
    

 

Szekció összefoglaló 
 

Ernyőszervezeti feladatellátás 
 
Az ernyőszervezeti feladatellátásról szóló szekció során az alábbiak merültek fel: 
 

- Heves, Tolna, Baranya, Somogy képviselői vettek részt a szekcióülésen. 
- A megyei ernyőszervezeti feladatok közül a legjellemzőbb szolgáltatás a helyi paktumok 

szakmai támogatása a pályázat előkészítése, valamint a paktum szervezet felállítása és a 
paktum dokumentumok elkészítése során. 

- Pályaorientációs együttműködés alakult ki Heves megyében paktumok közötti közös 
munka eredményeként. 

- Fontos tisztázandó kérdés a megyei ernyőszervezeti szolgáltatás keretében a 
Kormányhivatalok és a konzorciumba bevont munkaerő-piaci szolgáltatók 
együttműködésének részletei (az NGM eljárásrendje erre nem tér ki, és nagyon eltérő 
megoldások alakulnak ki országosan, jelenleg több helyen nem érvényesül a szolgáltató 
partner munkájának hozzá adott értéke sem). 

 
A szekcióban az alábbi javaslatok fogalmazódtak meg az IH felé: 
 

- A projektzárási feltételként előírt minősítés megszerzésének alapján képező minimum 
sztenderdek tartalma kidolgozatlan, és nem ismertek a pontos elvárások, illetve az 
eljárásrend sem. Hamarosan zárás közeli állapotba kerülnek paktumok, szükséges ezt a 
hiányosságot gyorsan pótolni. 
 

- A megyei paktumok részéről igény mutatkozik szakmai, módszertani segítségnyújtásra, 
amely egy országos koordinációs projekt keretében megvalósíthatóvá válna (OFA-IFKA 
jelentkezett a feladatra, amit a paktumok üdvözölnek, mert jelenleg gazdátlannak érzik a 
programot). 

 
- A megyei paktumok kérik a 3 típusú indikátor fogalmának egyértelmű tisztázását. 

 
- A megyei paktum akadémiák működését jelentősen korlátozza néhány megyében, hogy 

a MÁK kizárólag a megyei paktum projekt szakmai megvalósítóinak képzését! tartja 
támogathatónak az adott akadémia keretében, holott a cél az lett volna, hogy a megyei 
paktum nyújtsa ezt a képzési szolgáltatást valamennyi hozzá kapcsolódó helyi paktum 
számára. 
 

- A paktum projekthez kapcsolódó projektekkel (pl. szoc. városrehab, EFOP nőközpont, 
GINOP 111, 515 stb.) tudatos együttműködést kell felépíteni. A paktumokat ebben a 
koordinációs munkában az IH az érintett minisztériumokkal, társ IH-kkal 



    

 

együttműködésben is támogassa a szinergiák érvényesülése és a párhuzamosságok miatti 
zavarok elkerülése érdekében. 
 

- Több alkalommal előfordult, hogy egyik megyében kiküldött állásfoglalástól ellentétesen 
járnak el egy másik megyében, illetve, hogy nem jutnak el mind a 18 megyéhez központi 
állásfoglalások. Esetleges, hogy melyik megvalósító mikor szerez tudomást fontos 
tényekről, vagy NGM-es főosztályvezetői értekezleti jegyzőkönyvek alapján zajlik a 
megvalósítás, ami program megvalósítási szempontból is aggályos. Javasoljuk, hogy az IH 
egységes hivatalos közleményeket adjon ki, amelyet publikáljon a Széchenyi 2020 
oldalon. 

 
 
        Hollósi Szabolcs 
                  ügyvezető igazgató 
                       BFH Európa Kft. 
 
 


