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FELJEGYZÉS  

Jó gyakorlat megosztása 

 

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

Projekt címe: „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” 

Kedvezményezett szervezet neve: Martfű Város Önkormányzata 

Program neve: Jó gyakorlat megosztása rendezvény 

Helyszín: Martfű Város Önkormányzata - Földszinti Tanácskozó terem 

Időpont: 2018.03.06. 10:00h - 12:15h 

Résztvevők: jelenléti ív szerint 

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

 

Tapasztalatok, a fórum tartalmának rövid ismertetése: 

A beszélgetés facilitátora ismertette a fórum célját: A vállalkozások együttműködésére 

vonatkozó hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megosztása, megbeszélése. 

A rendezvény résztvevői arra lettek felkérve, hogy az általuk ismert, - saját tapasztaltból, 

külső forrásból kapott információkból megismert, látott, hallott, - vállalkozások közötti 

együttműködési formákra, együttműködések kialakítására, fenntartására vonatkozó, - jó 

gyakorlatokat osztják meg egymással. A Paktum szempontjából releváns és transzferálható jó 

gyakorlatok jó gyakorlatok megosztásra kerülnek a Paktum hálózatban. 

 

A kerekasztal beszélgetés alapvető tapasztalata: 

A résztvevők, - hasonlóan az első kerekasztal beszélgetésen tapasztaltakhoz, - sokkal inkább a 

negatív dolgokra koncentráltak, mintsem a felhozott gyakorlatok, megoldások 

adaptálhatóságára, felhasználási lehetőségeire. Tanulságként szolgál ez a Paktum 

kommunikációjának további tervezéséhez: erősíteni kell a proaktivitást, a megoldáskereső 

hozzáállást a Paktum hálózaton belül. Azt kell elérni, hogy pl. egy nagyvállalat jó 

gyakorlatában azt lássák meg, ami felhasználható egy például egy családi vállalkozás 

esetében is, ne azt, hogy mi az, ami csak nagyvállalati környezetben működhet. 

 

A fórum témáinak főbb pontjai a jó gyakorlatokkal kapcsolatban: 

 A munkaerő szerzéshez minden forrást, lehetőséget igénybe kell venni. A hirdetéseken 

kívül munkaerő közvetítőkkel, kölcsönzőkkel, iskola szövetkezetekkel, 

Kormányhivatallal, önkormányzatokkal folyamatos kapcsolatot kell tartani. A COOP 

vállaltok országszerte ezt a gyakorlatot követik, így a COOP Szolnok Zrt. is 

 Viszonylag új lehetőséget jelentenek a nyugdíjas szövetkezetek is. Olyan, viszonylag 

fiatal nyugdíjas szakembereket lehet így foglalkoztatni, akinek tapasztalata, szakmai 

tudása megfelelő, vagy esetleg belső képzéssel a kívánt szintre fejleszthető. Ez a 

megoldás bizonyos területeken segíthet a szakemberhiányon. 

 Versenytársak együttműködése: Nem jellemező a magyar vállalkozásokra. A COOP 

vállaltok például országos szinten is együttműködnek bizonyos mértékig. Ugyanakkor, 

- kivételt jelentenek a beszállítók, - például egy multi céggel nehéz elképzelni az 

együttműködést, főleg egy konkurenciával. 

 Versenytársak között együttműködés ott lehet a közös előnyök érdekében. ahol 

személyes kapcsolatok vannak. 

 Jó gyakorlatra, együttműködésre példa a Rigó Kft. 

nemzetközi együttműködései még a konkurenciákkal is. 

Ugyanakkor a helyi együttműködésről az a tapasztalatuk, 

hogy a vállalkozások nem nagyon ismerik egymást, 

személyes kapcsolat szinte még egy ipari parkon belül is alig 

van. 
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 Szajol polgármestere elmondta, hogy a nagyobb járási vállalkozások között még a ’90-

es évek elején lehetett látni némi együttműködést, de jelenleg ez nincs meg. Egyetlen 

pozitívumot tudott említeni, egy kukorica feldolgozó üzemet, amely a helyi 

mezőgazdasági termelőkkel alakított ki jó kapcsolatot. Ez jó példa lehet a helyi termék 

előállítás és feldolgozás terén történő kapcsolatok kialakítására. 

