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Jó gyakorlat megosztása 
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Program neve: Szakmai fórum – Jó gyakorlat megosztása konferencia 
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Feljegyzést készítette: Dr. Gogolák Zoltán, a fórum facilitátora 

 

A „Jó gyakorlat megosztása” szakmai rendezvény rövid összefoglalója 

 

A „Jó gyakorlat megosztása” című rendezvény célja 

 

Amint azt a megelőző, - 2019. szeptemberében megtartott, azonos című - szakmai 

fórumon is tisztázták a résztvevők, a Paktum programok elindításakor a fő cél a 

munkanélküliség csökkentése volt a pályázati kiírásban megnevezett célcsoportok minél 

szélesebb körű bevonásával. Ugyanakkor a jelentősen megváltozott gazdasági helyzet 

és a munkához kapcsolódó költségek csökkentésére irányuló intézkedések együttes 

eredményeként a munkaerő-piac felvevő képessége jelentősen megnőtt és mára már 

általános munkaerőhiányról lehet beszélni. Ezt a helyzetet az Európai Unión belüli szabad 

munkavállalás lehetősége csak súlyosbította. 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum projekt stratégiájában leírtak alapján „jó 

gyakorlatok” címmel felcímkézhető akkori eljárások tehát nem, vagy nem elég 

hatékonysággal működnek a jelenlegi helyzetben. 

 

Jelen rendezvény céljaként a résztvevők ezért elsősorban a tapasztalatok összegyűjtését 

és megbeszélését nevezték meg. 

Ily módon bármely tapasztalat megosztása hasznos lehet akár a projekt 

meghosszabbításában (9 hónap), akár a projekt lezárása után. Ezért a résztvevők 

megegyezése alapján a megbeszélés kiterjedt a javítandó területekre, folyamatokra is. 

 

  



  

 

 

 

A rendezvényen elhangzott tapasztalatok  

 

A rendezvény beszélgetései három fő téma köré szerveződtek: 

 tapasztalatok a Paktum Irányító Csoport és a Kormányhivatal szemszögéből 

 a hálózatosodás tapasztalatai 

 a munkavállalók elérésével és felkészítésével kapcsolatos tapasztalatok  

 

A Paktum Irányító Csoport tapasztalatai  

 

A szeptemberi rendezvény mottója, a „Feje tetejére állt a világ!” volt, amely most 

megerősítést nyert dr. Papp Antal, Martfű Város Önkormányzatának polgármestere 

beszámolójából. Ezek szerint a pályázatban megjelölt indikátorok már teljesültek, a 

járásban a munkanélküliség 3% alá csökkent, ugyanakkor a munkáltatók igénye a 

betanított és szakmunkások tekintetében magas. Szerinte jó tapasztalat az, hogy a 

célcsoport munkavállalásra hajlandóságot mutató tagjai gyorsan eljutottak a 

munkanélküliség állapotából munkaerő-piacra, köszönhetően a megfelelő 

információgyűjtésnek és a jól szervezett tájékoztatóknak is. 

Úgy látja, hogy érdemes azon gondolkodni, hogy a közfoglalkoztatásból a munkaerő-

piacra történő átvezetés hogyan érinti azokat az önkormányzati feladatokat, amelyeket 

gyakorlatilag csak a közfoglalkoztatási program keretében tudtak megvalósítani. 

 

A Kormányhivatal munkatársainak beszámolója szerinti tapasztalatok 

 Sikerült különböző új dolgokat, mint pl. képzések, eljárások, bevezetni a célcsoport 

bevonása során. 

 Sikeres személyes kommunikáció folyt a célcsoportot elérő civil szervezetekkel, 

önkormányzatokkal és vállalatokkal, képző szervezetekkel. 

 A kamarákkal történő kapcsolattartás kiváló volt a projektben. 

 Az eddig bevont célcsoport tekintetében a munkavállalók felkészítése a munkaerő-

piacra lépéshez sikeresnek mondható, a projekt során ebben a feladatban a 

Kormányhivatal és az egyéb érdekeltek együttműködése példa értékűen hatékony 

volt. 

 A csoportos tájékoztatók tervezése és kivitelezése jó 

gyakorlatként kezelendő, amit ezen tájékoztatók 

hatékonysága is mutat.  

 Jó gyakorlat a „helybe megyünk” szlogennel 

leírható eljárás, ami a vállalati 

kapcsolattartók munkáját jellemzi. 



  

 

 

 

Ennek során a munkaadók és a Kormányhivatal között személyes 

kapcsolattartáson keresztül folytak az egyeztetések, így a kommunikáció 

felgyorsult, eredményessége javult. 

 Szintén jó gyakorlat az igények begyűjtéséhez, helyzetfelméréshez kapcsolódó 

szélesebb körű információ gyűjtés a vállalkozásoktól, képző szervezetektől. 

