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Vezetői összefoglaló
Debrecen Megyei Jogú Város jelen foglalkoztatási fókuszú helyzetfeltárása Debrecen foglalkoztatási stratégiai
dokumentumának, valamint a foglalkoztatási Paktumhoz kapcsolódó akciótervének megalapozására szolgál.
A helyzetfeltárás részletesen áttekintette a helyi munkaerőpiaci kihívásokat és problémákat szekunder és primer
adatelemzési eszközökkel:
-

az elérhető helyi és országos adatok, illetve releváns dokumentumok elemzésével;

-

a helyi és országos foglalkoztatáspolitikai és munkaerőpiaci szereplők körében végzett interjúkkal;

-

a debreceni lakosság körében végzett közvélemény-kutatással (300 fő);

-

a helyi munkaadók körében végzett telefonos felméréssel (51 vállalat); valamint

-

a

foglalkoztatási

Paktum

együttműködő

tagjainak,

valamint

kiemelt

helyi

szervezeteknek

és

munkaadóknak a részvételével megrendezett workshop-sorozattal.
A helyzetfeltárás emellett komplex eszköztárral körüljárta a hazai és nemzetközi foglalkoztatási együttműködések
tapasztalatát, köztük
-

felmérte a hazai foglalkoztatási együttműködésekhez kötődő tapasztalatokat dokumentumelemzéssel és
3 korábbi, sikeres paktum együttműködés elemzésével;

-

nemzetközi esettanulmány készült 3 ország 6 városában, melyek forrásai a meghatározó helyi
munkaerőpiaci szereplőkkel készített interjúk; valamint

-

további 5 külföldi foglalkoztatási együttműködés került dokumentumelemzésen, illetve a releváns
paktumfelelősökkel történő kapcsolatfelvételen keresztül vizsgálatra és bemutatásra.

A helyzetfeltárás az alábbi kiemelt megállapításokat fogalmazta meg.
Elemzési terület

Kiemelt megállapítások
-

A munkavállalók
szempontjából
megfogalmazott
kiemelt
megállapítások

-

-

A debreceni lakosság szerkezetében öregedik, a fiatal lakosság mind számában,
mind arányában hosszú távon csökkenő trendet mutat.
Debrecenből többen vándorolnak el, mint ahányan érkeznek; ezzel együtt a
nemzetközi vándorlás pozitív trendet mutat, azaz többen érkeznek külföldről,
mint ahányan külföldre vándorolnak.
Jelentős inaktív csoport él Debrecenben (pl. 1200 fő 30-50 év közötti nyugdíjas),
akiknek az aktivitása a munkaerőpiaci kezdeményezések egyik fő feladata.
A regisztrált álláskeresők száma csökkent, de köztük a tartós munkanélküliek
aránya nőtt, ami a regisztráltak munkaerőpiaci visszavezetésének egyre erősödő
nehézségeit vetíti előre.
Az atipikus foglalkoztatási formákban dolgozók köre alacsony, bővítésükre
érezhető lakossági igény.
A nők munkaerőpiaci aktivitásának növelése – az atipikus foglalkoztatási formák
ösztönzésével együtt – kiemelt figyelmet igényel; ugyanakkor fontos komplex
megközelítést alkalmazni, tekintettel arra például, hogy a bölcsődei kapacitások
jelenleg szűkösek Debrecenben.
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Elemzési terület

Kiemelt megállapítások
-

-

-

Az alapfokú képzések szerepét fel kell értékelni a munkaerőpiaci törekvésekben.

-

A foglalkoztatás bővítéséhez elengedhetetlenül szükséges a képzett munkaerő
potenciál és kapacitás a debreceni foglalkoztatási környezet jövőjében.
A termelő vállalatok egyöntetűen munkaerőhiányt tapasztalnak a szakmunkások
és a betanított munkások terén, ezért e csoportok utánpótlásának biztosítása
kulcsfontosságú. Rövid távon országon belüli és határon túli lakosok
bevonzásával, közép és hosszútávon pedig a szakképzés rendszerének
népszerűsítése és minőségi javítása adhat választ a problémára.
Ha a betöltetlen álláshelyek mellett figyelembe vesszük a vállalkozások által
jelzett, fluktuáció által leginkább érintett szakmákat is, azt látjuk, hogy a
„hiányszakmák” szerteágazóan tetten érhetőek.
A vállalkozások emellett az alábbi fő kihívásokkal szembesülnek a munkaerő
vonatkozásában:
o a
potenciálisan
elérhető
munkavállalók
motivációja,
és
„munkavállalási hajlandósága”;
o a munkavállalók meglévő készségei (pl. szövegértés, gépkezelés,
nyelvtudás, informatikai alapismeretek, egyéb kompetenciák);
o nyitottság a „szakmaváltásra”, és az új típusú ismeretek
megszerzésére.
A debreceni vállalkozások teljes körű munkaerőpiaci igényeit csak komplex és
átfogó módszertani felméréssel lehet meghatározni.
A gyorsmértékű technológiai és ipari fejlődés nehéz helyzetbe hozza az oktatási
rendszert és a vállalatokat. A munkáltatók rugalmas reagálását a gyakorlatorientált oktatás, a vállalatok és a képző intézmények szoros kapcsolata
támogathatja.
A vállalatoknál jelentkező munkavállalói sztereotípiák leküzdése érdekében,
valamint az atipikus foglalkoztatás elterjesztéséhez szemléletformáló akciókra
van szükség.
A Debrecenben jelenleg folyamatban lévő és a jövőbeli potenciális nagyvállalati
beruházásokhoz rövid és középtávon főként fizikai munkaerőre lesz szükség.

-

-

A munkaadók
szempontjából
megfogalmazott
kiemelt
megállapítások
-

-

-

-

A hazai
foglalkoztatási
együttműködések
kiemelt
tapasztalatai

Az árszínvonal összehasonlító vizsgálata során látható, hogy Debrecenben az
ingatlanárak érdemben magasabbak, mint a többi kelet-magyarországi
városban, de még mindig kedvezőbbek, mint Budapesten vagy Győrben.
Az egyetem kulcsszerepet tölt be a debreceni munkaerőpiacon; a vállalatokkal
történő együttműködés további bővítése jelentős eredményeket érhet el.

-

-

-

Biztosítani kell a munkaerőpiaci programokba a képző szervezetek bevonását és
közreműködését, akik rugalmasan és gyorsan tudnak reagálni a munkaadók
képzési igényeire.
A munkaerőpiaci szereplők közösen határozzanak meg a helyi problémákra
választ adó megoldásokat, akár innovatív, új módszerek alkalmazásával.
A tapasztalatok szerint azok a foglalkoztatási együttműködések az
eredményesebbek, amelyek kevesebb, jól meghatározott tevékenységre
koncentrálták az erőforrásaikat.
Mind a forrást, mind a szakértelmet és kapacitást biztosítani kell az igények, a
kereslet-kínálat feltérképezésére, majd a szakmai munka folyamatos
nyomonkövetésére felmérésekkel, kérdőívezésekkel, annak érdekében, hogy a
fejlesztés tervszerű, hatékony és hatásos legyen, ne pedig egymást követő ad
hoc beavatkozások sorából álljon.
A foglalkoztatási együttműködések egyik fontos és állandó szolgáltatása az
információk
átadása,
tudásmegosztás;
a
rendszeres
és
tartalmas
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Elemzési terület

Kiemelt megállapítások

-

-

-

-

A nemzetközi
foglalkoztatási
együttműködések
kiemelt
tapasztalatai

-

-

-

kommunikációval a bevont felek érzik, hogy szolgáltatást kapnak, hasznos
információkhoz jutnak.
A foglalkoztatási együttműködések fenntarthatóságának és az elérhető
támogatásokon túlmutató finanszírozási igények megteremtésének kulcsszerepe
van; ha nem biztosított a széles körű finanszírozás, az együttműködés könnyen
elsorvad.
A foglalkoztatási együttműködések területi kiterjedése rendszerint regionális,
rendszeresen szem előtt tartják a városi együttműködésen túl a megyei és a
regionális partnerséget, a szinergiára való törekvést.
Az együttműködések nem elszigetelt „stratégiai központok”, hanem nagyobb
szervezeti egységek részei, integrálva a városi és helyi foglalkoztatási szervekbe;
az integráció elősegíti a paktumok hosszabb távú fennmaradását, illetve szükség
szerinti átalakulását is.
Adott
esetben
teljesítménymenedzsment
modelleket
alkalmaznak
az
együttműködések, ahol konkrétan meghatározzák a célokat, inputokat,
outputokat és hatásokat, valamint ezekhez számszerűsíthető indikátorokat
rendelnek.
Az együttműködések továbbtekintenek a rövidtávú foglalkoztatási célok
elérésénél és törekszenek a térség más területeken való fejlesztésére is, például
K+F tevékenységekre való fókusz vagy a befektetői környezet, a
munkakörnyezet fejlesztésére (például szabályozási kérdések egyeztetésével,
illetve a munkahelyi környezet vonzóvá tételével).
A képzési és továbbképzési programokon túl sikeresnek bizonyultak azok a
programok, ahol stratégiai célok is párosultak a foglalkoztatási célokkal, így a
lakhatás támogatását is célzó programok.
Számos példa található a vegyes finanszírozású projektek megvalósítására,
amivel az európai uniós források megszűnése után is fennmarad a lehetőség az
együttműködés folytatásra. Ez egyrészt jelentheti a helyi és regionális szereplők
bevonását a finanszírozásába, másrészt az európai uniós finanszírozáson túli,
nemzetközi források bevonását.
A megkeresett nemzetközi városok jellemzően érdeklődéssel fogadták a
Debrecenben kialakuló paktum együttműködés hírét, és nyitottnak mutatkoztak
a közvetlen tapasztalatcserére, jövőbeni együttműködésre. Ezért javasolt, hogy
a Debreceni Foglalkoztatási Paktum a külső megjelenésére is fordítson energiát,
többek között az elindított projektekről készüljön angol nyelvű összefoglaló és
legyen online elérhető adatszolgáltatás, az archív anyagok elérhetőségével
együtt.
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Bevezetés
Háttér
Jelen helyzetfeltáró dokumentum a „Munkaerő-piaci együttműködés kialakítása és megvalósítása Debrecenben”
című, TOP-6.8.2-15-DE1-2016-00001 európai uniós forrásból finanszírozott projekt – a Debrecen Foglalkoztatási
Paktum projekt – keretén belül került kidolgozásra. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyzetfeltáró
elemzés elvégzésének feladatával az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.-t bízta
meg, aki egy nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztotta a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.t, hogy támogassa e munkájában.
A Debrecen város munkaerőpiaci helyzetének komplex vizsgálata a Debreceni Foglalkoztatási Stratégia
kialakítását, valamint a Paktum projekt magas szintű akcióit meghatározó akcióterv kidolgozását alapozta meg.
A munka során számos módszertani eszköz alkalmazására került sor, melyeket az alábbi ábra szemléletet:
1. Ábra: A helyzetfeltárás elkészítésének módszertana
Helyi adatok
elemzése

Hazai
dokumentumelemzés

Nemzetközi
dokumentumelemzés

Helyi / hazai
interjúk

Nemzetközi
interjúk

Helyi
kérdőívezés

1. workshop:
helyzetfeltárás

2. workshop:
stratégiai
irányok

3. workshop:
előzetes
eredmények

Helyzetfeltárás

Stratégia

Akcióterv

Forrás: Deloitte szerkesztés
Debrecen munkaerőpiaci kínálatának felmérését primer és szekunder adatgyűjtés és -elemzés alapozza meg,
amelyet a helyi és országos döntéshozókkal, valamint a helyi foglalkoztatáshoz és oktatáshoz kötődő szervezetek
képviselőivel folytatott interjúk, külföldi városok foglalkoztatáspolitikai szereplőivel folytatott interjúk, továbbá a
helyi lakosok és vállalkozások körében végzett felmérés egészít ki. A folyamatot emellett egy workshopsorozat is
támogatta, ahol a Paktum Együttműködő Partnerei mellett a helyi gazdaság vállalati és civil képviselői nagy
számban vettek részt.
A helyzetfeltáró dokumentum felépítése
Jelen dokumentumban debreceni munkaerőpiac helyzetfeltárása négy részre tagolódik.
•

Egyrészt átfogó vizsgálatot ad a munkaerőpiac kínálati illetve keresleti oldaláról, amelyek alapján a
Debrecen Paktum megvalósítását elősegítő üzeneteket fogalmaz meg (1. és 2. fejezetek).

•

Ezt követően áttekinti Debrecen város célrendszerét, valamint hazai és nemzetközi példákat elemez, hogy
a foglalkoztatási stratégia és a Paktum jövőbeni működése megalapozott és hatékony legyen (3. és 4.
fejezetek).
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A munkaerőpiaci kínálat elemzésekor a rendelkezésre álló, korábban helyben összegyűjtött adatok, valamint a
nyilvánosan elérhető országos adatok (ld. KSH, NFSZ) szolgáltak alapként, melyeket egy Debrecen és
vonzáskörzetében élő 300 fő körében elvégzett lakossági kérdőíves felmérés 1 eredményei egészítenek ki. Az
elemzést emellett kiegészítette és alátámasztotta több mint 10, helyi döntéshozókkal (városi önkormányzat,
megyei önkormányzat, gazdaságfejlesztő), foglalkoztatáshoz kötődő szervezetekkel (kormányhivatal, OFA,
kamarák, hátrányos helyzetűek foglalkoztatásával foglalkozó civil szervezetek), valamint oktatási szervezetekkel
(középiskolák és szakiskolák, felnőttképzések) folytatott interjú2. (1. fejezet.)
A helyzetfeltárás következő lépése a debreceni munkaerőpiaci kereslet felmérése, ami a debreceni vállalkozások
elemzésén keresztül különösen a gazdaságszerkezet és a foglalkoztatási igények vizsgálatára fókuszált. Az
adatgyűjtést és elemzést a korábbi gyűjtések eredményeként rendelkezésre álló

gazdaságszerkezeti,

befektetésösztönzési és vállalkozásfejlesztési adatok, illetve rendelkezésre álló vállalati igények alapozzák meg
(ld. Opten, belső felmérések). Emellett a kereslet felmérését kiegészíti egy Debrecenben székhellyel rendelkező,
51 társas vállalkozás körében elvégzett kérdőíves felmérés3, továbbá helyi vállalatokkal és toborzó irodákkal,
valamint munkaerő-közvetítő vállalatokkal készített interjúk. Mindennek kiegészítésére a város számára
meghatározó gazdasági jelentőséggel bíró ágazatokra vonatkozóan hazai és nemzetközi kitekintés segítségével
elemzésre kerültek a várható munkaerőpiaci tendenciák, trendek. (2. fejezet.)
A munkaerőpiaci helyzet elemzését az eddig elindított és a már futó hazai és helyi munkaerőpiaci programok
feltárása és tapasztalataik összegzése követi, amely dokumentumelemzésre, ezen belül az ITS dokumentumainak
elemzésén alapszik. A fejezet bemutat három hazai munkaerőpiaci beavatkozást, melyek feltárását egy-egy
releváns helyi szereplővel készített interjú segítette4. (3. fejezet.)
A város szempontjából releváns külföldi munkaerőpiaci együttműködések és programok tapasztalatainak
felmérése során nemzetközi esettanulmány készült 3 ország 6 városában, melyek forrásai a meghatározó helyi
munkaerőpiaci szereplőkkel készített interjúk (Lengyelország: Lodz, Lublin és Torun; Ausztria: Graz és Salzburg;
Hollandia: Utrecht). A felmérés keretében további 5 külföldi paktum és foglalkoztatási együttműködés került
dokumentumelemzésen, illetve a releváns paktumfelelősökkel történő kapcsolatfelvételen keresztül vizsgálatra
és bemutatásra (Graz, Ausztria; Kolozsvár, Románia; Ostrava, Csehország; Bydgoszcz, Lengyelország; Kassa,
Szlovákia). (4. fejezet.)

18-62 év közötti férfiak és nők körében végzett felmérés során a nem és életkor szerinti reprezentativitás biztosításra
került; a nem, az életkor, valamint az iskolai végzettség szerinti esetleges eltérések megfelelő súlyozásával került biztosításra
az adatok megbízhatósága
2
Az interjúalanyok végső listája a mellékletben található
3
Ahol a válaszadók a vállalkozás felsővezetői, illetve HR-kérdésekkel foglalkozó vezetői; a vállalatok kiválasztására a
debreceni vállalkozások méret szerinti eloszlásának figyelembe vételével került sor, felülsúlyozva a kis- és középvállalatokat
4
A hazai paktumtapasztalatok kapcsán vizsgált együttműködések: Gödöllő, REKORD-hálózat – Szombathely, Zalaszentgrót
1
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1. Munkaerőpiaci kínálat
A munkaerőpiac vizsgálata a kínálat feltárásával indul. A helyi lakosság helyzetének részletes bemutatását az
oktatás-képzés helyi rendszerének és jellemzőinek leírása követi. A vizsgálat eredményei alapján üzeneteket
fogalmaz meg a Debrecen Foglalkoztatási Paktum számára.

1.1 Lakossági helyzetfeltárás
A munkaerőpiaci kínálat vizsgálatának első pontja a lakossági helyzetfeltárás, mely kitér a demográfiai helyzet
elemzésére, a háztartások helyzetének feltárására, a helyi közlekedési helyzet feltárására, valamint a lakhatási
helyzetre és a releváns humán infrastruktúra elemeire.

1.1.1 Demográfiai helyzet
A demográfiai helyzet elsősorban az állandó lakosság számosságában
megfigyelhető trendeket vizsgálja, külön kitér a nemek és korcsoportok
szerinti részarányokra, továbbá a lakosság változásának természetes
fogyással, valamint belföldi és nemzetközi vándorlási különbözettel

2. ábra: Az állandó lakosság számának
alakulása 2015-ben

Debrecen

HajdúBihar

történő magyarázatára.
A 2015-ös év végén a KEKKH adatai alapján az állandó népesség száma
Debrecenben 203 ezer fő volt, amely Hajdú-Bihar megye lakosságának

ÉszakAlföld

9 830 ezer

közel 40%-át (38,0%); a régió lakosságának 13,8%-át, Magyarország
teljes lakosságnak pedig 2,1%-át tette ki.

Magyarország
Forrás: KSH
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3. ábra: A lakónépesség számának alakulása 2000-2015 között (2000=100%)

101%
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Magyarország

Észak-Alföld

Hajdú-Bihar Megye

Debrecen

Forrás: KSH
A 2000-2015 közötti időszakban megfigyelhető, hogy a lakónépesség5 számának alakulása egy folyamatosan
csökkenő trendet követ (a fenti ábra az adott év lakosságszámát 2000-hez viszonyítva mutatja, ahol a 2000-es
lakosság jelenti a 100%-ot). A vizsgált időszak alatt Magyarországon 3,6%-kal csökkent a lakónépesség létszáma
9,83 millió főre. Az Észak-alföldi régió lakossága az országos átlaghoz képest jóval nagyobb mértékben, 5,7%kal esett vissza, melyhez képest Hajdú-Bihar megyében enyhébb mértékben csökkent a lakosság létszáma, 3,3%kal: a lakosság összlétszáma 553 ezer főről 535 ezer főre csökkent.
Debrecenben mindezzel összevetve a lakosság létszáma kevésbé változott, 15 év alatt összesen 2,2%-kal
csökkent. A 2005-2011-es időszakban végig folyamatosan emelkedő tendencia volt tapasztalható, ezen időszak
alatt közel 2%-kal bővült a lakosság száma, mely 2010-ben 391 fővel meghaladta a 2000. év végi létszámot.
2010 után azonban ismét esni kezdett a lakosság létszáma, és 2015-ig 2,4%-kal csökkent. Megfigyelhető
továbbá, hogy a 2006-ig a megyei átlagnál nagyobb mértékben csökkent a lakosság, azonban 2006 után ez a
trend megfordult és 2015-ig átlagosan 0,6 százalékponttal volt alacsonyabb a csökkenés, mint Hajdú-Bihar
megyében.

Debrecen lakosságmegtartó képessége megelőzi mind a megyéét, a régióét, valamint az országét.

5

Az adott év december 31-ei lakónépesség száma.
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4. ábra: Az állandó lakosság számának nemenkénti megoszlása (2015)

Magyarország

5 141 966
52,3%

Férfi

Hajdú-Bihar megye

4 688 519
47,7%

256 955
48,0%

278 019
52,0%

Nő

Debrecen

Férfi

94 739
46,7%

108 320
53,3%

Férfi

Nő

Nő

Forrás: KSH
A népesség nemek szerinti összetételét vizsgálva megállapítható, hogy az országban a nők részaránya 10%-kal,
megközelítőleg 454 ezer fővel meghaladja a férfiakét. Debrecenben azonban 2015 végén több mint 108 ezer nő
és 94 ezer férfi élt, ami mind a megyei, mind az országos átlagnál magasabb, 14,1%-os különbséget jelent.
5. ábra: A férfiak és nők megoszlása az állandó lakosságon belül korcsoportonként Debrecenben (2015)
Nők

Férfiak
65+ éves

22 106
8 387
16 379

40-49 éves

16 463

30-39 éves

11 836
15 938
16 614

20-29 éves

13 189
4 601

15-19 éves

13 212
4 776

0-14 éves

13 585
20 000

6 453

50-59 éves

13 769

30 000

60-64 éves

13 192

10 000

14 254
10 000

20 000

30 000

Forrás: KSH

A nemek korcsoportonkénti megoszlását tekintve megállapítható, hogy míg a 40 év alattiak körében viszonylag
kiegyenlített a nemek aránya, a 40 éven felettiek esetében a nők részaránya érdemben magasabb (27,9%-kal).
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6. ábra: Az állandó lakosság számának alakulása Debrecenben 2000-2015 között korcsoportonként

200 000

36 904
50 138

150 000

100 000

130 144
121 268

50 000
7 734

5 509

34 066

27 839

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0-14 év

15-17 év

18-59 év

60-X év

Forrás: KSH
Az állandó lakosság korcsoportok szerinti megoszlásának vizsgálatakor a 0-14 év közötti lakosok számánál egy
folyamatosan csökkenő tendencia figyelhető meg: A vizsgált 2000-2015-ös időszakban 19,3%-kal csökkent az
ebbe a korcsoportba tartozó lakosság létszáma, 34 ezerről 28 ezerre. A következő 3-5 évben potenciálisan a
munkaerőpiacra lépő, 15-17 év közötti lakosságnál is az előző korcsoport csökkenő trendje tapasztalható, ám
annál még hangsúlyosabb mértékben: a vizsgált időszakban 28,8% volt a visszaesés mértéke, 7 734 főről 5 509
főre. A munkaképes korú, 18-59 év közötti lakosság létszáma a vizsgált időszakban 6,8%-kal csökkent, mely a
következő években a fiatalabb korosztályok létszámának csökkenő tendenciája miatt várhatóan tovább fog esni.
Egyedül az idősebb, 60 év fölötti korosztály tekintetében figyelhető meg bővülés a vizsgált időszakban, 37 ezerről
50 ezerre nőtt az ebbe a korcsoportba tartozó lakosok száma, ami 35,9%-nak felel meg.
2015-ban a lakosságból a 0-14 éves korosztály részaránya a 2000-es évhez képest 2,8 százalékponttal, a 15-17
éves korosztály részaránya 1,0 százalékponttal, a 18-59 éves korosztály részaránya 3,1 százalékponttal esett
vissza, a 60 évnél idősebb korosztály részaránya 6,8 százalékponttal bővült a teljes debreceni lakosság
tekintetében.

A fiatal lakosság mind számában, mind arányában hosszú távon csökkenő trendet mutat.
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7. ábra: Eltartottsági ráta 2001-2015 között
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Forrás: KSH
A demográfiai helyzet elemzésekor a népesség korcsoportok szerinti megoszlásánál a 60 évnél idősebb korcsoport
részaránya a 2000-2015 közötti időszakban több, mint 35%-kal növekedett. Az eltartottsági ráta6 azonban ezen
túlmutatóan, a 0-14 év közötti és a 65 év fölötti lakosság részarányát vizsgálja: A 2015-ös évben Debrecenben
összesen 63 ezer fő tartozott ebbe a két csoportba, és összesen 141 ezer fő tartozott a 15-64 év közötti
korcsoportba, így az eltartottsági ráta 44,6%-ot tett ki, amely a 2007-es értékhez képest 4,9 százalékpontos
növekedésnek felel meg.
Debrecenhez hasonlóan Hajdú-Bihar megyében is nőtt az eltartottsági ráta: 2007 és 2015 között 2,2%-kal. 2015ben 171 ezer fő tartozott a 0-14 év közötti és a 65 év fölötti lakosságba, továbbá 377 ezer fő tartozott a 15-64
év közötti korcsoportba. Az állandó népesség korcsoportok szerinti megoszlásánál tapasztalható trendek miatt az
eltartottsági ráta további növekedése várható.

Eltartottsági ráta: a gyermek- (0–14 éves) és az idős (65 éves és fölötti) népesség a 15–64 éves népesség százalékában.
Forrás: KSH
6
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8. ábra: A lakosság változása Debrecenben 2012-2015 között
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Forrás: KSH
A Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében tapasztalható, korábban már megfigyelt csökkenő tendencia
részletesebb elemzéséhez a belföldi7 és nemzetközi vándorlási különbözet8, valamint a természetes fogyás és
szaporodás9 adatait szükséges megvizsgálni. 2012-ben Debrecen lakossága 743 fővel csökkent: ebből 294 fő az
élveszületések és a halálozások számának különbségéből adódóan, további 1 009 fővel csökkent a belföldi
vándorlási különbözet miatt (tehát 1 009 fővel többen hagyták el Debrecent, mint ahányan ideköltöztek); ami
némileg ellensúlyozta ezt a változást, az a nemzetközi vándorlás különbözete: 560 fővel több külföldi érkezett,
mint ahányan külföldre mentek.
Hasonló tendencia figyelhető meg az azt követő években is, így 2015-ben 242 fővel csökkent a lakosság létszáma
a természetes fogyás révén, 476 fővel többen hagyták el Hajdú-Bihar megyét, mint ahányan ideköltöztek, és 271
fővel többen érkeztek külföldről, mint ahányan hivatalosan másik országba költöztek.
Megfigyelhető, hogy átlagosan többen hagyják el Debrecent, mint ahányan ide érkeznek: míg 2012-ben a teljes
(belföldi és nemzetközi) vándorlási különbözet 449 fő volt, addig 2015-re ez az érték 205 fő volt.
Az országos trendeknek megfelelően a belföldi elvándorlás egyik jellemző célállomása a főváros. 2015-ben 1173al többen vándoroltak el Hajdú-Bihar megyéből Budapestre, mint ahányan Budapestről a megyébe érkeztek.10 A
jelenség különösen érinti a magasan képzett munkavállalókat, illetve a továbbtanulni szándékozó érettségizett
diákokat, akik budapesti egyetemen folytatják tanulmányaikat. Ugyanakkor több debreceni vállalat is arról
számolt be, hogy a folyamat fordított irányban is gyakori. Vezetői munkakörökbe az ország bármely részéről, így

Belföldi vándorlási különbözet: egy adott közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők, valamint
visszavándorlók és az onnan más közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők és visszavándorlók
számának különbözete. Forrás: KSH.
8
Nemzetközi vándorlási különbözet: a Magyarországra bevándorló, valamint az onnan kivándorló külföldi állampolgárok és a
magyar állampolgárok nemzetközi vándorlási egyenlege közigazgatási egységenként. Forrás: KSH.
9
Természetes szaporodás (fogyás): az élveszületések és a halálozások különbözete. Forrás: KSH.
10
Budapest Statisztikai Évkönyve, 2015 (KSH, 2016)
7
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Budapestről is fel tudnak venni munkavállalókat, akik hajlandóak hosszabb távra letelepedni Debrecenben. Ez az
eljárás különösen jellemző az SSC szektorban működő vállalatokra, akik a budapesti konkurens vállalatoktól
rekrutálják szenior és menedzser szintű munkavállalóikat, mivel jellemzően Debrecenben még nincsenek ilyen
tapasztalattal rendelkező munkavállalók a szektorban.
Külön szót érdemel a külföldön munkát vállalók csoportja is. A lakosság körében végzett kérdőíves vizsgálat
szerint a válaszadók (N=297) 8,9%-a már dolgozott külföldön, és közülük majdnem mindenki újra vállalna
munkát külföldön. De nem idegen ez a gondolat azon személyek körében sem, akik még nem dolgoztak
Magyarországon kívül, hiszen 51%-uk − akiknek több, mint a fele férfi − már elgondolkozott külföldi
munkavállaláson. A vizsgálat egy résztvevője külön kiemelte, hogy a kilátástalan munkavállalási helyzet sok
esetben külföldi munkavállalás irányába tolja a potenciális munkavállalókat.

Bár a folyamat kétirányú, összességében Debrecenből jelenleg többen vándorolnak el, mint ahányan
érkeznek. A nemzetközi vándorlás tekintetében azonban már évek óta pozitív a mérleg: többen érkeznek
külföldről, mint ahányan külföldre vándorolnak.

1.1.2 Háztartások helyzete, foglalkoztatás és álláskeresők
A háztartások helyzete fejezet elsősorban a keresetek trendjeit vizsgálja: kitér a foglalkoztatottak átlagos bruttó
keresetére és az előző havi nettó keresetre.
Átlagkereset
9. ábra: Teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 2012-2015 (forint)
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Forrás: KSH
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245 133
189 825
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Debrecen

A teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók11 havi bruttó12 átlagkeresetének vizsgálatakor a 20122015-ös vizsgált időszakban az országos bruttó átlagkeresetek közel 10,3%-kal nőttek, ami egy közel 23 ezer
forintos béremelésnek felel meg. Az Észak-alföldi régióban és a Hajdú-Bihar megyében tapasztalt növekedés az
országos átlag alatt helyezkedik el: a régióban a négy év alatt 8,4%-kal nőttek az átlagbérek, ami 14 ezer forintos
emelésnek felel meg; a Hajdú-Bihar megyei átlagfizetés közel 10-11 ezer forinttal mozog a régió átlagfizetése
fölött, azonban a vizsgált időszakban megfigyelhető növekedése elmarad attól, összesen 7,5%-kal emelkedett.
A debreceni átlagkeresetek esetében megfigyelhető, hogy nagyobb mértékben növekednek, mint az országos
átlag, ez abból is látható, hogy 2012-ben még 2 250 forinttal elmarad a debreceni bruttó átlagfizetés, azonban
2015-re már 1 387 forinttal meghaladja azt. A vizsgált négy éves időszakban a debreceni bérek 12,1%-kal nőttek.
Debrecenben az országos átlagnál nagyobb mértékben növekedik a havi bruttó átlagkereset.

10. ábra Előző havi nettó kereset (forint)
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Forrás: Lakossági felmérés
A lakossági felmérésben résztvevő személyek jelentős részének (17,4%) nem volt jövedelme a kérdőív kitöltését
megelőző hónapban, 58,4%-uk pedig kevesebb, mint 150 000 Ft nettó jövedelmet kapott munkájáért. Összesen
csupán 16,3%-uk (48 személy) realizált 150 000 Ft feletti nettó bevételt.

Alkalmazásban álló: 2004-től alkalmazásban állónak tekintendő az a munkavállaló, aki a munkáltatóval munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll, s munkaszerződése, munka-megállapodása alapján havi átlagban, munkadíj ellenében legalább 60
munkaóra teljesítésére kötelezett, függetlenül attól, hogy foglalkoztatása a munkáltatónál főállásban vagy ún. további
munkaviszonyban történik. Forrás: KSH.
12
Bruttó kereset: a személyi jövedelemadót, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, valamint a munkavállalói járulékot is
tartalmazó alapbér és egyéb jogcímeken fizetett kereseti elemek (bérpótlék, kiegészítő fizetés, prémium, jutalom, 13. és
további havi fizetés) összege. Forrás KSH.
11
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11. ábra Előző havi nettó kereset az iskolai végzettség függvényében (forint)
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Forrás: Lakossági felmérés
Amennyiben iskolai végzettség szerint vizsgáljuk a válaszadók elmúlt havi nettó jövedelmét, a lakossági
felmérésben résztvevők között az általános iskolai végzettséggel rendelkezők legnagyobb aránya nem
rendelkezett jövedelemmel, míg a főiskolai és egyetemi diplomásoknál ez az arány elenyésző. Utóbbi csoportnál
jellemzően meghaladja a nettó fizetés a 150 000 forintot, ugyanakkor a gimnáziumi vagy szakközépiskolai
végzettségűeknél jellemzően nem, ráadásul a gimnáziumi érettségivel rendelkezők esetében a fizetés sokszor a
75 000 forintot sem éri el.

