
   

 

 

FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM TEVÉKENYSÉGE A MÁSODIK 

HULLÁM KORLÁTOZÁSAI ALATT  

A Tiszakécskei és 

Kecskeméti Járási paktum-

szervezet akció és 

rendezvénytervét, munka-

programját is erősen 

befolyásolták a pandémiás 

időszak második hulláma 

kapcsán hozott korlátozó 

intézkedések. Természetesen 

mindemellett (alkalmazkodva 

a helyzethez) a konzorciumi 

tagok folytatták a paktum 

stratégiája szerinti 

foglalkoztatási célú 

programok megvalósítását. 

 A Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Foglalkozta-

tási, Munkaügyi és Munka-

védelmi Főosztály Munkaerő-

piaci Osztályának jelentése 

szerint a programba bevont 

létszám a június 30-ai 

adatokhoz viszonyítva további 

fejlődést mutat, a projektbe 

további 25 fő sikeres 

bevonása történt. A 

támogatások ügyintézése 

zavartalanul folyt, a 

Kormányhivatal foglalkozta-

tási osztályai folyamatos 

szolgáltatással álltak az 

érintettek rendelkezésére, a 

hivatalokra vonatkozó 

egészségügyi szabályok 

szigorú betartásával. 

 A Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület 

mentorszolgáltatása terén is 

számos új kihívást és 

tapasztalatot hoztak a 

fennálló járványügyi helyzet 

nyomán bevezetett régi/új 

intézkedések. A tapasztalatok 

alapján a projekt 

célcsoportjának munkaerő-

piaci hátrányos helyzetét 

tovább fokozta a pandémiás 

időszak alatt jellemző 

gazdasági helyzet. A 

mentorok bekapcsolódtak a 

veszélyhelyzettel összefüggő 

karitatív tevékenységekbe is.  

 A korlátozások alatt is 

elmondható, hogy a 

szolgáltatásokat nyújtó 

mentorok szoros együtt-

működésben dolgoztak a 

Foglalkoztatási Osztály 

munkatársaival, valamint a 

paktum területen karitatív 

tevékenységet végző 

szolgáltatók ügyintézőivel, civil 

szervezetekkel, család-

segítőkkel, tanyagondnoki 

szolgálattal. Munkájukat 

természetesen a mentorok is a 

koronavírus járvánnyal 

összefüggésben meghozott 

előírások szigorú betartása 

mellett végezték. 

 A szervezetek közötti 

kapcsolattartás formájánál 

(ahol lehetőség adódott rá) 

előtérbe került a digitális 

egyeztetés. 

 A projekt 2020. év második 

félévi tevékenységéhez 

kapcsolódó 7. mérföldkő 

műszaki-szakmai eredményei 

teljesültek, a kapcsolódó 

szakmai beszámolók és 

közbenső indikátor monitoring 

mutatók, valamint közbenső 

monitoring jelentések a 

konzorciumi tagok által 

megküldött szakmai 

beszámolókkal összhangban 

feltöltésre és benyújtásra 

kerültek az elektronikus 

pályázatkezelő felületen.
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 LEHETŐSÉGEK A JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK ALATT 
Magyarország Kormánya az 

ország egész területére 

ismételten veszélyhelyzetet 

hirdetett ki 2020. november 

4-étől, mivel ősszel 

drasztikusan nőni kezdett a 

fertőzöttek száma, ami 

indokolta az újabb 

intézkedések bevezetését. A 

koronavírus világjárvány 

jelenléte jelentős terhet rótt 

mind a munkaadókra, mind 

a munkavállalókra, valamint 

a munkaviszonnyal nem 

rendelkező lakosokra. 

 Mivel a foglalkoztatási 

paktum célcsoportja több-

ségében a veszélyeztetett 

rétegből kerül ki, ezért a 

Paktumszervezet tevékeny-

sége, a célcsoport 

munkához való segítése, 

támogatása, a többi 

kormányzati és uniós 

támogatással egyetemben 

kiemelt jelentőséggel bír.  

 Kutatási jelentések szerint a 

munkaadók tekintetében az 

emberi erőforrásokat érintő 

(HR) intézkedések közül 

legtöbben az utánpótlási 

és/vagy helyettesítési tervek 

kidolgozására, az atipikus 

(pl.: home office, rész- vagy 

osztott munkaidős) foglalkoz-

tatásra, valamint a hatályos 

egészségvédelmi előírások-

nak való megfelelésre 

helyezték a hangsúlyt. 

Emellett az igénybe vett 

kormányzati támogatási 

formák közül legtöbben a 

bértámogatás és a 

hitelmoratórium lehető-

ségével éltek, vagyis erről az 

oldalról is megerősíthető a 

foglalkoztatási paktum 

támogatási rendszerének 

hasznossága jelen 

helyzetben is. 

 

SIKERES MUNKÁLTATÓI FEJLESZTÉS A PAKTUM TERÜLETEN 

A tiszakécskei székhelyű 

Fejedelmi Pékség 2020. 

május 2-án nyitotta meg 

drive-in jellegű szaküzletét. 

Ez a pandémiás időszak 

közepén sajátos helyzetet 

teremtett, ám két év 

előkészítő munka után a 

helyzet okozta kieső 

bevételek mellett a nyitás 

halasztása nem volt 

járható út. Igazodva az 

aktuális korlátozásokhoz 

az ünnepélyes megnyitót 

nem tudták a tervezett 

módon megtartani, 

valamint a helyben 

történő fogyasztást sem 

engedélyezhették, 

ugyanakkor az autós-

ablakos kiszolgálás 

minimális kontakttal járó 

és nem utolsó sorban 

idősáv nélküli vásárlást tett 

lehetővé, így várakozáson 

felüli volt a vásárlói 

fogadtatás. 

 A legszigorúbb higiéniai 

előírásokat alkalmazza a 

pékség, hiszen nem csak a 

vásárlóiért, hanem közel 

100 dolgozó egészségéért 

is felelősséggel tartozik.  

 Mint munkáltató jó 

kapcsolatot ápol a 

Foglalkoztatási Osztállyal, 

és számos esetben 

regisztrált és 

támogatott/támogatható 

munkaerőt sikerült a 

cégnek alkalmaznia a 

bővítései, fejlesztései 

során. A jövőben 

betöltendő álláshelyek 

feltöltésénél is igyekeznek 

a jó gyakorlatot követni. 

A Tiszakécskei és 

Kecskeméti Járási 

Paktumszervezet tagja-

ként a legtöbb releváns 

rendezvényen részt vett, 

sőt, mint előadó vagy 

kiállító, aktív szerepet is 

vállalt a cég. Sajnos a 

rendezvény-korlátozás 

idején nem volt erre 

lehetőség, de a Fejedelmi 

Pékség továbbra is nyitott 

új információkat, 

tapasztalatokat szerezni, 

valamint jó gyakorlatokat 

megosztani.

 

Felelős szerkesztő:  Sotus Róbert 

Paktum Iroda vezető 

Paktum Iroda:  6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 2. 

e-mail:  sotus.robert@tiszakecske.hu 

tel.: 06-76-542-030 


