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FELJEGYZÉS 

Kerekasztal beszélgetés a Szolnoki járás vállalkozásai versenyképességének javításáról 

 

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. 9:00h - 10:20h 

Résztvevők: jelenléti ív szerint 

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

 

Tapasztalatok, a kerekasztal beszélgetés tartalmának rövid ismertetése: 

 

A kerekasztal beszélgetés (fórum) első körében, - Dr. Papp Antal Martfű Város 

polgármesterének köszöntője és bevezetője után, - a résztvevők bemutatkoztak, röviden 

bemutatták az általuk képviselt szervezeteket.  

A beszélgetés facilitátora ismertette a fórum célját, annak illeszkedését a Paktum projekt 

céljaihoz, feladataihoz. Ezt követően a résztvevőket felkérte, hogy röviden fogalmazzák meg, 

szerintük milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a járás vállalkozásai versenyképességének 

javítására, hogyan látják a versenyképességet jelenleg. A kerekasztal beszélgetés elsősorban 

koncentráljon a vállalkozások saját képzési igényeire, azaz arra, hogy a vezetőknek, 

tulajdonosoknak, már meglévő munkatársaiknak milyen képzésekre, lehetőségekre van 

szükségük ahhoz, hogy javuljon a versenyképességük. A javuló versenyképesség nagyobb 

munkaerő felvevő képességet jelent és ez is a projekt egyik célja. természetesen egyéb, a 

versenyképességet érintő témák is szóba jöhetnek. 

 

A kerekasztal beszélgetés alapvető tapasztalata: 

A résztvevők elsősorban az akadályokra, hátrányokra és veszélyekre koncentráltak és kevésbé 

a megoldásokra. Ez azt mutatja, hogy komoly nehézségekkel néznek szembe a járás 

vállalkozásai. 

 

A fórum főbb megállapításai a versenyképesség javításával kapcsolatban: 

 A járás vállalkozásainak munkaerő problémáit a szakképzett munkaerő biztosításával 

lehet megoldani, ez növeli a versenyképességet. 

 Az úgynevezett „employer branding”, azaz a munkaadói márka építését meg kell 

tanítani a vállalkozásoknak a munkaerő vonzása és megtartása érdekében. 

 A hosszú távú működés lehetőségének megteremtése és fenntartása, a 

versenyképesség fokozása érdekében a stratégiai gondolkodást, a stratégia alkotás 

módszertanát sokkal szélesebb körben kell elterjeszteni a KKV-k körében. 

 Sok vállalkozásnál a HR menedzselése nem megfelelő, a 

vállalkozások vezetőinek több HR ismerettel kell 

rendelkezniük, vagy kimondottan HR végzettséggel, 

kompetenciákkal rendelkező munkatársat alkalmazniuk. 
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Csak így tudják a toborzási, kiválasztási folyamatokat megfelelően menedzselni, 

illetve a munkatársakat megtartani, képezni. 

 A vállalkozások részéről nagyobb aktivitásra van szükség a munkaerő-piaci igények 

felméréséhez. A Kormányhivatal csak a hozzá beérkező igényekkel tud foglalkozni, 

azokra reagálni. Ez értendő a képzések megtervezésére is.  

 Az előző megállapításhoz kapcsolódik, illetve az előző megállapításban szereplő 

megjegyzés egyenes következménye annak, hogy a kommunikáció lehetőségei, 

minősége nem megfelelő az egyes szereplők között. Ezért a munkaerő-piaci szereplők 

között kommunikációt javítani kell, mert ezzel javulhat a járás vállalkozásainak a 

versenyképessége. Ez egyébként a Paktum projekt céljai között is szerepel. (Facilitátor 

megjegyzése: az ilyen fórumok, kerekasztal beszélgetések is ezt a célt szolgálják.) 