1.1.3 Foglalkoztatás és álláskeresők
A foglalkoztatottak és álláskeresők helyzete fejezet elsősorban a foglalkoztatási trendeket vizsgálja: kitér a
foglalkoztatási rátára, valamint a munkanélküliek nemek, korcsoportok, végzettség és munkavégzés szerinti
részarányaira.
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Foglalkoztatás és aktivitás
1. táblázat: Foglalkoztatási ráta 2015-ben

Forrás: KSH

A foglalkoztatási ráta esetében hasonlóképp, a KSH mintavételének sajátosságaiból fakadóan a Hajdú-Bihar
megyére elérhető adatok adták a vizsgálat alapját. A 2015-ös adatok alapján megállapítható, hogy a
munkanélküliségi ráta13 jelentősen meghaladja az országos átlagot (6,8%) mind az Észak-alföldi régióban
(10,9%), mind Hajdú-Bihar megyében (11,4%). Az aktivitási arány 14 közel 2-3 százalékponttal marad el az
országos átlagtól (68,6%), valamint a foglalkoztatási ráta15 is közel 5 százalékponttal alacsonyabb (63,9%). A
Hajdú-Bihar megyei adatok továbbá minden vizsgált esetben elmaradnak az Észak-alföldi régió értékeitől.
12. ábra Munkaerőpiaci aktivitás
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Forrás: Lakossági felmérés
A lakossági felmérés során megkérdezett személyek (N=297) 60,2%-a foglalkoztatott személynek tekinthető,
hiszen a megkérdezést megelőző egy hétben végzett legalább 1 óra jövedelmet biztosító munkát (ide értve azt
az esetet is, ha rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg betegség vagy szabadság miatt volt távol).
A munkanélküliek köre, azaz akik nem végeztek legalább 1 óra jövedelmet biztosító munkát ellenben aktívan
kerestek munkát az utóbbi négy hétben, 16,2%-a. A gazdaságilag inaktívak, azaz akik sem jövedelmet biztosító

Munkanélküliségi ráta: a munkanélküliek a megfelelő korcsoportba tartozó gazdaságilag aktív népesség százalékában.
Forrás: KSH.
14
Aktivitási arány: a gazdaságilag aktívak a megfelelő korcsoportba tartozó népesség százalékában. Forrás: KSH.
15
Foglalkoztatási arány: a foglalkoztatottaknak a megfelelő korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya. Forrás:
KSH.
13
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munkát nem végeztek és nem is kerestek, 23,6%-ot tettek ki. A munkaerőpiaci aktivitás nemek közötti
megoszlása szerint a nők kisebb arányban végeznek munkát, körükben a gazdaságilag inaktívak aránya
magasabb.
13. ábra Munkaerőpiaci aktivitás az iskolai végzettség függvényében
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Forrás: Lakossági felmérés
A lakossági felmérés adatai alapján a legalacsonyabb arányban (38%) az általános iskolai végzettséggel
rendelkezők dolgoznak; közöttük egyben jelentős azon személyek aránya, akik nem végeztek munkát, de aktívan
kerestek. A szakmunkásképző iskolai bizonyítvánnyal rendelkezők körében már magasabb a munkát végzők
aránya (55%), azonban az inaktívak aránya is itt a legmagasabb. A szakközépiskolai érettségivel bírók kevéssel
nagyobb arányban dolgoznak, mint a gimnáziumi érettségit szerzők; a főiskolai diploma és az egyetemi
végzettség között ugyanakkor már jelentős eltérés tapasztalható, miszerint az egyetemi diplomával rendelkezők
89%-a végez munkát, szemben a főiskolai diplomásokkal, akiknek 63%-a dolgozott a lekérdezést megelőző
héten.
14. ábra Heti munkaórák száma és aránya
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Forrás: Lakossági felmérés
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41-50
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A megkérdezettek jelentős hányada egy héten 40 vagy több órát dolgozik vagy dolgozott, azaz következtetni
lehet a túlóra végzés általános jellegére is. Azok aránya, akik ennél kevesebbet dolgoztak igen alacsony. Mindez
összhangban áll azzal, ami a következő ábrán is szemléletesen látszik, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatottak
aránya alacsony.
15. ábra Foglalkoztatási formák
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Forrás: Lakossági felmérés
A jelenleg nem dolgozó és dolgozó személyekre is általánosan igaz, hogy elsősorban teljes munkaidőben és egy
műszakban vagy több műszakban dolgoztak, dolgoznak. Igen alacsony az atipikus foglalkoztatási formában
dolgozók köre, így nem jellemző a távmunka és a részmunkaidő sem, más atipikus forma pedig nem került
jelölésre. Elenyésző azon személyek száma, akik vállalkozóként tevékenykednek, ám a közfoglalkoztatottak
aránya mindkét csoport esetén 10-20% közé tehető. Ennek ellenére, a válaszadók által megadott személyes
vélemények szerint lenne igény az atipikus foglalkoztatási formák bevezetésére és alkalmazására: egyrészről a
személyre szabott, valamint otthonról végezhető, valós, tartalmi munkavégzésre másrészről olyan munkák iránt,
amelyet a nyugdíjasok akár bedolgozói viszonyban napi pár órában végezhetnének. Ugyancsak kiemelték a
válaszadók, hogy több lehetőséget kellene biztosítani a gyermeket nevelő nőknek, akár részmunkaidős
foglalkoztatás keretében is.

A lakossági felmérés alapján az atipikus foglalkoztatási formákban dolgozók köre alacsony, azonban
bővítésükre érezhető lakossági igény.

A megkérdezettek (N=297) több mint fele (53,5%-a) úgy véli, hogy végzettségének megfelelő szakmában vagy
szakterületen dolgozott, vagy dolgozik. E tekintetben nincs jelentős különbség a jelenleg dolgozók és nem
dolgozók között. Ugyanakkor számos egyéni vélemény is megfogalmazódott, miszerint „az ember sokszor a
képzettségéhez mérten alább kell adja, hogy anyagilag boldoguljon, mert úgy van vele, kicsi pénz is több, mint
a semmi és addig sem ül otthon, mert a munkaviszonynak pörögnie kell”. Sokan sikertelenségként élik meg,
hogy több szakmával sem tudnak elhelyezkedni, vagy főiskolai végzettséggel közmunka elvállalására
kényszerülnek, ami mindennapos a válaszadók szerint.
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Álláskeresők száma
A foglalkoztatási adatok elemzése után az NFSZ által elérhető településsoros adatok alapján vizsgáljuk meg a
nyilvántartott álláskeresők számának alakulását, amit kiegészítenek a lakossági felmérés álláskeresésre
vonatkozó adatai.
16. ábra: A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása 2012-2016 között
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Forrás: NFSZ

A vizsgált 2012-2016 közötti időszakban Magyarországon, Hajdú-Bihar megyében és Debrecenben is csökkent a
regisztrált álláskeresők száma. Míg országosan 2012 első negyedévében 591 ezer álláskeresőt tartottak nyílván,
addig 2016 utolsó negyedévére ez a szám már 274 ezer alá csökkent, ami több, mint 50%-os (54,7%)
csökkenésnek felel meg. Az adatsoron megfigyelhető továbbá az álláskeresők számára jellemző szezonalitás, így
az adatsor az év első negyedéve jellemzően kiugró értéket mutat. Ennek kiszűrésére, amennyiben a 2012 és
2016 első negyedéveit vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a csökkenés mértéke 28,9%; ugyanakkor a negyedik
negyedéves adatok vizsgálata ismét jelentősebb csökkenést mutat (55,0%).
Az egész országra jellemző trendek Hajdú-Bihar megyében is megfigyelhetőek. 2012 első negyedévében még 49
ezer fő keresett állást, 2016 végére ez a szám 24 ezerre csökkent (-50,3%). A 2014-es éven kívül minden évben
az első negyedévben volt a legmagasabb az álláskeresők száma; itt az első negyedéveket összehasonlítva 14,5%os, a Q4-es adatoknál 48,4%-os csökkenést láthatunk.
Debrecen esetében a teljes vizsgált időszakban 54,3%-kal csökkent az álláskeresők száma, 18 ezerről 8 ezerre.
A szezonalitás, hasonlóan az előző két esethez, itt is megjelenik az adatokban, ugyanakkor jóval kisebb
mértékben: 2012 és 2016 első negyedéve között az álláskeresők száma 36,3%-kal csökkent, a negyedik
negyedéves adatoknál 52,0%-os esést láthatunk.

Az elmúlt években érdemben csökkent a regisztrált álláskeresők száma.
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Az álláskeresők számának drasztikus csökkenése tükrözi a piaci szereplők meglátásait, azaz hogy az elmúlt
években a munkaerőhiány egyre inkább fokozódik. A munka során végzett felmérésünk azt mutatja, hogy bár a
munkaerőkínálat valószínűleg elérte a mélypontot, gyors javulás nem várható a közeljövőben, ezért a
vállalatoknak fel kell készülniük arra, hogy ez a helyzet állandósul.
Az első negyedéves kiugró adatokat magyarázza, mint ahogy azt már említettük korábban, hogy ez az időpont
egybeesik a téli időszak zárásával és a nyári munka szezon kezdetével: évről évre nagy számban van szükség
nyári idénymunkásokra, főként az agrár szektorban. Jellemző minta, hogy az idény végeztével ezek a csoportok
megjelennek a munkaerő-közvetítőknél, ugyanakkor gyakori, hogy nincs valós motivációjuk az elhelyezkedésre,
hanem megvárják a következő szezont.
A lakossági felmérésben résztvevő személyek jelentős hányada, 37%-a keresett munkát a lekérdezést megelőző
4 héten, függetlenül attól, hogy végzett vagy sem munkát, hiszen a két csoport majdhogynem azonos mértékben
érdeklődik (34,6% és 40,7%) más, vagy új munkahely iránt. Önbevallásuk szerint a munkanélküliek közül szinte
bárki munkába tudna és akarna is állni akár két héten belül, míg a gazdaságilag inaktívak 58,6%-a akarna, de
csak 46,4%-a tudna munkába állni (függetlenül attól, hogy nem keresnek munkát).
17. ábra Munkajogviszony megszűnésének oka
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Forrás: Lakossági felmérés
A megkérdezettek jelentős hányadának (34%) felmondással szűnt meg a munkajogviszonya, de kiemelkedő az
az eset is, amikor a személy önhibáján kívül, a munkahely, munkakör megszűnése miatt veszítette elállását. Igen
alacsony azon egyének köre, akiknek a munkáltató mondott fel, továbbá jelentős csoportot képeznek azok, akik
még nem váltottak munkahelyet. A válaszadók számos esetben jelezték, hogy a munkaviszony közös
megegyezéssel szűnt meg. Gyakori válasz volt a nők gyermekvállalása miatti megszűnési ok, számos esetben
törvénytelenül. Sokan nyugdíjba mentek, akár a korkedvezményes nyugdíjat igénybe véve, akár egészségügyi
problémák miatt. Előfordult arra is példa, hogy valaki a továbbtanulást választotta, vagy munkaformát váltva
vállalkozóvá vált.
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18. ábra: A nyilvántartott álláskeresők számának nemenkénti megoszlása 2012-2016 között Debrecenben

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

Férfi

Nő

Forrás: NFSZ

Az állandó lakosság nemenkénti megoszlásánál megfigyelt 14,1%-os női többlet a regisztrált álláskeresőknél jóval
mérsékeltebben tapasztalható. A négy teljes évet vizsgálva az látható, hogy csupán 6,4%-kal több nő keres
munkát, mint férfi Debrecenben. Az NFSZ adatai alapján azonban az is megfigyelhető, hogy korábban (ld. 2012
és 2013 első negyedévében, valamint 2012 negyedik negyedévében) többször előfordult, hogy több férfi
álláskereső volt, mint női; mára azonban egyértelmű a trend. A vizsgált időszak alatt a női álláskeresők száma 9
ezerről 4,5 ezerre csökkent, ami 49,8%-os változásnak felel még, míg a férfiak körében e mutató 9,5 ezerről 4
ezerre csökkent, 58,6%-kal.
A civil szereplők véleménye szerint a nemek közötti egyenlőség a munkaerőpiacon javuló tendenciát mutat,
azonban továbbra is előfordul, hogy egy vállalat a munkaerőigényének megfogalmazásakor megszabja, hogy az
állást férfi vagy női munkavállalóval kívánja betölteni. Különösen hátrányosan érintettek a szülési szabadság után
visszatérő anyák, illetve a gyermeküket egyedül nevelők, ami azonban olykor a munka jellegéből fakadó adottság,
így pl. a termelésben egy szigorú, 12 órás munkarendbe nem tudnak visszatérni. Ennél súlyosabb probléma,
hogy a munkáltatók a rekrutáció során gyakran hátrányban részesítik a fiatal anyákat, illetve egyedülálló szülőket,
például arra hivatkozva, hogy a gyermek betegsége utáni gyermekápolási táppénzt nem szeretnék kifizetni. E
csoport tagjai ezért megjelennek a közfoglalkoztatásban is.
19. ábra Nők munkaerőpiaci aktivitása a gyermek függvényében
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Forrás: Lakossági felmérés
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A lakossági felmérésben résztvevő nők, akik kiskorúval közös háztartásban élnek, kisebb arányban keresnek
munkát gyermektelen társaikhoz viszonyítva, függetlenül attól, hogy végeznek-e munkát vagy sem. A lakossági
felmérés megerősítette, hogy a gyermekes nők magasabb arányban inaktívak.
2. táblázat: A gyermekgondozási ellátásban részesülő gazdaságilag inaktívak számának alakulása Debrecenben (2011)
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Forrás: KSH Népszámlálás (2011)
A gyermekgondozási ellátásban részesülők a gazdaságilag nem aktív népességen belül 2011-ben, Debrecenben
3,9%-ot, 4 450 főt tettek ki, akik közül a nők részaránya 98,4% volt.

A nők munkaerőpiaci helyzete olyan sajátosságokat mutat, ami miatt kiemelt figyelmet érdemelnek.

20. ábra: A legalább egy éve nyilvántartott álláskeresők számának alakulása 2012-2016 között Debrecenben
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Forrás: NFSZ
Az NFSZ adatai között kitüntetett szerepet kap a legalább 1 éve nyilvántartott álláskeresők számának alakulása
Debrecenben. A vizsgált négyéves időszakban 15,8%-kal csökkent a legalább egy éve álláskeresők száma (3
617-ről 3 044-re), azonban ha csak az első negyedéveket tekintjük, a változás alig éri el a 1,5%-ot (a Q4-es
adatoknál -29,9% e mutató). A megfigyelt sajátosságokra adhatnak magyarázatot a korábbi táblázatok, ahol
megfigyelhető volt, hogy az első negyedévben jellemzően több az állásnélküliek száma, mint a többi
negyedévben. Ennek következtében azok a munkavállalók, akik például 2012 elején léptek a munkaerőpiacra,
vagy vesztették el a munkájukat, legkorábban 2013 első negyedévében kerülnek bele ebbe a kimutatásba.
Külön érdemes kiemelni ennél az adatnál, hogy a regisztrált munkanélküliek teljes köre a vizsgált időszakban
ennél jóval nagyobb mértékben csökkent; jelenleg az összes álláskereső több, mint harmada (36,1%) legalább
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egy éve keres állást; az ilyen szempontból tartósan munkanélküliek teljes aktív korú lakossághoz16 viszonyított
aránya 2,5%. A csoport munkaerőpiaci integrációja várhatóan egyre nagyobb kihívást fog jelenteni a jövőben.
21. ábra Munkanélküliség időtartama
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Forrás: Lakossági felmérés
A lakossági felmérés jelenleg nem dolgozó válaszadóinak közel 40%-a 1-6 hónapja éve nem dolgozott, 49,7%uk pedig több, mint fél éve, de jelentős (10,8%) azon egyének aránya is, akik még soha nem dolgoztak.

A regisztrált álláskeresők száma csökkent, de köztük a tartós munkanélküliek aránya nőtt, ami a
regisztráltak munkaerőpiaci visszavezetésének egyre erősödő nehézségeit vetíti előre.

22. ábra: A nyilvántartott fizikai és szellemi álláskeresők számának alakulása 2012-2016 között Debrecenben
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Forrás: KSH
A nyilvántartott álláskeresők munkavégzés szerinti megoszlásához a KSH adataiból megfigyelhető, hogy mind
Hajdú-Bihar megyében, mind Debrecenben szignifikánsan több a fizikai munkát keresők száma. Igaz, míg 2015ben előbbiben az összes munkavállaló 84,8%-a keresett fizikai munkát, Debrecen esetében e mutató
mérsékeltebb, 74,7%-os – a regisztrált álláskeresők negyede (25,30%) szellemi munkát keresett.

16

18-64 éves lakosság 2015 negyedik negyedévéhez viszonyítva, forrás: KSH
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23. ábra: A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása végzettség szerint 2012-2016 között Debrecenben

20 000
18 000 1 531
16 000 2 045
14 000
12 000

3 179

10 000
8 000 5 541
6 000

828
1 154
1 622

4 000

2 327

2 000

6 171

2 510

Általános iskola

Szakiskola

Szakközépiskola

Gimnázium

Egyetem

Forrás: NFSZ
A nyilvántartott álláskeresők végzettség szerinti megoszlásánál megfigyelhető, hogy a 2012-2016 közötti
időszakban az általános iskolai és szakiskolai végzettséggel rendelkezők részaránya a legmagasabb, 56-63%
között ingadozik; jellemzően az első negyedévekben a legmagasabb, és a harmadik negyedévben a
legalacsonyabb. A szakközépiskolai és gimnáziumi végzettséggel rendelkező álláskeresők részaránya 28-33%
között változik, azonban a szezonalitás ebben az esetben már nem olyan jelentős. Az egyetemi végzettséggel
rendelkező álláskeresők részaránya jellemzően 8-10% között található.
Az általános iskolai végzettséggel rendelkezők esetében a vizsgált időszak alatt 40,7%-kal csökkent az
álláskeresők száma, míg a szakiskolai végzettséggel rendelkezők esetében 42,0%-kal. Jelentősebb a csökkenés
a magasabb végzettséggel rendelkezők körében: a szakközépiskolai végzettséggel rendelkezők esetén ez a
mutató 51,0%, a gimnáziumi végzettséggel rendelkezők esetében 56,4%, az egyetemi végzettséggel rendelkezők
esetében 54,1%-os csökkenést tapasztalhatunk.

A regisztrált álláskeresők számának csökkenése minden végzettségi szint esetében tetten érhető.

Külföldi munkavállalás
A külföldi munkavállalás a lakossági felmérés keretében több kontextusban is megjelent. A válaszadók 9,4%-a
élt már külföldön – jellemzően rövidebb ideig, 1 évnél kevesebbet tartózkodtak külföldön.
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24. ábra Külföldön élés és tervek a nemek függvényében
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Forrás: Lakossági felmérés
A nemek között nem tapasztalható érdemi eltérés a terveket és az előéletet illetően. A válaszadók jellemzően 1619%-a tervez külföldön élni a jövőben, azonban 5-6%-ra tehető azok aránya, akik már éltek külföldön, de a
jövőben nem szeretnének. Amint látható, a személyek több mint háromnegyede elsősorban Magyarországon
tervezi el a jövőjét.
A megkérdezettek 8,9%-a külföldi munkavállalás céljából élt külföldön, azonban kevesebb, mint felük, 42,1%-uk
dolgozott a szakmájában. Jellemzően, ahogy a külföldön élésnél is látható volt, a rövidebb távú munkavállalás
dominált a megkérdezettek körében, mivel 56%-uk legfeljebb egy évig tartózkodott kint, míg 32%-uk 3 évnél
hosszabb ideig vállalt munkát külföldön. Azon személyek, akik már dolgoztak kint 88,5%-ban jelezték, hogy
szívesen dolgoznánk újból Magyarországon kívül, amely válasz iskolai végzettség szerint jelentős eltérést nem
mutatott.
25. ábra Külföldi munkavállalás a korcsoportok függvényében
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Forrás: Lakossági felmérés
A megkérdezettek 51%-a jelezte, hogy már elgondolkozott a külföldi munkavállalás gondolatán (ide nem értve
azokat, akik már dolgoztak külföldön), amely csoportban magasabb arányban találhatóak férfiak (54,3%).
Korcsoport szerinti bontásban, 35 éves korig a megkérdezettek több mint fele vállalna külföldön munkát, míg e
kor felett túlsúlyban vannak azok, akik itthon maradnának inkább.
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26. ábra A külföldön élés preferált időtartama
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Forrás: Lakossági felmérés
A külföldön munkát szívesen vállaló csoport tagjai tervei szerint tovább maradna kint, mint 1 év, hiszen 43,9%uk akár 3 évnél hosszabb ideig is élne munkavállalás céljából külföldön, ellentétben azon személyek
tapasztalatával, akik már visszatértek Magyarországra.
27. ábra Külföldi munkavállalás az iskolai végzettség függvényében
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Forrás: Lakossági felmérés
Iskolai végzettség szerint az érettségivel és főiskolai diplomával rendelkezők körülbelül fele szívesen vállalna
munkát külföldön, míg az egyetemi diplomások inkább a hazai munkavállalást preferálják. Az alacsonyabb iskolai
végzettségűek körében elsősorban a hazai munkavállalás dominál, de nem idegen tőlük a külföldi munkavállalás
gondolata sem. A külföldi munkavállaláson gondolkodók aránya az aktívan munkát kereső, állástalan személyek
körében elérte a 83,8%-ot, de azon munkakeresők körében is magas, akik jelenleg dolgoznak (62,1%). Az
inaktívak azonban 65,1%-ban nem gondolkoznak külföldi munkavállaláson.

A külföldi munkavállalás gondolata különösen a fiatalabb, aktív korú népességet körében jelentkezik.
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Inaktívak
3. táblázat: Nyugdíj-típusú ellátásban részesülők és egyéb inaktívak
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Forrás: KSH népszámlálás, 2011
Az inaktívak tekintetében a foglalkoztatási paktum felhívás egy elég tág definíciót használ 17 – gyakorlatilag a nem
regisztrált álláskeresőkre vonatkoztatja csoportjukat, azaz a nyugdíj-típusú ellátásban részesülők is ide tartoznak.
Ez egyben azt is jelenti, hogy ha az „egyéb inaktív kereső” csoport mellett figyelembe vesszük a 60 év alatti,
nyugdíjellátásban részesülő, de nem foglalkoztatott csoportot, akkor számosságában egy 10,7 ezer fős csoport
azonosítható, ami a debreceni lakosságnak több mint 5%-a. Értelemszerűen e csoport számos, a munkaerőpiacra
nem bevonható személyt is tartalmaz (pl. rokkantsági nyugdíjban részesülők közül azok, akik fizikai munkára
ténylegesen képtelenek), mégis érdemes figyelmet fordítani rájuk, különösen, mert az e csoportok tagjaival
gyakran találkozó civil szervezetek meglátása szerint az 50 év alatti nyugdíjasok számára lehet reális esély a
munkaerőpiaci visszatérésre – ez a csoport közel 1200 főt tesz ki Debrecenben.
Közfoglalkoztatás
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal adatai alapján 2016 első félévében 3 698 fő közfoglalkoztatottat
alkalmaztak a Debreceni Járási Hivatal területén. Ezáltal a debreceni térségben növekedett a közfoglalkoztatottak
létszáma a legnagyobb számban (744 fő) és a legnagyobb arányban (25,2%) Hajdú-Bihar megyében 2016. első
félévében.18

“A program célcsoportjába tartoznak az inaktív személyek, akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem
volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába
állni. Ők jellemzően nem regisztrált álláskeresők, de az aktivitás erősítésével és támogatásokkal a program esetükben is
hozzájárul a munkaerő-piaci beilleszkedéshez (pl. rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásaiban nem részesülő vagy gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg
gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesülő személyek esetén).”
18
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (2016): Hajdú-Bihar megye munkaerő-piaci helyzete, NFSZ adatai alapján, 2016. I.
félév
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A

Debrecen

tulajdonában

Megyei
álló

Jogú

Város

DEHUSZ

Önkormányzata

Debreceni

DEHUSZ) közel 700 közfoglalkoztatottat alkalmazott
februárjában.

alkalmazásukban
szerinti

álló

megoszlása

Adataik

szerint

közfoglalkoztatottak
többnyire

és nem szerint a DEHUSZ Kft.-nél

Humán

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
2017

4. táblázat: A közfoglalkoztatottak megoszlása életkor
Életkor /
Alkalmazottak
száma

Férfi

Nő

35 év alatt

15

13

35-49

163

141

49-68

195

173

373

327

(53%)

(47%)

az
nemek

egyenletes,

a

korcsoportok szerint többségben vannak a 49 év
felettiek.
A DEHUSZ saját felmérése alapján a 49 év felettiek

Összesen

több, mint fele érzi úgy, hogy idős kora miatt nem talál
munkát.

A

korosztályra

jellemző

a

megromlott

Összesen
28
(4%)
304
(43%)
368
(53%)
700

Forrás: DEHUSZ Kft.

egészségügyi állapot, ami szintén nehezíti, már-már
ellehetetleníti az álláskeresést. A 49 év alatti korcsoport tagjainak elsődleges munkaerőpiacra való visszatérése
reális, amennyiben az adott résztvevő munkára motiválható, súlyos problémák (alkohol, drog, mentális zavar
stb.) által nem érintett. A DEHUSZ értékelése alapján e feltételeknek saját alkalmazottaik körülbelül 15%-a felel
meg.
E csoport munkaerőpiacra lépésének egyik hátráltató tényezője – ami az idősebb korcsoportnál is megjelenik, de
korlátozottan

–,

a

közfoglalkoztatással

párhuzamosan

végzett

bejelentés

nélküli

munkavégzés.

A

közfoglalkoztatotti és a bejelentés nélküli munkából származó bér már elégséges számukra a megfelelő
életkörülmények biztosítására, és tekintettel arra, hogy ezzel már érdemben meghaladhatják a minimálbért, nem
is érdekeltek az elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedésben.
Gyakran jelentkező akadály a szülési szabadságról visszatérő nők, illetve a gyermeküket egyedül nevelők körében
a munkáltatók rugalmatlansága a helyzetre vonatkozóan (például nem adnak táppénzt a gyermek miatt). További
érdemi akadályt jelenthet a közfoglalkoztatottak alkalmazására, hogy bizonyos munkakörökhöz büntetlen
előéletre van szükség.
A lakossági felmérés adatai szerint azon személyek között, akik jelenleg is dolgoznak vagy dolgoztak 10,2%
közfoglalkoztatottak aránya. A válaszadók 15,7%-a szívesen venne részt közmunkaprogramban, míg 76,8%-uk
egyáltalán nem. A válaszadók személyes megjegyzéseikben a megélhetést, a munkamorált, a demotiváló
környezetet jelölték meg, mint a közmunkaprogram negatívumait. Sokan a társadalom negatív megítéléstől is
tartanak, például: „A mai sznob társadalom lenézi ezeket az embereket. Nem szeretném, hogy lenézzenek. Már
elértem valamit és meg szeretnék maradni ezen a szinten a társadalmi ranglétrán, Hogy miért fontos ez? Mivel
már megdolgoztam azért, ami és aki vagyok, nem szeretném elveszíteni ezt a pozíciót, mivel a végén oda
juthatnék, hogy a társadalom kirekesztett tagja legyek.” Mások komplex módon tekintenek a közmunkára: „A
hátrányos helyzetű településeken élőknek munkavállalás szempontjából segítséget nyújt, de nem hidalja át a
problémát, vagyis nem segít a résztvevőknek abban, hogy igazi, teljes munkaidős munkát vállaljanak, sőt, inkább
hátráltatja benne (szabadságolások, jelenléti ívek vezetése stb.), nem adnak elég rugalmasságot, hogy az
emberek munkát keressenek. A résztvevők többsége beragad ebbe a rendszerbe, és szinte éhbérért dolgozik,
mert az is jobb, mint a semmi. Ráadásul akad olyan eset is, ahol kihasználják a programot és kiszervezik az addig
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teljes állásban dolgozókat közfoglalkoztatottaknak. Az emberek kiszolgáltatottá válnak, nem érzik, hogy
védelmezve vannak, se emberileg, se jogilag.”
Az egész közfoglalkoztatás rendszerét érintő probléma a gyengén szabályozott munkarend, a lassú munkatempó
és az alacsony munkamorál. A résztvevők számára életformává válik a közfoglalkoztatás, ami szellemileg és
fizikailag is kevésbé megterhelő, illetve kevésbé kötött, mint egy átlagos munkakör az elsődleges
munkaerőpiacon. A magasabb bér nem minden esetben motiváló tényező, mivel cserébe a munkavégzés
nehézsége jóval nagyobb mértékben nő.
Megjegyzendő, hogy vannak olyanok, akik még a közfoglalkoztatott programban maradásra sem feltétlenül
alkalmasak. A DEHUSZ-nál az elmúlt egy évben 159 fő viszonyát mondták fel azonnali hatállyal, jellemzően ittas
munkavégzés, illetve igazolatlan hiányzások miatt. Számukra a központ nem lát reális esélyt a munkaerőpiaci
integrációra.
Fejlesztendő területet jelent a közfoglalkoztatottak képzése, ami jelenleg nem működik hatékonyan. Ennek oka
egyrészt a résztvevők motivációjának teljes hiánya, másrészt a képzések nem gyakorlat-orientált felépítése.
5. táblázat: A közfoglalkoztatottak csoportjai a DEHUSZ-nál

Közfoglalkoztatottak

Létszámuk

Munkaerőpiaci
esély (DEHUSZ
értékelés)

50+ éves, megszűnt munkaviszony, rossz egészségi állapot

250-290 fő



25-50 évesek, közmunka mellett a fekete gazdaságban is jelen vannak

100-110 fő

✓

240-270 fő



10 fő

✓

25-50 évesek, munkára nem motiválhatóak
Problémával küzdők (alkohol, drog, mentális zavar, stb.)
Munkaerőpiacra alkalmasak, rendszerint gyorsan visszajutók
Összesen

600-700 fő

Forrás: DEHUSZ, 2017. február
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
6. táblázat: A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
száma (2016.12.20)

Terület

FHT részesülők (fő)

Debrecen

2 332

Hajdú-Bihar megye

8 418

Forrás: NFSZ
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A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő nyilvántartott álláskeresők vonatkozásában a 2016-os
adatok alapján Debrecenben 2 332 fő részesült ilyen támogatásban. Magyarországon a vizsgált évben összesen
84 423 fő részesült ilyen támogatásban, Hajdú-Bihar megyében 8 418 fő.
Megváltozott munkaképességűek
A 651/2014/EU rendelet alapján megváltozott munkaképességű munkavállaló lehet „bármely olyan személy, aki
a nemzeti jog szerint megváltozott munkaképességű munkavállaló; vagy aki olyan hosszan tartó fizikai, értelmi,
szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely különböző akadályok fellépése mellett korlátozhatja az adott
személy teljes, hatékony és más munkavállalókkal egyenlő szerepvállalását a munkakörnyezetben”.
7. táblázat: A megváltozott munkaképességűek száma (2015)
Terület

Megváltozott

Összes álláskereső

munkaképességű
Debrecen

397

8 798

Hajdú-Bihar megye

1 101

29 480

Forrás: KSH
A 2015-ös év végén Debrecenben 397 fő megváltozott munkaképességű álláskeresőt tartottak nyilván, ez az
összes álláskereső 4,5%-át tette ki. Megfigyelhető továbbá, hogy Hajdú-Bihar megyében ennél 0,8
százalékponttal alacsonyabb volt az összes álláskeresőből a megváltozott munkaképességűek aránya, 3,7%.
Roma nemzetiségűek
8. táblázat: A roma nemzetiséghez tartozó személyek számának alakulása (2011)
Terület

Roma nemzetiséghez tartozó személyek száma

Összesen

%

Debrecen

1 305

211 320

0,6%

Hajdú-Bihar megye

18 132

546 721

3,4%

Forrás: KSH Népszámlálás
A 2011-es évben összesen 1 305 roma nemzetiséghez tartó személy élt Debrecenben, ami a teljes debreceni
lakosság 0,6%-át tette ki. Hajdú-Bihar megyében, azonban egy ennél sokkal magasabb részarány, 3,4% volt
tapasztalható a 2011-es évben. A népszámlálások során tapasztalható, nemzetiségi hovatartozások alacsony
válaszadói aránya révén egyben érdemes figyelemmel lenni arra a 2015-ös felmérésre, melyben az MTA
kisebbségkutatójának számításai alapján Hajdú-Bihar megyében a tanulók körében a roma nemzetiségűek becsült
aránya 16,2%, ami előrevetíti a roma nemzetiségűek arányának várható növekedését a megyében19.

