
   

 

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK AZ ORSZÁG EGÉSZ 
TERÜLETÉN 

 

A Paktum iroda  
által megkezdett 
paktumszervezeti 
egyeztetések, csakúgy, mint 
az Irányító Csoport által 
tervezett rendezvények és 
munkaprogram 
megvalósítása is meghiúsult 
a járványügyi intézkedések 
miatt. A 2020. március 16-
ával meghozott központi 
intézkedések miatt a 
rendezvények, valamint 
egyéb személyes jelenlétet 
igénylő fórumok, találkozók 
a tervezettől eltérően nem 
kerültek megtartásra. 
A járványügyi intézkedések, 
a karantén és a digitális 
oktatás bevezetésével az 
intézmények, irányító szervek 
és gazdasági szereplők 
számára sok esetben nem 
maradt más lehetőség, mint 
a telefonos, valamint 
elektronikus formában 
történő munkavégzésre 
átállás. A bizonytalanság 
miatt a munkavállalók sok 
esetben home office 
jelleggel folytatták 
tevékenységüket a 
zavartalan feladatellátás 
érdekében. 
A járványügyi korlátozások 
ellenére a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal 
foglalkoztatási osztályai 

folyamatos szolgáltatással 
álltak az érintettek 
rendelkezésére. A 
támogatások ügyintézése 
zavartalanul folyt, a 
támogatásba bevontak 
létszáma folyamatosan 
növekedett.  
A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület 
mentorai folyamatos 
munkavégzéssel, személyes 
kapcsolattartással 
igyekeztek a meglévő 
ügyfeleik mellett, a 
járványügyi korlátozások 
miatti munkahely 
megszűnésekkel érintett 
ügyfeleknek is segítséget 
nyújtani. 
 
A 2020. március hónapban 
kihirdetett veszélyhelyzet 
miatt elrendelt kijárási 
korlátozás továbbra is 
érvényben maradt április 
hónap folyamán is. Nem 
csak a konzorciumvezető 
szerepet betöltő Tiszakécske 
településen, de a 
paktumszervezet minden 
tagja és szervezete 
esetében is nehézségeket 
okoztak az intézkedések a 
tervezett célok 
megvalósításában. A 
vendéglátó egységek, 
turisztikai szolgáltatást nyújtó 

cégek, vállalkozások, 
gyártási folyamatokat végző 
cégek kényszerültek 
felfüggeszteni átmenetileg 
tevékenységüket. A 
szolgáltatók azonban 
megváltozott 
munkafolyamatok mellett 
igyekeztek a megszokott, 
zavartalan ellátást 
biztosítani. A gyermeket 
nevelő munkavállalók 
számára a digitális oktatás 
jelentette a legnagyobb 
kihívást a szükséges 
gyermekfelügyelet 
biztosítása miatt, amely sok 
esetben akadályozta a 
munkába járást. 
A pandémiás helyzet a 
gazdaság minden 
szereplőjét kihívás elé 
állította, amelynek 
tapasztalataira alapozva 
egy esetleges második 
hullám idején felkészülten, 
szervezetten nézhetünk 
szembe a nehézségekkel. 
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PAKTUM TEVÉKENYSÉG A VESZÉLYHELYZETI 

KORLÁTOZÁSOK ALATT 
A Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
foglalkoztatási osztályai 
által adható 
támogatások iránt kisebb 
igény mutatkozott április 
hónapban. Május elején 
mutatkozó gazdaság 
újraindítása a 
munkáltatók és 
munkavállalók számára is 
nagy kihívást jelentett. A 
támogatások iránti igény, 
a szolgáltatásba történő 
bevonások száma ismét 
növekvő tendenciát 
mutatott. Május 
hónapban a 
paktumszervezet 
területén 14 fővel 
emelkedett a TOP-5.1.2-
16-BK1-2017-00003 
programba bevont 
létszám adat, amely az 
eddigi számadatokat 
figyelembe véve összesen 
206 fő bevonását jelenti a 
program kezdete óta. 

A paktum projekt 
esetében, mint minden 
projektnél, lehetőség nyílt 
egy egyszeri, 3 hónapos, 
automatikus 
projekthosszabbításra, 
amellyel a Tiszakécskei és 
Kecskeméti Járási 
Paktumszervezet 
konzorciumi tagjai nem 
kívántak élni. Ezen döntés 
oka az volt, hogy a 
foglalkoztatási osztályok 
esetében a projekt 
tervezett 
indikátorszámainak 
megvalósítása a projekt 
hosszabbítása nélkül is 
teljesül. Ahogyan a 
foglalkoztatási osztályok 
által adható 
támogatások elbírálása, 
a szolgáltatás is 
zavartalanul folyt tovább 
a korlátozások ellenére is. 
A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület mentorai is 
folyamatosan 

biztosították mentori 
szolgáltatásukat. 
Valószínűsíthető volt a 
járványügyi korlátozások 
elején, hogy az 
álláskeresők, valamint a 
nehéz helyzetbe kerülők 
számának 
megnövekedésével lehet 
majd számolni az 
elkövetkező időszak alatt. 
A paktumszervezet 
munka- és 
rendezvényterveinek 
tekintetében továbbra 
sem történt előrelépés, 
mivel nincs információnk 
arról, mikor és milyen 
formában lesz lehetőség 
az elhalasztott, meg nem 
valósult rendezvények 
megtartására. A fenti 
dokumentumok 
aktualizálása jövőbeni 
feladat az Irányító 
Csoport számára. 
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SZEMÉLYI VÁLTOZÁS A MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT 

VEZETÉSÉBEN 
2020. június 1-je változást hozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
Dél-alföldi régiójának vezetésében. Az Egyesület tájékoztatta a konzorciumi 
tagokat arról, hogy a regionális ügyvezetői beosztást Rigóné Kiss Éva helyett a 
továbbiakban dr. Rigó Orsolya tölti be. A személyi változások ellenére a korábbi 
regionális ügyvezető azonban továbbra is segíti a Szeretetszolgálat 
tevékenységét, hiszen elnöki tanácsadó szerepet tölt majd be az Egyesületnél. 
 
 

 