 Martfű polgármestere az önkormányzatok és vállalkozások együttműködésének 

korlátaira mutatott rá. Az együttműködési lehetőséget közvetítőként látja a különböző 

vállalkozások együttműködésének kialakításában. Erre a Paktum projekt kiváló 

lehetőséget is biztosít erre. Ugyanakkor Martfűn az a legnagyobb probléma, hogy 

nincs megfelelő képzettségű munkavállaló, holott a kereslet nagy. Erre a problémára 

nehéz jó megoldást mutatni. 

 Nemzetközi jó gyakorlatra példa: Phoenix Gumigyár a szegedi mérnökeit, 

szakembereit konkurenciának is bérbe adta, így használva ki azok kapacitását, 

ugyanakkor megtartva a jó szakembereket saját alkalmazásban. Ez egy példa lehet 

olyan szakember megosztásra, amely minkét cégnek és a munkavállalóknak is jó 

lehet. Valójában akkor működhet jól, ha a vállalkozások nem explicit konkurenciái 

egymásnak. Az erőforrás megosztás nem ismeretlen fogalom Magyarországon kívül, 

nem tudni, itt miért nem terjedt el. Konkurenciák között hasonló akkor tud működni, 

ha ezzel piacaikat védik egy sokkal nagyobb konkurenciától. Egy térség vállalkozási 

együttműködve országos szinten akár piacot is nyerhetnek.  

 Rossz példaként kertült említésre 2, exportra dolgozó, Baranya megyében működő 

cég, amelyek a technikusokat kölcsönösen és folyamatosan egymástól csábítják el. 

Valamivel több pénzért váltanak is a szakemberek, de ez rombolja a munkavállalói 

elkötelezettséget és a munkaadói márkát egyaránt. Itt is felmerült a kérdés, hogy mi 

lenne, ha a nem 100%-ban kihasznált munkaerőt, tudást megosztanák, hiszen nem 

konkurenciái egymásnak. 

 Együttműködés megvalósulhat úgy is, hogy nem közvetlenül két vállalkozás működik 

együtt. Főleg olyan területeken, ahol időszakosan megnövekszik egy-egy tevékenység 

munkaigénye, meg lehet oldani azt, hogy ezek a tevékenységek ne a vállalkozásokon 

belül kerüljenek elvégzésre, hanem például szociális szövetkezetek szolgálják ki a 

vállalkozásokat. Mindig annak dolgoznak éppen, akinél a dömping van. 

Nyilvánvalóan ez előzetes kapcsolatteremtést, együttműködési készséget és megfelelő 

szervezést igényel, de működhet. Tehát egy „harmadik fél” (szociális szövetkezet, 

nyugdíjas szövetkezet, szociális vállalkozás, egyesület, stb.) közbeiktatásával 

megfelelő koordinációval kialakítható az ilyen „elosztott együttműködési” modell. 

 Jó gyakorlat olyan vállalkozások igénybe vétele a nem rendszeres, dömpingszerű 

munkákra, amelyeket egyes társadalmi csoportok, például megváltozott 

munkaképességűek, romák, kismamák, stb. hoztak létre és több vállalkozást is ki 

tudnak szolgálni. 

 Azért nehézkes, vagy egyáltalán nincs együttműködés, mert nincsenek kialakítva 

megfelelő kapcsolatok, kapcsolódási pontok. Azért sincs igazi együttműködés, mert a 

munkaerő-piacon szinte minden munkaadó konkurenciának számít. A térségben 

fellendülés van, növekszik a munkaerő kereslet, ugyanakkor a kínálat nem változik 

sem mennyiségben, sem minőségben. Azért sincs együttműködés, mert társadalmilag 

nem alakult ki, hiszen Magyarország gazdasági, szociális 

fejlődési mintája eltér a nyugati országokétól. 