19

Ld. pl. http://mno.hu/belfold/becsulheto-a-roma-tanulok-aranya-a-magyar-iskolakban-1280755
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30 év alatti pályakezdők
A 30 év alatti pályakezdők alatt az NFSZ értelmezése alapján azokat a személyeket kell érteni, akik a 25.
életévüket – felsőfokú végzettségűek esetében 30. életévüket – még nem töltötték be, rendelkeznek a
munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel, továbbá az illetékes kirendeltségnél nyilvántartott
álláskeresők.
Hajdú-Bihar megyében a 2016-os átlag alapján az összes nyilvántartott álláskereső 27 705 fő, akik közül a
debreceni járásban a célcsoport 4,1%-ot tesz ki, összesen 1 155 főt. Debrecenen kívül még a derecskei és a
nyíradonyi járás esetében figyelhető meg magasabb álláskeresői létszám, a két járásban összesen 821 fő
pályakezdő álláskeresőt tartottak nyílván, ez a teljes létszám 2,9%-a.
A pályakezdők mellett fontos szerepet töltenek még be a Debreceni Egyetemről és a Szakképzési Centrumból
érkező diákok is. 2016-ban a Debreceni Egyetemen közel 6 ezer hallgató kapott oklevelet, a Szakképzési
Centrumban pedig több, mint ezer diák végzett. Az egyetemen a legtöbb végzős hallgatóval rendelkező szakok
az általános orvos (338 hallgató), a jogász (169 hallgató) és a pszichológia (156 hallgató) voltak, míg a
Szakképzési Centrumban a vegyipari technikus (83 diák), az IT biztonsági technikus (63 diák) és a gépgyártástechnológiai technikus (53 diák).
Nyilvántartott álláskeresők köréből kikerültek
28. ábra: A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Debrecenben

20 000
15 000
10 000

10 026
18 467

5 000

8 441
2012 Q1

2016 Q4

Forrás: NFSZ
A Debrecenben nyilvántartott álláskeresők száma a 2012-es év első negyedévében (Q1) 18,4 ezer fő volt, míg a
2016-es év negyedik negyedévére (Q4) ez az érték 45,7%-kal csökkent, 8,4 ezer főre. A különbözet a két vizsgált
időpont között több, mint 10 ezer fő, ami azonban nem jelent meg hasonló volumenben a munkaerőpiacon.

1.1.4 Helyi közlekedési helyzet
A helyi közlekedési helyzet fejezet vizsgálja a napi helyzetváltoztatások eloszlását, továbbá kitér a munkaképes
korú népesség számának alakulására Debrecen közelében, a debreceni lakosok közlekedési módválasztására az
utazás kiindulási körzetének jellegére, valamint a napi rendszerességgel Debrecenen belül közlekedők
módválasztására is.
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29. ábra: A munkaképes korú népesség számának alakulása Debrecentől távolodva

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

000
000
000
000
000
000
000
000
000

1 593 358
1 266 416

715 266
524 956
175 387

15 perc

292 514

30 perc

45 perc

60 perc

75 perc

90 perc

Munkaképes korú népesség
Forrás: SUMP Társadalmi Egyeztetés Változat20
Debrecenben és közvetlen közelében, 15 percen belül, összesen 175 ezer munkaképes korú lakos él. Ha ezt a
kört tágítjuk, akkor 45 perces távolságon belül 65 település található, ahol összesen 525 ezer fő éri el a
munkaképes kort; tovább bővítve e kört egy órás távolságon belül már 154 településen 715 ezer, 75 percen belül
284 település 1 266 ezer, 90 percen belül összesen 459 település található 1,6 millió munkaképes korú lakossal.
A lakossági felmérésben válaszadók közel 65%-a a lakhelyével (ahol életvitelszerűen él) megegyező településen
dolgozik, de negyede ingázik másik településre munkavégzés érdekében, míg közel 10%-a számos esetben más
és más településen dolgozik vagy dolgozott. Igen kicsi azon személyek aránya, akik otthonról végzik munkájukat.
Ez is igazolja, hogy az atipikus foglalkoztatása formák kevésbé elterjedtek a munkaerőpiacon.
30. ábra A munkába járás időigénye

11,08%
0-15 perc
16-30 perc
31-45 perc

29,41%

34,39%

46-60 perc
61-90 perc
90 percnél több

35,17%

11,19%
19,69%

Forrás: Lakossági felmérés
A munkába járás időigénye igen változó, ám a legnagyobb csoportot azon személyek teszik ki, akik 16-30 percet
töltenek utazással, de jelentős azok köre is, akik ennél rövidebb idő alatt beérnek vagy beértek munkahelyükre.
45 percet a megkérdezettek közel 20%-a tölt utazással, ám ennél hosszabb időt már igen kevesen fordítanak
utazásra.

20

http://portal.debrecen.hu/upload/File/Hirek/Mobilitasi_terv_%20tarsadalmi_egyeztetes.pdf
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31. ábra A munkába járás maximálisan megengedett időtartama

4,66% 3,56%

8,82%

0-15 perc
16-30 perc

22,45%
28,20%

31-45 perc
46-60 perc
61-90 perc

32,31%
Forrás: Lakossági felmérés
A hajlandóságot vizsgálva, a válaszadók többsége (összesen 83%-a) 16 és 60 perc közötti időtartamot hajlandó
munkába járással tölteni. Igen kis arányuk, 8,2%-uk lenne hajlandó akár több mint 60 percet utazásra szánni,
míg 8,8%-uk maximum 15 percet töltene utazással.
A

munkanapi

helyzetváltoztatások

eloszlásához

a

2011-es

háztartásfelvétel21

adatai

kerültek

városlakók

körülbelül

elemzésre.

A

32. ábra: A munkanapi helyzetváltoztatások eloszlása 2011-ben
Debrecenben
2 000
0,4%

159 000
30,6%

183 000
35,2%

átlagosan napi 2,5-szer utaznak, ebből
fakadóan, a városban élők naponta
mintegy 520 ezer utazást végeznek
176 000
33,8%

összesen.
A

közösségi

közlekedés,

motorizált

egyéni közlekedés és a nem motorizált
egyéni közlekedés aránya nagyjából

Közösségi közlekedés
Nem motorizált egyéni közlekedés (gyaloglás, kerékpározás)
Motorizált egyéni közlekedés (személygépjármű)
Egyéb egyéni közlekedés

kiegyensúlyozott és egyenletesen oszlik Forrás: SUMP Társadalmi Egyeztetés Változat
meg: a közösségi közlekedés (35,2%),
a gyaloglás és kerékpározás (33,8%), valamint a személygépjárművel való közlekedés (30,6%) mind érdemi
szerepet játszanak a debreceniek helyi közlekedésében.
A lakossági felmérésben megkérdezettek 50%-a gyaloglást vagy a tömegközlekedést részesíti előnyben, de a
saját gépjárművel utazók aránya is elérte a megkérdezettek negyedét. Emellett kiemelt közlekedési eszköz a
kerékpár, melyet a megkérdezettek 29,6%-a használ. Az egyéb kategóriában a munkahely, cég által biztosított
buszt említették, valamint a robogót.

A helyi mobilitásban mindegyik közlekedési mód jelentős szerepet játszik.

21

A minta csak a 18 évnél idősebb lakosságról ad képet
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33. ábra: Debreceni lakosok közlekedési módválasztása az utazás kiindulási körzetének jellege szerint 2011-ben
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24%
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31%

20%

5%

7%

40%

42%

26%
60%
39%
5%
7%

29%

28%

Közösségi közlekedés

66%

17%

6%

25%

37%

45%

15%

35%

10%

1,5%
1,5%

14%

6%

27%

31%

33%

33%

Kerékpáros

Gyalogos

Személyautó

Forrás: SUMP Társadalmi Egyeztetés Változat
A debreceni lakosok közlekedési módválasztását az utazás kiindulási körzetének jellege nagyban befolyásolja.
Elhelyezkedéséből fakadóan a belvárosban és az egyéb belterületeken a legtöbben a közösségi közlekedést
választják; szintén látszik, hogy azon területeken, ahonnan a munkahelyek megközelítése gyalogosan vagy
közösségi közlekedéssel nagyobb nehézséget okozna (Iparterület, Kertváros, külső kerületek), a személyautóval
történő közlekedési mód játszik domináns szerepet. Továbbá fontos kiemelni, hogy a lakótelepek esetében a
személyautó szerepe jelentősen visszaszorul és a gyalogos, valamint a közösségi közlekedés dominálja a lakók
közlekedési módját. Szintén fontos kiemelni, hogy a kerékpáros közlekedés a külterületeken, annak
elhelyezkedéséből fakadóan, egy viszonylag nagyobb szerepet kap a maga 14%-ával.
34. ábra: Napi rendszerességgel Debrecenen belül közlekedők módválasztása korosztályokra bontva 2011-ben
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Forrás: SUMP Társadalmi Egyeztetés Változat
A városlakók közlekedési módválasztásában az egyes korcsoportok tekintetében nagymértékű eltérés figyelhető
meg. A 26-65 éves korosztályra, vagyis az aktív felnőtt lakosságra jellemzőbb, hogy személyautóval közlekednek
nagyobb mértékben, háttérbe szorítva a közösségi közlekedést; ez 41%-ot jelent szemben a más korosztályokra
jellemző 15-20%-kal. Ezzel szemben jellemzően a közösségi közlekedés kerül előtérbe a 65 évnél idősebb
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korosztály és a 19-25 éves korosztály (így pl. az egyetemisták) esetében. A nem motorizált közlekedés nagyjából
egyenletesen jelen van mindegyik korcsoportban.

1.1.5 Lakhatás és humán infrastruktúra
A lakhatás tekintetében a fejezet a lakhatás árának alakulását és a lakóhelyek jogi státuszát vizsgálja. A humán
infrastruktúra terén elemzi, a háziorvosok és házi gyermekorvosok, valamint a működő kórházi ágyak számának,
valamint a bölcsődei és óvodai férőhelyek számának alakulását.
35. ábra: Az egyes városok területén található lakóingatlanokra vonatkozó négyzetméter árak havi alakulása 20122016 között
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Forrás: Ingatlannet22
Magyarország ingatlanpiacát elemezve megfigyelhető, hogy a 2012-2014 közötti időszakban az árak főleg
stagnáltak, vagy enyhén csökkentek. A 2015-ös évtől kezdve azonban az árak emelkedni kezdtek, ami a
legfrissebb, 2017. januári adatokon is látható.
Az országos átlag a 2012. január – 2015. januári időszakban 19,9%-kal csökkent, majd 2016. januárjáig 32,1%kal növekedett. 2016-tól a mai napig további 9,5%-kal emelkedett, így a teljes vizsgált időszakban összesen egy
15,9%-os növekedés figyelhető meg.
Az országos szintű kilengések a vizsgált városok egyikében sem jelentek meg ilyen erőteljesen. Nyíregyházán az
első három évben 10,1%-os visszaesés figyelhető meg, majd a következő évben 4,5%-kal nőtt a négyzetméter
átlagos ára, végül 2017. januárjáig további 6,8%-kal emelkedett, így a vizsgált időszakban összesen 0,3%-kal
nőtt az átlagár; a Nyíregyházi adatok 2016 végén érték el a 2012. januári értéket. A vizsgált öt városból csak
Miskolcon csökkent a teljes 61 hónap alatt az ingatlanok átlagára, mégpedig 5,0%-kal. Szolnokon a teljes

22

Az adatok a reál, tehát inflációval kiigazított négyzetméterárakat mutatják az egyes hónapokban.
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időszakban 4,1%-os áremelkedés figyelhető meg, Szegeden pedig az országos átlagos emelkedésnél magasabb
növekedés figyelhető meg, a vizsgált időszakban 20,9%-kal emelkedett a négyzetméterár.
A vizsgált városok közül Debrecenben volt megfigyelhető a 61 hónapos időtáv alatt a második legnagyobb
árnövekedés. 2012. január és 2015. január között a négyzetméterár 2,5%-kal csökkent, ami a legalacsonyabb
változás az összes város tekintetében, majd 2016. januárjáig 9,9%-kal növekedett; az átlagár a 2012. januári
árszintet 2015. áprilisában haladta meg. Az utolsó évben további 11,2%-os növekedés figyelhető meg, így a
teljes időszak alatt 19,1%-kal növekedett a négyzetméterár, 234 ezerről 278,5 ezerre – megközelítve az országos
átlagot, és jóval magasabb mértéket mutatva a többi városnál.

Debrecenben az ingatlanárak érdemben magasabbak, mint a többi kelet-magyarországi városban.

A lakhatási problémák komoly akadályt jelenthetnek a munkaerőpiac bővítése előtt. A debreceni lakáspiac
bővítése az érintettek elmondása szerint hamarosan sürgős feladattá válhat, ugyanis már jelenleg is nehéz
megfelelő albérletet találni a belvárosban.
36. ábra Lakóhely jogi státusza
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Forrás: Lakossági felmérés
A lakossági felmérésben megkérdezettek 50,6%-a saját tulajdonú, míg 29,8%-a családtag tulajdonában álló
ingatlanban lakik, csak 11%-uk lakik albérletben. A munkásszállón, illetve önkormányzati ingatlanban lakók
aránya minimális a mintában. Egyéb kategóriában említették a válaszadók a kollégiumi szállást, az állami
lakásotthont, valamint hogy a párjuk által tulajdonolt ingatlanban élnek. A komfort nélküli ingatlanban lakók
aránya igen alacsony, 3%-ra tehető. A válaszadók jellemzően összkomfortos vagy annál magasabb kategóriájú
ingatlanban élnek (86,2%).
A lakhatás során említést érdemel az egy háztartásban élők száma. A minta szerint egyedül a megkérdezettek
9,8%-a él, 54,9%-uk pedig 1-2 másik fővel él egy háztartásban. 3-5 fővel 31,8%-uk osztja meg lakóhelyet, e
fölötti számú személlyel a megkérdezettek 3,4%-a lakik, azonban senki sem lakik több, mint 7 fővel.
A megkérdezettek 61,9%-a nem él gyermekkel együtt, míg 31,3%-uk 1-2 gyerekkel osztja meg lakhelyét. 3 vagy
több gyermekkel egy háztartásban a válaszadók 6,8%-a lakik. 5 gyermeknél többet senki sem jelzett, akivel egy
háztartásban élne.
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37. ábra: Háziorvosok, házi gyermekorvosok és működő kórházi ágyak száma Debrecenben
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Forrás: KSH
Az egészségügyi helyzetet vizsgálva azt figyelhetjük meg, hogy 2010 és 2015 között a háziorvosok száma 5 fővel
csökkent, 106 főről 101 főre, ezen belül is a házi gyermekorvosok száma 43 főről 41 főre esett. A működő kórházi
ágyak száma szintén csökkent, a vizsgált 5 éves intervallum alatt 8,2%-kal, összesen 247-tel.
A lakossági felmérésben résztvevők személyes egészségügyi állapotukról is szolgáltattak információt. Önbevallás
alapján a megkérdezettek 18,2%-a él tartós betegséggel, fogyatékossággal és 56,8%-ukat ez gátolja, ill. gátolná
a munkavégzésben. A válaszadók 20,1%-a számolt be arról, hogy az elmúlt 6 hónapban egészségügyi probléma
gátolta a munkavégzésben. A jelenleg dolgozó személyek 14,7%-a, míg a jelenleg nem dolgozók 31,4%-a
számolt be hasonló esetről. Ez az egészségügyi probléma jellemzően olyan mértékű volt, hogy a személyek
49,6%-a képtelen volt a munkavégzésre.
38. ábra: Bölcsődei és óvodai férőhelyek és beírt gyermekek száma

1 200
1 100

9 000
1134

8 000
1097

1 000

8 433 8 455 8 508 8 449 8 432

7 000 7 565

1088
1008

1015

6 000

1010

900

5 000

800 1 094 1 101 1 067

4 000
1 024 1 024 1 024

3 000

700

7008

7126

7103

6891

6709

6707

2 000

600

1 000

500
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bölcsődei férőhelyek száma

Óvodai férőhelyek száma

Bölcsődébe beiratott gyermekek száma

Óvodába beiratott gyermekek száma

Forrás: KSH
A debreceni bölcsődék kihasználtságának vizsgálatakor megfigyelhető, hogy 2010-ben és 2012-ben több gyermek
volt beíratva, mint ahány férőhely volt, ebből is adódóan a 2010-2015 közötti időszakban az átlagos kihasználtság
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100,3%. A vizsgált időszak alatt 6,4%-kal csökkent a férőhelyek száma, 2015-ben összesen 70 hellyel volt
kevesebb férőhely, mint 2010-ben. A beíratott gyermekek száma ennél nagyobb ütemben, 10,9%-kal esett:
Összesen 124 fővel kevesebb gyermeket írattak be 2015-ben, mint 5 évvel korábban.

A bölcsődei kapacitások szűkösek Debrecenben.

A bölcsődéknél tapasztalt kihasználtság és csökkenő férőhelyek száma nem jellemzi az óvodák esetét. Az átlagos
kihasználtságot tekintve az tapasztalható, hogy az öt év alatt átlagosan 83,4%-ban voltak a debreceni óvodák
kihasználva; 2010-ben még az elérhető férőhelyek 92,6%-ba írattak be gyermekeket, azonban ez az arányszám
2015-re 79,5%-ra esett. Az óvodai férőhelyek száma a vizsgált időszak alatt 867-el növekedett, azonban a
beíratott gyermekek száma 4,3%-kal esett (összesen 301-el kevesebb gyermeket írattak be 2015-ben, mint
2010-ben).

1.1.6 Debrecen, Győr és Budapest összevetése
A helyzetfeltárás részeként röviden kitekintünk Debrecen mellett Győr és Budapest helyzetére is, összevetve a
három város néhány mutatóját.
Bruttó átlagkereset
39. ábra: A bruttó átlagkereset alakulása (2012-2015)
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Forrás: KSH
A három város havi bruttó átlagkeresetének tekintetében, míg a budapesti és a győri értékek meghaladják a 300
ezer forintot, a debreceni átlag tőlük elmarad, 245 ezer forintos értékével; 21-23%-kal alacsonyabb az
átlagkereset itt. A 2012-2015 közötti időszak vizsgálata során látható, hogy az átlagkereset mindhárom városban
nőtt: a győri keresetek 13,9%-kal, a debreceni keresetek 12,1%-kal, a budapesti keresetek 11,2%-kal
emelkedtek. Ennek megfelelően míg 2012-ben a debreceni átlagkeresetek még 23,9%-kal voltak elmaradva a
budapesti átlagkeresetektől, ez az arány 2015-re 23,3%-ra csökkent.

Bár a debreceni bruttó átlagkereset nagyobb mértékben növekedett 2012-2015 között, mint a budapesti,
érdemben – 21-23%-kal – elmarad mind a budapesti, mind a győri átlagkeresettől.
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Ingatlanok díja
40. ábra: Négyzetméterár alakulása (2012-2017)
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Forrás: Ingatlannet
A három város reál négyzetméter árainak alakulása tekintetében a 2012 és 2017 januárja között a debreceni reál
árak 19,1%-kal, a győri árak 32,1%-kal, míg a budapesti árak 52,0%-kal növekedtek.
2012 és 2014 januárja között Debrecenben és Budapesten csökkentek az átlagos ingatlanárak (-7,1%, ill. –
8,2%), egyben Győrben már ebben az időszakban is drágult a lakhatás (3,5%), és az átlagos reál négyzetméter
ár (276 ezer forint) szinte elérte a budapesti átlagot (288 ezer forint) – 2014. augusztusában pedig meg is haladta
azt. Ezt követően azonban az árak emelkedésnek indultak mindhárom városban, különösen Budapesten, ahol
2017. januárjában 477,5 ezer forintot tett ki az átlagos négyzetméterár. Ebben az időszakban a debreceni árak
(2017 januárjában 278 ezer forint) arányában közeledtek a győri árakhoz (353 ezer forint), de még mindig
érezhetően (21,2%-kal) alacsonyabbak.

Mind Budapesten, mind Győrben drágábbak az átlagos ingatlan-négyzetméterárak, mint Debrecenben,
ugyanakkor 2015 óta a debreceni ingatlanár gyorsabb ütemben nő, mint a győri.

Megélhetési költségek
9. táblázat: Megélhetési költségek Debrecenhez viszonyítva (Debrecen = 100%)
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100%
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100%

103,5%

117,0%

Bérleti díjak

100%

121,9%
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Éttermi árak

100%

103,7%

111,2%

Élelmiszer árak

100%

98,7%

100,3%

Vásárlóerő

100%

123,6%

125,3%

Forrás:

Numbeo[1]

Az adatbázis az elmúlt másfél év olvasói adatszolgáltatásai alapján statisztikai módszertannal a világ több, mint 6 ezer
városának árait hasonlítja össze több, mint 50 tényező mentén. Ld. https://www.numbeo.com/cost-of-living/
[1]
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A megélhetési költségek összevetésekor azt tapasztaljuk, hogy Debrecenhez viszonyítva a győri fogyasztói árak,
az éttermi árak és az élelmiszerárak nagyon közel állnak egymáshoz. Érdemi eltérés – ahogy arra már fentebb is
rámutattunk – az ingatlanárak tekintetében figyelhető meg, jelen esetben Győrben közel 22%-kal magasabbak
az átlagos bérleti díjak. Budapesten a bérlet díjak még nagyobb eltérést mutatnak, ugyanakkor itt már a
fogyasztói árak és az éttermi árak is 8-11%-kal magasabbak, mint Debrecenben; az élelmiszerárak ugyanakkor
itt sem térnek el érdemben. A vásárlóerő tekintetében ugyanakkor mind Győr, mind Budapest magasabb átlagos
értéket tudhat magáénak, 24-25%-kal haladják meg a Debrecenben tapasztalható értéket.

A bérleti díjakat leszámítva a megélhetési költségek közel azonosak Debrecenben és Győrben, míg Budapest
mintegy 10%-kal drágábbnak mondható. A vásárlóerő tekintetében ugyanakkor mind Budapest, mind Győr
magasabb értéket tudhat magáénak Debrecennél.

Bölcsődék és óvodák
10. táblázat: Bölcsődei és óvodai férőhelyek és beírt gyermekek száma
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Forrás: KSH
A bölcsődei kapacitásokat tekintve megfigyelhető, hogy Debrecenben gyakorlatilag telítettek a bölcsődék (ld. még
1.1.5. fejezet). Győrben ugyanakkor a vizsgált időszakban folyamatosan több gyermeket írattak be a
bölcsődékbe, mint ahány hely volt hivatalosan elérhető, 2015-ben 17,2%-kal. A budapesti adatok is magas
telítettséget mutatnak, itt néhány százalékos szabad kapacitás még elérhető, 2015-ben összesen 618 üres hely
volt elérhető (5,1%-os szabad kapacitás).
Az óvodák tekintetében ennél alacsonyabb telítettséget láthatunk. Debrecenben 2015-ban 1 725 szabad hely
volt, mely 20,5%-os szabad kapacitásnak felel meg; ennél enyhén magasabb, 22,2%-os szabad kapacitás
található Győrben, ahol 1 324 üres hely volt 2015-ben. A legalacsonyabb szabad kapacitás Budapesten található,
2015-ben összesen 7 855 üres hely volt, amely 12,4%-os szabad kapacitásnak felel meg.
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A bölcsődei kapacitások mindegyik vizsgált városban szűkösek, Győrben évek óta meghaladja a beírt
bölcsődések száma a helyek számát, Debrecen is 100% közelében mozog. Az óvodák tekintetében egyik
vizsgált város sem éri el a 90%-os kapacitást 2015-ben, Debrecen és Győr még a 80%-os kihasználtságot
sem.

1.2 Oktatás és képzések
A munkaerőpiaci kereslet alakulásának meghatározó tényezője az oktatás-képzés helyzete, ezért e fejezet kitér
az egyetemi, a középfokú, és az alapfokú oktatás valamint a szakképzés helyzetére, külön kiemelve a lakossági
nyelvismeret és nyelvtudás állapotát.
41. ábra: A különböző képzésekben részt vevő hallgatók száma 2016-ban Debrecenben
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Forrás: EDC Debrecen adatgyűjtés
A debreceni oktatási-nevelési rendszerben részt vevők számának alakulásáról a bölcsődék és óvodák esetében
már az előzőekben kitértünk a trendek alakulására: A 2016-os évre a bölcsődei képzésben részt vevők száma
tovább csökkent, 972 főre, az óvodák létszáma is 44 fővel esett. Debrecenben a 2016-os évben összesen 73 581
fő vett részt valamelyik oktatási-nevelési formában, melyből az egyetemisták képviselik a legmagasabb
részarányt (43%), 32 ezer hallgatóval23. Az egyetemi képzés után következik a középiskolai képzés, amely 18
ezer fővel 26%-ot tesz ki, míg az általános iskolai képzésben 15 ezren vettek részt (21%). A közel 8 ezer
bölcsődés és óvodás összesen 10%-ot tesz ki e tekintetben.

23

A Debreceni Egyetemen aktív és passzív státuszban lévő hallgatók létszáma 2016-ban 31 665 fő, ebből aktív 26 767 fő.
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42. ábra Legmagasabb iskolai végzettség aránya

6,5%
10,7%

8 általános

13,1%

szakmunkásképző iskolai bizonyítvány,
szakiskolai oklevél, bizonyítvány
szakközépiskolai érettségi

16,3%

gimnáziumi érettségi

36,5%

főiskolai diploma

16,9%

egyetemi diploma

Forrás: Lakossági felmérés
A lakossági felmérésben megkérdezett személyek iskolai végzettség szerinti megoszlása alapján a válaszadók
36,5%-a szakmunkásképző iskolai bizonyítvánnyal, illetve szakiskolai oklevéllel, bizonyítvánnyal rendelkezik, míg
szakközépiskolai és gimnáziumi érettségivel közel ugyanannyian rendelkeznek (16,9 és 16,3%). Főiskolai
diplomát minden 10. válaszadó szerzett, míg egyetemi diplomát a válaszadók 6,5%-a. Általános iskolai
végzettséggel nem rendelkezők nem szerepelnek a mintában, továbbá a kizárólag általános iskolát végzettek
aránya is alacsony. Legutolsó képzettségüket, végzettségüket korcsoport szerinti bontásban az idősek korábban,
míg a fiatalok nemrég szerezték, ugyanakkor számos példa mutatkozik arra is, hogy a 36 évnél idősebb
korosztályban az elmúlt 5-10 évben szereztek képesítést.
43. ábra Az oktatás költségtérítése

egyetemi diploma

15%

főiskolai diploma 6%
gimnáziumi érettségi

11%

szakközépiskolai érettségi 4%

40%
39%

55%

30%

60%

32%

szakmunkásképző iskolai… 16%

64%
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0%

45%

47%
100%
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100%

Mindegyik képzettségéért fizetett
Fizetett, de nem mindegyik képzettségéért
Nem fizetett
Forrás: Lakossági felmérés
A 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezőkön kívül, minden típusú iskolai végzettséggel rendelkező legalább
részben fizetett valamilyen oktatásért. Különösen igaz ez az egyetemi és főiskolai diplomával rendelkezőkre, de
a szakmunkásképzettséggel rendelkezők 54%-a is hajlandó volt képzettségéért, szakmájáért valamekkora
összeget fizetni.
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44. ábra Az elmúlt 1 évben végzett képzés által adott képzettség

OKJ-s képesítés
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25,6%

30,8%
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14,1%
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egyetemi diploma

14,1%
2,6%

nem ad képesítést

1,3%

Forrás: Lakossági felmérés
A megkérdezettek 26,3%-a (78 fő) vett részt az elmúlt egy évben képzésen. E személyek jelentős része OKJ
szerint indított oktatáson vett részt (30,8%), de jellemző volt azon képzések elvégzése is, amelyek nem adnak
képesítést (25,6%). Ezen túlmenően főiskolai és egyetemi képzésen vettek részt a legnagyobb arányban, míg az
általános iskolai és szakközépiskolai, gimnáziumi képzés elenyésző volt.
45. ábra Az elmúlt egy évben végzett képzés és a legmagasabb iskolai végzettség

OKJ-s képesítés
egyetemi diploma
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8 általános

nem ad képesítést
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Forrás: Lakossági felmérés
Iskolai végzettség függvényében a lakossági felmérés adatai szerint OKJ-s képzésekre elsősorban a 8 általánost
vagy szakiskolát végzettek jelentkeztek, de a gimnáziumi érettségizettek esetén is gyakori oktatási forma volt.
Az egyetemi vagy főiskolai diplomások körében elsősorban vélhetően a diploma megszerzése, illetve képesítést
nem adó képzéseken való részvétel a preferált. Az adatokból látható, hogy a szakközépiskolai vagy gimnáziumi
érettségivel rendelkező személyek jelentős hányada vesz részt egyetemi vagy főiskolai képzéseken.
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46. ábra Az elmúlt egy évben végzett képzés költségtérítése

ingyenes

5,1%3,5%
3,6%

én fizetem
munkáltatóm fizeti

14,8%
49,8%

munkáltatómmal közösen
fizetjük
más fizeti
mással közösen fizetem

23,1%

Forrás: Lakossági felmérés
Ezek a képzések jellemzően ingyenesek (49,8%), de gyakori, hogy az egyén magának fizeti ki a tandíjat (23,1%)
vagy azt a munkáltató fizeti az esetek 14,8%-ban. Pár esetben költségmegosztást is alkalmaznak a munkáltatóval
vagy más személlyel, de az is előfordul, teljes egészében más állja a tandíjat.
Képzés motivációja

Részvételi hajlandóság
1=egyáltalán nem
5=teljes mértékben

47. ábra Képzéseken való részvételi szándék

5
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4
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3
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2
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szakmai (a munkáját szakmai (a munkáját
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nem érintő) képzésen

idegen nyelvi
képzésen

Képzés típusa

Forrás: Lakossági felmérés
A válaszadók jelentős hányada részt venne szakmai és idegen nyelvi képzéseken és csupán 10-20%-uk nem
venne részt. Jellemzően a szakmai, munkát érintő képzéseken szívesebben vennének részt az emberek az idegen
nyelvi képzésekkel ellentétben, azonban elmondható, hogy a szakmai, munkát nem érintő és az idegen nyelvi
képzések iránt átlagosan hasonlóan pozitív az érdeklődés, ám nem éri el a szakmai, munkát érintő képzések
iránti érdeklődést. Pozitív visszhang, hogy a megkérdezett személyek inkább részt vennének, mintsem nem a
képzéseken. A megkérdezettek 10-16%-a nem tudta eldönteni, hogy szeretne-e ilyen jellegű képzéseken részt
venni. Ugyancsak nagy volt az érdeklődés a munkába álláshoz szükséges, képességet fejlesztő képzések iránt is,
hiszen ezzel kapcsolatban a válaszadók 76,1%-a fejezte ki, hogy lehetőség esetén részt venne ezeken.
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48. ábra Motiváció a képzéseken való részvételhez
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Forrás: Lakossági felmérés
A képzésen való részvétel motivációi között a jobb munkakör és magasabb fizetés szerepel, de sokan új munka
elnyerése érdekében is tanulnának. Az egyéb kategóriát jelölő személyek számos véleményt megfogalmaztak,
mely elsősorban a folyamatos fejlődést és tanulást jelölte meg motivációként, másodsorban a későbbi évekre
vonatkozó másik szakma kitanulását.
A képzési formák közötti választás tekintetében nincsen eltérés, körülbelül azonos arányban választották a
távképzést (30,7%), a nappali képzést (32,1%) és az esti képzést (26,6%). Azonban létszám tekintetében a
válaszadók 75,2%-a a kiscsoportos (5-15 fős) oktatást preferálja, míg az egyéni és nagycsoportos képzéseket
azonos arányban választották.
49. ábra Preferált képzési költség viselésének aránya

50,0%

42,5%

41,5%

40,0%
30,0%
20,0%

12,3%
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10,0%
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1-25%

26-50%

51-75%

76-100%

Képzés költségének öntérítéses aránya
Forrás: Lakossági felmérés
A pénzügyi kérdéseket érintve, azon személyek közül, akik szívesen vennének részt képzésen (N=248) 42,7%
jelezte, hogy akár önköltségen is vállalná a képzést. Jellemzően a költségek negyedét (42,5%), vagy maximum
felét (41,5%) vállalnák a megkérdezettek. Igen kevés azok aránya, akik ennél magasabb önfinanszírozást
engedhetnek meg maguknak.
A megkérdezettek 60,6%-a vélekedett úgy, hogy örül, ha támogatják, megszervezik az eljutást a képzésre, de
részükről nem ezen múlik a részvétel. 16,7% csak az utazás megszervezésével és támogatásával venne részt
képzésen. Az étkeztetésről hasonlóan vélekednek, hiszen 57,5%-uk örül a képzés nyújtása mellett az étkezés
biztosításának is, de ennek hiányában is részt venne a képzésen. Ez esetben lényegesen alacsonyabb azok aránya
(3,5%), akik ennek biztosítása nélkül nem vennének részt képzésen.
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1.2.1 Egyetemi oktatás
Az egyetemi oktatás a Debreceni Egyetem aktív24 hallgatóinak létszámát vizsgálja a képzés típusa és a hallgatók
magyar és külföldi megoszlása szerint, de kitér az egyetemen záróvizsgázó és oklevelet szerző hallgatók számára
és a legtöbb végzős hallgatót adó karok-szakok vizsgálatára.
50. ábra: A Debreceni Egyetemen aktív tanulók összlétszáma
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Forrás: Debreceni Egyetem
A Debreceni Egyetemen a 2000-2016 közötti időszakban a nappali képzésre összesen a hallgatók 69,6%-a,
levelező és esti képzésre, valamint távoktatásra 27,4%-a, továbbá PhD képzésre 3,0%-a járt. Az egyes képzések
típusait vizsgálva megállapítható, hogy a nappali képzésben részesülő hallgatók létszáma az elmúlt 16 évben 6
824 fővel emelkedett, ami közel 50 százalékos (49,2%) növekedésnek felel meg. A levelező és esti képzés és
távoktatás esetében tapasztalható egyedül létszámcsökkenés, itt a hallgatók 2016-os létszáma a 2000-es létszám
73,4%-át tette ki, 1 900 fővel csökkent (7 ezerről 5 ezerre). A PhD képzésre járó hallgatók létszáma növekedett
a legmérsékeltebben, a 2000-2016-os időszakban csak 96 fővel növekedett, ami 2,9%-os növekedésnek felel
meg (731-ről 827-re). A hallgatók összlétszámának esetében 23,1%-os bővülés figyelhető meg, ami 5 ezer
hallgatóval való növekedést jelent.
A külföldi hallgatók részaránya az egyetemen a teljes 2000-2016-os időszakban 8,5%, a magyar hallgatók
részaránya pedig 91,5%. A magyar hallgatók létszáma az elmúlt 16 évben 1 584 fővel növekedett, ami 7,6%-os
növekedésnek felel meg. A külföldi hallgatók létszáma a vizsgált időszakban 488,2%-kal emelkedett, összesen 3
436 fővel nőtt.

