
    

 

Szekció összefoglaló 

Képzések a Paktum projektben 

A téma megtárgyalásában részt vettek több megyét is érintően a Paktumok megvalósítói, ezen 

kívül képző cégek képviselői, a Pécsi Szakképzési Centrum és Közlekedési Központ vezetői, 

valamint helyi önkormányzati vezető.  

- Alapvető problémaként jelentkezett, hogy a képzésekből önhibájukból lemorzsolódók 

költsége ne a Kormányhivatal költségvetését terhelje. Ezt más projektekhez 

hasonlóan (pl GINOP) állami garanciavállalással lehessen itt is megoldani. Többek között 

ez az oka annak, hogy a képzések nagyobb számú indítása még nem történt meg. 

Amennyiben ez nem változik, félő, hogy az erre szánt összeg a projekt végén 

felhasználatlanul marad, és visszafizetésre kerülhet. 

- Egyértelművé vált az eddigi végrehajtás során, hogy az OKJ-s képzésekkel szemben a 

hátrányos helyzetű célcsoport képességeinek is jobban megfelelő betanító képzésekre 

van nagyobb igény a munkaadóknál. Ezért már több megyében is elindult különböző 

betanító képzési tematikák kidolgozása. Miután azonban a Paktumoknak jelenleg nincs 

szakmai koordinációja, így ez a képzései fejlesztések területén is hiányzik. 

Sajnálatos lenne, ha a megyék párhuzamosan dolgoznának, vennék igénybe az 

erőforrásokat, hiszen a hasonló tartalmú fejlesztések elutasításra kerülhetnek az 

engedélyeztetés során. Felvetődött, hogy a betanító képzések engedélyeztetésénél a 

megyék közötti összehangolás mellett az engedélyeket kiadó Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamarával is érdemes lenne egyeztetést kezdeni a tartalmi elvárásokat illetően. 

- A célcsoport reintegrációja miatt került előtérbe a szakmai betanító képzéseket 

megelőző „mentális” felkészítés szükségessége, mely túlmutat a Kormányhivataloknál 

által jelenleg is folyó 3-5 napos képzéseken. Az általános mentális felkészítés mellett olyan 

területeken is segíteni kell a célcsoport tagjait, mint kommunikáció, a munkavállalással 

kapcsolatos jogi ismeretek, továbbá az analfabéták alkalmazhatóságának külön 

nehézsége is felmerült. Ez a felkészítés nem csak a munkába állás sikerességét segítené, 

de várhatóan növelné a munkában tartás esélyét is. Fontos lenne, hogy a betanító 

képzéseknél a gyakorlati rész legalább felét már cégeknél végezhessék a „tanulók”, 

segítve ezzel a várható beilleszkedést is. 

Fontos kérdés a képzésbe kerülők képesség szerinti előszűrése a Kormányhivatalok által, 

mely erősítené a képzést elvégzők további helytállását, alkalmazását. 
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