
  

 

 

 

FELJEGYZÉS  

Jó gyakorlat megosztása 
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Időpont: 2019.09.13. 10:30h – 12:45h 

Résztvevők: jelenléti ív szerint 
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A „Jó gyakorlat megosztása” szakmai rendezvény rövid összefoglalója 

 

A „Jó gyakorlat megosztása” című rendezvény célja 

 

A szakmai fórum eredeti célja, - a Paktum stratégiájában meghatározottakkal 

összhangban, - a célcsoport munkaerő-piaci bevonásához kapcsolódó jó gyakorlatok, 

tapasztalatok megosztása. 

A jó gyakorlatok továbbvitelével lenne biztosítható az a Paktum cél, hogy a célcsoport 

bevonása létszám és foglalkoztatási idő tekintetében is megfelelő legyen. A tapasztalatok 

megosztása és megbeszélése segíti elő azt, hogy az egyedi jó megoldásokból általános 

megállapítások és így ajánlható módszerek születhessenek. 

Az ajánlott módszereket, gyakorlatokat az egyes szervezetek saját körülményeikhez 

igazítva testre szabott módszertant tudnak kidolgozni. Ezzel a Paktum projektben 

elindított folyamat fenntarthatósága növekszik. 

 

 

A „Jó gyakorlat megosztása című rendezvény” lefolyása és tanulságai 

 

„Feje tetejére állt a világ!”  

Ez a gondolat kísérte végig beszélgetést. A Paktum Irányító Csoportjának beszámolójából 

is kiderült, hogy a mutatószámok, a célcsoport bevont tagjainak száma a tervezettnek 

megfelelően alakult. Ugyanakkor a problémát már nem a munka nélkül lévők magas 

száma jelenti. 

Ellenkezelőleg, a munkanélküliségi ráta olyan alacsony szintre 

süllyedt, hogy egyre nehezebb olyan személyeket találni, 

akiket valóban be lehet vonni, alkalmassá lehet tenni a 

munkavállalásra.  

  



  

 

 

 

A résztvevők megegyeztek abban, hogy valóban feje tetejére állt a világ ahhoz az időhöz 

képest, amikor az Európai Unióban a paktumok működésének alapjait dolgozták ki. Mára 

már az EU magját képező országokban nemcsak a szakképzett, de a szakképzetlen 

munkaerő is hiányzik. Így sok, később csatlakozott EU tagállamból a szakképzetlen 

munkaerő vándorlása is komoly problémát jelent a saját munkaerő-piacon. 

Így van ez Magyarország esetében is. A résztvevők saját tapasztalataikkal igazolták ezt 

a megállapítást. 

 

Tehát a Paktum projekt működési modelljének kidolgozásakor meghatározottak alapján 

elképzelt jó gyakorlatok mára mást jelentenek, mint akár 2-3 évvel ezelőtt is. Ezért a 

szakmai fórum beszélgetéseinek témája is alapvetően más lett: 

Már nem a célcsoport bevonásának, az oktatásnak, a képzésnek a problémáira adott 

válaszok jelentik a jó gyakorlatot. Az általánosnak tekinthető munkaerőhiánnyal való 

megküzdés, a régi és a megszerzett munkaerő megtartása, a munkaerőhiányból adódó 

állapot kezelésére szolgáló módszerek, eszközök megtalálása és használata tekintendő 

jó gyakorlatnak. 

 

 

A résztvevők megegyeztek abban, hogy a munka világán kívül esők egy része egyáltalán 

nem vonható be, a másik rész bevonása pedig olyan többlet erőforrásokat igényelne, 

amelyet a piaci, gazdasági körülmények nem tesznek lehetővé. 

 

A jó gyakorlatokat ennek megfelelően két részre lehet osztani: 

 

 A meglévő, - Paktum szempontból a már bevont, - munkaerő megtartása, belső 

erőforrás tartalékok felderítése, meglévő erőforrások optimalizálása. 

 A célcsoportból még bevonható személyek bevonásának elősegítése 

 

 

Munkaerő megtartás: 

 

Az az általános tapasztalat, hogy akár szakképzett, akár szakképzetlen munkaerőt 

tekintünk, az EU-s viszonylatban alacsony munkabérek miatt a pénz motiváló ereje sokkal 

jelentősebb, mint az egyéb motiváló tényezők. A fiatalabb munkavállalók mobilitása is 

nagyobb, mint az idősebbekké, ezért a célcsoport fiatal szegmense (azaz a képzésből 

frissen kikerülők) nagyon könnyen váltanak már kis bérkülönbség miatt is. A váltást itt 

nemcsak helybeni munkahely váltásra kell érteni, hanem országon belüli 

elvándorlásra és az ország elhagyására is. A célcsoport más 

részénél is jelentős mozgatóerővel bírnak az anyagiak, bár 

itt a kicsiny bérkülönbségek miatt váltás inkább csak 

helyben történik. 