24

A továbbiakban csak az aktív hallgatók létszámadatai kerülnek elemzésre.
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A hallgatói összlétszám tekintetében két trend figyelhető meg, az első a 2000-2011 közötti időszakban látható
folyamatos növekedés, amely a meghatározott időszakban a létszám 48,8%-os növekedését eredményezte.
2011-től azonban a 2016-os év végéig a hallgatói létszám folyamatosan csökkent, összesen 17,3%-kal.

Az egyetemi hallgatók száma a hosszú távú trenddel szemben az elmúlt években csökkenést mutatott,
elsősorban a hazai hallgatók számának csökkenése miatt.

51. ábra: A Debreceni Egyetemen oklevelet szerző és záróvizsgát teljesítő hallgatók száma 2011-2016 között
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Forrás: EDC Debrecen adatgyűjtés
A Debreceni Egyetemen az elmúlt 6 évben átlagosan 6 330 hallgató teljesített sikeresen záróvizsgát. Oklevelet
átlagosan 5 904-en szereznek évente, számukat tekintve látható, hogy enyhén növekedett az elmúlt években
(8,6%-kal); a csökkenő egyetemista összlétszám miatt ugyanakkor várhatóan esni fog a létszámuk. Az összes
záróvizsgát teljesítő hallgató közül átlagosan 6,7% (426 fő) nem teljesít minden kritériumot, így nem kaphat
oklevelet. Meg kell jegyezni azonban, hogy ezek a hallgatók a következő félévben, vagy adott esetben következő
évben jogosultak lehetnek az oklevélre, például, ha megszerzik a szükséges nyelvvizsga-bizonyítványt.
52. ábra: A Debreceni Egyetemen oklevelet szerzett hallgatók számának alakulása karonként 2011-2016 között
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Forrás: EDC Debrecen adatgyűjtés
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Az egyetemen oklevelet szerző hallgatók karok szerinti megbontásakor megfigyelhető, hogy a 2016-os adatok
alapján a legkedveltebb karok a bölcsészettudományi kar (BTK, 933 fő, az összes végzett 15,6%-a), a 2014-ben
induló gazdaságtudományi kar (GTK, 776 fő, 13,0%) és a természettudományi és technológiai kar (TTK, 751 fő,
12,5%). A 2011-2016-os időszakban a legnagyobb mértékben a gazdaságtudományi kar (GTK, 195%), a műszaki
kar (MK, 140%) és a népegészségügyi kar (NK, 73%) növekedett, míg többek között érdemi visszaesést láthatunk
az informatikai kar (IK, -28%) vonatkozásában.
Ha a karok szintjén vizsgáljuk a 2016-ban végzettek számát, alábbi 10 kar adta a legtöbb hallgatót 2016-ban:
11. táblázat: A Debreceni Egyetem 10 legtöbb végzett hallgatóval rendelkező kara (2016)
Kar

Végzettek száma

Bölcsészettudományi Kar

933

Gazdaságtudományi Kar

776

Természettudományi és Technológiai Kar

751

Műszaki Kar

617

Általános Orvostudományi Kar

462

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

448

Egészségügyi Kar

420

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kar

404

Állam- és Jogtudományi Kar

362

Informatikai Kar

255

Forrás: EDC Debrecen adatgyűjtés
A szakok szintjén vizsgálva az alábbi 15 szak adta a legtöbb végzős hallgatót 2016-ban:
12. táblázat: A Debreceni Egyetem 15 legtöbb végzett hallgatóval rendelkező képzése (2016)
Kar

Szak

Végzettek száma

ÁOK

Általános orvos

338

ÁJK

Jogász

169

BTK

Pszichológia

156

GTK

Gazdálkodás és menedzsment

139

EK

Gépészmérnöki

133

MK

Óvodapedagógus

117

GYFK

Ápolás és betegellátás

113

TTK

Vegyészmérnöki

103

BTK

Anglisztika

99

FOK

Fogorvos

99

GTK

Kereskedelem és marketing

96

GYTK

Gyógyszerész

96

GTK

Vidékfejlesztési agrármérnöki

96

TTK

Biológia

92

IK

Gazdaságinformatikus

89

Forrás: EDC Debrecen adatgyűjtés
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A debreceni egyetemi végzettek száma jellemzően megfelel a munkáltatók számára. A nagyobb foglalkoztatók
jellemzően jó kapcsolatot ápolnak az egyetemmel, közös programokat futtatnak, részt vesznek az egyetemi
oktatásban.
Néhány esetben ugyanakkor felmerül a munkaadók részéről, hogy a végzősök összességében rendelkeznek-e

-

megfelelő motivációval és szemlélettel;

-

megfelelő készségekkel;

-

megfelelő gyakorlati ismeretekkel, illetve

-

megfelelő nyelvtudással.

A vállalatok továbbra is igénylik a szoros együttműködést az egyetemmel, valamint az egyeztetés lehetőségét a
képzési struktúrát, illetve a tananyagok felépítését illetően. Úgy gondolják, hogy meg tudják mondani az
elkövetkező 3-4 évre a tendenciát arra vonatkozóan, hogy milyen típusú pozíciókra lesz kereslet, melynek
segítségével az egyetem nagyobb hatékonysággal tudja kialakítani az egyes szakok kvótáit.

Az egyetem kulcsszerepet tölt be a debreceni munkaerőpiacon; a vállalatokkal történő együttműködés
további bővítése jelentős eredményeket érhet el.

1.2.2 Szakképzés
Jelen fejezet elsősorban a Debreceni Szakképzési Centrum intézményeinek tanulói létszámát vizsgálja, de kitér
a 2016-os évben végzett, valamint beiratkozó hallgatók létszámára is.
A közelmúltban a szakképzési rendszer jelentősen átalakult, reagálva a folyamatos szakemberhiányra és a
szakképzettek valós tudásával szembeni kritikákra. A szakképzési törvény „a globális és a nemzetgazdaság
igényeinek kielégítésére egyaránt alkalmas, rugalmas, a foglalkoztathatóságot elősegítő szakképzési rendszer”
megvalósítását tűzi ki célul. A szakképző intézmények átkerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól,
a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartása alá, ezzel is erősítve azt a tényt, hogy a szakképzés nem csak
köznevelési feladatot lát el, hanem a gazdaság fejlődését szolgáló oktatási rendszer is.
A képzési kínálatban meghatározó a gépészet, az elektrotechnika-elektronika, az informatika, a vegyipar, a
közgazdaság, a kereskedelem-marketing, a vendéglátás-turisztika, az oktatás, az építészet és a közlekedés, de
ezen kívül még több szakmacsoportban folytatnak képzéseket.
A Debreceni Szakképzési Centrumban a nappali képzés mellett 2015. szeptemberétől beindították a
felnőttoktatást, és bekapcsolódtak a felnőttképzésbe, mellyel Debrecen munkaerő-piaci igényeinek minél
szélesebb körű kielégítését szolgálják.
A szakképzési rendszer említett átalakítása során országosan 44 szakképzési centrum jött létre, ebből 2 HajdúBihar

megyében,

Debrecenben

és

Berettyóújfaluban.
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Debreceni

Szakképzési

Centrum

(DSZC)
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tagintézménnyel működik, amelyek a gazdasági igényekre reagáló szakképesítéseket, szakmákat adnak
diákjaiknak. A DSZC a képzések indításánál figyelembe veszi a gazdasági szereplők szakember szükségletét,
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valamint a kormányrendelet által meghatározott keretszámokat; ennek alapján a DSZC főigazgatója dönt arról,
hogy melyik iskolában, melyik szakon, milyen létszámmal induljanak a képzések. A Debrecenbe érkező befektetők
rendszerint tárgyalásokat folytatnak a DSZC vezetőivel annak érdekében, hogy az igényeiknek megfelelő
utánpótlás a lehetőség szerint biztosított legyen.
53. ábra: A Debreceni Szakképzési Centrum intézményeinek tanulói létszáma 2011-2016 között
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Forrás: Debreceni Szakképzési Centrum
A vizsgált 1125 tagintézmény tanulói létszámának elemzésekor megfigyelhető, hogy az összlétszám a vizsgált hat
év alatt összességében 1,3 %-kal növekedett, 9 061 főre. A létszám a 2014/2015-ös tanévben érte el a
legalacsonyabb pontját, amikor csupán 7 219 tanuló vett részt az indított képzéseken. A 2015/2016-os évtől a
DSZC intézményeiben enyhe növekedésnek indult az összlétszám, 4,5 %-kal emelkedett, 7 544 főre, majd a
2016/2017-es évben tovább növekedett, 20,1 %-kal, 9 061 főre. A növekedés az intézményrendszer átalakításán
túl az érdeklődés növekedésével is magyarázható, amelyet a DSZC is tapasztal működésében.
A vizsgált intézmények közül a 2011-es létszámhoz viszonyítva öt intézmény tudta növelni a tanulók számát,
ezek a Debreceni SZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma (47,1%), a Debreceni SZC
Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma (21,3%), a Debreceni SZC Bethlen Gábor
Közgazdasági Szakgimnáziuma (20,8%), a Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Szakgimnáziuma (7,1%),
valamint a Debreceni SZC Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakiskolája (6%)
A három legnagyobb arányban csökkenő összlétszámú intézmény a Debreceni SZC Könnyűipari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola (-33,8%), a Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és Szakiskolája (21,5%) és a Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma (-19,7%).
A 2016/2017-es tanévben a legmagasabb létszámot a Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakiskola érte el 1 180 fővel, amely az 13,0%-a a DSZC által képzett tanulóknak. A második
A Debreceni Szakképzési Centrumban összesen 12 szakképzést folytató intézmény volt, azonban a Dienes László
Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola (2016.szeptember 1-jétől a Hajdúdorogi Görög
Katolikus Főegyházmegye fenntartásában működik) esetében nem áll rendelkezésre elég adat. Tehát, így az NGM fenntartása
alatt működő szakképzést végző intézmények vizsgálatakor csak a többi 11 képezi a vizsgálat tárgyát. A 2015/2016-os évben
829 fő volt a beiratkozottak létszáma, amely a többi 11-el kiegészítve kiadja a 8 478 fő tanulói létszámot.
25
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helyen a Debreceni SZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakközépiskolája helyezkedik el 1 137 tanulóval
(12,5%), utána következik a Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnázium 952 tanulóval (10,5%), valamint a
Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma 935 tanulóval (10,3%).
54. ábra: A Debreceni Szakképzési Centrum intézményeinek végzett tanulói létszáma 2011-2016 között
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Forrás: Debreceni Szakképzési Centrum
A 2011/2012-es tanév végén a Debreceni Szakképzési Centrum tanintézményeiben összesen 1 292 hallgató
végzett a szakképzésben, ez a szám a 2015/2016-es tanév végére 18,1%-kal csökkent, 1 058-ra. A 2015/2016os tanévben a három legtöbb végzős hallgatót adó intézmény a Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 186 fővel (17,6%), a Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma 159
diákkal (15,0%), valamint a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma 143
diákkal(13,5%). A vizsgált 5 év alatt a legnagyobb mértékben a Debreceni SZC Povolny Ferenc Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Szakiskolájában esett a végzett hallgatók száma, összesen 68,6%-kal, továbbá 62,6%-kal
csökkent a végzett hallgatók száma a Debreceni SZC Könnyűipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Szakiskolában. A legnagyobb mértékben a

Debreceni SZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki

Szakgimnáziuma, valamint a Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziumának végzős hallgatóinak száma bővült,
46,5, ill. 13,6%-kal.
Ha a képzések szintjén vizsgáljuk a 2017-ben aktuális tanulói létszámot, alábbi 10 képzés adta a legtöbb tanulót:
13. táblázat: A 10 legtöbb végzős diákkal rendelkező, DSZC által nyújtott szakgimnáziumi képzés 2017-ben
Intézmény neve

Képzés

Diákok száma

Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma

Vegyésztechnikus

211

Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

198

Vendéglátás-turisztika/vendéglátóipar

149

Szakgimnáziuma

Debreceni SZC Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

Debreceni SZC Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

Kereskedelem
-marketing
adminisztráció/kereskedelem

57

üzleti

145

Intézmény neve

Képzés

Diákok száma

Debreceni SZC Irinyi János Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

Kereskedelmi ügyintéző/Kereskedelem

Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági
Szakgimnáziuma

Turisztika

96

Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági
Szakgimnáziuma

Épületgépész technikus

92

Debreceni SZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és
Műszaki Szakközépiskolája

Autószerelő

82

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Kereskedő

81

Irinyi János Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

Sporttanfolyam szervező

76

106

Forrás: Debreceni Szakképzési Centrum
14. táblázat: A 10 legtöbb diákkal rendelkező, DSZC által nyújtott szakközépiskolai képzés 2017-ben
Intézmény neve

Képzés

Diákok száma

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Eladó

176

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szakács

176

Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnáziuma
és Szakiskolája

Villanyszerelő

149

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Pincér

140

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Cukrász

128

Debreceni SZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és
Műszaki Szakközépiskolája

Tehergépkocsi-vezető

114

Debreceni SZC Irinyi János Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

Pék

92

Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája és
Kollégiuma

Gépi forgácsoló

89

Irinyi János Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

Húsipari termékgyártó

86

Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája és
Kollégiuma

Hegesztő

78

Forrás: Debreceni Szakképzési Centrum
A szakképzés minőségi és mennyiségi kibocsátási képességével több debreceni vállalat nincs megelégedve,
azonban érzékelik, hogy javuló tendencia várható. Minden szereplő egyetért abban, hogy szemléletformálásra
van szükség a szakképzés népszerűségének növelése érdekében. A DSZC vezetősége úgy látja, hogy azok a
képzések, amelyekre a debreceni vállalatoknak szüksége van, megtalálhatóak náluk. A probléma inkább ott
jelentkezik, hogy a tanulók kevesen vannak, hiányos a tudásuk és nem feltétlenül azt a képzést választják,
amelyre nagyobb szükség van a piacon. Jó példa erre az elektronikai képzés, amelyre nagy szükség van,
ugyanakkor megfelelő alaptudás és motiváció szükséges hozzá. Az érdeklődés felkeltése érdekében a DSZC is
folytat toborzási tevékenységet.
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A szakképzés elmúlt években történő fókuszba állításának folytatásával megfordulhat a korábbi időszak
negatív trendje.

1.2.3 További oktatás
Alapfokú oktatás
A Debreceni Tankerületi Központ irányítása alá jelenleg 42 intézmény tartozik, ebből 25 általános iskola, 7
gimnázium, 2 szakgimnázium, illetve 8 speciális iskola. Ezeken kívül alapítványi, egyházi és egyetemi fenntartású
intézmények vannak a városban. A köznevelés területének összehangolása érdekében Debrecen, mint megyei
jogú város létrehozott egy országosan egyedülálló és példaértékű oktatási tanácsot, hogy az összes fenntartót
egy platformon egyesítse. A közös cél, hogy az intézményekben végzett tanulók megtalálják helyüket az iskolai
tanulmányok után is, legyen az a felsőfokú képzés vagy munkavállalás.
A Tankerületi Központ törekszik a városfejlesztési tervek és a piaci igények becsatornázásra a közoktatásba.
Három terület kulcsfontosságú: a műszaki, az informatikai és a nyelvi képzés. Mindhárom területen folyamatban
vannak minta jellegű projektek, melyek sikerességük esetén kiterjeszthetőek a többi intézményre is. Van olyan
gimnázium, ahol a repülésbiztonsággal, rendszerfelépítéssel kapcsolatos órákat tartanak, egy általános iskolában
pedig emelt szintű informatikai képzést tartanak, melynek végén a tanulók ECDL vizsgát szerezhetnek.
Nyelvismeret tekintetében általános iskolai szinten két angol kéttannyelvű képzés van, és hamarosan elindul a
német kéttannyelvű képzés is, amelyre a német tulajdonú vállalatok részéről nagy igény mutatkozik. A
középiskolákban több helyen is van angol, német, sőt olasz, francia és spanyol kéttannyelvű képzés is.
Mindemellett megjegyzendő, hogy alapfokú oktatási intézmények fontos szerepet játszhatnak a munkára való
motiváltság kialakításában a tanulóknál. Az intézmények képesek kompenzálni a családban látottakat a munkára
való neveléssel, ami a tanulásra való neveléssel kezdődik. A jó példák, minták követését segítheti a bentlakásos
kollégiumi rendszer fejlesztése is.

Az alapfokú képzések szerepét fel kell értékelni a munkaerőpiaci törekvésekben.

Felnőttoktatás, felnőttképzés
A Debreceni Szakképzési Centrum intézményeiben körülbelül 2000 fő vesz részt felnőttoktatásban. A
legnépszerűbb képzések a következők: KKV-ügyvezető képzés, idegen nyelvi képzés, pénzügyi, gazdasági
képzések (pl. mérlegképes könyvelő), ipari szakmák képzései (pl. cukrász, szakács). A résztvevők esti tagozaton
ingyen szerezhetnek szakmát. Felnőttképzésben, azaz iskolarendszeren kívüli képzésben 28 településen 1431 fő
képzése történt eddig, 33 szakmacsoportban.
Emellett a fizetős felnőttképzésre is van igény Debrecenben: egyedül az OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.
mintegy 80-féle képzést biztosít, évi 6-800 résztvevővel; ezek közül a legsikeresebbek, legkeresettebbek az
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egészségügyi képzések (fogászati, egészségügyi asszisztens). A tapasztalatuk az, hogy aki hajlandó kifizetni az
általában 2-600 ezer forint díjú képzéseket, az motiváltabb, nagyobb eséllyel zárja sikeresen a tanfolyamot.
Kollégiumok
A Debreceni Egyetemen elindult egy 7 éves program az Országos Felsőoktatási Kollégiumfejlesztési Stratégia
részeként, melynek keretében 15 milliárd forintból bővítik és korszerűsítik az egyetem kollégiumait. Mivel a
kollégiumok célközönsége a vidékről, más nagyvárásokból és külföldről érkező diákság, a minőségi és mindenki
számára elérhető kollégiumi férőhelyek jelentősen növelhetik az egyetem és ezáltal a város vonzóképességét.
Több helyi szereplő is úgy látja, hogy a középfokú oktatás szintjén is érdemi foglalkoztatási hatással járhat a
kollégiumi fejlesztés hatása.

1.2.4 Nyelvismeret
A nyelvismeret vizsgálatakor a 2016-ban nyelvvizsgát szerzettek adatait elemeztük, amely egy reális képet mutat
a nyelvtanulási trendekről a szakképzési centrumokban, középiskolákban és egyetemeken. Ezen kívül az elemzés
áttekinti a 2011. évi népszámlálási adatokat, amely a lakosság önbevallásán alapul, miszerint a magyar nyelven
kívül milyen más nyelveken beszélnek.
A nyelvtudásnak a munkaerőpiacon egyre kiemeltebb szerepe van, és noha diplomát csak nyelvvizsga birtokában
lehet kapni, az idegen nyelv valós, élő ismerete tekintetében Magyarország az Európai Unió átlaga alatt teljesít,
amely befektetői szempontból hátrányt jelenthet.26
55. ábra: A debreceni szakképzési intézményekben (DSZC) és középiskolákban nyelvvizsgát szerzettek száma 2016
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Forrás: EDC Debrecen adatgyűjtés
2016-ban a debreceni szakképzésben tanulók közül 327-en szereztek angol nyelvből nyelvvizsgát, ezen belül 66an csak az írásbeli vagy csak a szóbeli részét abszolválták, míg 72-en német nyelvvizsgát tettek, 1 fő pedig kínai
nyelvvizsgát szerzett. A középiskolák vonatkozásában 1602 nyelvvizsgát szereztek 2016-ban Debrecenben, ebből

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Share_of_people_reporting_they_knew_one_or_more_foreign_languages,_by_age,_2011_(%C2%B
9)_(%25)_edu15.png
26
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1264-t angol nyelvből, 200-t németből, 102-t francia és olasz nyelvekből és 36-t pedig egyéb nyelvekből, mint a
román, holland vagy spanyol.
Az egyetem esetén összesen 17 159 nyelvvizsgát tettek

56. ábra: A Debreceni Egyetemen nyelvvizsgát
szerzettek száma 2016

le, ebből 11 974-szer angolul, 3 801-szer németből, 612szer olasz és francia, és 722-szer egyéb nyelvekből tettek
sikeres

vizsgát.

viszonyítva

Az

egyetem

2016-ban

a

összes

37,8%-uk

Egyéb

777

Francia és olasz

612

tanulójához

vizsgázott

angol

nyelvből, míg a szakképzési centrumok esetén ez a szám
Német

csak 3,8%. Az adatok nem zárják ki, hogy egy tanuló több
nyelvvizsgát is letett volna egyazon évben. Megfigyelhető,

3 801

Angol

hogy a diákok körében a legtöbb oktatási intézményben

11 974

elvárt angol nyelvvizsga megszerzése történik meg, míg a
kevésbé népszerű nyelvekből történő vizsga leginkább az
egyetemistákat jellemzi.

10 000

20 000

Forrás: EDC Debrecen adatgyűjtés

A debreceniek idegennyelv-tudásában egyértelmű az angol nyelv domináns pozíciója, második nyelvként a
német jelenik meg.

15. táblázat: A debreceni lakosok megoszlása nyelvtudás és életkor alapján (2011)
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26 202
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113 006
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Magyar
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81 199
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44 786

Angol
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2 674
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Német
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12 216

22 454

755

15 901
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2 276
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2 264

3 152
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Francia
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1 235

743

Beszélt nyelv

Összesen

Forrás: KSH népszámlálás (2011)
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A 2011-es népszámlálási adatokat figyelembe véve Debrecen 211 ezer lakosából önbevallás alapján 124 ezren
csak az anyanyelvükön beszéltek, míg 56 ezren jelezték, hogy beszélnek egy második nyelven is (26,5%).
Megfigyelhető, hogy a 15-39 éves korosztálynál a legmagasabb a további beszélt nyelv aránya, ami előrejelzi,
hogy a munkaerőpiacon a nyelveket beszélő aránya növekszik. Az idősebb korosztály esetén a más nyelvet
beszélők száma alacsonyabb, így számukra a nyelvi továbbképzés ideális készségfejlesztés lehet. Az angol nyelvet
beszélők száma még mindig szignifikánsabban magasabb, mint a más nyelvet ismerők száma. A nyelvtudás
ugyanakkor kiemelt fontosságú a munkaerőpiacon, főképpen a növekvő létszámú SSC-k vonatkozásában, ahol
az angolon kívül a kevésbé gyakori nyelvek ismeretére is szükség van.
57. ábra Idegen nyelvek ismerete

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Alapfok

Középfok

Felsőfok

Forrás: Lakossági felmérés
A megkérdezettek nyelvismerete angol nyelvből a legjobb, ugyanis 48%-uk valamilyen szinten beszéli, ám a
német nyelv esetén ez az arány már csak 25%. Más nyelvekből középfokú nyelvtudásról csupán 1-1 ember
számolt be, jellemzően alapfokú nyelvtudással rendelkeznek. Az angol és a német nyelv mellett még az orosz és
a francia nyelvtudás emelkedett ki, ám itt is csak alapfokú szintű ismeretekkel bírnak a válaszadók.
A vállalatok és munkaerő-közvetítők egybehangzó tapasztalata, hogy a munkavállalók nyelvtudása sok esetben
nem megfelelő. Sem az önéletrajzba beírt nyelvtudás sem nyelvvizsga megléte nem garancia arra, hogy a
munkavállaló használni tudja munkavégzése során nyelvtudását.

1.3 Üzenetek a Debrecen Paktum számára
-

Debrecen lakosságmegtartó képessége megelőzi mind a megyéét, a régióét, valamint az országét is.
Ugyanakkor az eltartottsági ráta, mely a 0-14 év közötti és a 65 év fölötti lakosság részarányát
vizsgálja, jelentősen romlott az elmúlt évtizedben: 2007-hez képest 39,7%-ról 44,6%-ra ugrott a
mutató, azaz a debreceni lakosság egyértelműen öregedik. Ehhez kapcsolódóan javasolt olyan
beavatkozások támogatása, melyek segítik a fiatalok arányának növelését, más településekről
vonzását.

-

A munkaképes korú és a fiatal lakosság elvándorlásának megakadályozása érdekében intézkedéseket
kell tenni, mert ők jelentik a munkaerő utánpótlásának bázisát. A versenyképes oktatás önmagában
nem elég, ha utána elhagyják a fiatalok a várost. Együttesen kell biztosítani számunkra a megfelelő,
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versenyképes munkahelyet, a lakhatást és az élhető várost. Ehhez komplex, egymást erősítő
munkaerőpiaci és gazdaságfejlesztési programokra van szükség.
-

Mivel az inaktívak beazonosítására és elérésére korlátozottan állnak rendelkezésre megfelelő
módszerek, az oktatási intézmények és az állami foglalkoztatási szervek nyilvántartásainak bővítése,
és a kapcsolatok megőrzése előzheti meg a rendszerekből való kikerülést. A civil szervezetek aktív
bevonása mellett javasolt mélyreható, szociológiai kutatások elvégzése a célcsoport pontosabb
megismerésére.

-

A közfoglalkoztatás veszélye, hogy életmóddá válhat, amelyből nehéz visszatérni az elsődleges
munkaerőpiacra.

-

Debrecenben az ingatlanárak érdemben magasabbak, mint a többi kelet-magyarországi városban,
illetve gyorsan növekednek; ugyanakkor még mindig érdemben alacsonyabbak, mint például
Budapesten és Győrben. Mivel a lakhatási problémák komoly akadályt jelenthetnek a munkaerőpiac
bővítése előtt, javasolt egy lakhatás támogatási, illetve lakásépítési program létrehozása.

-

A debreceni bölcsődék kihasználtsága a 2010-2015 közötti időszakban az átlagosan 100,3% volt, ami
előrevetíti a bölcsődei kapacitások bővítésének szükségességét.

-

Bár jelenleg is van együttműködés a vállalatok és a képzési intézmények között, a konzultációt
folyamatossá kell tenni annak érdekében, hogy a képző intézmények a piaci igényeknek megfelelő,
hatékony képzési struktúrákat tudjanak kialakítani.

-

Munkavállalók nyelvtudása gyakorlati irányban fejlesztendő.
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2. Munkaerőpiaci kereslet
A munkaerőpiaci kereslet vizsgálata a debreceni gazdaságszerkezet és foglalkoztatás részletes elemzését, a
vállalkozások kezdeményezéseit és foglalkoztatási igényeit, valamint a releváns gazdasági ágazatok fejlődési
trendjeit tartalmazza. A vizsgálat eredményei alapján üzeneteket fogalmaz meg a Debrecen Foglalkoztatási
Paktum számára.

2.1 Bevezetés
A bevezetés a debreceni vállalatokat érintő két legfontosabb kihívást, a munkaerőhiányt és a termelékenységi
versenyt mutatja be.

2.1.1 Munkaerőhiány
Egyértelműen megállapítható, hogy országos, megyei és debreceni viszonylatban egyaránt megjelenik a
munkaerőhiány folyamatos problémája, kihívása. A munkaadók úgy látják, hogy aki munkaképes és motivált, az
már foglalkoztatott a munkaerőpiacon. A legnagyobb mértékben a szakmunkások, és a betanított segédmunkások
keresésekor okoz problémát a munkaerőhiány. A mezőgazdasági szezonmunka súlyosbítja a helyzetet, ugyanis
megemelkedik az igazolatlan hiányzások és a táppénzes napok száma, amikor elkezdődik a szezonmunka, ezért
a munkaerő egy része a fenti okokból kifolyólag a tavaszi-nyári időszakban kiesik.
A munkaerőhiány immár mint korlát is megjelenik vállalkozásoknál. Több debreceni termelő vállalkozás lát
lehetőséget a kapacitásbővítésre a külföldi igények növekedése miatt, azonban nem tudják ehhez mérten növelni
a foglalkoztatottak számát.
Ugyanakkor a magasabban képzett munkavállalókat kereső szolgáltató központok is problémákkal küzdenek. Úgy
vélik, hogy a jelenlegi versenyhelyzetben főként egymástól tudják a munkavállalókat elhozni, bővítésre egyre
kevesebb lehetőséget látnak, mivel nem látják azt a bázist, célcsoportot, akiket még fel tudnak venni a szektorba.
A hiányzó munkaerő pótlására általában két opciót vázoltak fel a helyi szereplők: meg kell vizsgálni, hogy a
jelenlegi lakosság köréből még mely csoportok vonhatóak be a foglalkoztatásba, vannak-e tartalékok. Esetükbe
átképzési programok is segíthetik a piaci igényekhez való alkalmazkodást. A másik lehetőség a lakosság növelése,
a megyei, régiós és külföldi munkavállalók Debrecenbe vonzása.
A lakossági felmérés során megkérdezett 51 vállalat 99 betöltetlen álláshelyet azonosított, mely átlagosan azt
jelenti, hogy minden vállalatnál 2 fő további munkaerőre lenne szükség. Az 51 vállalat tíz szektorból került ki,
azonban a legtöbb válaszadó a kereskedelem és gépjárműgyártás, valamint a feldolgozóipar területén
tevékenykedik. Habár az építőipar esetében kevesebb válaszadó volt, mégis ezek a vállalatok jeleztek nagyobb
munkaerőhiányt, átlagosan 4-5 főt vennének fel. A válaszok alapján elsősorban a fizikai munkaerő hiányzik a
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munkaerőpiacról, de mérnök-diplomás embereket is keresnek a társaságok. Más típusú szellemi munkaerőt
kevésbé említettek a megkérdezett vállalatok.
16. táblázat 51 telefonos felmérésen megkérdezett vállalat munkaerőigényére vonatkozó információk (összesítés)27
Szektor

Válaszadók
száma

Összlétszám
(fő)

Betöltetlen
álláshelyek
száma (fő)
(összesen)

Adminisztratív és
egyéb
szolgáltatás

1

68

0

Építőipar

27

6

206

Legfontosabb betöltetlen
munkakörök

-

29

Asztalos
Építésvezető
Építőmérnök
Festő
Hegesztő
Művezető
Szellemi munkakörökben
Szerviz technikus
Villamos mérnők
Villanyszerelő
Autószerelő
Betanított munkakör
CNC megmunkáló
Forgácsoló
Gépmester
Hegesztő
Kőfaragó
Kötészeti munkatárs
Lakatos
Restaurátor
Szakmunkás
Szerszámkészítő

Feldolgozóipar

13

336

16

Információ,
kommunikáció

3

100

1

Egyszerű ipari foglalkozású
Elektronikai műszerészek
Villanyszerelő

Ingatlanügyek

1

37

1

-

Kereskedelem,
gépjárműjavítás

23

935

51

Szakmai,
tudományos,
műszaki
tevékenység

1

37

1

Az eredményeket válaszadónként a mellékletben bemutatjuk
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Asztalos
Autó elektromos szakmunkás
Autó és gumi szerelő
Autószerelő
Eladó
Fizikai állományban
Gyógyszerész
Hulladékkezelő
Karosszérialakatos
Nehéz gépkezelő
Raktári dolgozó
Raktáros
Segédmunkás
Szakasszisztens
Szervizes
Takarító
Targoncás

Adminisztratív (szövegírás)

Szektor

Válaszadók
száma

Összlétszám
(fő)

Betöltetlen
álláshelyek
száma (fő)
(összesen)

Szálláshely, egyéb
szolgáltatás,
vendéglátás

1

25

0

-

Oktatás

1

24

0

-

Szállítás,
raktározás

1

1

0

-

Összesen

51

1769

99

Legfontosabb betöltetlen
munkakörök

Forrás: Lakossági felmérés
A válaszadók összességében közepes mértékben jeleztek munkaerőhiányt vállalkozásuknál; ez a vállalkozás
mérete szerint érdemben nem változott. A vállalatoknak lehetőségük volt jelölni, hogy az álláshelyek mióta
betöltetlenek a cégnél: a leggyakoribb válasz szerint 1 éve vagy folyamatosan munkaerőhiánnyal küzdenek, de
előfordul, hogy 3-4 éve igyekeznek megtalálni a megfelelő személyt.
A megkérdezett vállalkozások képviselői véleménye szerint (64,7%) a versenytársaknál is tapasztalható
munkaerőhiány, mely szektorális bontás szerint nem mutatott eltérő képet. Vállalatméret szerinti bontásban
jellemzően az 50 fő alatti cégek jelezték, hogy a versenytársak is munkaerőhiánnyal küzdenek; az 50 fő feletti
vállalkozások inkább úgy vélekedtek, hogy a versenytársaknál nem tapasztalható munkaerőhiány. Azon
válaszadók, akik jelezték, hogy van munkaerőhiány a versenytársaknál, megerősítették, hogy azon munkakörök
az érintettek, amelyek betöltésével ők is küzdenek. Ezen túlmenően adott esetben további munkaköröket is
megneveztek, melyből megállapítható, hogy a versenytársak is elsősorban fizikai munkaerőhiánnyal küzdenek.
58. ábra Munkavállalói minőségbeli problémák a vállalatok szerint

Egyéb
Irreális elvárások a munkáltatóval…
Jelentős elvándorlás külföldre
Megbízhatatlanság
Motiválatlanság
Egyéb kompetenciák, készségek hiánya
Hiányos szaktudás
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Forrás: Munkaadói felmérés
Ezt érintően a vállalkozások 62,7%-a jelezte, hogy a munkavállalói minőségben is látnak problémát, amellyel
kapcsolatban megfogalmazták a probléma jellegét is. E vállalkozások 53%-a vélekedett úgy, hogy a legnagyobb
minőségbeli probléma a munkavállalók hiányos szaktudása. 19%-a említett a motiválatlanságot, de a
megbízhatatlanság és az egyéb kompetenciák, készségek hiánya is gondot okoz a munkáltatóknak. Egyéb
kategóriában a hozzáállásbeli problémák, a dolgozni nem akarás került kiemelésre. De a tapasztalat hiánya is sok
esetben probléma, ahogy a beilleszkedési nehézségek is.
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2.1.2 Termelékenység
59. ábra: Az EU 28 országának termelékenységi szintje 2015-ben
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Forrás: Eurostat
Az Európai Unió termelékenységi szintjét vizsgálva különböző országokra vetítve 2015-ben látszik, hogy
Magyarország a sereghajtók között foglal helyet. Míg az európai uniós átlag 57,4%-os termelékenységi szintet
mutat, addig Magyarország ettől körülbelül 4,5%-kal maradt el a maga körülbelüli 52,5%-os szintjével. Érdemes
megemlíteni, hogy a régióban egyedül Romániát előzzük meg e tekintetben; Szlovákia, Horvátország,
Csehország, Ausztria és Lengyelország is nagyobb teljesítményt mutat 2015-re vonatkozóan. A régióból Ausztria
termelékenysége kiemelendő, mely meghaladja az EU-s átlagot.
A jövőre tekintettel ugyanakkor kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a termelékenység javítása, melynek
kulcseleme a rendelkezésre álló munkaerő minél hatékonyabb foglalkoztatása.
17. táblázat: Bruttó hozzáadott érték az egyes szektorokban
IKT-

Teljes

Gyógyszeripar

Mikrovállalkozások

66 954 467

286 066

3 063 954

1 445 133

Kisvállalkozások

63 428 862

447 400

3 815 805

5 484 972

Középvállalkozások

81 821 748

196 211

889 451

9 170 230

229 944 032

92 133 000

25 636 353

17 736 906

442 149 109

93 044 677

33 405 563

33 837 241

Nagyvállalatok
Összesen

elektronika

Élelmiszer

Forrás: Opten
A bruttó hozzáadott érték adatainak vizsgálatakor megfigyelhető, hogy minden szektorban a nagyvállalatok adták
az összes bruttó hozzáadott érték legalább felét. A gyógyszeriparon kívül minden szektorban a középvállalkozások
esetében tapasztalható a második legnagyobb érték, a harmadik legnagyobb érték a kisvállalkozások esetében,
míg a legalacsonyabb hozzáadott értéket a mikrovállalkozások adták.
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A debreceni vállalkozások esetében a nagyvállalatok adták a bruttó hozzáadott érték legnagyobb részét.

