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Plenáris előadás 

Előadó: Janza Frigyes – ügyvezető EX ANTE Tanácsadó Iroda 

Foglalkoztatáspolitikai és gazdaságfejlesztési szakértőként köszönti a rendezvényen 

megjelenteket. 

Az előadás célja, hogy megismertesse az eseményen résztvevőkkel a Foglalkoztatási 

együttműködési program - más néven Paktum – alapvető célját, lehetőségeit, valamint 

bemutassa a Paktumiroda és a Paktum Szervezet működési modelljét, feladatait és 

lehetőségeit. 

Előadásában ismerteti a foglalkoztatási paktumok külföldi jó példáit, valamint a hazai 

támogatási rendszer szintjeit, mely szerint beszélhetünk: Megyei, Megyei Jogú Városi, Helyi 

paktum, melyek a hatóterületükön kötik össze a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalát aktív 

párbeszédet folytatva a szereplőkkel. 



A Paktum célja, hogy a helyi szereplők kerekasztalhoz ülve vitassák meg a munkaerőpiac lokális 

problémáit, fejlesztési lehetőségeit. 

A Paktum Szervezetben részt vesznek a Konzorcium tagjai, helyi önkormányzatok, munkaadók, 

képzési intézmények, civil szervezetek, egyházi szervezetek, további érintett szervezetek és 

intézmények. 

Kiemelte a szakképzési centrumok szerepét, ahol a munkaerőigény keresleti és kínálati oldalát 

a képzéseken keresztül igyekszik kielégíteni a foglalkoztatási paktum. 

Jelen program keretében 307 fő kerül bevonásra, melyből 168 fő álláshoz jutását segíti az 

együttműködési Paktum. 

Bemutatja a hazai jógyakorlatokat: 

 Rekord hálózat Nyugat-Dunántúlon, mely támogatási időszak után is működik, 

vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek részvételével. Tevékenységük során 

regionális befektetés ösztönzést végeznek, munkahelyteremtéseket menedzselnek. 

 Munkáltatói márkaépítés: Ez egy tudatos tevékenység, amely a munkáltatók pozitív 

imázsát építi a munkavállalók felé. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Open Space műhelymunka 

Moderátor: Barna-Lázár Zoltán- ügyvezető EX ANTE Tanácsadó Iroda 

A személyes bemutatkozásokkal kezdődik az a műhelymunka, melynek célja 

megszólaltatni a helyi vállalkozások képviselőit a munkaerőpiaci kérdésekben. 

Milyen kihívásokkal találkoznak munkaadóként? 

 Kevés a kvalifikált munkavállaló, magas az elvándorlás, alacsony a térség megtartó 

ereje. 

 Nehezen tartható a bérszínvonal akár az ország jobb helyzetben lévő régióiban 

tapasztalható bérszintekkel. 

 A toborzási tevékenységgel is vannak nehézségeik, de igyekeznek minden platformon 

jelen lenni. 

 Az idősebb, tapasztaltabb szakemberek nyugdíjazása komoly probléma, időben fel kell 

készíteni a következő generációt a szaktudás átvételére.  

Egy vállalkozásnál stafétabot módszert vezettek be, mely jó gyakorlat a visszajelzések alapján. 

A lényege, hogy a nyugdíjazáshoz közeledő munkavállaló kineveli a saját utánpótlását, és 

szimbolikusan egy staféta botot ad át, amikor elhagyja a céget. 

Résztvevői kérdés: 

Van-e országos statisztika a munkaerőigényre? 

A bejelentett üres álláshelyek száma elérhető adat, de nem mutat teljes képet. Ennek oka, hogy 

sok esetben ugyan van betöltetlen álláshely, de a cégek nem jelentik be azokat. 



 

A Szakképzési Centrum helyi Kamarával együttműködésben azonosítja a hiányszakmákat 

melyekről végül bizottság dönt, ezen szakmák képzését részesítik előnyben, a telített 

szakmákról pedig igyekeznek ide átcsoportosítani jelentkezőket. 

Jelenség a faiparban:  

Egy helyi bútorgyár akár 50 fős bővítést is végre tudna hajtani, de nem talál megfelelő számú 

szakképzett faipari munkaerőt.  

A Szakképzési Centrum vezetője válaszában kifejtette, hogy a faiparban szerzett rossz 

tapasztalatok miatt (rendszerváltáskor megszűnt a bútorgyár, sokan elveszítették a 

munkahelyüket) alacsony a jelentkezési hajlandóság ezekben a szakmákban. Ebben fontos 

szerepe van a szülőknek, így a pályaorientációt a szülőknél kell kezdeni. 

Kereskedelem: 

A kereskedői szakmai színvonal emelése lenne a céljuk, de a frissen végzettek nem sajátították 

el a kereskedői szemléletet. 

Saját betanítással foglalkoztatnak sokakat, de ez egy nehéz folyamat, és nem is a munkáltató 

feladata lenne. 

Gyakorlati képzőhelyként működnek, de nagyon alacsony a jelentkezők száma, illetve hiányzik 

a fiatalokból az elhivatottság, a precizitásra való törekvés. Ez családi, generációs probléma, mely 

nem egyik pillanatról a másikra megoldható, de törekedni kell a szülők szemléletének 

formálására. 

Moderátori javaslat: 

Az elhivatottság kialakításában, pályaorientációban a vállalkozások segíthetik a fiatalok 

motivációját, megmutatva a szakma szépségeit, a biztos jövedelem lehetőségét. 

Hatékonyabb kommunikáció kell a fiatalok felé, hogy tudják, a jó szakmák biztos megélhetést 

jelentenek, a célcsoport eléréséhez egyik legalkalmasabb kommunikációs platform a közösségi 

média lehet. 

Cukrászat:  

Nem tudnak versenyképes fizetést adni, a területi különbségek jelentősek a bérszínvonalban. 

A magas járulékterhek kötik meg a munkáltatók kezét, nehéz kitermelni a munkavállalók bérét 

és járulékait, célra vezető lenne, ha a béremelés egy részét a járulékcsökkentéssel 

kompenzálnák. 

 

 

 

 



A műhelymunka során feltárt általános megállapítások: 

Hiányszakmák képzésére nem jelentkeznek, így vannak olyan szakmák, melyben évek óta nem 

sikerült képzést indítani (pl lakatos). A belső képzések a vállalkozásoknál tudnak segíteni a 

hiányzó szaktudás, kompetenciák áthidalásában, rövidtávú szemléletet meg kell változtatni, a 

jövőre kell tervezni, és befektetni a hosszabb távon megtérülő humán kapacitásokba. 

A Paktum egyik első eredménye, hogy a helyi médiában kapnak lehetőséget a cégek a 

bemutatkozásra, a vállalkozás és a szakma népszerűsítésére. 

Kezdeményezések:  

 Szakmák éjszakája, melynek célja, hogy a szakképzést és szakmát újrapozicionálja a 

közvéleményben, új típusú kommunikációval érje el azokat, akik számára ez a terület 

eddig idegen volt.) 

 Családi napok vállalkozásoknál: szervezett formában a pályaválasztó diákok 

családtagjaikkal tekintik meg a cégek tevékenységeit, kínálatát. 

 Városi ösztöndíj 

„Az éhezőnek nem kenyeret kell adni, hanem megtanítani hogy keresse meg a kenyérre 

valót”- résztvevői hozzászólás 

A résztvevők a moderátor segítségével az alábbi problémákat azonosították, illetve 

javaslatokat tették a térség munkaerőpiaci nehézségeivel kapcsolatban. 

Problémák Megoldási javaslatok 