 Javítandónak, illetve nem eléggé hatékonynak ítélték meg a „hivatalos” 

kapcsolattartási formákkal bonyolított kommunikációt, különösen kiküldött levelek, 

iratok hatékonyságát Ezt a Paktum Iroda munkatársai is megerősítették. Ennek 

alapján a többcsatornás, egyidejű és egymásra épülő kommunikáció – írásos, 

telefonos szóbeli és személyes – módszertanát érdemes tovább fejleszteni. 

 

A hálózatosodás tapasztalatai 

 

A hálózatosodás, mint a paktum projekt egyik, - megmaradó, - pozitív hatása csak 

részben mondható sikeresnek. A vállalkozások együttműködése csak kis mértékben 

javult. 

A beszélgetések során megosztott tapasztalatok: 

 A hálózatosodást segítették a paktum projekt rendezvényei, amelyeken 

személyesen találkozhattak az önkormányzatok, civil szervezetek, képző 

szervezetek, érdekképviseletek és munkaadók képviselői, munkatársai. 

 Fejleszthető lehet az érdekeltek közötti kommunikáció a rendezvényeken történő 

magasabb részvételi arány elérése érdekében. Ez információ megosztással, a 

Kereskedelmi és Iparkamara, a Kormányhivatal és a Paktum Iroda közötti 

együttműködés szorosabbra fűzésével, valamint a személyes kapcsolatok 

erejének kihasználásával valósítható meg 

 Követendő jó gyakorlatnak kell tekinteni a Kormányhivatal példáját, ahol nagyobb 

hangsúlyt helyeztek a személyes kommunikációra, személyes kapcsolattartásra, 

ezáltal javítva a folyamatok hatékonyságát.  

 Az egymástól térben és/vagy tevékenységben távolabb lévő civil szervezetek 

között általában nehezebben jönnek létre együttműködések. Jó gyakorlatnak 

tekinthető a megyei civil szervezetek között 20 éve fennálló együttműködési 

modell. Ennek megismertetésére és más kapcsolati rendszerekbe való 

átültetésére érdemes lehet fórumokat szervezni. 

 Az önkormányzatok és a Kormányhivatal projektben 

mutatott együttműködése és a kialakított 

folyamatok hálózati szempontból 

fenntartásra érdemes jó gyakorlatnak 

tekinthetők. 



  

 

 

 

 A kisebbségi önkormányzatok, különösen a roma önkormányzatok tekintetében jó 

tapasztalatnak tekintendő a szervezetek képviselőinek aktív részvétele a 

rendezvényeken. 

 Elsősorban a roma szervezeteknek a célcsoport eléréséhez nyújtott támogatásuk 

követendő jó gyakorlatnak tekintendő. 

 A hálózatosodást jelentősen akadályozó, ezért változtatásra érdemes területnek 

kell tekinteni az adatvédelemhez kapcsolódó negatív jelenségeket. 

 Javítandó területként értékelendő a kialakult hálózat működése a projekt lezárása 

után, ugyanis jelenleg a hálózat erősen csillagpontos jelleget mutat, melynek 

központja a Paktum Iroda. A csillagpontos hálózatok nagyobb valószínűséggel 

esnek szét a középpont eltűnése után, mint a sok gyenge kapcsolattal rendelkezők. 

Ezért érdemes a gyenge kereszt-kapcsolatok erősítésére koncentrálni, mint 

amilyen a civil szervezetek és a képző szervezetek, szakmai érdekképviseletek és 

a képző szervezetek kapcsolata. 

 

A munkavállalók elérésével és felkészítésével kapcsolatos tapasztalatok 

 

 Jó gyakorlatként érdemes feljegyezni a már említett csoportos tájékoztatókat, 

amely a célcsoport elért tagjainak bevonását nagymértékben elősegítette. 

 Jó gyakorlatként kell tekinteni az egyes településeken a roma önkormányzatok 

munkatársai által végzett munkát a roma célcsoport elérésében. 

 Az előző ponthoz kapcsolódóan mindenképpen javítandó a szociálisan hátrányos 

helyzetben lévő célcsoport szegmenshez (például a roma kisebbséghez tartozó) 

személyekkel való kapcsolattartás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy mind az 

elérés, mind a bevonás akkor hatékony, ha közvetlen kapcsolatokon alapul. Vagyis 

azokban az esetekben, amikor a segítők, érdekképviseleti vagy civil szervezetek 

munkatársai helybe mennek és állandónak tekinthető személyes kapcsolatokat 

tartanak fenn a célcsoport tagjaival. („Távolról, hivatalban ülve nem lehet segíteni, 

a helyszínen, mellettük kell lenni.”) 