18. táblázat: Bruttó hozzáadott érték foglalkoztatottanként az egyes szektorokban
IKT-

Teljes

Gyógyszeripar

Mikrovállalkozások

6 710

19 148

8 933

4 353

Kisvállalkozások

5 286

5 143

6 766

7 068

Középvállalkozások

6 977

1 982

4 914

5 117

Nagyvállalatok

13 521

30 752

20 658

18 457

Összesen

8 432

29 058

13 942

8 663

elektronika

Élelmiszer

Forrás: Opten
Az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték esetében majdnem minden szektornál a nagyvállalatok adták a
legmagasabb értéket, az összes vállalkozást vizsgálva az érték elérte a 8,4 millió forint bruttó hozzáadott értéket
foglalkoztatottanként.

2.2 Debreceni gazdaságszerkezet és foglalkoztatás
A debreceni általános gazdaságszerkezeti, illetve szektoronkénti foglalkoztatási áttekintést követően az elemzés
tárgyát képező iparágak kiválasztása során a három debreceni húzóágazat28 (gyógyszeripar-egészségipar,
élelmiszeripar, IKT-elektronika) mellett az egyre nagyobb helybeni foglalkoztatási szerepet betöltő szolgáltató
központ (SSC) szektor azonosítható, mely utóbbi jelenleg is már 2 950 munkavállalót foglalkoztat Debrecenben
és a szolgáltató központok országos piacán 10 százaléknál nagyobb részesedéssel bír.

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Debreceni Egyetem,
és az Innova Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.-vel konzorciumi közösségben
megvalósított debreceni Tudás-Park (TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0004) projekt által kijelölt húzóágazatok
28
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2.2.1 Áttekintés
Gazdaságszerkezet
19. táblázat: A debreceni székhelyű vállalkozások főbb mutatói létszámcsoportonként

Forrás: OPTEN
2015-ben összesen 9 464 vállalkozás volt Debrecenben, ami a 2012-es évhez képest 11,5%-os emelkedést
jelent29. E vállalkozások 2015-ben összesen 52 435 főt foglalkoztattak, és összesen 1 569 milliárd forint árbevételt
realizáltak – tekintettel arra, hogy 2012-höz képest az előbbi érték 14,7%-os növekedést, míg utóbbi 26,8%-os
növekedést jelent, elmondható, hogy összességében a debreceni vállalatok működési hatékonysága az elmúlt
években érdemben növekedett. Az átlagértékek tekintetében 2015-ben egy debreceni vállalkozás átlagosan
165,8 millió forint árbevételt realizált 5,54 fő foglalkoztatása mellett, ami foglalkoztatottanként közel 30 millió
forintot jelent.
A 2015-ös évre 4,9%-kal nőtt a nulla főt foglalkoztató vállalkozások száma, 4 364 vállalkozásra, ezen belül az
árbevétellel rendelkező nulla főt foglalkoztató vállalkozások száma 3 129-re csökkent (-1,1%), míg az árbevétel
nélküli vállalkozások száma 1 235-re nőt (+24,1%). A jelzett 4 364 vállalkozás összesen 42,6 milliárd árbevételt
termelt 2015-ben, amely 1,8%-kal marad el a 2012-es eredménytől, ez vállalkozásonként 9,7 millió forintot
jelent.
Az egy főt foglalkoztató vállalkozások száma a 2012-es értékhez képest 14,9%-kal növekedve elérte az 1 722-t
és 25,2%-os növekedéssel összesen 39,6 milliárd forint árbevételt realizált, ami foglalkoztatottanként 23 millió
forintot jelent. 2-9 főt foglalkoztató vállalkozásból összesen 2 599 volt 2015-ben, ez 20,2%-kal magasabb, mint

A rendelkezésre álló Opten adatbázis összesen 9 464 működő, debreceni székhelyű vállalkozást tartalmaz, melyeknek a
2012-2015 közötti adatai állnak rendelkezésre.
29
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2012-ben. Ez a több mint 2 ezer vállalkozás összesen 9 979 főt foglalkoztatott (+20,8% 2012-höz képest) és
214,4 milliárd forint árbevételt realizált, ami 25,8%-os növekedésnek felel meg. Vállalkozásonként 82,5 millió
forint, foglalkoztatottanként pedig 21,5 millió forint árbevételt generáltak, átlagosan 3,8 fő foglalkoztatása
mellett. A két kategóriát egyben vizsgálva, az 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozások mindegyik mutatója
tekintetében növekedés figyelhető meg: átlagosan 2,7 főt foglalkoztatnak, vállalkozásonként átlagosan 58,8
millió forint, foglalkoztatottanként 21,7 millió forint árbevétellel.
A 10-49 főt foglalkoztató kisvállalkozások száma 2015-ben 632 volt, amely a 2012-es értékhez képest 17,5%-os
növekedést jelent. 12 ezer munkavállalót foglalkoztattak (2012-höz képest 10,8%-kal magasabb) 272,3 milliárd
forint árbevétel mellett, ami 20,7%-kal magasabb a 2012-es eredményhez képest. Vállalkozásonként átlagosan
18,9 főt foglalkoztattak, az egy munkavállalóra jutó átlagos árbevétel elérte a 22,7 millió forintot, az egy vállalatra
jutó átlagos árbevétel pedig a 430,9 millió forintot.
Az 50-249 főt foglalkoztató 122 középvállalkozás (+15,1% 2012-höz képest) 11 728 főt foglalkoztatott (+16,0%
2012-höz képest) 328 milliárd forint árbevétel mellett, mely 17,4%-kal haladja meg a korábbi, 2012-es év
árbevételét. A 122 vállalkozás átlagosan 96,13 főt foglalkoztatott és átlagosan 2,6 milliárd forint árbevételt
realizált, továbbá, az egy főre jutó átlagos árbevétel 27,9 millió forint volt.
Végül, a 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató nagyvállalatok száma 2015-ben összesen 25 volt. A
foglalkoztatottak tekintetében növekedés tapasztalható (+13,2%), 17 ezer főt alkalmaztak, 672 milliárd forintos
árbevétel realizálása mellett, ami ugyanakkor 38,1%-kal magasabb, mint a 2012-ben realizált érték – ez a
legmagasabb a vizsgált kategóriák között. Egy nagyvállalat átlagosan 26,9 milliárd forint árbevételt, egy
foglalkoztatott pedig átlagosan 39,5 millió forint árbevételt ért el; egy nagyvállalat átlagosan 680,2 főt
foglalkoztatott.
Szektoronkénti foglalkoztatás
A 2012-es évben összesen 45 726 főt foglalkoztatottak a debreceni székhelyű vállalkozások. Ez az érték a 2015ös évre 14,7%-ot növekedve elérte az 52,4 ezer főt, alábbi szektoronkénti megoszlást követve.
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20. táblázat: A foglalkoztatottak számának alakulása TEÁOR kódok szerint (2012-2015)

Forrás: OPTEN
A 2012 és 2015 közötti foglalkoztatotti adatokat vizsgálva megállapítható, hogy szinte az összes szakágazatban
növekedett az alkalmazottak száma. 66,7%-kal több munkavállalót foglalkoztatnak a közigazgatási, védelmi
tevékenységet végző vállalkozások, 2015-ben összesen 30 főt. A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,
légkondicionálás, valamint a művészet, szórakoztatás, szabadidő szakágazatokban mindkét esetben közel
50,0%-kal nőtt a foglalkoztatottak létszáma (1 007, illetve 751 főre). Három olyan szakágazat azonosítható, ahol
csökkent a munkavállalók száma: ezek közül kiemelkedik a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés (-36,8%) és az oktatás (-20,3%).
A 2015-ös évben vizsgált 52 435 foglalkoztatott 52,9%-a két szakágazatban oszlott el: ezek a feldolgozóipar,
ahol 17,4 ezer munkavállalót (33,2%), és a kereskedelem-gépjárműjavítás, ahol 10,3 ezer munkavállalót
(19,7%) alkalmaztak. A két húzóágazat mellett kiemelt szerepet játszik az építőipari tevékenységet végző
vállalkozásokban foglalkoztatott 3,6 ezer fő, valamint a 3,5 ezer adminisztratív és egyéb szolgáltatást támogató
tevékenységet végző alkalmazott.

2.2.2 Gyógyszeripar
Debreceni helyzetkép – háttér
Az elmúlt években Magyarországon az EU-átlagot meghaladó ütemben, folyamatosan növekszik a gyógyszeripar.
Az iparági foglalkoztatottak létszáma továbbá a személyi jellegű kifizetések szintén fokozatosan nőnek.
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Debrecen és környéke az ország legnagyobb gyógyszergyárainak ad otthont, ezáltal elmondható, hogy a magyar
gyógyszeriparon belül kiemelt helyet képvisel. A debreceni foglalkoztatottak 6,1%-a dolgozik a gyógyszeriparban,
illetve a szektor Debrecen egész gazdaságának vonatkozásában a teljes árbevétel 18,6%-át és a teljes adózás
utáni eredmény 54,7%-át teszi ki. Több évtizedes kooperáció eredményeképpen a helyi oktatási, kutatási és
gyártási hagyományokra alapozva a város több nagyvállalata is szorosan az egészségiparhoz, azon belül a
gyógyszeriparhoz kötődik: a TEVA Gyógyszergyár Zrt. és a Richter Gedeon Nyrt. a gyógyszergyártás
iparágazatának kiemelt szereplői, emellett az egészségiparban a Medicor Kéziműszer Zrt. egészségügyi
segédeszközöket gyárt szintén évtizedek óta.30

A TEVA debreceni üzeme az aktív hatóanyaggyártás és a generikus gyógyszergyártás területén tevékeny; az
üzemben mind tablettás, mind kapszulás kiszerelésű termékeket előállítanak, illetve ellátják a csomagolási
folyamatot is. Emellett jelentős a TEVA debreceni kutatási és fejlesztési tevékenysége is. A Richter Gedeon 2012ben megnyílt debreceni biotechnológiai üzemében szintén kutató- és gyártótevékenységet végez: biotechnológiai
úton előállított gyógyszeripari termékek fejlesztésére és gyártására fókuszál.

A gyógyszeripar mindemellett erősen szabályozott, mind a gyártás, mind a kereskedelem tekintetében; ezt jól
tükrözi például a kereskedelem kapcsán, hogy kizárólag nagykereskedők és patikák vehetnek részt az
értékesítésben. E keretek mellett debreceni székhellyel is találunk gyógyszer-nagykereskedőket, mint például a
Medinert.

Debrecen gyógyszergyártás nagy múltjának része a Debreceni Egyetemen folyó gyógyszerészeti képzés, ami a
város gyógyszeripari profilja tekintetében meghatározó. Az egyetemi kutatói vállalatok, mint pl. az UD Genomed,
szintén fontos szerepet játszanak a helyi iparágban. A vállalatot a Debreceni Egyetem alapította 2007-ben azzal
az elsődleges céllal, hogy genomikai technológiái bázisának és a korábban kizárólagosan az egyetem Klinikai
Genomikai Központja által nyújtott szolgáltatásainak piaci térnyerését elősegítse.

30

DMJV 2015-2020 Közötti időszakra vonatkozó gazdasági programja
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Adatok
Az iparág pontos meghatározására, ami az adatelemzés kereteinek felállításához, illetve az adott iparágban
tevékeny debreceni cégek körének azonosításához is elengedhetetlen, TEÁOR-kódszámok alapján került sor. A
TEÁOR kódszámok alapján történő adatgyűjtés és célcsoport szűrés az alábbi alkategóriákra terjedt ki:
Gyógyszergyártás; gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme; valamint biotechnológiai kutatás,
fejlesztés31.
21. táblázat: Gyógyszeripar

Forrás: OPTEN
2015-ben Debrecenben 47 gyógyszeripari vállalkozás található32, ami 2012-höz képest 14,6%-os növekedést
jelent. A 47 vállalkozás összesen 3 202 munkavállalót foglalkoztatott 2015-ben, 15,7%-kal többet, mint 2012ben, árbevételük elérte a 291 milliárd forintot (50,5%-kal bővült). A vizsgált gyógyszeripari vállalkozások
átlagosan 68,1 főt foglalkoztatnak, átlagosan 6,2 milliárd forint, valamint foglalkoztatottanként átlagosan 91
millió forintos árbevétellel.
A debreceni székhelyű gyógyszeripari vállalkozások körében a TEVA 2 996 főt foglalkoztat, mely 12,8%-os
növekedés 2012-höz képest; árbevétele ugyanebben az időszakban 50,9%-kal növekedett, 284 milliárd forintra.
Foglalkoztatottanként átlagosan 94,9 millió forint volt az árbevétel a 2015-ös évben.

TEÁOR 21: Gyógyszergyártás, TEÁOR 4646: Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme, TEÁOR 7211:
Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
32
Fontos figyelembe vennünk, hogy a Richter Gedeon biotechnológiai üzemére vonatkozó adatokat ezen összegzés nem
tartalmazza, tekintettel a vállalat budapesti illetőségére.
31
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Az 50-249 főt foglalkoztató vállalkozások körében 2015-ben egyedül a Hajdúsági Logisztikai Kft.-t találjuk, aki
99 főt foglalkoztatott, valamint 221,5 millió forint árbevételt realizált, foglalkoztatottanként 2,2 millió forintot.
A 10-49 főt foglalkoztató vállalkozások száma 20%-kal nőtt, 2015-ben 6 ilyen vállalkozás működött (Anipharma,
DRIVI-Pharma, Hajduvet, Mediner, Rollexco, UD-Genomed), az általuk foglalkoztatott 87 munkavállaló a 2012es értékhez képest 1451%-os bővülésnek felel meg, árbevételük 55,7%-kal növekedett, 4,9 milliárd forintra.
Átlagosan 14,5 munkavállaló 822,9 millió forint árbevételt generál, amely foglalkoztatottanként 56,7 millió
forintot jelent.
Az 1 főt foglalkoztató vállalkozások száma 6-ra nőtt, azonban az árbevételük elérte a 926 millió forintot, ami
ugrásszerű, közel hatszoros (578,0%-os) növekedést jelent. A vizsgált vállalkozások átlagosan 154 millió forint
árbevételt

érnek el

2015-ben. 2-9

főt

foglalkoztató

vállalkozásból

szintén 6

található

a debreceni

gyógyszeriparban, szemben a 2012-es 7 vállalathoz. Összesen 14 főt foglalkoztatnak, mely 53,3%-os csökkenés,
valamint 274,3 millió forint árbevételt realizálnak; ennek következtében vállalkozásonként átlagosan 45,7 millió
forint az árbevétel, melyet átlagosan 2,3 fő generál, foglalkoztatottanként 19,6 millió forinttal. Összegezve a két
csoportot megfigyelhető, hogy az 1-9 főt foglalkoztató vállalkozások száma 2015-ben 12 és összesen 20
munkavállalót foglalkoztatnak; árbevételük a vizsgált időszakban 13,8%-kal csökkent, 1,2 milliárd forintra.
Átlagosan 1,67 főt foglalkoztatnak 100 millió forint árbevétel mellett, mely 60 millió forintos átlagos árbevétel
foglalkoztatottanként.
A 0 főt foglalkoztató gyógyszeripari vállalkozások közül 20 olyan vállalkozás van, amely generált árbevételt 2015ben, ez 5,3%-kal haladja meg a 2012-es értéket; valamint 7 olyan, amelynek nem volt bevétele, ez 40,0%-os
növekedést jelent a korábbi adathoz képest. A 27 vizsgált vállalkozás összesen 443 millió forint árbevételt realizált
2015-ben, ez 10,5%-kal marad el a 2012-es év eredményéhez képest. A nulla főt foglalkoztató vállalkozások
átlagosan 16,4 millió forint árbevételt generálnak.

2.2.3 IKT és elektronika
Debreceni helyzetkép – háttér
Debrecen adottságai az informatika és elektronika területén jók. Több évtizedes múltra tekint vissza az
informatika oktatás a Debreceni Egyetemen; az oktatás színvonalának a fejlődéséhez azonban elengedhetetlen,
hogy az egyetemen végzettek ne menjenek el, hanem Debrecenben, illetve Debrecen környékén vállaljanak
munkát vagy alapítsanak saját céget. Az előbbihez szükséges megfelelő fizetést biztosító munkahelyek a 20052006-os években nagy számban jöttek létre Debrecenben, ami így megalapozta az iparág jelenlegi erős helyzetét.
Jelenleg a debreceni foglalkoztatottak 4,6%-a dolgozik ebben a szektorban, és a teljes debreceni árbevétel
11,9%-t adja az iparág.
A debreceni gazdaságban betöltött szerepe alapján a szektorban kiemelkedik a National Instruments (NI Hungary
Kft. – NI); a rajta kívüli, kisebb vállalkozások összességének foglalkoztatásban betöltött súlya az NI átlagos
állományi létszámával nagyságrendileg egyező.
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Különösen az informatikai szolgáltató vállalatoknál a magyar, vagy külföldi tulajdonostól függetlenül (és részben
a kisebb vállalkozások körében is megfigyelhetően) a társaságok a nemzetközi piacokon aktívak, és mind az
Európai Unión belül, mind azon kívül rendelkeznek ügyfelekkel.
Az iparági társaságok versenytársai ugyancsak nemzetköziek, jellemzően a szomszédos európai országokban
aktív társaságok, melyek hasonló bérszínvonaluk és európai kultúrájuk miatt a debreceni vállalatokhoz hasonló
versenyképességgel rendelkeznek.
A hazai és nemzetközi vállalatok mixében a helyi, hazai tulajdonú vállalatok kellő súllyal jelennek meg: a piac
közel felét ők adják. Emellett a jelen lévő, szintén jelentős súlyt képviselő nemzetközi vállalatok a gazdasági
szerepvállalásuk mellett (ld. adófizetés, egyetemmel való együttműködés, társadalmi felelősségvállalás és helyi
kezdeményezések támogatása) biztos, kiszámítható munkahelyeket biztosítanak a debreceniek számára.
Adatok
Az iparág pontos meghatározására, ami az adatelemzés kereteinek felállításához, illetve az adott iparágban
tevékeny debreceni cégek körének azonosításához is elengedhetetlen, TEÁOR-kódszámok alapján került sor. A
TEÁOR kódszámok alapján történő adatgyűjtés és célcsoport szűrés az alábbi alkategóriákra terjedt ki:
Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása; villamos berendezés gyártása; információtechnológiai,
híradás-technikai

termék

nagykereskedelme;

információ-technológiai

szolgáltatás;

valamint

információs

szolgáltatás33.
22. táblázat: IKT és elektronika

Forrás: OPTEN

TEÁOR 26: Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, TEÁOR 27: Villamos berendezés gyártása, TEÁOR 465:
Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme, TEÁOR 62: Információ-technológiai szolgáltatás, TEÁOR
63: Információs szolgáltatás.
33
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2015-ben Debrecenben 362 működő IKT és elektronikai vállalkozás volt található, mely 2012-höz képest 17,9%kal emelkedett. A vizsgált vállalkozások összesen 2 396 főt foglalkoztattak, 10,5%-kal többet, mint 2012-ben.
2015-ben árbevételük elérte a 187 milliárd forintot, mely a 2012-es eredményhez képest 30,4%-kal bővült. A
362 vállalkozás átlagosan 6,6 főt foglalkoztatott, vállalkozásonként átlagosan 517 millió forint, valamint
foglalkoztatottanként átlagosan 78 millió forint árbevétellel.
A szektorban egy nagyvállalat található, a National Instruments. 2012-höz képest 0,5%-kal csökkent a
foglalkoztatottjainak létszáma 1 241 főre, a 2015-ös árbevétele 169,3 milliárd forint volt, ami 30,2%-os bővülést
jelent, valamint foglalkoztatottanként átlagosan 136,5 millió forintot generált 2015-ben.
2015-ben 181 munkavállalót foglalkoztatott a Transcosmos. Létszámát 11,7%-kal növelte 2012-höz képest,
azonban árbevétele 6,2%-kal csökkent az összevetésben, összesen 1,1 milliárd forintra. A vállalkozás 2015-ben
foglalkoztatottanként átlagosan 6,4 millió forint árbevételt realizált.
A 10-49 főt foglalkoztató vállalkozások száma 2012 óta 33,3%-kal emelkedett, 28-ra. 2015-ben összesen 564
főt foglalkoztattak, mely 31,2%-kal haladja meg a 2012-es értéket és árbevételük 40,7%-os bővülés mellett
elérte a 8,2 milliárd forintot. A vizsgált vállalkozások átlagosan 20,14 főt foglalkoztatnak átlagosan 294,1 millió
forintos és foglalkoztatottanként átlagosan 14,6 millió forintos árbevétel mellett.
Az 1 főt foglalkoztató vállalkozások száma 2015-ben 67 volt, mely a 2012-es értékhez képest 36,7%-kal
magasabb, valamint 1,4 milliárd forint árbevételt realizált, amely 48,3%-os bővülést jelent. A vizsgált
vállalkozások átlagosan 21,5 millió forint árbevételhez jutnak foglalkoztatottanként. A 2-9 főt foglalkoztató
vállalkozások száma 2012 után 24,3%-kal nőtt, 87-re. Ez a 87 vállalkozás összesen 343 főt foglalkoztatott, amely
22,5%-os növekedés 2012-höz képest, valamint árbevételük is 15,1%-kal emelkedett, 5,4 milliárd forintra. Egy
vállalkozás átlagosan 3,94 főt foglalkoztat és 62,6 millió forint, foglalkoztatottanként pedig 15,9 millió forint
árbevételt realizál. A két csoport egyben 154 vállalkozásból áll, 29,4%-kal több, mint 2012-ben, melyek
együttesen 410 főt foglalkoztatnak (24,6%-kal haladja meg a 2012-es értéket) és összesen 20,7%-kal több
árbevételt generálnak, 6,9 milliárd forintot. Foglalkoztatottanként átlagosan 16,8 millió forint, vállalkozásonként
átlagosan 44,7 millió forint volt az árbevételük 2015-ben, továbbá, átlagosan 2,66 főt foglalkoztatnak.
A 0 főt foglalkoztató IKT és elektronikai vállalkozások esetében 2012-höz képest 1,4%-kal csökkent az
árbevétellel rendelkezők száma, 138-ra és 53,8%-kal nőtt az árbevétellel nem rendelkező vállalkozások száma,
40-re. A vizsgált 178 vállalkozás összesen 1,6 milliárd forint árbevételt generált, mely 99,0%-kal haladja meg a
2012-es értéket, valamint vállalkozásonként átlagosan 8,9 millió forintot termel.

2.2.4 Élelmiszeripar
Debreceni helyzetkép – háttér
Debrecen élelmiszeripari adottságai jók: a környékén találkozó többféle talajtípus különböző mezőgazdasági
tevékenységek végzését teszi lehetővé, így a környéken mind az állattartás, a gyümölcs- és zöldségtermesztés,
valamint a gabonatermesztés nagy múltra tekint vissza, ami megfelelő alapot nyújt egy erős élelmiszeripar
kialakulásához. Debrecen élelmiszeripara azonban a 90-es évek elején „összeomlott”: a korábban jelentős
baromfifeldolgozás, konzervipar, tejipar mára jóval kisebb volumenben működik csak és még mindig nem találja
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az iparág a módot arra, hogy pl. termelési volumenében hogyan tudná utolérni a 25-30 évvel ezelőtti szintet.
Jelenleg a debreceni foglalkoztatottak 7,4%-a dolgozik az élelmiszeriparban, amely a debreceni gazdaság
árbevételének 9,5%-át jelenti.
Az élelmiszeripar telített, a nemzetközi verseny gyorsan reagál a piaci igényekre. Így az itteni vállalatoknak – is
– külön erőfeszítéseket kell tenniük új piacok és piaci lehetőségek felkutatására, amit sokan nem tudnak, vagy
nem szeretnének megtenni. A legnagyobb nemzetközi élelmiszerláncokat ellátó nagykereskedőkhöz mindemellett
igen nehéz bekerülni (elsősorban készlet- és tőkeakadályai vannak). Bár a helyi élelmiszeripar hagyományok
alapján számos fejlesztési lehetőség most is elérhető (például a debreceni páros felfuttatása), azonban ezeket
nem használják ki teljes potenciáljukban a helyi társaságok.
Szakágazatonkénti megoszlás alapján Debrecenben a húsipar és a gyümölcs- zöldség ipar emelkednek ki: együtt
az iparági árbevétel több mint felét adták. Mellettük a tejipar, italgyártás és nagykereskedelem, illetve a gabona
és malomipar a meghatározó a térségben, egyben a nagykereskedelmi is jelentős méretet ölel fel.
A Debreceni Egyetemen számos széleskörű élelmiszeripari képzés és kutatás folyik, pl. a funkcionális élelmiszerek
tekintetében. A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar a legutóbbi tanévben 20
különböző szakot hirdetett meg, nappali és levelezős tagozaton közel 1700 hallgatót oktatva 34. A kutatói
laboratóriumok bővítése a kiemelt célok közé tartozik.
Az élelmiszeripar számos szegmensét jelentős piaci erővel bíró vállalat képviselteti Debrecenben, melyek érdemi
tudást halmoznak így fel a városnak. A debreceni élelmiszeripari vállalatokon belül a 10 legnagyobb árbevételű
vállalat részesedése közel 60 százalékot tesz ki; közülük is a legnagyobbak a Baromfi Udvar 2002 Kft., CGC
Hungary Kft. és a Tranzit-Food Kft.
Adatok
Az iparág pontos meghatározására, ami az adatelemzés kereteinek felállításához, illetve az adott iparágban
tevékeny debreceni cégek körének azonosításához is elengedhetetlen, TEÁOR-kódszámok alapján került sor. A
TEÁOR kódszámok alapján történő adatgyűjtés és célcsoport szűrés az alábbi alkategóriákra terjedt ki:
Élelmiszergyártás; italgyártás; élelmiszer, ital, dohányáru
nyersanyag, élőállat

nagykereskedelme; valamint

mezőgazdasági

nagykereskedelme35.

Ld. ugyanakkor gyengeségek között a képzési struktúra áttekintésének szükségességét
TEÁOR 10: Élelmiszergyártás, TEÁOR 11: Italgyártás, TEÁOR 463: Élelmiszer, ital, fohányáru nagykereskedelme, TEÁOR
462: Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme.
34
35
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23. táblázat: Élelmiszeripar

Forrás: OPTEN
2015-ben Debrecenben 259 élelmiszeripari vállalkozás volt található, mely a 2012-es évhez képest 22,7%-kal
magasabb. A vizsgált vállalkozások összesen 3 906 főt foglalkoztattak, 21,0%-kal többet, mint 2012-ben,
valamint összesen 149,3 milliárd forint árbevételt realizálhattak, mely 16,7%-kal haladja meg a 2012-es
eredményt. A 277 vállalkozás foglalkoztatottanként átlagosan 38 millió forint, vállalkozásonként átlagosan 576
millió forint árbevételt könyvelhettek el, átlagosan 15,08 fő foglalkoztatása mellett.
A 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató nagyvállalatok esetében sem történt változás 2012-höz képest,
2015-ben is 2 vállalkozás tartozott ebbe a kategóriába, ezek a PENTAFROST Élelmiszeripari Kft és a Tranzit-Food
Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Kft. A két nagyvállalat összesen 961 főt foglalkoztatott, 58,8%-kal többet,
mint 2012-ben, valamint 26 milliárd forint árbevételt realizáltak, mely 153,0%-os bővülés. A vizsgált
vállalkozások átlagosan 480,5 főt foglalkoztattak és átlagosan 13 milliárd forint, foglalkoztatottanként átlagosan
27 millió forint árbevételt generáltak.
Az 50-249 főt foglalkoztató vállalkozások száma 2015-re elérte a 16 vállalkozást, ők összesen 1 792 főt
foglalkoztattak állományban, 22,2%-kal többet, mint 2012-ben. A 16 vállalkozás összesen 66,4 milliárd
árbevételt és foglalkoztatottanként átlagosan 37 millió forint árbevételt generált. A vizsgált vállalkozások
átlagosan 112,0 főt foglalkoztattak 2015-ben és vállalkozásonként átlagosan 4 milliárd forint árbevételt
könyvelhettek el.
A 10-49 főt foglalkoztató vállalkozások száma 3,0%-kal csökkent 2012 és 2015 között, összesen 32 ebbe a
csoportba tartozó vállalkozás működött 2015-ben. A 32 vizsgált vállalkozás összesen 776 munkavállalót
foglalkoztatott 2015-ben, amely a 2012-es értéktől 12,1%-kal marad el és összesen 29,4 milliárd forint árbevételt
realizált, mely 5,2%-os csökkenésnek felel meg. 2015-ben az élelmiszeripari vállalkozások átlagosan 24,25 főt
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foglalkoztattak, átlagosan 919 millió forintos, valamint foglalkoztatottanként átlagosan 37,9 millió forintos
árbevétel mellett.
Az 1 főt foglalkoztató vállalkozások száma 2012 és 2015 között 12,5%-kal nőtt, 45 vállalkozásra és összesen 3,5
milliárd forint árbevételt generáltak, ezáltal foglalkoztatottanként 78,8 millió forintot értek el. A 2-9 főt
foglalkoztató vállalkozások száma 2015-ben elérte a 77-et, mely 35,1%-os növekedés 2012-höz képest. A 77
vizsgált vállalkozás 2015-ben összesen 20,7 milliárd forint árbevételt realizált, vállalkozásonként átlagosan 4,3
fővel, 268,8 millió forint, továbbá, foglalkoztatottanként átlagosan 62 millió forint árbevétellel. Az 1-9 főt
foglalkoztató vállalkozások összesen 377 főt foglalkoztattak, 37,6%-kal többet, mint 2012-ben és 24 milliárd
forint árbevételt realizáltak, 11,2%-kal meghaladva a korábbi eredményt. A 122 vizsgált vállalkozás
foglalkoztatottanként átlagosan 64,3 millió forint, vállalkozásonként pedig átlagosan 198,7 millió forint árbevételt
értek el, átlagosan 3,1 fő foglalkoztatása mellett.
A 0 főt foglalkoztató élelmiszeripari vállalkozások közül az árbevétellel rendelkezők száma 37,8%-kal növekedett,
62-re, az árbevétellel nem rendelkező vállalkozások száma 13,6%-kal bővült, 25-re. A 87 vizsgált nulla főt
foglalkoztató vállalkozás átlagosan 36 millió forint árbevétellel rendelkezik, összesen 3,1 milliárd forint árbevételt
generáltak.