 

A beszélgetés során elhangzott megállapítások 

szerint jó gyakorlatnak tekinthető az, amikor a 



  

 

 

 

munkáltató olyan előnyöket tud biztosítani a munkavállalók részére, amelyek pénzügyi 

erőforrások szempontjából nem olyan megterhelők, mint a béremelés, viszont a 

munkavállalók számára fontosak. Ilyen lehetőség a karrier út bemutatása és a karrier 

építéshez belső mentorálás, segítés biztosítása. A karrier építés lehetőségét belső 

képzések, első szinten betanítások jelenthetik. 

 

Másik jó gyakorlat, - főleg az alacsony képzettségű, - szakképzetlen munkavállalók 

esetében az, a módszertan, amelyet évekkel ezelőtt még a roma származásúak munkába 

történő bevonásakor alakítottak ki és gyakorlatban igazoltak. Az is igazolódott, - és így a 

módszert általános jó gyakorlatként lehet kezelni, - hogy a képzetlen, vagy alacsony 

képzettségű, nem roma származású célcsoport esetében is hatékonyan lehet ezt 

alkalmazni. 

A Váci Egyházmegye cigány pasztorációs programjából, a Roma Önkormányzatok 

gyakorlatából, egyes roma falvak önkormányzati programjának végrehajtásából az derült 

ki, hogy bármilyen változás csak úgy érhető el és úgy marad fenn, ha a célcsoportot, az 

egyes személyeket nem hagyják magukra. Vagyis „kézen fogva” kell vezetni őket az 

életben és a munkában egyaránt: ott kell velük lenni, irányítani és egyben támogatni kell 

őket, személyes példát mutat kell mutatni számukra. Azaz az állandó személyes jelenlét 

és közreműködés nem hagyható el. 

 Jó gyakorlatként lett említve egy gépjármű- és gumiszerelő kisvállalkozás. Annak 

tulajdonosa, a vállalkozás üzletvitele mellett beáll és segít, megmutatja, megtanítja a 

segédmunkásoknak a munkafogásokat, megmutatja hogyan lehet hatékonyabban, 

egyszerűbben, kisebb erőfeszítéssel elvégezni adott feladatokat. Vagyis a személyes 

példa, a személyes kontaktus erejét használja ki. Ez a példa nagyobb vállalkozások 

esetében is adaptálható módszertant mutat be. Legfontosabb üzenete, hogy ott kell lenni 

az emberekkel, mert a már bevonásra került célcsoportból az alacsony képzettségű, 

szakképzetlen munkaerő többsége mentálisan még nem képes a teljesen önálló, 

támogatás nélküli munkavégzésre. Tehát nem elég számukra kiadni a munkát, 

meghatározni a feladatot, a munka elvégzésében velük kell lenni. Természetesen ez 

többlet energiák felhasználását igényli a munkáltatóktól és a vezetőktől. 

 

Az előbbiekhez kapcsolódik az a jó gyakorlat, hogy az adott csoporthoz tartozók (pl. 

romák, képzésből frissen kikerült fiatalok, megváltozott munkaképességűek stb.) közül 

kiválasztanak olyan személyeket, akik elkötelezettek, mind a munkáltató, mind a 

célcsoport részéről elfogadják őket és felkérik egyfajta belső mentorálásra őket. Egy-egy 

ilyen személy a saját példájával, kommunikációval, szakmai segítséggel támogathatja a 

munkavállalók megtartását, integrációját. A saját közegből származó 

személy hitelesebb a csoport tagjainak szemében, támogatását 

szívesebben elfogadják, mint egy „idegenét”. Erre konkrét 

példa is elhangzott a beszélgetések során a Roma 

Önkormányzat képviselőjétől. 

 

Jó gyakorlat a kihasználatlan belső erőforrások 

felderítése, az erőforrások jobb felhasználása. 



  

 

 

 

Abban minden résztvevő egyetértett, hogy ehhez vezetői szemléletváltásra is szükség 

van, viszont ez a szemléletváltás több aspektus miatt is elkerülhetetlen. Nagyvállalati és 

start-up vállalkozási példák is azt mutatták, hogy belső munkaerő átcsoportosításokkal 

felszínre lehet hozni és aktivizálni lehet szunnyadó erőforrásokat. 

Ilyen példa az ötven év felettiek tudásának felmérése, kihasználása. Ez történhet a 

meglévő tudásra alapozott új munkafolyamatok betanításával, új feladatokra alkalmassá 

tételük kisebb befektetést igénylő továbbképzéssel, vagy mentorálási feladatokra történő 

képzéssel. 