 Nemcsak az érintett hivatalok és az egyes vállalkozások, de az egyes érdekcsoportok 

közötti egyeztetéseknek is fontos szerepe lehet. Például a romák, mint a projekt egyik 

célcsoportja és az érintett hivatalok közötti egyeztetésnek lehet jelentős szerepe. 

 A résztvevők egyöntetűen utaltak arra, hogy a járás vállalkozásai kölcsönhatásban 

állnak Szolnok MJV és a környező járások vállalkozásaival, ezért a projektben az 

összehangolás más projektekkel fontos szerepet játszhat. 

 Olyan munkaerő-piaci képzésekre is szükség lehet, amelyek a vállalkozások 

vezetőinek szólnak és pontosan a versenyképesség növeléséhez szükséges 

információkat, kompetenciákat adják át. (Facilitátor megjegyzése: ez a következő 

kerekasztal beszélgetés témájához tartozik.) 

 A Kormányhivatal szerint kevés a visszajelzés a munkáltatóktól, ezért nehéz az 

együttműködés rugalmas alakítása. A Kormányhivatal képviselője felajánlotta, hogy 

akár a vállalkozásokat is felkeresik, hogy helyben egyeztessenek az igényekről és 

lehetőségekről. Ez a Paktum projekt megvalósítónak koordinációs feladatot jelent, de 

ebbe bevonható a Kamara is. 

 Nemcsak a munkavállalói oldalon, de a munkáltatóknál, vállalkozásoknál is szükség 

lenne mentorokra, akik a hátrányos helyzetű, vagy nehezen kezelhető, vagy 

(megfelelő) képzettséggel nem rendelkező munkavállalói célcsoport tagjaival a 

munkahelyen belül foglalkoznak. 

 A versenyképesség javításának egyik feltétele az is, hogy a vállalkozások ne a 

múltbeli eredmények alapján tervezzenek, hanem vegyék figyelembe a piaci, 

világpiaci előrejelzéseket. Ez nemcsak a vállalkozásokra, de a képzéseket szervezőkre, 

lebonyolítókra is vonatkozik. A vállalkozások vezetőinek olyan képzésekre lenne 

szükségük, amely a döntéshozatallal, a tervezéssel kapcsolatos ismereteiket is fejleszti. 

 A Kamara bevonása a versenyképesség javításába, vállalkozói képzések tervezésébe 

mindenképpen kívánatos. A Kamara elvileg kidolgozhat egy előrejelző rendszert, 

ahogy arra más Paktum projektben van példa is. 

 

Összefoglalás: 

 

A Fórum egyik legfontosabb tanulsága az, hogy a vállalkozások, érdekeltek (civil 

szervezetek, hivatalok) attitűdjét pozitív irányba kell változtatni. A 

megoldáskeresés és nem a probléma vizsgálata vezet a 

versenyképesség növeléséhez. 
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A legfontosabb beavatkozási területek: 

- A kommunikáció, információ áramlás javítása 

vállalkozások - Kormányhivatal 

vállalkozások - Kamara 

vállalkozások - Paktum 

vállalkozások - civil szervezetek 

vállalkozások - képzőhelyek 

vállalkozások - vállalkozások 

között. A Paktum központi szerepet játszik a kommunikáció folyamatában. 

- Stratégiához, HR-hez kapcsolódó képzések, tudásátadás tervezése, szervezése 

vállalkozások vezetői, tulajdonosai, munkatársai részére. 

- Belső mentorálás elterjesztése a vállalkozásoknál. 

- A járás vállalkozásai közötti együttműködés erősítése (a Paktum projekt 

hálózatosodást elősegítő célkitűzései között szerepel). 

- A vállalkozást támogató képzések idejének és helyének a vállalkozások igényeihez 

történő igazítására nagy szükség van. 

 

Kiegészítés: 

A hozzászólások tartalma kivonatolt, nem szerkesztett formában archiválásra került. 

 

Martfű, 2018. január 23. 

 

 

 

 

 Dr. Gogolák Zoltán 

a kerekasztal beszélgetés facilitátora 

 