2.2.5 Szolgáltató szektor
Debreceni helyzetkép – háttér
2017. februárjában az év közép-kelet európai feltörekvő városa címet nyerte el Debrecen a Varsóban
megrendezett Central Eastern European Shared Services and Outsourcing Awards gálaeseményen. A díj is
igazolja, hogy a város évről-évre egyre jelentősebb szereplőnek számít a nemzetközi piacon.36
Az ABSL által a Deloitte, a JLL, és a Hays Specialist Recruitment tanácsadó cégek közreműködésével készített
Europe Business Services destination 2016 című tanulmány 37 Budapest után Debrecent emeli ki, mint az SSC
szektor tekintetében a második legfontosabb várost az országban. A tanulmány minden vizsgált európai ország
tekintetében az SSC-k szempontjából két legvonzóbb várost emeli ki, azaz Debrecennek olyan versenytársakkal
kell szembenéznie az újabb SSC munkahelyek létesítéséért, mint Brno, Kassa, Kolozsvár, Wroclav és Kaunas.
A Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) 2016. évi országos iparági felmérésében résztvevők száma
alapján a hazai SSC piacot továbbra is Budapest dominálja (78%), azonban az utóbbi két évben jelentősen nőtt
a vidéki szolgáltató központokban foglalkoztatottak száma. A vidéki városok közül Székesfehérvár mellett
Debrecen emelkedik ki. 38

36
37
38

https://hipa.hu/hu_HU/magyar-sikerek-a-regio-legjelentosebb-ssc-rendezvenyen
http://www.absl.cz/docs/EURO2016_official-1.pdf
http://www.hoa.hu/?Letölthetõ-dokumentumok&pid=589
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Ennek egyik legfontosabb oka, hogy Debrecen összehasonlításban jó infrastruktúrával rendelkezik. Számos
magyar nagyváros a megfelelő infrastruktúra hiánya miatt (pl. „A” kategóriás irodaházak, megfelelő összeköttetés
hiánya a város körüli településekkel stb.) veszít el befektetőket (Pl: Nyíregyháza, Szeged). A debreceni
infrastruktúra

megkülönböztető

eleme

a

debreceni

reptér,

amely

folyamatos ütemben fejlődik. Emellett Debrecenben nagy számban
rendelkezésre áll a magasan képzett, több nyelven beszélő munkaerő.
A Debreceni Egyetem a globális üzleti szolgáltató ágazat egyik stratégiai
partnere. A gazdálkodástudományi és informatikai karok országos
elismertséggel rendelkeznek, az IT specialisták40 alapos tudásanyag
birtokában a debreceni SSC szakembereivé válhatnak. A gazdasági kar
több angol nyelvű képzést kínál 41, a leginkább management és business
irányultságú szakok kiváló alapot jelentenek az idegen nyelven, magas
fokon beszélő pályakezdők képzésében. Emellett a Kar Gazdasági
Szaknyelvi Kommunikációs Intézete is hozzájárul az olyan idegen nyelvek

24. táblázat: A Debreceni Egyetemen
tanuló IK, GTK és BTK szakos aktív
hallgatók száma 2016-ban
Hallgatók száma
26 767
(2016)
Informatikai kar
hallgatóinak száma
1 804
(2016)
Gazdaságtudományi
kar hallgatóinak
4 058
száma (2016)
Bölcsészettudományi
kar hallgatóinak
3 051
száma (2016)39
Forrás: Debreceni Egyetem

elsajátításához, mint az angol, német, francia, orosz.42 Az SSC munkaerő
további bázisa a bölcsészettudományi, legfőképpen nyelvi szakokon végzettek. A Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Karán nemcsak germanisztika vagy anglisztika szakos hallgatókat oktatnak, hanem a
romanisztika-francia, az olasz és a szlavisztika képzés is kiemelkedő.
A Budapesttel való összehasonlítás szempontjából fontos továbbá kiemelni, hogy Debrecenben alacsonyabb a
bérszínvonal, kevésbé éles a verseny a tehetséges munkavállalókért, illetve alacsonyabbak az irodabérleti díjak
is. Ugyanakkor ezek a feltételek igazak a többi versenyben lévő magyar nagyvárosra (Pécs, Szeged, Miskolc) is.
A debreceni SSC szektorban az éves átlagbér 3 812 000 Ft, azaz körülbelül 20%-kal alacsonyabb, mint
Budapesten (4 611 000 Ft). Az irodapiac szintén a második legnagyobb Budapestet követően, kb. 80 000 m 2
felhasználható területtel. Ennek jelenleg 6%-a szabad, kb. 5 000 m2.43 Bár a jelenleg elérhető irodaterület limitált
és megosztott, több irodafejlesztési terv is folyamatban van a városban.
Jelenleg több, mint 10 szolgáltató központ működik Debrecenben, többek között az IT Services (T-systems), a
British Telecom, a Transcosmos és a National Instruments leányvállalatai, valamint 2016-ban kezdte meg
működését a városban a Flowserve globális pénzügyi központja, illetve az EPAM szoftverfejlesztő vállalat is bővíti
tevékenységét. Az SSC-k többek között az alábbi területeken nyújtanak szolgáltatásokat Debrecenben
vállalatcsoportjuk számára: pénzügy, személyügy, IT, jog, beszerzés, vevőszolgálat.

http://madhatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Dokumentumtár/Statisztikák/Hallgatói/A%20Debreceni%20Egyetem%20hallgatói
nak%202016.%20október%2015-i%20létszámadatai%20képzési%20szintek%20szerint.pdf
40
https://www.inf.unideb.hu/hu/kepzes
41
BA in Management and Business Administration (BA in MBA)
Master of Business Administration (MBA)
MA in International Economy and Business
42
http://www.econ.unideb.hu/index.php/hu/szervezet/intezetek-tanszekek/gszki
43
http://www.absl.cz/docs/EURO2016_official-1.pdf
39
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2.3 Vállalkozások kezdeményezései és igényei
2.3.1 Munkaerőigény
A vállalkozások, ahogy azt fentebb is már jeleztük, egyre erősödő munkaerőhiányról számolnak be. A legtöbb
esetben szakmunkásokra és betanított segédmunkásokra jelentkezik a legnagyobb igény, mely csoportokban sem
mennyiségileg, sem minőségileg nem elégedettek a vállalatok az elérhető munkaerővel, mivel az elmúlt években
mindkét tekintetben romló tendencia volt megfigyelhető. Van olyan élelmiszeripari vállalkozás, ahol a nyári
időszakban általában körülbelül 60 fő munkavállalót (szakmunkás és betanított segédmunkás) keresnek
folyamatosan.
Az egyetemi végzettséggel rendelkezők között főként a mérnökökre és informatikusra van további igény. Az
informatikusok helyi képzése a vállalatok egybehangzó véleménye alapján kiváló, azonban kevesebben végeznek,
mint amit a piac megkíván, egymás elől szívják el a vállalatok az informatikusokat, illetve probléma, hogy sokan
közülük Budapesten kezdenek el dolgozni. A mérnökök tekintetében a mennyiségi hiány mellett a minőségi,
gyakorlati tudással is gyakran problémák vannak a vállalatok szerint.
A magasan kvalifikált munkavállalókat illetően több szolgáltató központ részéről is igény mutatkozik további
idegen nyelvet beszélő munkavállalók felvételére. Általában fontos, hogy az angol mellett egy másik idegen
nyelvet is munkavégzéshez alkalmas szintjen beszéljenek. Emellett bizonyos munkakörökben elvárt a pénzügyi
alapismeretek megléte, a két idegen nyelv és a pénzügyi ismeretek azonban gyakran nem párosulnak, nehéz
ilyen álláskeresőket találni.
Ami a befektetési kedv és a munkaerőigény kapcsolatát illeti, eltérő attitűdök tapasztalhatóak a vállalatok
részéről. Vannak olyan potenciális beruházók, akik számára elsődleges fontosságú egy beruházás tervezésénél a
helyi munkaerőpiac helyzete, azonban volt olyan vállalat is, amely egyáltalán nem végzett felmérést a kínálati
piacra vonatkozóan a mintegy 200 fős kapacitásbővítő beruházási döntését megelőzően.
Külföldi munkavállalókat a munkaadói felmérés során megkérdezett vállalatok 10%-a alkalmaz. A vállalatok
értékesítési

munkatársként,

szoftverfejlesztőként

illetve

szellemi

munkakörben

foglalkoztatnak

külföldi

állampolgárságú munkavállalót, de fizikai munkakörökben is jelen vannak e személyek. Míg jellemzően a
munkavállalók 2-5%-a külföldi, fizikai munkakör esetében ez eléri az 50%-ot is egy válaszadó esetében. A külföldi
munkavállalók jellemzően Romániából, Ukrajnából és Szlovákiából származnak.
A vállalati interjúk során világossá vált, hogy minden debreceni vállalat foglalkozott már a külföldi munkavállalók
rekrutációjának kérdéskörével. Forrás országként legtöbbször Romániát és Ukrajnát jelölték meg. A legtöbb
esetben a felmerült specifikus problémák (adminisztráció, szakmai tudás, készségek hiánya) hatására a vállalatok
egyelőre inkább a hazai munkaerő felé fordulnak. Mindezt alátámasztják a munkaadói felmérés eredményei is.
Különféle indokok merültek fel arra a kérdésre vonatkozóan, hogy a vállalat miért nem alkalmaz külföldi
munkavállalót. Gyakori válasz volt, miszerint ha van magyar állampolgárságú munkavállaló, akkor elsősorban
velük töltik fel a munkahelyeket. Sokan jelezték, hogy külföldi jelentkezővel még nem találkoztak a munkaerőfelvétel során, illetve sok esetben a hazai fizetés nem lenne elegendő számukra. Egy vállalat jelezte, hogy a
nyelvtudás probléma lehet, illetve adminisztrációs többletköltséggel jár (pl. diploma honosítása) a munkavállaló
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szempontjából. Emellett jelezték, hogy régebben több külföldi munkavállaló volt, azonban jelenleg a
munkavállalók mennek tovább a nyugati országrészek, országok irányába.
25. táblázat: Munkaerő-kereslet oka és szükséges képzettség iparáganként
Iparág

Létszám

Munkaerőkereslet oka

Munkakör / szükséges
képzettség

Szükséges
készség

Élelmiszeripar

150

Bővülés

Élelmiszeripari szakmunkás és
felsőfokú végzettségűek
(folyamatmérnök,
informatikus,
minőségbiztosítási mérnök)

-

Alacsony végzettségűek
(gépkezelő, karbantartó,
targoncás)
Gyógyszeripar

145

A következő évek
nyugdíjazásai
révén megüresedő
munkakörök

Alacsony és magas
képzettséget egyaránt igénylő
munkakörök

-

Élelmiszeripar

50-100

Bővülés

Élelmiszeripari szakmunkás

-

Szolgáltató
központ

50

Jelenleg betöltetlen
álláshely

-

-

Élelmiszeripar

30

Bővülés

Adminisztratív munkakör

-

Élelmiszeripar

20

Jelenleg betöltetlen
álláshely

Szakmunkás (állatgondozás,
csontozó, hentes, baromfi
feldolgozók)

Nagyon nehéz
fizikai munkát
vállaló, dolgozni
hajlandó

Informatikaelektronika

Folyamatos

Bővülés

Nagy szakmaiságot igénylő
mérnöki, kutatás fejlesztő,
informatikai fejlesztő

Több idegen
nyelv ismerete

Szolgáltató
központ

Folyamatos

Bővülés

Pénzügyi alapismeretek

Angol és egy
másik idegen
nyelv ismerete

Szolgáltató
központ

Folyamatos

Bővülés

Felsőfokú végzettség, IKT
alapismeretek előnyt
jelentenek

Angol és német
nyelv ismerete

Forrás: Munkaadói felmérés

2.3.2 Vállalkozások foglalkoztatási eszközei
A munkaadói felmérésben résztvevők közül 3 vállalat alakított ki külön HR osztályt a cégen belül, azonban a
vállalatok 56,9%-a 1 főt dedikáltan e feladatok elvégzése miatt foglalkoztat; 29,4% esetében 2 fő foglalkozik
ilyen jellegű feladatokkal.
Toborzás tekintetében a legtöbb vállalat minden lehetséges eszközt alkalmaz a hagyományos hirdetési felületektől
(helyi média, buszmegálló, állás börze, saját toborzási nap, álláshirdető honlapok) a közösségi oldalak által
nyújtott lehetőségekig (LinkedIn, Facebook). A legfontosabb és legsikeresebb csatorna mindezek mellett mégis
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több vállalatnál is a belső ajánlási rendszer. A vállalatok általában a beajánlott munkavállaló próbaidejének
lejártával jutalmat fizetnek a beajánlónak. A módszer iparágaktól, munkakörtől és képzési szinttől független, a
termelő és az SSC szektorban is jól működik. A vállalatok továbbá kapcsolatban állnak a Kormányhivatallal –
Munkaügyi Központokkal és a segítségükkel szerveznek a környező kisebb városokban eseményeket, hogy
megszólítsák az inaktívokat; azonban e kezdeményezések egyelőre nem bizonyultak sikeresnek.
60. ábra Alkalmazott kompenzációs eszközök

Nem kínálnak
Egyéb
Autó
Telefon
Céges óvoda/bölcsőde
Cafeteria
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Forrás: Munkaadói felmérés
A felmérés során a vállalatok 76%-a jelezte, hogy valamilyen formában a munkabér mellett kompenzálják a
munkavállalókat. A vállalatok 53%-a telefonhasználatot biztosít munkavállalói számára, de jellemző még a
cafeteria rendszer és az autó-használat is. A vállalati óvoda és bölcsőde kialakítása csak egy vállalat esetében
fordult elő, mely az alkalmazottak számát tekintve 14 fős, segítve a gyermekes munkavállalók munkaerőpiaci
integrációját. Az egyéb kategóriában a béren kívüli pénzjuttatást, bérlettámogatást, a céges üdülőt és
sportrendezvények szervezését jelölték meg a vállalatok.
A munkaadói felmérés alapján 23 vállalat (45%) alkalmaz valamilyen munkavállalói visszajelzést lehetővé tevő
gyakorlatot, melyet jellemzően folyamatosan, vagy alkalomszerűen, igény esetén alkalmaznak. A válaszok
alapján elsősorban a szóbeli visszajelzésre van lehetőség a cégeknél, akár formalizált útvonalon keresztül
(közvetlen vezető, aki továbbítja a vezetőnek), vagy informális módon. Sok vállalat jelezte, hogy igen családias
a vállalati közeg így könnyen meg lehet beszélni a problémákat, a munkavállalók bármikor visszajelezhetnek. De
van olyan cég is, ahol külön gyűléseket szerveznek, vagy csapatépítő tréningeken oszthatják meg egymással
észrevételeiket a munkavállalók. Ezen túlmenően a véleménydobozt, a zöld telefonvonalat, a kérdőíves felmérést
és a szakszervezetet emelték ki.
26. táblázat: Vállalatok által alkalmazott kezdeményezések és programok, valamint a kezelendő problémák
Kezdeményezés, program

Kezelendő probléma

Béremelés

Alkalmazott megtartása.

Csapatépítő programok

Jobb kapcsolat kiépítése, hangulat javítása.

Továbbképzés, képzés biztostása (akár külföldi
tanulmányút is), adott esetben képzés költségeinek
átvállalása
Rendszeres megbeszélések a munkavállalókkal a
visszajelzések feldolgozása érdekében.

Forrás: Munkaadói felmérés
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Szakmai tudás megszerzése.
Sokrétűbben alkalmazható munkaerő.
Megbecsültség érzése.
Munkamorál javítása.
Munkaerő megtartása.
Szakmai tudás fejlesztése.
Cég működésének javítása.

A munkaadói felmérés során megkérdezett vállalatok 17,6%-a alkalmazott munkavállalói programokat,
kezdeményezéseket (pl. Karrierprogram), amelyek a munkavállalók megtartására törekednek és e vállalatok mind
hatékonynak találták e programokat. A válaszadók négy olyan kezdeményezést jelöltek meg, amit alkalmaznak.
Elsősorban a képzéssel, a béremeléssel, a csapatépítéssel és a rendszeres megbeszélésekkel összefüggésben.
Mindegyik esetében a cég működésének biztosítása, illetve javítása, a szakmai tudás fejlesztése, az alkalmazottak
megtartása kiemelendő szempont volt.
61. ábra Alkalmazott foglalkoztatási formák aránya

Egyéb
Kölcsönzött munkaerő
Gyakornok
Bedolgozó
Határozatlan idejű foglalkoztatás
Határozott idejű foglalkoztatás
Több műszak
Egy műszak
Kötetlen munkaidő
Heti vagy havi munkaidőkeret
Törzsidő
Csúsztatható munkakezdés
Távmunka
Részmunkaidő
Teljes munkaidő
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Forrás: Munkaadói felmérés
A

megkérdezett

vállalatok

szinte

100%-a

alkalmaz

teljes

munkaidőben

valamint

határozatlan

idejű

munkaszerződéssel munkavállalókat. Jellemző még az egy műszak és a heti vagy havi munkaidőkeretben való
foglalkoztatás is. A válaszadók 63%-a jelezte, hogy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók is találhatóak
náluk. Gyakori, azonban a válaszadók kevesebb, mint felét érinti a több műszak, a határozott idejű foglalkoztatás
és a kötetlen munkaidő alkalmazása is. Kevés visszajelzés érkezett a bedolgozói, kölcsönzött valamint gyakornoki
foglalkoztatási formák alkalmazásáról.
27. táblázat Egyes foglalkoztatási formák alkalmazási hiányának indokai
Foglalkoztatási forma
Részmunkaidő

Távmunka

Csúsztatható munkakezdés

Törzsidő
Heti vagy havi
munkaidőkeret

Egyéb ok
Még nem találták meg a megfelelő munkaerőt.
Állandó felügyelet kell hozzá.
Alvállalkozókat távmunkában foglalkoztatnak.
Még nem találták meg a megfelelő munkaerőt.
A munka helyhez kötött.
Nehéz lenne így megoldani.
Tevékenység jellege miatt nem lehet.
Fix munkarendben, műszakban dolgoznak.
Kötetlen munkaidőt alkalmaznak, így nem releváns.
Munkamorált rontaná.
Nyitvatartáshoz kell igazodni.
Fix munkarendben, műszakban dolgoznak.
Nyitvatartáshoz kell igazodni.
Nincs rá szükség.
2 havi munkaidőkeretet alkalmaznak.
Évi munkaidőkeretet alkalmaznak.
Egszerűsített foglalkoztatást alkalmaznak.
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Foglalkoztatási forma

Kötetlen munkaidő
Egy műszak

Több műszak

Határozott idejű
foglalkoztatás

Bedolgozó

Gyakornok

Kölcsönzött munkaerő

Egyéb ok
Fix munkarendben, műszakban dolgoznak.
Nyitvatartáshoz kell igazodni.
Csak vezetőknél alkalmazzák.
Fix munkarendben, műszakban dolgoznak.
Nyitvatartáshoz kell igazodni.
Nyitvatartáshoz kell igazodni.
Több műszakot alkalmaznak.
Partnerek napközben keresik fel őket.
Kötetlen munkaidőt alkalmaznak.
Pótlékkal kellene kompenzálni, ami drágábbá tenné a
munkaerőt.
Nincs szükség rá.
Határozatlan idejűt preferálják.
Nem ad biztonságérzetet.
A cél hosszútávon megtartani a munkaerőt.
Alvállalkozókkal dolgoznak.
Munkavédelmi kérdések miatt.
Meg kell tanulni a techológiát, amit alkalmaznak.
Saját munkavállalóval is meg tudják oldani.
Költséges.
Helyben van szükség a munkaerőre.
Felelősségvállalás hiánya.
Még nem találták meg a megfelelő munkaerőt.
Munkavédelmi kérdések miatt.
Követelményeknek nem felelnek meg.
Nincs rá kapacitás.
Saját munkavállalóval is meg tudják oldani.
Költséges.
Saját munkavállalóval is meg tudják oldani.
Speciális ismeretekre van szükség.
Felelősségvállalás hiánya

Forrás: Munkaadói felmérés
Ez alapján sok esetben a tevékenység jellege és napszakhoz kötöttsége miatt nem lehet alkalmazni egy-egy
atipikus foglalkoztatási formát. De említették az adott formában dolgozó személy esetleges felelősségvállalás
érzetének hiányát is. Sok esetben munkavédelmi előírások gátolják az atipikus foglalkoztatási forma
alkalmazását.
Akik jelenleg nem alkalmazzák az atipikus foglalkoztatási formákat jelenleg, nem is tervezik a közeljövőben azok
bevezetését 1-1 vállalat kivételével. A határozott idejű foglalkoztatás esetén nagyobb hajlandóság mutatkozott a
bevezetésre, mivel azok közül, akik jelenleg nem alkalmazzák 13,7% gondolja úgy, hogy megfontolja a jövőre
nézve, ahogy gyakornok esetében is 29,4%-os ez az arány.
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28. táblázat Speciális munkavállalói csoportok alkalmazásának aránya a vállalatoknál, az összes munkavállaló
arányában és egyes betöltött munkakörök
Munkavállalói csoport

Alkalmazó
vállalatok
aránya

Megváltozott
munkaképességű

35,3%

Átlagos
arányuk az
összes
munkavállaló
között (%)
3,4%

Jellemzően betöltött munkakör

Duális képzésben
résztvevő diák

3,9%

20,5%

Eladó
Szellemi munkakör

Pályakezdő

35,3%

12,3%

Autószerelő
Adminisztrációs terület
Betanított dolgozó
Egyszerű ipari foglalkozású
Élelmiszer eladó
Faipari technikus
Forgácsoló
Gépkezelő
Gyógyszertári asszisztens
Hálózatépítők
Műszaki előkészítő
Orvos
Raktári dolgozó
Pénztáros
Irodai alkalmazott.
Segédmunkás
Szakács
Pincér
Szellemi munkakör
Takarító
Laboreszköz mosogató

GYES-ről, GYED-ről
visszatérők

27,5%

7,8%

Egyiket sem

47,1%

-

Adminisztratív
Autószerelő
Betanított dolgozó
Csomagolás-előkészítés
Hulladékkezelő
Informatikus
Műszerészek
Raktári dolgozó
Segédmunkás
Takarító
Eladó
Tanácsadó

Adminisztratív munkatárs
Raktári dolgozó
Eladó
Pénztáros
Boltvezető
Gazdasági területen
Gyógyszerész és szakasszisztens
Hulladékkezelő
Orvos
Mentő tiszt
Szakápoló
Szellemi munkakör
-

Forrás: Munkaadói felmérés
A speciális munkavállalói csoportok esetében a vállalatok egyharmada alkalmaz megváltozott munkaképességű,
pályakezdő vagy GYES-ről, GYED-ről visszatérő munkavállalót. Duális képzésben résztvevő diákot jóval kisebb
arányban alkalmaznak. A pályakezdő és a duális képzésben résztvevő diákok kivételével a speciális munkavállalói
csoportok aránya az összes munkavállaló között nem éri el a 10%-ot. Legalacsonyabb mértékben a megváltozott
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munkaképességű személyek szerepelnek. A jellemzően betöltött munkakörök esetében a vállalatok igen széles
skálán adták meg a munkaköröket. Megváltozott munkaképességű személyeket szellemi és fizikai munkakörben
egyaránt foglalkoztatják.
62. ábra Egyes speciális munkavállalói csoportok nem alkalmazásának indokai

GYES-ről, GYED-ről visszatérők
Pályakezdő
Duális képzésben résztvevő…
Megváltozott munkaképességű
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Alkalmaznánk, ha a pozíció betöltésére alkalmas jelentkező lenne
Alkalmaztunk már régebben, nincs kifogásunk ellene
Rossz tapasztalatunk volt (saját tapasztalat)
Nincs különösebb oka
Többlet adminisztráció
Egyéb
nem tudja
Forrás: Munkaadói felmérés
Azon válaszadók vélekedése szerint, akik jelenleg nem alkalmaznak speciális munkavállalókat, nincs különösebb
oka az alkalmazás hiányának és sok esetben korábban is alkalmaztak ilyen munkavállalókat. Számos esetben
került említésre, hogy jelenleg nincs alkalmas jelölt, vagy problémaként említették a többlet adminisztrációt is.
Az egyéb okokat az alábbi táblázatban összegeztük.
29. táblázat Egyes speciális munkavállalói csoportok nem alkalmazásának egyéb indokai
Megváltozott
munkaképességű
Jelenleg nincs munkaerőfelvétel.
Kemény fizikai munka.
Szakképesítés szükséges.
Veszélyes munkavégzési
körülmények.
Orvosi alkalmassági
vizsgálaton nem lenne
alkalmas.
Nem kötelező a felvétel.

Duális képzésben
résztvevő diák
Nincs tapasztalatuk.
Nincs olyan szak a
Debreceni Egyetemen, akivel
lehetne kooperálni (faipar).
Jelenleg nincs munkaerőfelvétel.
Nem megoldható.
Nem releváns.
Nem jelentkezett még diák.
Szakképzési törvény
változása.
Tevékenység jellege miatt.

Pályakezdő
Tapasztalat hiánya.
Nem jelentkezett még
pályakezdő.
Tevékenység jellege.
Gyakornokokat szoktak
alkalmazni.

GYES-ről, GYED-ről
visszatérők
Csak férfi munkavállalók
vannak.
Kemény fizikai munka.
Nem volt még ilyen
munkavállaló.
Túl nagy többletköltség.

Forrás: Munkaadói felmérés
Ez alapján a vállalatok a megváltozott munkaképességűeket elsősorban a tevékenység jellege miatt nem
alkalmazzák, de egy-két vélemény alapján a kötelezettség hiánya is egy nyomós indok. A duális képzésben való
részvétel az együttműködés vagy a tapasztalat hiánya miatt nem valósult meg. Pályakezdőkkel kapcsolatban is a
tapasztalat hiánya fogalmazódott meg, míg a GYES-ről GYED-ről visszatérők esetén jellemzően a tevékenység
jellege, illetve a vállalat életkori összetétele volt az indok.
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63. ábra Egyes speciális munkavállalói csoportok alkalmazásának tervei és korábbi alkalmazásuk

GYES-ről, GYED-ről visszatérők
Pályakezdő
Duális képzésben résztvevő diák
Megváltozott munkaképességű
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Tervezik, hogy ilyen munkavállalót alkalmaznak
Korábban alkalmaztak ilyen munkavállalót
Forrás: Munkaadói felmérés
A vállalatok 8%-a jelezte, hogy korábban is alkalmazott megváltozott képességű munkavállalókat, és
ugyanennyien terveznek is felvenni. Jelentősen nagy az érdeklődés a pályakezdők és a duális képzésben
résztvevők iránt, annak ellenére, hogy duális képzésben résztvevőket csak a vállalatok 12%-a alkalmazott azok
közül, akik jelenleg nem alkalmaznak ilyen munkavállalókat.

2.3.3 Vállalkozások képzései
Szinte minden vállalat szervez képzéseket saját munkavállalói számára, leggyakrabban a munkakezdés
(betanítás) során; jellemző, hogy az Egyetemmel, illetve más képző intézményekkel együttműködve szerveznek
képzéseket saját, illetve leendő munkavállalóik számára. Több vállalat lehetőséget biztosít az egyetemi hallgatók
számára a képzésükkel párhuzamosan gyakorlati tapasztalat szerzésére a vállalatnál: ezek a programok általában
sikeresek, mivel a hallgatók megismerik a vállalatot, a vezetők pedig a diákokat, akik így gyakran maradnak
állásban a diploma megszerzése után is.
A helyi oktatási rendszer alakulását minden vállalat figyelemmel kíséri. Általánosságban elmondható, hogy az
egyetemi oktatás – a jelzett problémák mellett – a vállalatok igényeit többségében kielégíti, viszont a szakképzés
területén komoly problémákkal szembesülnek. Ez fakad egyrészt abból, hogy a lakosság gondolkodásában nagyon
rossz kép él a szakközépiskolákról, mivel úgy gondolják, hogy oda csak az kerül, aki máshova nem elég jó
képességű. A Szakképzési Centrum ezen jelenleg is aktívan igyekszik változtatni: vannak kezdeményezések,
amelyek már az általános iskolákban próbálják felhívni a diákok figyelmét arra, hogy a szakközépiskolai
továbbtanulás biztos foglalkoztatáshoz és jövőhöz vezet, ugyanakkor e téren kulcsfontosságú a szülők bevonása
és szemléletformálása is. Mivel a legtöbb versenytársnál egyaránt probléma a megfelelő minőségű és mennyiségű
szakképzett munkaerő hiánya, a vállalatok közös célja a szakképzés megerősítése. A lehetőségek jelenleg adottak
az együttműködés erősítésére, ugyanis a szakképzési rendszer közelmúltbeli átalakítása során a szereplők
értékelése szerint a hangsúly a vállalati igényeknek megfelelő tartalmi és szervezeti megújulásra, a
menedzserszemlélet bevezetésére helyeződött. Vannak már erre vonatkozóan is jó tapasztalatok: egy szolgáltató
központtal való együttműködés eredményeképp a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziumban üzleti
szolgáltató képzés fog indulni.
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Tekintettel arra, hogy a munkáltatók általában nincsenek megelégedve a munkavállalók nyelvtudásával,
szükségesnek látják a készség és gyakorlatorientált nyelvoktatás előtérbe helyezését a középiskolákban és az
egyetemen egyaránt. Fontos, hogy a tanulók valóban ismerjék a nyelvet és ne csak kipipálják a nyelvvizsgát.
30. táblázat Vállalkozások által alkalmazott képzések
Képzés típusa
Szakmai

Idegen nyelv
Képességet
fejlesztő

Egyes képzések
A termék előállítási folyamata.
Géphasználat.
Értékesítési tudás.
Eladási folyamatok, praktikák.
Munkavédelem.
Új műszerek, rendszerek, hiba kód kiolvasó.
Új jogszabályok, törvényi előírások.
Targoncagép kezelés.
Új technológiák, fejlesztések.
Szakképesítés megszerzésére irányuló képzés.
Egyéb szakmai, gyakorlati képzések.
Angol nyelv
Kommunikáció.
Együttműködés.
Kiegés, stressz kezelése.

Forrás: Munkaadói felmérés
A megkérdezett vállalatok 37,3%-a tart a vállalaton belül képzési, tréning programot. Ezek a programok 3
kategóriába, a szakmai, az idegen nyelvi és képességet fejlesztő képzések kategóriájába sorolhatóak. A
válaszadók elsősorban szakmai elméleti és gyakorlati képzéseket szerveznek, csak egy esetben fordult elő idegen
nyelvi képzés. A képességeket fejlesztő képzések elsősorban a kommunikációra és együttműködésre
összpontosítanak.
31. táblázat Képzésen résztvevő munkavállalók munkakör és képzésben való részvételi arányuk szerint
Képzésen résztvevő
munkavállalók aránya (%)
50
100
75
28,5
100
100
100
30
100
100
50
100
100
25
100
100
60
10
100
50
55
100
28,3
100
100

Munkakör
Anyagmozgatás
Asszisztens
Autószerelő
Eladó
Elektromos szerelő
Építőmérnök
Értékesítés
Fizikai munkakör
Gépészmérnök
Gépi forgácsoló
Gumiszerelő
Gyógyszerész
Karosszéria lakatos
Kazánfűtő
Műszerész
Online marketing munkatárs
Pincér
Raktárosok
Speciális kémiai tisztító
Szakács.
Szellemi munkakör
Szerelő
Targoncás
Vezető képzés
Villanyszerelő
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Forrás: Munkaadói felmérés
Az esetek többségében adott munkakör összes munkavállalóját elküldik képzésre, még némelyik esetben csak
egy részét. A táblázat az egyes munkakörök képzésen való részvételi átlagát mutatja be. Átlagosan az eladókat,
a targoncát kezelőket, a kazánfűtőket kisebb arányban küldik képzésre.
64. ábra Együttműködés helyi egyetemmel, szakképzési centrumokkal a munkaerő utánpótlása érdekében
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10-49
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250-

Hány főt foglalkoztatnak Debrecenben?
Együttműködtek

Nem működtek együtt

Forrás: Munkaadói felmérés
A válaszadók összesen 37,3%-ban jelezték, hogy együttműködnek a helyi

egyetemmel, szakképzési

centrumokkal a munkaerő utánpótlás tekintetében. Nem meglepő módon a kisebb vállalkozások kisebb arányban
működnek együtt, mint a nagyobb társaik, bár jelentős eltérés a 10-49 főt és 50-249 főt foglalkoztató cégek
között nem tapasztalható.