 

Másik példa a munkacsaptok átszervezése úgy, hogy nemcsak a munkafolyamatokat, 

hanem a csapatok tagjainak összetételét is figyelembe veszik. Az újonnan érkezett, vagy 

képzetlen személyek ezáltal olyan támogató közegben dolgozhatnak, ahol a szakmai és 

egyéb hiányosságaikat a csapat kompenzálja. Ennek az az eredménye, hogy a csapat 

összteljesítménye, hatékonysága nőhet. Ez a csapat minden tagja számára jobb, jobban 

érzik a tagok magukat, így könnyebb a munkavállalók megtartása. Az előbb említett 

egyéni erőforrások kihasználásának optimalizálása ebben az esetben is szükséges 

feltétele a módszer működésének. 

 

A fenti jó gyakorlatok alapja, hogy a munkáltatók megismerjék a munkavállalók 

kompetenciáit, motivációit és találjanak olyan munkatársakat, akik személyes ráhatás 

révén segítik a többiek elköteleződésének növelését, az elköteleződés szintjének 

megtartását. Ehhez a kompetenciák és motivációk feltérképezése nemcsak a vezetők, de 

az alkalmazottak körében is nélkülözhetetlen. Amikor itt kompetenciákról van szó, 

nemcsak a munkafeladatok elvégzéséhez feltétlenül szükséges kompetenciákra kell 

gondolni. 

 

 

A még bevonhatók bevonásának elősegítése 

 

Mind a kerekasztal, mind a személyes beszélgetések egyértelműen azt mutatták, hogy a 

célcsoport még bevonható részének elérésében a civil szervezetnek van jelentős 

szerepük. Azokon a hivatalos kommunikációs csatornákon, amelyek a Paktum projektben 

rendelkezésre állnak, gyakorlatilag nem lehet a célcsoport ezen részét elérni.  

 

Jó gyakorlatként került említésre, hogy az ilyen, - főleg segítő, - civil szervezetek 

közreműködésével a célcsoporthoz tartozó, de már bevonásra került „evangélistákat”, 

azaz üzenet közvetítőket, példaképeket választanak ki. Ők ezután informális 

csatornákon, (családi beszélgetéseken, eseményeken, akár 

szórakozó helyeken) célirányos üzeneteket juttatnak el a 

célcsoport tagjaihoz. Segítenek a megkeresésben, a 

kapcsolatfelvételben. 

 



  

 

 

 

Amint látható itt is a személyes, egyéni közreműködésen van a hangsúly, mint a 

megtartás esetében. Ez is mutatja, hogy valóban szemléletváltásra van szükség. 

Paktum szempontból ez azt jelenti, hogy a megfelelő, erre a feladatra alkalmas, segítő 

szervezetekkel szorosabb kapcsolatot érdemes kialakítani, olyan szervezeteket érdemes 

keresni, amelyek helyben működnek, a célcsoporttal közvetlen és személyes 

kapcsolatokat tartanak fenn. 

 

A célcsoport tagjaiból kikerülő „evangélisták” megtalálása és bevonása is a jó gyakorlatok 

közé tartozik. Erre szintén a Roma Önkormányzat képviselője mutatott példát, ahol 

oktatási intézménybe a célcsoportból vettek fel munkavállalót, így az közvetlen ráhatással 

is tudott lenni a fiatal romákra, illetve példaképként is szolgálhatott. Fontos volt, hogy 

elfogadták őket, hiszen „közülük valók”, így az általuk továbbított üzenetek is nagyobb 

hatásfokkal értek el a célcsoport tagjaihoz. Ez a minta alkalmazható a megváltozott 

munkaképességűek, vagy az ötven év felettiek esetében is. 

 

 

A „Jó gyakorlat megosztása” című rendezvény összefoglalója 

 

Mivel a világ megváltozott, más szemléletre van szükség, mint 3 – 4 évvel ezelőtt. A 

lecsökkent munkanélküliség, a megnövekedett munkaerőhiány miatt a Paktum projekt 

szempontjából is új fókuszra van szükség. A célcsoport összetétele és mérete is 

jelentősen változott. 

 

A jó gyakorlatok már nem képzésekről, tömeges célcsoport eléréséről szólnak, hanem 

egyéni megközelítésről, nem a bevonás, hanem a megtartás lett a nagyobb feladat, 

hiszen a bevonhatók száma jelentősen lecsökkent 

 

A szakmai kerekasztal beszélgetésen a jó gyakorlatok a belső erőforrások jobb 

kihasználásáról, az egyéni megközelítésekről szóltak. A csoport tulajdonságok 

felismerése és kihasználása helyett az egyének megismerésére került a hangsúly és 

kiemeltté vált a helyi ismeretek szerepe. Helyi ismereten itt nemcsak település szintű 

ismeretre, hanem településrész szintű ismeretekre, információkra kell gondolni. 

 

A fórumon olyan gyakorlatokat kerestünk, amelyek nemcsak közvetlen mintaként 

használhatók fel, hanem olyanokat is, amelyek közvetetten szolgálhatják a Paktum projekt 

célját. 

 

 

Az összefoglalót készítette: 

 

 

       Dr. Gogolák Zoltán 

szervezetfejlesztő, tanácsadó 