 Jó gyakorlatnak lehet tekinteni a közösen szervezett 

állásbörzéket, ahol akár munkaerő csere is megvalósulhat. 

 Nem jó gyakorlatként, hanem igényként merült fel az, hogy 

a magasabb képzettségi szintet igénylő munkákra hozzanak 
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létre az érintett vállalkozások közösen képzési centrumokat. Ahol a szakma gyakorlati 

fogásait sajátíthatják el elsősorban a fiatalok. Így ugyanazon a szakmai területen, 

például a fémforgácsolásban egyszerre lehet több embert képezni, ami már a képző 

intézményeknek is jó. 

 A roma szervezetek együttműködési gyakorlata jó példa. Tartják a kapcsolatot az 

önkormányzatokkal, a Kormányhivatallal, vállalkozói csoportokkal, vállalkozásokkal. 

Így is csak keveset tudnak elérni, mert a hátrányos helyzetű romák iránt nagyon kicsi a 

kereslet a munkaerő-piacon. 

 Azoknak a problémáknak az azonosítása, azoknak a tényezőknek a felismerése fontos, 

amelyek a térség vállalkozásainak előrehaladását gátolják. Amennyiben ez sikerül, 

úgy azonosíthatóak azok a fejlődési lehetőségek is, amelyek együttműködést 

igényelnek, vagy együttműködés nélkül lehetetlenek. Ezt tudatosítva várható el az, 

hogy a vállalkozások együttműködve, együtt fejlődjenek. 

 Jó példa a Szolnoki Ipari Park. Itt a vállalkozások közös irányelveket, célkitűzéseket 

határoztak meg. Például azt, hogy egymástól nem csábítanak el munkaerőt. 

 Jó gyakorlat az, hogy a munkaerő mobilitásának javítására sok cég maga utaztatja a 

munkavállalókat, mintegy kafetériaként adja a fizetés mellé. Ez például egy terület 

lehet a vállalkozások összefogására, az egy irányba szállítandó, de más-más 

vállalkozásnál dolgozó munkavállalók közös szállítása. 

 A képzésekkel kapcsolatban néhány jó példa már van, de ezek száma elenyésző. A 

vállalkozások eredmény orientáltak, a képzések tervezésben kicsi az együttműködési 

hajlandóságuk. A kevés jó példa pedig azt mutatja, hogy megéri a képzések területén 

együttműködni például a képző szervezetekkel. Megéri, mert a munkavállalók is 

könnyebben mennek el olyan képzésre, ami mögött már valós munkahely is van, mint 

általában egy képzésre. 

 Az új képzési jegyzék már a vállalkozások igényeit jobban figyelembe veszi és sok 

olyan szakma bekerült, amire tényleges kereslet van a munkaerő-piacon a térségben. 

 Martfű Város Önkormányzatának általában jó kapcsolata van a vállalkozásokkal. A 

kapcsolatok minősége azonban romlik, ahogy a nagyobb vállalatok irányába 

megyünk. Ennek oka az, hogy a multiknál a döntéshozók egy része külföldi, esetleg 

nem is Magyarországon van, tehát minden nehézkesebb velük. A kisebb vállalkozások 

esetében jellemző a személyes kapcsolat. 

 Jó gyakorlat Kaposvár példája, ahol a Paktum Iroda közreműködésével például havi 

szinten végeznek igényfelméréseket. Jó kommunikációval érték el, hogy rendszeresen 

megosztják ötleteiket, problémáikat, igényeiket a vállalkozások. 

 Jó gyakorlat a szolnoki középiskolások visszahívása Szolnokra. Ezt a munkára való 

felkészítő programmal érik el, amelyben a szolnoki Paktumnak is szerepe van. Itt a 

középiskolák, az önkormányzat és a cégek működnek együtt, személyes mentorálást is 

kapnak a munkavállaló fiatalok. A fiatalok tudják, mire készítik fel őket, megismerik a 

betöltendő munkakört, stb. A munkaadók is megismerik a leendő munkavállalóikat. 