2.3.4 Részvétel állami foglalkoztatási programokban
65. ábra Vállalkozások részvétele állami vagy önkormányzati foglalkoztatási kezdeményezésekben,
programokban

Nem vett még részt programban
Részt vett már programban
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100%

Pozitív hatása van a programoknak
Inkább nincs pozitív hatása a programoknak
Forrás: Munkaadói felmérés
A vállalkozások jelezhették véleményüket az egyes állami vagy önkormányzati foglalkoztatási programokkal,
kezdeményezésekkel kapcsolatban is. Összesen 17,6%-uk vett részt ilyen programban. A válaszadók 62,7%-a
szerint pozitív hatása lehet az ilyen jellegű programoknak, azonban megoszthatták véleményüket azok is, akik
szerint nincs pozitív hatása. Azon vállalatok, akik részt vettek ilyen programban azok többségében (88,9%) úgy
véli, pozitív hatása van a programoknak, míg akik nem vettek részt, ott kisebb arányban vélekednek ugyanúgy
(57,5%).
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32. táblázat Az állami vagy önkormányzati foglalkoztatási kezdeményezések, programok hatásai
Pozitív hatása

Nincs pozitív hatása
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Adó-, bér- vagy járuléktámogatás.
Fejlesztési lehetőségek.
Bevételnövekedés.
Képzések biztosítása.
Munkavállalói morál, hozzáállás fejlesztése.
Átmeneti nehézségek kezelése.
Munkavállalók mobilizálása.
Lehetőség több munkavállaló foglalkoztatására.

•
•
•
•
•
•

Programok nem relevánsak, gyakorlott magasan
kvalifikált személyeket keresnek.
Jelenlegi munkavállalóik megfelelőek.
A munkavállalók rövid távú céllal használják a
programokat (program után elhagyják a céget).
Nem hosszú távú programok.
Nem releváns képzések a vállalkozás
szempontjából.
Nem ismerik a programokat, kezdeményezéseket,
nincs tapasztalatuk.
Az önkormányzat nem tud megfelelő személyeket
becsatornázni.

Forrás: Munkaadói felmérés
A táblázatban összegeztük az egyes véleményeket a hatással kapcsolatban. Akik inkább úgy vélekedtek, hogy
pozitív hatása van a kezdeményezéseknek sok esetben az adó-, bér- és járulékkedvezményeket emelték ki,
melynek hatására csökken a működés költsége és akár több bért tudnak a munkavállalónak adni. Kiemelték, hogy
minden fejlesztési lehetőség új lehetőségeket teremt a vállalat számára. Emellett a programok hozzájárulhatnak
a munkaerő mobilizálásához és továbbképzéséhez is. Fontosnak tartották, hogy a képzések során a pályakezdők
megfelelő munkamorált tanuljanak meg, amit később is tudnak alkalmazni a munkavégzés során. Azon
válaszadók szerint, miszerint e programoknak nincs pozitív hatása, sok esetben azért vélekednek így, mert nem
ismerik ezeket a programokat, vagy a vállalat tevékenységéhez nem kapcsolódnak, illetve más jellegű
munkavállalókat keresnek, mint amit a programok kibocsátanak. Jelezték, hogy sok esetben a munkavállalók
negatív értelemben használják ki a program adta lehetőségeket és nem tartós munkavégzésre törekszenek.
Kritikaként merült fel, hogy ezek a program általában nem elég hosszú távúak ahhoz, hogy valós eredményeket
lehessen elérni velük.
A vállalatok járulékkedvezményt, de minimis támogatást vettek igénybe, illetve gyakornoki programban,
munkaerő-megtartó programban, valamint pályakezdő programban vettek részt. Általánosságban nagyon
pozitívnak értékelték e programokat, véleményük szerint nagyon hasznosak voltak a vállalat szempontjából. Az
indokok az általános indokokkal összhangban a bér- és járulékkedvezményt, a munkaerő megtartását említették,
valamint azt, hogy ezáltal megfelelő munkaerőt is találtak.
A tapasztalatok alapján megfogalmazták elvárásaikat és igényeiket is, melyeket az alábbiakban összegeztünk:
33. táblázat Elvárások és javaslatok az állami vagy önkormányzati foglalkoztatási kezdeményezésekkel, programokkal
kapcsolatban
Szempont

Elvárások és javaslatok
Hiányszakmákkal (pl. szerszámkészítés) kapcsolatos képzésekre lenne szükség.
A szakmunkások képzése nem elég gyakorlatias.

Képzések

Magasabb szintű elméleti képzésekre lenne szükség.
Megfelelő gyakorlati képzések kellenek, ahol elsajátítják a rendet, hozzáállást, idősebb
kollégák tapasztalatait, odafigyelést.
Olyan képzéseket kellene indítani, amikre van igény. Előzetesen fel kell mérni a
vállalkozásoknál, hogy milyen munkaerő lenne szükséges.
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Szempont

Elvárások és javaslatok
Sokkal gyakorlatiasabbnak kellene lennie és nem elavult dolgokat kellene tanítani.
Egyáltalán nem naprakész a tananyag. Elavultak a képzések, nem az új technikákat,
berendezéseket ismertetik. Nagyon el van maradva ebben az oktatás. Túl sok az
elmélet, a gyakorlatot kellene jobban fejleszteni.
Szakmailag megfelelő munkavállalókra van szükség, ehhez továbbképzésekre van
szükség. Akár közvetítéssel együtt. Olyan jellegű szakmákat kellene előtérbe helyezni,
amikből hiány van.
Vonzóbbá tehetnék a szakmunkás képzést. Fel kéne mérni az igényeket és olyan
szakembereket kellene képezni, amire valóban szükség van.
Az együttműködés és az ügyintézés területén lenne szükség változásokra. Több
különböző intézménnyel kellett együttműködni, és nem elég hatékonyan és
segítőkészséggel fordultak a cég felé. Például nem kaptak meg információkat,
elvesztek dokumentumok. Lehetne egy kapcsolattartó, aki átfogja az egészet, és aki
segít a kapcsolattartásban.

Feltételrendszer

Egyszerű legyen, érthetőek legyenek a pályázatok, támogassák a munkaadói réteget.
Lehetőleg ne csak egy évre legyen támogatás, miközben kötelező foglalkoztatni a
munkavállalót. Lehetne valami jutalék, vagy pontrendszer, ha tovább foglalkoztatja a
munkavállalót (adókedvezmény, vagy pályázatoknál kedvező elbírálás a jövőre
nézve.)
Magyar tulajdonossal rendelkező cégeket is támogassanak.
Nagyon sok a fenntartási idő a támogatás után és viszonylag szigorúak a kritériumok.
Postai úton beküldhető legyen.

Kedvezmények

A munkavállalók alkalmazása után az állam segítsen az utánuk fizetett járulékok
elengedésével, vagy csökkentésével.
Bértámogatásokra lenne szükség az új munkavállalók felvételekor. vagy
járulékkedvezményekre.
Összegyűjthetnék egy rendszerben a munkakeresőket, információval a
képzettségükről, tapasztalatukról, és a munkaköri igényükről, amihez a cégek
hozzáférhetnek.
Több programra lenne szükség, nem szükséges a képzés.

Egyéb

Ne feledkezzenek meg a kvalifikált munkaerőkről.
Minél hatékonyabban segítsék elő azt, hogy be tudják integrálni az embereket a
munka világába.
Munkaerő bővítés, iparágak segítése.
A pályakezdők emberi hozzáállásának javítása a szakképzettségen túl.

Forrás: Munkaadói felmérés
Eszerint a munkáltatóknak elsősorban a képzésekkel, azok gyakorlati jellegével kapcsolatban vannak
észrevételeik. Javasolják a hiányszakmák képzését, a vállalatokkal konzultálva. Emellett fontos szempont a
kedvezmények kérdésköre és a feltételrendszer kialakítása is. Egyszerűbb, átláthatóbb, gyorsabb ügyintézést
javasolnak. Megjelenik a munkavállalók hozzáállásának alakítása, az integráció segítése és a kvalifikált munkaerő
megtartása.
A vállalatok 66,7%-a együttműködne kormányhivatallal, önkormányzati vagy állami szervvel foglalkoztatási
programban. A vállalatok megfogalmazták javaslataikat az együttműködési formákat és az együttműködést
illetően is, melyet az alábbi táblázatban összegeztünk.
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34. táblázat Elvárások és javaslatok az állami vagy önkormányzati foglalkoztatási programok együttműködését illetően
Szempont
Képzések

Javaslat, észrevétel
A szakmunkás képzés fejlesztése.
Gyakorlati képzés támogatása, fejlesztése, beruházása.
Jó lenne, ha helyet tudnának biztosítani a gyakorlati képzésekre. Kellene külön
gyakorlati oktató, aki a képzést tartja.
Gyakorlati képzés lenne szükséges.
Gyakorlati képzési helyet biztosítanának akár a tanulóknak, hallgatóknak.
Oktatások szervezése, gyakorlati helyek biztosítása, tanulmányi kirándulások
szervezése.
Oktatás, képzésben való részvétel, gyakorlati helyek biztosítása.

Munkaerő közvetítése

A munkaügyi központ által kiközvetített munkatársak alkalmazása. A munkaügyi
központ által szervezett programokban való részvétel.
Felkészült, jól képzett munkaerőt biztosítsanak.
Betöltetlen álláshoz közvetíteni megfelelően szakképzett személyt.
Ha szakképzett álláskeresőket tudnának közvetíteni számukra.
Közvetítés formájában: jelezték, hogy milyen munkaerőt keresnek. Illetve
adatbázishoz hozzáférés.
Munkaerő biztosítása.
Munkaerőhiány esetén biztosítsanak szakembereket, akik betölthetik a hiányt.
Munkaügyi hivatallal munkaerő közvetítésben.
Összeköttetésben vannak a kormányhivatallal. Elmondják, milyen munkakörbe
keresnek embert, a hivatal segít a kiválasztásban.
Szükség esetén igényelne munkavállalót.
A Támopos pályázatok nagyon hasznosak voltak, mert nyugodtabban vettek fel
munkavállalót, támogatást kaptak utánuk, és a munkavállalók is jobban megbecsülték
a munkát, mert a támogatott képzés miatt maradniuk is kellett valamennyi ideig.
Ezekből a munkavállalókból meg is maradtak a cégnél hosszútávon is.

Fejlesztések

Kedvezmények

A közeljövőben szeretnének komplex vállalati fejlesztést végrehajtani. Kombinált
hiteltermékkel finanszírozott pályázatot terveznek benyújtani ennek céljából. (Ennek
előzménye volt a gyakornoki program pályázata.)
Esetlegesen szakmai anyagokban adatnának segítséget, tudjanak szakmai fórumokon
részt venni.
Adókedvezményt biztosítsanak, és felkészült, jól képzett munkaerőt biztosítsanak.
Anyagi támogatás, vagy materiális támogatás.
Bér- és járuléktámogatás.
Bértámogatás megfelelő lenne.

Együttműködés

Munkaügyi hivatallal munkaerő közvetítésben.
Összeköttetésben vannak a kormányhivatallal. Elmondják, milyen munkakörbe
keresnek embert, a hivatal segít a kiválasztásban.
Ezek a helyek keressék meg a vállalkozásokat. A vállalkozások sok esetben nem
tudják, hogy ez hogyan működik. Ők nyitottak lennének erre, ha megkeresnék őket.
Legyen telefonos kapcsolattartás.
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Ha őket megkeresnék, nyitottak bármire, de nekik nincs szükségük semmire.
Nem akarnak segíteni nekik.
Jól működik.
Ugyanígy: Munkaügyi központ, EU-s pályázatok, programok.
Pályázatokon keresztül.
Munkaügyi központtal való együttműködés. Támopos programok.
Munkaerő megtartó program. Pályakezdő program.
Most konzorciumi tagok paktumban - ennek keretében.
Nincs más javaslata, elégedettek voltak az eddigi programokkal, ilyenekben szívesen
részt vesznek újra.
Közös pályázat.

Forrás: Munkaadói felmérés
A válaszadók elsősorban a képzésre, a munkaerő-közvetítésre, a kedvezményekre, a szoros együttműködésre
helyezték a hangsúlyt. Javaslatként fogalmazták meg a képzésekkel kapcsolatban, hogy a szakmunkás képzést
szükséges lenne fejleszteni, emellett a gyakorlati képzésekre kellene összpontosítani. Ezzel összefüggésben
gyakorlati helyeket is érdemes lenne biztosítani a tanulóknak. A munkaerő közvetítése kapcsán kiemelték, hogy
sok esetben alkalmaztak a munkaügyi központ, kormányhivatal által kiközvetített munkaerőt. Más oldalról a
TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) programokat emelték ki, amelyek a támogatás mellett képzést
is nyújtott a munkavállalóknak.
A programok a vállalatok fejlesztéséhez is hozzájárultak, illetve járulnak, azonban további szakmai fórumok
szervezését szívesen vennék a vállalatok, ahogy az adó-, bér- és járulékkedvezményeket is kiemelték.
Az együttműködést többségében pozitív jelzőkkel írták le, csupán egy negatív észrevétel érkezett. Javasolták a
telefonos kapcsolattartás lehetőségét, a rendszeres kapcsolattartás, illetve szívesen vennék a program
szervezését koordináló szervezetek megkeresését, mivel igényelnék a bővebb tájékoztatást. Javasolták a
pályázati rendszer megtartását és a konzorciumi, közös pályázatok kiszélesítését. Összességben a vállalatok
szívesen vennének részt hasonló jellegű programokban, élvezve a pozitív hatásait.

2.3.5 Vállalkozóvá válás, vállalkozásfejlesztés, önfoglalkoztatás
A helyi szereplők elmondása alapján a vállalkozóvá válás és az önfoglalkoztatás reális alternatíva a helyi
foglalkoztatási helyzet javítása érdekében. A figyelemfelkeltő kampányoknak és a képzéseknek a lehetőségeket
és nem a kockázatokat kell hangsúlyoznia, ugyanis általános nézet, hogy a debreceni álláskeresők, de főként az
inaktívak nem kockázatvállalóak.
A

Hajdú-Bihar

Megyei

Vállalkozásfejlesztési

Alapítvány

vállalkozások

indításával,

működtetésével

és

finanszírozásával kapcsolatos tanácsadást, illetve hitelezési szolgáltatást nyújt kkv-k számára. Tapasztalataik
szerint a szakmai háttér alapján hitelezést kapó vállalatok között nincsen lemorzsolódás – jelenleg 4-500
vállalattal állnak hitelviszonyban -, valóban működőképes vállalkozásokról van szó.
Úgy vélik, hogy vannak beazonosítható célcsoportok a városban, aki számára érdemes a vállalkozó válás
lehetőségét elérhetőbbé tenni. Az egyik cél a fiatal pályakezdők csoportja, akik könnyen motiválhatóak,
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mobilizálhatóak arra, hogy vállalkozzanak. Más okokból kifolyólag az idősebb korosztály is bevonható:
rendelkeznek a megfelelő szakmai tudással, kapcsolatrendszerrel, ugyanakkor már nem akarnak, vagy nem
tudnak alkalmazottként munkába állni.
Aki motivált, és saját tevékenységében realitást lát, az könnyen támogatható képzésekkel és hitelezéssel. A
képzések

sikerességét

erősítheti,

ha

az

oktatók/vendégoktatók

maguk

is

vállalkozók,

így

őszintén

beszámolhatnak a nehézségekről és a jó tapasztalatokról. A vállalkozói kedvet az inkubátorházak és co-working
irodák elérhetősége is segítheti.
A helyi szereplők főként a kreatív ipar és a szolgáltató ipar területén látnak lehetőséget új vállalkozások indítására.
Szintén

lehetséges

szektorként

azonosították

az

építőipart,

ahol

önfoglalkoztatott

alvállalkozók

több

fővállalkozónak is be tudnának dolgozni, ezzel is csökkentve függésüket.

2.4 Gazdaságfejlődési trendek
Az összehasonlíthatóság és a tágabb, nemzetközi tendenciák megértése, valamint ezek helyi munkaerőpiacra
gyakorolt hatásának felmérése érdekében az elemzés kitér az előzőekben Debrecen vonatkozásában részletesen
bemutatott iparágakban tapasztalható, jellemző nemzetközi gazdaságfejlődési trendekre. Egyben ebben a
fejezetben összegzésre kerülnek a következő években Debrecenben várható beruházások, valamint el az általuk
generált munkaerőigény.

2.4.1 Gyógyszeripar
Nemzetközi szinten az egészségügyi szektort várhatóan folyamatos növekedés fogja jellemezni. A 2020-ig várt
növekedési ráták rendkívül ambiciózusak, a szektor kiadásai elérhetik a 8,7 billió dollárt. A korábbi évek
előrejelzéseivel44 szemben a legújabb trendek alapján amellett, hogy főként a fejlődő és alacsony jövedelmű
országok húzzák a bővülést, a fejlett országokban is nagymértékben növekszik az egészségügyi szolgáltatások
piaca. Ázsiában 5%-os, a Közel-Keleten és Afrikában 4,2%-os, Észak-Amerikában 4,3%, Latin-Amerikában 2,4%os, továbbá Nyugat-Európában is 4%-os éves növekedésre számítanak a szakértők. Ehhez képest kiemelkedő,
hogy az átalakuló gazdaságú országokban, − közéjük értve Magyarországot is − 7,5%-os növekedést
prognosztizálnak. Mindezt egybevéve a globális egészségipari szektor 2020-ig várhatóan 4,6%-kal bővül.45
Az egészségipari szektor már most is hatalmas méreteket ölt. A 2020-ra közel 2615,5 milliárd dollárosra becsült
piac kisebbik szeletét, mintegy 11%-át a biotechnológia, 11%-át a gyógyászati technológia, 3%-át a generikus
gyógyszerek, 31%-át pedig az ellátási és elosztási piac teszi ki. A szektor nagyobbik részét, 40%-át a
gyógyszeripar uralja, melynek bevételeit 1 038 milliárd dollárra becsülik globális szinten. A hatalmas számok és
a várható növekedés mögött több tényező is megfigyelhető: így például az egyre öregedő népesség, az
általánossá váló krónikus betegségek vagy a globális lakosság folyamatos, jelentős mértékű növekedése.
A fejlődő országok egészségipara napjainkban is komoly fejlesztésekre szorul, a felvevő piac még fejlődésének
kezdeti stádiumában jár; ennek megfelelően a fejlődő országokra fókuszál a szektor jelentős hányada. A szektor
másik meghatározó trendje a nyugati világ igényeinek való megfelelés, azaz a személyre szabott, egyre

44
45

Deloitte “2016 Global life sciences sector outlook, April 2015. Adapting to an era of transformation”
A Deloitte “2017 Global life sciences sector outlook, Thriving in today’s uncertain market.” c. dokumentum nyomán
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specifikusabb orvosságok és gyógyászati segédeszközök biztosítása, technológiai innovációk meghonosítása a
piacon. A nyugati világban napjainkra a megelőzés, az egészséges életmód biztosítása is legalább akkora
hangsúlyt kap, mint a kialakult betegségek kezelése, ami az öregedő társadalommal is összefüggésben áll.
A növekedés azonban nem magától értetődően következik be, több jelentős kihívással is szembe kell néznie a
szektornak, mint például az egészségügyi reformok, a költségnyomás, az ár- és értékalapú betegellátó modellek,
a gazdasági fluiditás vagy a politikai instabilitás. A szektor jövőbeli fejlődésének kulcsa azonban mindezek felett
az ellentmondás a vállalatok növekvő kutatás-fejlesztési kiadásai és az ezzel párhuzamosan jelentkező
alacsonyabb árú kezelések iránti egyre erősebb igény között.

2.4.2 Informatika és elektronika
Az informatika és elektronika világa rohamosan fejlődik nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, mely fejlődés
üteme a trendelemzések szerint az elkövetkező években sem hagy alább. A Deloitte Global szakértői szerint 2017ben megkezdődhet az 5G és a tanuló gépek forradalma, tovább terjednek a biometrikus biztonsági rendszerek,
fél trillió dollárral erősödik az IT-szolgáltatási piac, megnő a DDos (Distributed Denial-of-Service) típusú
kibertámadások volumene, egyben végéhez ér a tabletek aranykora. 46

Ez a rohamos fejlődés nemzetközi szinten is a társadalom mindennapjainak részévé vált, mozgatórugója
mindennapjainknak. Ennek szociális oka javarészt az Y generáció munkába állásában is rejlik: az 1982 és 1995
között születettek teljes mértékben otthon érzik magukat a digitális világban. Mi több, ez a generáció már el sem
tudja képzelni mindennapjait az elektronikai eszközök nélkül. Mindez szemléletváltást hozott a kommunikáció
területén is, melyhez alkalmazkodnia kellett az érintett technikáknak, az informatikának és elektronikának
egyaránt. Napjainkban az eszközök segítségével történő kommunikáció, azok közül is leginkább az írásbeli és az
azonnali válasz, valamint az interakciót lehetővé tevő, jellemzően chat formájában működő rendszer a
legnépszerűbb47.

Ilyen inspiráló és folyamatos fejlődésben lévő környezetnek természetes velejárója a rohamos technológiai
fejlődés is. 2013-ban a trendelemzések még a PC tér(vissza)hódítását, az informatika kétpólusú üzemmódjának
körvonalazódását, a jelszó használat változását emelték ki a technológia szintjén; a média az okostévék irányába
mutatott, amíg a telekommunikáció az LTE és okostelefon irányvonalat követte 48. Ezek az irányok nem változtak,
azonban a fejlődés egy év alatt is számottevőnek nyilvánítható: 2014-ben a trendelemzések már az okos
táblagépek, az okostévék továbbfejlesztett változatai, valamint az MOOC-k (Massive Open Online Courses)
irányába mutattak49. Az okos mobileszközök (okostelefon, tablet, phablet, stb.) fejlődése továbbra sem állt meg,
olyannyira, hogy már az ún. okosházak ötlete is egyre közelebbi és elérhető képpé vált. 2015-ben tovább
folytatódott a hétköznapok és az internet világának összefűzése az Internet of Things (IoT) projektek
megjelenésével.50 Ebben az évben emellett a drónok, a 3D nyomtatás, az ún. Click&Collect, okostelefonok és
mobil fizetési eszközök használatában és modernizálásában volt várható a legnagyobb előrelépés. 2016-ban a
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/tmt-predictions.html
Forrás: http://www.hrportal.hu/hr/uj-informatikai-trendek-kinek-a-feladata-lepest-tartani-20140804.html (letöltve: 2015.
augusztus 14.)
48
Deloitte – Technology, Media and Telecommunications Predictions 2013
49
Deloitte – Technology, Media and Telecommunications Predictions 2014
50
Deloitte – Technology, Media and Telecommunications Predictions 2015
46
47
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legnagyobb fejlődést ígérő projektek az érintőképernyős kereskedelem (mobile online fizetés), a grafén kutatása
és a kognitív technológiák vállalati szoftverekhez való felhasználása voltak.51

A számítógép, elektronikai, optikai termék, illetve villamos berendezés gyártók árbevételének52 Európai Uniós
átlaga 2014-ben a 2010-es érték 96 százalékát tette ki (EU 28: 96,8%, EU 15: 96,3%), azaz 2010-et követően
kisebb mértékben csökkent. Magyarország esetében folyamatos lassú csökkenés következett, és 2014-re
mindössze a 2010-es árbevétel 74,8 százalékát érte el a magyar gyártási tevékenységgel foglalkozó iparági
vállalatok árbevétele. Nemzetközi szinten tehát 2010 óta az iparág árbevétele stagnál, Magyarországon
ugyanakkor csökkent a teljesítménye.

Ami az ágazat foglalkoztatási potenciálját illeti, az Európai Unióban 2015-ben közel 8 millió fő dolgozott az IKT
szektorban, a foglalkoztatottak 3,5%-a. Ez az arány 2011-ben még csak 3% volt, 1,5 millió fővel kevesebben
dolgoztak a szektorban. Magyarországon még magasabb ütemű volt a növekedés, az összes munkavállaló 2,7%ról 3,6%-ára nőtt 2015-re az IKT szektorban dolgozók aránya.53

2.4.3 Élelmiszeripar
2011-ben a világ népessége elérte a 7 milliárdot és az előrejelzések szerint 2060-ra meghaladja a 10 milliárd
főt.54 Ez óriási kihívás elé állítja az élelmiszeripart, mely erre jelenleg még nincs felkészülve. Ez a masszív
növekedés az egész élelmiszerláncot alapjaiban változtatja meg az elkövetkezendő évtized során, mely változás
már érezhető az élelmiszeriparban kialakuló trendeken is. 55
A fejlődő országok élelmiszerellátása rendkívül nagy piacot jelent, különös tekintettel arra, hogy míg ezek a régiók
korábban általános szinten mezőgazdaságból éltek, az ipari fejlődésnek köszönhetően mára mezőgazdaságuk
háttérbe szorult. A csökkenő mezőgazdasági munkaerő, valamint a megváltozott fogyasztói igények
következményében napjainkra a fejlődő országok mezőgazdasága már nem tudja ellátni a lakosok igényeit. Ugyan
ez a helyzet önmagában kritikus pont az élelmiszeripar hálózatában, azonban emellett fontos megemlíteni a
nyugati országok szintén megváltozott fogyasztói szokásait. A modern észak-amerikai és európai társadalmak
egyre egészségtudatosabban étkeznek. A kereslet az egészséges, eredeti, természetes összetevőket tartalmazó
termékek után soha nem látott méreteket öltött. E két párhuzamos jelenség jelentősen leterheli az élelmiszeripar
ágazatát, hiszen egyidejűleg kell kielégítenie a fejlődő országok rohamosan növekvő élelmiszerigényét, és helyi
gazdaságokkal biztosítania a nyugati társadalmak organikus élelmiszerek utáni keresletét.
Az agrár- és élelmiszeripari innováció és a hozzá kapcsolódó befektetések piaca nemzetközi szinten növekedik56.
A 2000-es évektől kezdődően fejlődtek ki az agráriumot érintő technológia-intenzív gyártástechnológiák és
informatikai fejlesztések, melyek jelentős mértékű változásokat eredményeztek az iparágban. A trendek

Deloitte - Technology, Media and Telecommunications Predictions 2016 #TMT Predictions nyomán
Munkanapok számával kiigazított árbevétel
53
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7711513/9-25102016-AP-EN.pdf/d630a2ff-dcc5-4ba0-8692a27b2b2ba89e
54
ENSZ előrejelzés https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Probabilistic/Population/ Letöltve: 2017. március 3.)
55
Ld. Deloitte „The food value chain A challenge for the next century” c. tanulmány
56
http://agrotechfood.hu/lang/hu/cikk/trendek-es-uzlet-agraresemenyek-a-nagyvilagban.html (Letöltve: 2015. augusztus
15.)
51
52

97

eredményeként a nemzetközi gyártók és forgalmazók, valamint kereskedők is folyamatosan keresik a potenciális
partnereket világszerte (ezen belül pedig a kockázati tőke kiemelt szerepet kap). Mindezt alátámasztja, hogy a
nemzetközi kiállításokon, konferenciákon egyre több az agrár-innovációhoz sorolható kiállítók, illetve a résztvevők
száma.
Az elmúlt évek élelmiszeripari árbevételét tekintve az Európai Unió 2005 és 2014 közötti folyamatos fejlődése
egyedül a gazdasági válság hatására torpant meg, melyet követően bár lassabb pályán, de további növekedés
követett 2014-ig; ezen belül is az EU „régi” 15 tagállamának fejlődése a 10 éves periódusban ugyanúgy mintegy
30 százalékot ért el, mint a 28 tagállam együttesen. A magyar iparági árbevétel azonban nagyobb kilengéseket
produkált, emiatt a magyar élelmiszeripar egészen 2014 végéig nem tudta elérni a 2005-ös árbevétel-szintjét.

2.4.4 Szolgáltató központok
Az első szolgáltató központokat (shared service center - SSC) az alapvető üzleti funkciók - pénzügy, beszerzés,
személyügy, IT - költségeinek csökkentése céljából hozták létre, idővel azonban valódi szolgáltatás-orientált
szervezetekké fejlődtek.
A vállalatok folyamatosan bővítik szolgáltató központjaikat, amelyek ezáltal egyre nagyobb hatással bírnak a
vállalat egészének sikerességére nézve. A legtöbb vállalat már nem egyféle szolgáltatás ellátására hoz létre ilyen
leányvállalatot, hanem egyszerre több funkciót is kiszervez egy-egy központba. Az elmúlt években ugrásszerűen
nőtt azon SSC-k száma, amelyek több mint három szolgáltatást biztosítanak, és a megkérdezett vállalatok döntő
többsége (71%-a) tervezi, hogy több funkciót is kiszervez egy-egy szolgáltató központjába.57
Az SSC iparág gyors növekedése és fejlődése az utóbbi években együtt járt azzal a jelenséggel, hogy
megváltoztak a szolgáltató központok létrehozásának célországai: a fejlett országokból a fejlődőkre tevődött át a
hangsúly. A földrajzi akadályok fokozatosan leépülnek, ugyanis a vállalatok megtalálták a megoldásokat a
nyelvismeret, az időzónák és a szabályozási környezet okozta problémák kezelésére. Különösképpen érintett ezen
a téren Közép és Kelet-Európa, India, Latin-Amerika, és a Csendes-óceáni térség. A terjeszkedés ezekben a
régiókban

megmutatkozó

folyamatos

bővülése

együtt

jár

a

Nyugat-Európában

és

Észak-Amerikában

megfigyelhető csökkenéssel, ami egyértelmű jele annak, hogy a tevékenységek az alacsonyabb költségű
helyszínek felé mozognak. Az olyan, korábban kockázatosnak tartott új célpontok megjelenése, mint Görögország,
Afrika vagy a Közel-Kelet azt is jelképezik, hogy a világ bármely országára tekinthetünk tehetség-bázisként.

2.4.5 Beruházások Debrecenben
Amennyiben az elmúlt években bejelentett, nagyobb volumenű munkahelyteremtő beruházásokat vizsgáljuk,
láthatjuk, hogy Debrecenben 2015 óta számos már jelenlévő vállalat fektetett be meglévő gyárainak,
telephelyeinek bővítésébe, illetve több új befektető is érkezett a városba.

57

A Deloitte “Global Shared Services Survey 2016” c. dokumentum nyomán
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35. táblázat: Bejelentett debreceni beruházások
Cég neve

Bejelentés éve

Iparág

Új
befektetés
vagy
bővülés

Célja

Richter

2016

GyógyszerBővülés
ipar

Biotechnológiai
beruházás

FAG

2016

Gépipar

Bővülés

kapacitásbővítő

Terve- Beruházás Teremtett
Tervezett
összege új munkazett
befeje- (milliárd
helyek
kezdete
zése
HUF)
száma
2016

2018

15

125

Új üzemcsarnok építése

2017

2019

25

510

K+F, informatikai fejlesztési és
gyártási kapacitás fejlesztésére,
egy
új,
negyedik
épület
megépítésére, valamint az NI
globális
szolgáltatóközpontjának
kapacitásbővítésére

2016

2018

5,5

210

National
Instruments

2016

Elektronika Bővülés

Flowserve

2016

SSC

Új
befektetés

Új szolgáltatóközpont létesítése

2016

2018

4,3

400

Intertanker

2016

Járműipar

Új
befektetés

Elővárosi és helyközi autóbuszok
fejlesztése

2017

n.a.

15,5

350

BT

2016

SSC

Bővülés

Háromoldalú
megállapodás
(egyetem, önkormányzat, cég),
évente 100 fővel bővülnek

2016

n.a.

n.a.

100

EPAM

2016

Informatika Bővülés

Stratégiai megállapodás

2016

2018

1,9

200

Alföld tej

2017

Tejipar

Bővülés

Tejipari növekedés

2016

n.a.

12

181

FAG

2015

Gépipar

Bővülés

Logisztikai fejlesztés, új eszköz
beszerzés,
gyártási
kapacitás
növelés

2015

2017

12

72

Tu-Plast

2015

Műanyagipar

Bővülés

Termelőkapacitás bővítése, 7000
négyzetméteres
gyártócsarnok
kialakítása, két új tubusgyártó
gépsor telepítése

2014

2015

5

59

Transcosmos

2016

SSC

Bővülés

Új irodaház, létszámbővítés

2016

2018

n.a.

150

IT Services

2016

SSC

Bővülés

Szolgáltatóközpontok bővítése

2016

1,28

100

Thyssenkrupp

2017

Járműipar

Új
befektetés

Új üzem létesítése, csavarrugó és
stabilizátor gyártása

2017

11

250

Energocell

2017

Egyéb

Bővülés

Új üzem átadása

n.a.

n.a.

69

Bővülés

Magas színvonalú húsfeldolgozás:
az üzemben a felvágottaktól
kezdve a virsli- és kolbászféléken
át a füstöltárukig lényegében
minden hentesárut elő lehet
állítani.

