tudomásul kell venni azonban, hogy „kívülről” nem lehet összehangolni egy ilyen 

bonyolult szociális-gazdasági rendszert, ahol vannak közös érdekek, de ellentétesek is, 

ahol emberi sorsok vannak a háttérben, stb. Az összehangolás csak együttműködés útján 

valósulhat meg. A Paktum Iroda, vagy a Kamara önmagában nem elegendő. Tehát ha nem 

aktívak a vállalkozások, a civil szervezetek, az önkormányzatok ebben, akkor hiába küld 

ki információkat a Paktum Iroda, nem fog működni rendesen a dolog. Tehát valahol azt 

kell először elérni a Paktum Szervezetnek, a Paktum Tagoknak, és az Irodának, - így 

együtt, - hogy ez a kommunikáció beinduljon, hogy ne egyoldalú legyen. 

 Problémaként jelent meg, hogy a felnőttképzésben részt vevők nagy része eltűnik a helyi 

munkaerő-piacról a képzés befejeztével, a szakma elsajátítása után. Így a képzésük, - 

helyi szemmel nézve, - kidobott pénz és energia. Erre megoldást kell találni. 

 Elsősorban a nőknél jelenik meg az a probléma, hogy nemcsak a képzést, de a 

munkavállalást is csak helyben tudják elképzelni. Erre is megoldást kellene találni, 

amennyiben a célcsoport női szegmensét is hatékonyan be kívánják vonni a Paktum 

projektben. 

 A családi gazdálkodási, pénzügyi ismeretek hiánya is nehezíti a célcsoport bevonását, sőt 

a munkahelyen történő megtartását is. Ezért szükség lenne alapvető pénzügyi/gazdasági 

ismeretek oktatására is. Azért, hogy ne forduljon elő olyan eset, amikor az elhelyezkedett 

munkavállaló otthagyja a munkahelyét, mert valamiért többet kell fizetnie. Miközben a 

munkával keresett pénzből sokkal több maradna meg számára, 

mint a munkabér és a többletként fizetendő összeg különbsége. 

Csak ezt nem érti. 
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 Egyértelmű a résztvevők számára, hogy a projekt célcsoportjának mentális, szociális 

felkészítése nélkül a célcsoport egyéb képzéseinek hatékonysága alacsony lesz. 

 A Paktum lehetőséget biztosít arra, hogy olyan képzések, amelyeknél a létszám nem érte 

el a küszöböt, minél előbb újra indulhassanak. Azért fontos a gyors újraindítás, mert azok 

az emberek, akik jelentkeztek, gyorsan elvesznek a képzés számára, nehezen lehet őket 

ismét bevonni, ha sok idő telik el. Ezt koordinációval, kommunikációval érheti el, de 

szükség van a munkaadók aktív közreműködésére. 

 

Összefoglalás: 

 

A Fórum eredménye, hogy olyan gondolatok, kérdések és javaslatok merültek fel, amelyek 

alapján konkrét cselekvések is megfogalmazódtak. Ilyen a Kormányhivatal és a munkaadók 

képviselőinek egyeztetési szándéka, illetve a Paktum Iroda konkrét tevékenységeinek pontosítása, 

meghatározott akciók megnevezése. 

A Paktum Iroda koordinációs feladatai a képzésekkel kapcsolatban tisztán körvonalazódtak. 

 

Kiegészítés: 

A hozzászólások tartalma kivonatolt, nem szerkesztett formában archiválásra került. 

 

Martfű, 2018. január 23. 

 

 

 

 

 Dr. Gogolák Zoltán 

a kerekasztal beszélgetés facilitátora 

 