 A tapasztalat azt is mutatja, hogy sokkal erősebb mentorálásra, mentális 

támogatásra van szükség a célcsoport egyes szegmenseinél 

(roma származásúak, fogyatékkal élők, 50 év feletti 

tartósan munkanélküliek). A mentorálással és 

mentális felkészítéssel kapcsolatos tapasztalatok 

jók, de azért nem lehet jó gyakorlatként 

kezelni, mert összességében ezen a 

területen hiány mutatkozik. Sem anyagi, 

sem emberi erőforrások nem állnak 



  

 

 

 

elegendő mértékben rendelkezésre ezen a területen, ezért ezt fejlesztendő 

területként azonosították a rendezvény résztvevői. (Ez a téma már több 

rendezvényen is felmerült.) 

 Szakmai szempontok szerint mind a civil szervezetek, mind a vállalkozások 

képviselői fejlesztendőnek, változtatásra érdemesnek tartották az 

átképzési/képzési rendszert.  

 A célcsoport elérését nehezítette, jelentősen lassította és sok esetben szinte 

lehetetlenné tette az adatvédelmi törvény végrehajtásából eredő adathiány és az 

információk átadásának lassúsága. Ezen a gyakorlaton mindenképpen érdemes 

változtatni (azaz megoldást találni) a jövőben. 

 A képzésekkel kapcsolatban több észrevétel is elhangzott, amelyek szerint a 

rendezvény résztvevői mindenképpen fejlesztendőnek tartják ezt a területet. 

Egyrészt a szakképzések és átképzések időtartama nem elegendő a megfelelő 

tudás és főleg a szükséges gyakorlati tapasztalat megszerzésére, másrészt a 

betanító képzések gyakorlati részét inkább a vállalkozásokra kellene bízni. Ezért 

ezen a téren a képző szervezetek és a vállalkozások közötti együttműködésre kell 

helyezni a fő hangsúlyt. 

 A résztvevők fejlesztendő területként azonosították – több példával alátámasztva, 

– a lehetséges munkavállalók felkészítésének jelenlegi módszertanát. Érdemes 

lenne kihasználni a paktum projekt során a Kormányhivatal és a vállalkozások 

között kialakult jó gyakorlatként is jelölt kapcsolatot arra, hogy ezzel kapcsolatban 

együtt gondolkodjanak és ajánlásokat fogalmazzanak meg.  

 Egyhangúan egyetértettek a résztvevők abban, hogy az iskolarendszerű 

szakképzésben megindult változások pozitív hatással lesznek a munkaerő-piacra. 

Azt is kifejezték azonban, hogy az átképzések, betanító képzések tematikáját és 

módszertanát a jövő (becsült) igényeihez kellene alakítani, hiszen „egy tegnapi 

technológiát tanítva nem lehet munkaerőt képezni a holnapra”. 

 A célcsoport kijelölése is fejlesztendő területként lett azonosítva résztvevők által. 

Már a paktumok működése során is történtek változtatások legfelsőbb szinten, de 

érdemes a szegmentációt pontosabbá tenni. A teljes célcsoportban több 

szegmenset kell azonosítani, hiszen mind elérésben, mind felkészítésben nagyon 

különböző eszközöket és módszertanokat kell alkalmazni ugyanazon 

alaptulajdonságokkal rendelkezők esetében. Példának erre a 

roma származású fiatalokat és a roma származású 

ötven év felettieket lehet felhozni. 

 

 

 

 



  

 

 

 

A „Jó gyakorlat megosztása” című rendezvény következtetései 

 

Figyelembe kell venni, hogy az előző „Jó gyakorlatok megosztása” című rendezvényeken 

elhangzott, megismert tapasztalatok többsége jelen rendezvényen is említésre került. 

Említésre kerültek más városokban, megyékben tapasztalt gyakorlatok vagy fejlesztendő 

területek is, amelyekről már szintén szó esett előzőleg. Az ismétlések elkerülése 

érdekében itt csak a hangsúlyos tapasztalatok kerültek ezek közül rögzítésre. 

 

A szakmai szervezetek szerepének erősítése, mint igény, szintén megfogalmazódott, 

amely nem a paktum projekt feladata, viszont érdemes megemlíteni, hiszen ez is 

fejlesztendő terület. 

A leghangsúlyosabbnak a képzésekkel kapcsolatos beszélgetéseket kell tekinteni, időben 

is ez kapott nagyobb teret. Ismételten egyetértés volt abban, hogy a célcsoport még 

bevonható tagjai esetében a legnagyobb figyelmet a mentális támogatásnak, mentális 

felkészítésnek (mentorálás), illetve a szociális kompetenciák fejlesztésének érdemes 

szentelni. Ez kulcskérdésnek minősül a résztvevők szerint és ezen alapok nélkül sem a 

betanító, sem az átképző programok nem fognak célt érni. 

 

Jelen rendezvény tehát nem elsősorban egy „gyűjtsük össze, mit csináltunk jól” témájú 

esemény, hanem egy előremutató, fejlesztési területeket és lehetőségeket kereső fórum 

volt. 

 

 

A rendezvény összefoglalóját készítette: 

 

 

       Dr. Gogolák Zoltán 

szervezetfejlesztő, tanácsadó 