Így valószínűleg a megfelelő ember a megfelelő helyre kerül kisebb lesz a fluktuáció, 

nagyobb a munkavállalói elkötelezettség. Ezt a módszertant érdemes lenne 

kiterjeszteni a munkavállalók szélesebb körére is. 

 Jó példa, hogy roma származású fiatalok mentor programban 

való részvétel után közvetlenül munkát is kapnak a 

képzettséghez. A tapasztalat azt mutatja, hogy a mentoráltak 

tudnak élni a segítséggel, sokkal jobban alkalmazkodnak a 

munkahelyhez. Ugyanakkor problémát jelent, hogy az ilyen, 

képzettséget szerzett roma fiatalok is elvándorolnak a 

lakóhelyükről a jobb megélhetés reményében. 
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 Jó példa a Baranya Paktum esteében, hogy az egyik járásában a vállalkozások 

összerakták az azonos képzésekre vonatkozó igényeiket és így több képzést is el 

lehetett indítani a járási székhelyen, mert összejött a megfelelő létszám. 

 Jó gyakorlat szintén a Baranya Paktum működéséből, hogy két falusi önkormányzat 

megállapodott, hogy a képzésekre az egyik önkormányzat tulajdonában álló 

gépkocsival viszik el a két településről a képzésre jelentkezőket. Sőt, az ottani 

fórumon már annak a lehetőségét is megbeszélték, hogy a munkába járást is hasonló 

módon, közösen fogják támogatni. Kiderült, hogy a vállalkozások hajlandók pénzzel 

támogatni a munkaerő szállításnak ezt a formáját. Az együttműködés tehát mind az 

önkormányzatoknak, mind a munkavállalóknak, mind a vállalkozásoknak előnyös 

volt. 

 Igaz, nagyvállalati példa, de akár mikro-vállalkozásoknál is működhet: A szentesi 

Legrand Zrt-nél akkor kezdetek el képezni embereket, amikor máshol leépítések 

voltak. Ők a trendekre figyeltek, azt nézték, milyen innovációkra lesz szükségük a 

fennmaradáshoz. Az innovációk bevezetéséhez, alkalmazásához viszont megfelelő 

képzettségű munkavállalókra is szükség van. Ezért a képzéssel elébe mentek a 

változásoknak. Ezt nehéz megtenni egy tartalékokkal nem, vagy alig rendelkező 

vállalkozásnak, viszont a trendek figyelése nem feltétlenül költséges. 

 A trendek figyelésére jó gyakorlat a Baranya Paktum gyakorlata, ahol egy kérdőív 

alapján a megye vállalkozásai adnak különböző információkat, amelyeket a Kamara 

egybevet az országos (statisztikai és egyéb gazdasági előrejelzési) adatokkal. ez 

tulajdonképpen egy előrejelző rendszerként működik. Az előrejelzéseket mind a 

képzések tervezéséhez, mind a vállalkozások stratégiai/taktikai tervezéséhez fel lehet 

használni.  

 

Összefoglalás: 

A jó gyakorlatok megosztásán túl élénk párbeszéd alakult ki a képzésekkel, a képzési 

lehetőségekkel kapcsolatban is. Bár nem a képzés volt a fórum témája, eredményként 

számolhatjuk el azt, hogy a Kormányhivatal és a jelenlévő szervezetek képviselői tisztáztak 

néhány kérdést, illetve megállapodtak abban, mire kell megoldást találni a hatékonyabb, 

eredményesebb együttműködés érdekében. Jó gyakorlatnak tekintendő az is, hogy a 

Kormányhivatal osztályvezetője megállapodott vállalkozások képviselőivel, hogy 

személyesen találkoznak, hiszen felmerült, hogy pont a személyes kapcsolatok hiánya az 

egyik oka az alacsony szintű együttműködésnek. 

 

Kiegészítés: 

A hozzászólások tartalma kivonatolt, nem szerkesztett formában archiválásra került. 

 

Martfű, 2018. március 06. 

 

 

 

 Dr. Gogolák Zoltán 

a kerekasztal beszélgetés facilitátora 

 