2017

0.3

50

108,75

2826

Hajdúhús

2017

Élelmiszeripar

Összesen

2018
n.a.

2017

Forrás: EDC Debrecen adatgyűjtés
15 vállalat összesen több mint 108 milliárd forint értékű beruházást vagy bővítést valósított/valósít meg a
városban 2014 és 2019 között, amely beruházások összegének 16,7%-át, azaz 18,12 milliárd forintot teszi ki a
Kormány támogatásainak összege. A teljes összeg 71,7%-át (77,94 milliárd forint) a már jelen lévő vállalkozások
bővülése jelentette, míg új beruházások 30,8 milliárd forint értékben érkeztek. Új befektetők jelentek meg az
eddig Debrecenben kisebb volumenben képviselt járműipar területén a Thyssenkrupp és az Intertanker
beruházásával, amely vállalatok 26,5 milliárd forintnyi befektetést hoztak a városba. A járműipar mellett az SSC
szektorban valósult meg új befektetés, a meglévő szolgáltató központok bővülése mellett a Flowserve is
megjelent az iparágban egy 4,3 milliárd forintos befektetéssel, amely a tervek szerint 2 év alatt valósul meg. A
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bővítések legnagyobb mértékben a gépipar (37 milliárd forint), a gyógyszeripart (15 milliárd forint) és a tejipar
(12 milliárd forint) területén valósultak meg. Az új befektetések, illetve a bővüléssel kapcsolatos beruházások
egy része esetén is a várható befejezési dátum 2018-ra esik, azaz a bejelentett fejlesztések átfutási ideje
átlagosan 1,5-2 évre tehető.
A

2015-2017

között

bejelentett

66. Ábra: Új munkahelyek száma a bejelentett beruházások alapján
iparáganként (2015-17)

beruházások Debrecenben összesen 2
826

új

munkahelyet

teremtettek.

A

legnagyobb arányban az SSC szektorban
létesültek új munkahelyek: a szolgáltató
központok együttvéve a teremtett új
munkahelyek
magukénak,

27%-át
ami

mondhatják

összesen

750

új

munkahelyet jelent a városban a vizsgált
időszak

évei

alatt.

A

szintén

nagy

Egyéb
69

Műanyagipar
59

Élelmiszeripar
50

Tejipar
181

SSC
750

Informatika
200

szolgáltató

központokat a járműipari cégek követik,
akik

Gyógyszeripar
125

arányt,

Elektronika
210

21%-ot

képviselnek a munkahelyteremtés fenti
ábráján.

A

rendelkezésünkre

információk

alapján

munkahelyteremtési
harmadik

legnagyobb

álló

Gépipar
582

a

Járműipar
600

folyamatok
szereplője

a

gépipar: a gépipari vállalatok 21%-át Forrás: EDC Debrecen adatgyűjtés
hozták létre az új munkahelyeknek. A
gépiparban teremtett körülbelül 580 munkahely mind egyetlen vállalat, az FAG bővüléséhez köthető, míg a
járműiparban teremtett 600 munkahely két nagyvállalat között oszlik meg egyenlő arányban. A szolgáltató
központok, a gép-, illetve a járműipari vállalatok a debreceni új pozíciók 70%-át teremtették meg. Az informatika,
az elektronika, illetve a tejipar munkáltatói iparáganként körülbelül 200 új munkahelyet teremtettek. A
gyógyszeriparban tevékenykedő Richter a 2 776 új munkahelyből 125 pozíciót nyit meg a munkavállalók előtt.
A fenti elemzés a már bejelentett új beruházásokat veszi számba, azonban az EDC Debrecen adatgyűjtése alapján
összesen további 10-13 ezer új munkahely teremtését kilátásba helyező befektetésről tárgyal a város potenciális
beruházó vállalatokkal. A folyamatban lévő egyeztetéseken felmerült új munkahelyek 63%-a a gépiparban, 25%a az SSC iparban, 2%-a pedig a gyógyszeriparban valósulhatna meg. Az összes potenciális új munkahely 75%-a
fizikai munkát igényel, csupán 25%-a szellemit.

2.5 Üzenetek a Debrecen Foglalkoztatási Paktum
számára
-

A termelő vállalatok egyöntetűen munkaerőhiányt tapasztalnak a szakmunkások és a betanított
munkások terén, ezért e csoportok utánpótlásának biztosítása kulcsfontosságú. Rövid távon országon
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belüli és határon túli lakosok bevonzásával, közép és hosszútávon pedig a szakképzés rendszerének
népszerűsítése és minőségi javítása adhat választ a problémára.
-

A gyorsmértékű technológiai és ipari fejlődés nehéz helyzetbe hozza az oktatási rendszert és a
vállalatokat. A gazdasági növekedés érdekében a vállalatoknak magasabb hozzáadott értékű
munkaköröket kell kialakítaniuk, mert a digitalizáció és a robotizáció fokozatosan átveszi az
alacsonyabb

hozzáadott

értékű

munkavállalók

szerepét.

Ez

a

tendencia

a

termeléstől

a

szolgáltatásokig minden iparágban észlelhető. A munkáltatók rugalmas reagálását a gyakorlatorientált oktatás, a vállalatok és a képző intézmények szoros kapcsolata támogathatja.
-

A jövő gazdasági trendjeihez való alkalmazkodás érdekében fejleszteni kell az informatikai és a
műszaki képzést az alapfokú oktatásban. A digitalizáció miatt ma már nincs olyan állás, ahova ne
kelljen ez a tudás.

-

A vállalatoknál jelentkező munkavállalói sztereotípiák leküzdése érdekében szemléletformáló akciókra
van szükség. Növelni kell a nyitottságot a hátrányos helyzetűek atipikus formában való
foglalkoztatása iránt. Vissza kell szorítani a generációs megkülönböztetést, a munkáltatóknak
támaszkodniuk kell a 40-45 év feletti munkavállalók tapasztalataira.

-

Az

atipikus

foglalkoztatási

formák

jelenleg

kevésbé

elterjedtek

Debrecenben,

azonban

a

munkavállalók oldaláról érdemi igény mutatkozik rájuk. A részmunkaidős foglalkoztatás, a kötetlen,
vagy a csúsztatható munkakezdés, a távmunka elterjesztéséhez munkáltatói szemléletformálás
szükséges.
-

A vállalkozóvá válás és az önfoglalkoztatás reális alternatíva a helyi foglalkoztatási helyzet javítása
érdekében. A vállalkozásindítást megfelelő kampányokkal és képzésekkel javasolt támogatni.

-

A Debrecenben jelenleg folyamatban lévő és a jövőbeli potenciális nagyvállalati beruházásokhoz rövid
és középtávon főként fizikai munkaerőre lesz szükség.
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3. Hazai munkaerőpiaci
programok
3.1 Debrecen stratégiai és foglalkoztatási céljai
A helyzetfeltárás egyik első és alapvető lépése a helyi és térségi gazdasági, munkaügyi és oktatási/képzési
rendszer vizsgálata annak érdekében, hogy a programban érintett szereplők tisztán lássák a kiinduló helyzetet,
amelyen a projekt változtatni kíván. A pontos helyzetelemzés nélkülözhetetlen ahhoz is, hogy a projektgazda
megfelelő, adekvát intézkedéseket tervezhessen a város és térsége, azon belül a munkavállalók és az
álláskeresők, valamint a foglalkoztatók javára.
Ezt a felmérési munkát TOP-6.8.2-15-ös pályázati projekt tervezői nagyrészt elvégezték, ugyanakkor a
projektmegvalósítás jelenlegi fázisában – egyfajta következő lépcsőként – már részletesebb, és valamelyest
eltérő fókuszú helyzetelemzés indokolt.
A helyzetelemzés egyik kiinduló dokumentuma Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési
Stratégiája, amelynek elsősorban minőségi és mennyiségi célkitűzéseit és elvárásait kell szem előtt tartani a
további tervezés során. Fontos, hogy a kialakítandó paktum mindenben illeszkedjen az ITS-ben megfogalmazott
célokhoz és a teljesítendő vállalásokhoz.
Az ITS-re vonatkozó dokumentumelemzés mellett nem nélkülözhetőek az annak tervezését jellemző
körülmények, elvárások, víziók, ahogyan Debrecen és térsége korábbi, saját foglalkoztatás-fejlesztési
programjainak tapasztalatai sem, amelyeket interjúkkal tervezünk felmérni és összegyűjteni.
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67. ábra: Debrecen város céljai
1

Átfogó cél

2

Foglalkoztatási
cél

3

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó
cél

4

Átfogó cél
Kiemelkedő életminőséget biztosító, fenntartható módon és kiegyensúlyozottan fejlődő,
a térség értékeire támaszkodó, és az innovációra épülő nemzetközi szinten is
versenyképes gazdasági és egészségügyi központ
Jól mobilizálható, megújulni képes természeti, gazdasági és humán erőforrásaira
támaszkodó központ

Hátrányos helyzetűek foglalkoztatási
integrációja
Az alacsonyabb végzettségű fiatalok munkába
integrálása
A lakosság képzettségi szintjének növelése
A munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése
Anti-szegregációs Program

Gazdasági infrastruktúra
A város felsőoktatási és kutatási intézményei
infrastruktúrájának a fejlesztése, a tudományos
eredmények gyakorlati hasznosításának
erősítése
Nemzetközileg versenyképes gazdaság igényeit
kielégítő infrastruktúra-fejlesztés, a gazdasági
szereplőket támogató környezet kialakítása

Regionális központ
Egy több országra kiterjedő,
hárommilliós régió központja
Szolgáltatásai révén a határon is
túlnyúló befolyással rendelkező
regionális központ

Lakosság és foglalkoztatotti
potenciál növelése
300 ezer fős, európai
mércével is mérhető
versenyképes nagyváros
A Debrecenben tanuló
középiskolás diákok száma
20-30 százalékkal
növekedjen 5-6 év alatt
2050-re a Debreceni
Egyetemen 50-55 ezer
hallgató legyen
Debrecenben maradjanak
a középiskolákban és az
egyetemen végzett, adott
esetekben más megyékből,
országokból érkezett
fiatalok

Szociális infrastruktúra
- A város köznevelési és
közművelődési infrastruktúrájának
fejlesztése
- A szociális és egészségügyi hálózat
fejlesztése

Lakókerületek fejlesztése
A belváros központi szerepkörének további fejlesztése
A lakótelepeken lakosság életkörülményeinek javítása
Hagyományos beépítésű belső lakóterületen élhetőbb lakókörnyezet biztosítása
A Kertváros köz- és közösségi funkcióinak erősítése, valamint a közlekedés
feltételeinek javítása
Nagyerdő idegenforgalmi potenciáljának, valamint felsőoktatási és K+F szerepének
növelése

Egyéb cél
Életminőség, kultúra és turizmus
Város külső és belső közlekedési feltételeinek és elérhetőségének javítása
„Zöld Város”, élhető város
2023-as Kulturális Főváros cím
A nemzetközi szintű, minőségi turizmus feltételeinek javítása, a meglévő adottságok
magasabb szintre emelése

Forrás: Debrecen ITS 2014-20, Új Főnix Terv, DMJV 2015-20 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programja, Nemzeti
Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció, dehir.hu, haon.hu

3.1.1 Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési
Stratégiája
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014.09.25-én fogadta el Debrecen Integrált
Településfejlesztési Stratégiáját (ITS)58. A stratégia-alkotás célja az volt, hogy a korábbi időszakban

58

http://2020.debrecen.hu/hu/debrecen-2014-2020.html
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megvalósult fejlesztések áttekintése mellett a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezési ciklushoz igazodva
tekintsék át a célokat és a fejlesztési elképzeléseket, melynek eredményeként olyan ITS jöjjön létre, amely
igazodva az európai uniós fejlesztési célokhoz a város összehangolt fejlesztését célozza meg.
Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
teljes körű felülvizsgálata és kidolgozása az ÉAOP-5.1.1/H-13 pályázati felhívásban, a felhíváshoz mellékelt
tervezési segédletben, a Városfejlesztési Kézikönyvben és azok mellékleteiben, illetve a 314/2012. (XI. 8.). Korm.
rendeletben

-

a

településfejlesztési

koncepcióról,

az

integrált

településfejlesztési

stratégiáról

és

a

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről- foglaltaknak
megfelelően történt. Ennek megfelelően három részdokumentum készült:
1.

Megalapozó vizsgálat

2.

Településfejlesztési Koncepció

3.

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Az ITS illeszkedése a hazai fejlesztéspolitikához
A hazai fejlesztéspolitika főbb elemeinek bemutatása
A 2007-2013-as időszakra vonatkozó Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése óta a Kormány jogszabályba
foglalta a középtávú településfejlesztési stratégiák tartalmi és egyes eljárási jellegű követelményeit („A Kormány
314/2012. (XI. 8.) rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes település-rendezési sajátos jogintézményekről”).
A korábban együtt elkészített két dokumentum (koncepció és stratégia) különválasztásával egyértelművé vált a
stratégia operatív jellege. Az ITS tehát a mindenkori érvényes Településfejlesztési Koncepcióra épülve reálisan
megvalósítható, operatív jellegű stratégiaként készülhet el. A stratégia javasolt időtávja illeszkedik az EU
programozási ciklusához, tehát a 2014 és 2020 között (2020-at követően a projektek megvalósítására további 3
év áll rendelkezésre) megvalósítani tervezett fejlesztéseket foglalja magában.
Az Országgyűlés 1/2014.(I.3.) határozatával elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepciót59, mely az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési
szükségleteiből kiindulva hosszú távú jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg.
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt 2013 decemberében módosításra
került. Ennek értelmében a megye vált a területfejlesztés legfontosabb területi szintjévé. Ez az új törvény
szélesebb körben határozza meg a megyei önkormányzatok feladatkörét, mely a területfejlesztésre vonatkozik.
A megyei önkormányzatnak kell összehangolnia a megyét alkotó települések településfejlesztési koncepcióját és

Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció (Debrecenre MJV-re
vonatkozó
részek)
http://regionalispolitika.kormany.hu/nemzeti-fejlesztes-2030-orszagos-fejlesztesi-esteruletfejlesztesi-koncepcio
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integrált

településfejlesztési

stratégiáját,

valamint

településrendezési

eszközei

kidolgozását

a

megyei

területrendezési tervhez való illeszkedés érdekében. E törvénynek megfelelően a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés
Debrecen Megyei Jogú Várossal közösen hozta létre és működteti a Megyei Területfejlesztési Konzultációs
Fórumot. A megyei területfejlesztési konzultációs fórum előzetesen állást foglal a megyei közgyűlés
területfejlesztést érintő ügyeiben.
A Kormány 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozata szerint a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) a decentralizált források tervezése integrált programok
kialakításával a következő három területi szinten valósul meg: megyei szint, megyei jogú város szintje, valamint
várostérség és megyei jogú város térségének szintje.
A foglalkoztatási partnerségek célja egy széles körű térségi vagy helyi partnerség megszervezése azzal a céllal,
hogy azonosítsák a térség foglalkoztatási szempontból eredő problémáit és mozgósítsanak minden rendelkezésre
álló erőforrást egy integrált közös intézkedési stratégia kialakítása és megvalósítása érdekében. Ezt annak az
érdekében teszik, hogy fejlesszék a munkahely-teremtést célzó intézkedések koordinációját és egységesítését,
valamint valósítsanak meg példaértékű akciókat és intézkedéseket a foglalkoztatás ösztönzése érdekében.60
A 2014-2020-as európai uniós időszakra való felkészülés során számos dokumentum készült el a fejlesztések
megalapozására. E munkák irányvonalait határozza meg a 218/2009. (X.6.) Kormányrendelet, mely a megyei
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,
valamint

illeszkedésük,

kidolgozásuk,

egyeztetésük,

elfogadásuk

és

közzétételük

részletes

szabályaira

vonatkozik.
Az ITS területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggéseinek vizsgálata
Az Országgyűlés 2013. december 17-én az 1/2014. (I. 4.) határozatával fogadta el a Nemzeti Fejlesztés 2030 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló dokumentumot. Az anyag
melléklete egyrészt a helyzetfeltárás részben (1. fejezet - Kihívások és fejlődési esélyeinket meghatározó
trendek), másrészt a 3. fejezetben (Szak- és területpolitikai fejlesztési irányok) foglalkozik Debrecennel. A
helyzetfeltárás keretében utal a város elsősorban az egyetemhez kötődő fejlett vegyiparára, a Debrecenben is
megfigyelhető terjedő és kevéssé kontrollált szuburbanizációra, a jövőben felértékelődő Debreceni regionális
repülőtérre, a városnak az erősen leszakadó északkeleti térségből kiemelkedő jellegére, amelynek eredményeként
a térség fejlődésének központjaként és a gazdasági-technológiai innovációs eredmények terjedéséhez “stepping
stone”-ként szolgál.
Ahogy az a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepcióban
is

megfogalmazásra

került,

Debrecen

vonatkozásában

a

város

az

egészségipar

bázisán

megújuló

gazdaságszerkezet kialakításával szeretné elérni a gyógyító város pozícióját, amely során elsősorban az
élelmiszeriparra, a vegy- és gyógyszeriparra, a gépgyártásra, az elektronikai iparra és az informatikára

Hétfa Kutatóintézet – Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. (2015): Foglalkoztatási megállapodások
(paktum) vizsgálata - A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001
60
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támaszkodik. A település kitörési pontjának tekinthetőek a tudás-igényes iparágak, a vegyipar, a turizmus, a
logisztika, az orvosi műszergyártás és az élelmiszeripar.
A szak- és területpolitikai fejlesztési irányok fejezetben Debrecen, mint a külső városi gyűrű egyik nemzeti és
perspektivikusan nemzetközi jelentőségű központja szerepel (1.2.1. ábra), amelynek vannak általános, a többi
ebbe

a

kategóriába

tartozó

várossal

(Miskolc,

Szeged,

Pécs,

Győr)

közös,

illetve

egyedi/speciális

jellegzetességei/feladatai is.
Az előző kategóriába tartozik, hogy kisugárzó hatásával közvetítse a fejlődést innovatív, technikai, gazdasági és
kulturális értelemben egyaránt tágabb, több megye határán túlmutató térsége és a többi nagyváros felé. Maga is
generáljon autonóm fejlődést, és magas szintű feladatokat lásson el a szolgáltatások, a kultúra, az oktatás és a
közigazgatás területén. Teljesítménye elsősorban a kutatás-fejlesztési funkciók és ezen a téren a gazdasági
szférával való együttműködés, valamint a kulturális és ehhez kapcsolódó kreatív ipar esetében fokozható.
68. ábra: Debrecen helye az ország térszerkezetében

Forrás: Nemzeti Fejlesztés 203061

Speciálisan Debrecen vonatkozásában a dokumentum elsősorban arra hivatkozik, hogy a város az egészségipar
bázisán megújuló gazdaságszerkezet kialakításával szeretné elérni a gyógyító város pozícióját, amely során

Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció (Debrecenre MJV-re vonatkozó részek)
http://regionalispolitika.kormany.hu/nemzeti-fejlesztes-2030-orszagos-fejlesztesi-es-teruletfejlesztesi-koncepcio
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elsősorban az élelmiszeriparra, a vegy- és gyógyszeriparra, a gépgyártásra, az elektronikai iparra és az
informatikára támaszkodik. A település kitörési pontjának tekinthetőek a tudás-igényes iparágak, a biomasszahasznosításra épülő iparágak, a vegyipar, a kreatív ipar, a turizmus, a logisztika, az orvosi műszergyártás és az
élelmiszeripar.

3.1.2 Az új Főnix Terv
Az Új Főnix terv alapját a 2004-ben elindult első Főnix terv jelenti, melynek fókuszában többek között a Kölcsey
Központ, az átalakított Parkerdő a felújított szabadtéri színpaddal, az új stadion és a sportuszoda álltak.
A 2014-ben meghirdetett több mint 2000 milliárd forintból megvalósuló fejlesztés fókuszpontjában az alábbiak
állnak:
•

Gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés

•

Közlekedésfejlesztés

•

Élhető város

•

Oktatás

•

Kultúra

•

Gondoskodó Debrecen

Gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés
Az Új Főnix Terv egyszerre koncentrál a nagy gazdaságfejlesztési beruházásokra és munkahelyeket létrehozó
beruházásokra és programokra. Ennek érdekében új ipari területeket jelöltek ki és támogatták a magas
hozzáadott értékű ipari és innovációs fejlesztéseket.
Emellett a dokumentum kiemeli, hogy több ezer új munkahely létrejöttét a foglalkoztatási paktum is segítheti. A
dokumentum külön kitér arra, hogy olyan kezdeményezéseket tart innovatív foglalkoztatási kezdeményezésnek,
amelyek az alábbi négy feltételnek egyszerre felelnek meg:
1.

létező, helyi társadalmi szükségletek kielégítését célozzák,

2.

előre, világosan megfogalmazott társadalmi célokkal és jól becsülhető társadalmi hatással járnak
együtt,

3.

a társadalmi célokhoz kapcsolódó üzleti célokat fogalmaznak meg úgy,

4.

hogy mindez közvetlen foglalkoztatás-bővüléssel jár együtt (a nem dolgozó személyek – a
kezdeményezés

eredményeképpen

–

gazdaságilag

aktív

szereplővé

válnak),

ide

értve

az

egyszerűsített foglalkoztatás rész- vagy teljes munkaidős foglalkoztatási jogviszonnyá történő
átalakítását is.62
Papp László, Polgármester: „2016 első hónapjai után büszkén mondhatom, hogy az eddig
bejelentett munkahelyteremtő beruházások összértéke meghaladja az 50 milliárd forintot,

Hétfa Kutatóintézet – Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. (2015): Foglalkoztatási megállapodások
(paktum) vizsgálata - A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001
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míg az új munkahelyek száma az 1300-at. Ezt a lendületet szeretnénk tovább vinni, mert ez
szükséges ahhoz, hogy a város be tudja tölteni regionális vezető szerepét. A gazdasági
fejlődés szoros összefüggésben van az élet más területeivel is. Ilyen például az oktatás. Ez
több mint félezer éve meghatározó Debrecenben, és a következő évtizedekben a
gazdaságfejlesztési programunk végrehajtásához az egyik legnagyobb hajtóerőt innen tudjuk
meríteni. Erősíteni kívánjuk a szakképzési, középfokú rendszert. Úgy, hogy minél több
gyermeket behozzunk a város oktatási rendszerébe, ahonnan aztán a Debreceni Egyetem
tudja őket fogadni. Az a gazdaságfejlesztési program, amely több száz hektár ipari terület
fejlesztésében gondolkodik, több ezer vagy több tízezer új munkaerő bevonását is igényli. Ez
pedig nem megy másképp, mint hogy az alapoknál, az oktatásnál kezdjük, vonzó jövőképet
adjunk a régióban élő fiataloknak, amihez nagyon fontos a város oktatási infrastruktúrájának
fejlesztése.”63
Közlekedésfejlesztés
Kiemelt jelentőségű a közlekedésfejlesztési program, amely – befejezését követően – lényegesen megkönnyíti a
városi, illetve a városba vezető közlekedést. Főpályaudvar épül a Petőfi téren, ahonnan kényelmesen, többféle
járműtípussal utazhatnak tovább a városba érkezők: villamossal, trolival, helyi és helyközi autóbusszal egyaránt.
Új parkot is kap a tér.
A közlekedési program részeként tovább építik az M35-ös autópályát, elkészül az elkerülő út a repülőtér és a déli
iparterület bekötésével, felújítják és bővítik a Sámsoni utat, fejlesztik a repülőteret. Vasúti korszerűsítésekre is
sor kerül, így elmondható: a minden területre kiterjedő fejlesztés tovább erősíti a város regionális közlekedési
központ szerepét. Debrecenben 52 utca kap részben vagy teljes hosszban friss burkolatot, 11 utcában pedig új
út épül. Bővítik a közlekedési csomópontokat, új kerékpárutak is készülnek.
Papp László, Polgármester: „Az Új Főnix Terv másik alappillére a közlekedésfejlesztés. 2016ban a Júliatelepen 7 utcát érintően 800 millió forintból sikerült megvalósítani útépítést, míg a
Debreceni Főpályaudvar megépítéséhez 21 milliárd Ft támogatást kaptunk.” 64
Élhető város
Az Új Főnix Terv biztosítja Debrecen egységes, valamennyi városrészre kiterjedő dinamikus fejlődését. A program
koncentrál a lakótelepi fejlesztésekre, hogy a helyenként több évtizedes hiányosságok megszűnjenek. Felújítanak
parkokat, játszótereket, szervízutakat és parkolókat. Jelentős források bevonásával fejlesztik a keleti és a déli
városrészt.
A „Zöld Város”, illetve az e-mobilitás programok jelentősen hozzájárulhatnak Debrecen környezeti értékeinek
megóvásához, az egészséges és élhető város feltételeinek megteremtéséhez.
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Oktatás
Debrecen iskolavárosi szerepét is szem előtt tartja a program. Új bölcsőde és óvoda épül, több meglévő épületet
pedig felújítanak. Nemzetközi iskola programot indít az önkormányzat. Folytatódik az oktatási intézmények
energiahatékonyságot növelő rekonstrukciója.
Papp László, polgármester: „A program prioritásként tekint Debrecen iskolaváros jellegére: 4
bölcsődét újítunk fel 480 millió forintból és egy újat tervezünk építeni a Postakert utcán. 8 óvoda
megújítására van támogatói döntés 1,5 milliárd forint értékben, míg két iskola energetikai
korszerűsítését végeztük el a nyáron 273 millió forintos támogatással.”65

Kultúra
Folytatódik a Nagyerdő-fejlesztési program: új strandfürdő épül a jelenlegi korszerűtlen intézmény helyére, és
több milliárd forint jut a Debreceni Kultúrpark (az állatkert és a vidámpark) átalakítására. Igazi élménypark várja
majd a látogatókat. Megújul a Petőfi tér, átalakul a Dósa nádor tér. Szállodafejlesztések valósulnak meg, és bővül
a kerékpárút-hálózat. A munka már elkezdődött; a több mint 200 milliárd forintos program 2019-ben javarészt
befejeződik. Debrecen 2017. februárjában, a 2023-as Európai Kulturális Fővárosa programra jelentkezett.

Gondoskodó Debrecen
A gondoskodó Debrecen alcélon belül család- és gyermekjóléti központ, valamint hospice-ház épül. Egészségügyi
létesítmények újulnak meg, és megalakul egy sérült gyermekek átmeneti elhelyezését biztosító intézmény. A
város együttműködési megállapodást köt nyugdíjas szervezetekkel.

3.2 Hazai foglalkoztatási programok tapasztalata
3.2.1 A hazai Paktum programok háttere
A helyi és térségi foglalkoztatási együttműködés, illetve paktum (Territorrial Employment Pact) az Európai Unió
által ösztönzött, szubszidiaritásra épülő munkaerőpiaci megoldás. Az első magyarországi foglalkoztatási
paktumok (illetve másik, szintén elfogadott elnevezés szerint foglalkoztatási megállapodások) még a 2004-es
uniós csatlakozás előtt, a Területfejlesztési Tanácsok által támogatott, illetve PHARE-támogatásból létrejött
együttműködések voltak. A partnerségek később Interreg, EQUAL, majd a Strukturális Alapok támogatási
rendszerén belül ROP (Regionális Operatív Program, 2004-2006, regionális operatív programok 2007-2013),
TÁMOP

(Társadalmi

Megújulás

Operatív

Program,

2007-2013),

jelenleg

pedig

TOP

(Terület-

és

Településfejlesztési Operatív Program, 2014-2020) forrásból részesültek, részesülnek támogatásban.
Jelenleg mindössze két jelentősebb, a hazai foglalkoztatási partnerség eredményeit összegző kutatásra lehet
támaszkodni e témában. Nem véletlen, hogy mindkét tanulmány megszületésében jelentős szerepe volt az
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Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. A 2010-ben, Pécsett kiadott, „A magyarországi
foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése” című kiadványt az OFA OFA/K5659/8341/50/2009 azonosítószám alatt támogatta. A „Foglalkoztatási megállapodások (paktum) vizsgálata”
című

tanulmány

az

OFA

TÁMOP-1.4.7-12/1-2012-0001

azonosítószámú,

„FoglalkoztaTárs

–

Társ

a

foglalkoztatásban” elnevezésű kiemelt projekt keretében elkészült helyzetfeltáró kutatásának eredményeit
mutatja be, 2015-ből, a Hétfa Kutatóintézet és a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
kutatói jóvoltából. Előbbi kutatás szerzői 47, míg az utóbbiak 49 paktumról gyűjtöttek és elemeztek
információkat. Emellett további értékelési dokumentumok érhetőek el a múltbeli ROP és TÁMOP foglalkoztatási
programok eredményeiről, melyek középpontjában bár nem célzottan a foglalkoztatási paktumok állnak,
ugyanakkor tartalmaznak releváns tanulságokat.66
Az EU Strukturális Alapjaiból támogatott paktumok hazai költségvetési forrást is igénybe vehettek, működési
céllal. A 2007-ben és 2008-ban 200-200 millió forintos keretösszeggel meghirdetett pályázati programot az OFA
kezelte, és a ROP-3.2.1, INTERREG, PHARE CBC forrásból, továbbá nem pályázati forrásból megvalósított,
minősített paktumok irányítását végző szervezetek igényelhettek támogatást a keretében. Az előző mondatban,
a pályázók körének meghatározásában fontos észrevenni a „nem pályázati forrásból megvalósított” kitételt.
Valóban voltak olyan foglalkoztatási megállapodások, amelyek támogatási programoktól függetlenül, pusztán
helyi, térségi szereplők együttműködésével és saját aktivitásukra támaszkodva kezdték el szervezni a munkaerőpiac fejlesztésére irányuló összefogást. A paktumok ezen csoportjából a zalaszentgróti foglalkoztatási
megállapodást mutatjuk be részletesebben, a következő fejezetben.
A korábbi fejlesztési ciklusok paktumaira háromféle területi szint volt jellemző. Alakultak

1. térségi,
2. megyei,
3. regionális paktumok.
Látható, hogy korábban nem voltak megyei jogú városi központú paktumok, ugyanakkor néhány esetben
megyeszékhelyek is csatlakoztak ilyen megállapodásokhoz, mint például Székesfehérvár vagy Szombathely, de
a Hétfa kutatói által vizsgált 16 féle szervezettípusból a legritkább résztvevők a megyei jogú városok voltak,
2015-ig. A jelenlegi, 2014-2020-as fejlesztési időszakban a megyeszékhelyek saját támogatási konstrukciót
(TOP-6.8.2) kaptak. Ez azért is jelentős előrelépés, mert az említett kutatásban a válaszadók kétharmada
fontosnak tartotta a megyei jogú városok bevonását ezekbe a fejlesztésekbe. E nagyvárosoknak a projektjeik
megvalósításában azonban együtt kell működniük az érintett megyében működő, a TOP-5.1.1-ből finanszírozott
paktummal is, többek között a munkaerő-piaci programokba bevonandó célcsoporttagok lakóhelyét, tartózkodási
helyét illetően.
A regionális paktumok fontos tapasztalata, hogy túl nagy területet fogtak össze, emiatt pedig heterogén
foglalkoztatási problémákra kellett közösen megoldásokat találni, megtervezni, koordinálni és megvalósítani. Az
Észak-alföldi régióban is működött regionális paktum, amelyben Debrecen Megyei Jogú Városa nem, de HajdúBihar megye Önkormányzata részt vett (további alapítóval együtt). A Hétfa kutatói amellett, hogy a például
A tapasztalatok összegyűjtésében és elemzésében további alapanyagként használtuk Hollósi Szabolcs 2015.09.18-i,
székesfehérvári előadásának anyagát.
66
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“Szolnok, Nyíregyháza nem érzi magáénak a debreceni viszonyok között megfogalmazott javaslatokat”,
sikeresnek és eredményesnek találta a paktumot, ugyanakkor a kisebb földrajzi területet átfogó foglalkoztatási
megállapodások hatékonyabbak és hatásosabbak lehetnek.

3.2.2 Az eddigi hazai Paktum programok tapasztalatai
A korábbi fejlesztési ciklusokban alapított, és ennek köszönhetően több évnyi, évtizednyi tapasztalatot
felhalmozott paktumok közül hármat mutatunk be részletesebben:
1.

Gödöllői paktum

2.

A 13 nyugat-dunántúli paktumot tömörítő REKORD-hálózat

3.

Zalaszentgróti paktum

Ezek mindegyike működik ma is, és ezúton is köszönjük a vezetőik közreműködését, és hogy megosztották a
tapasztalataikat a jelen dokumentum készítőivel, annak érdekében, hogy a Debrecen Megyei Jogú Városban
megvalósítani tervezett foglalkoztatási paktum építhessen e sikeres együttműködések tapasztalataira, a
megvalósítás tanulságaira.

Gödöllő
A paktum szervezet elődje a Szent István Egyetem mellett működő GAK (Gödöllői Agrárközpont) nonprofit
társaság munkaerő-piaci szervezeti egységeként jött létre, 2006-ban, vagyis a Regionális Operatív Program
pályázati

projektek

megvalósítási

időszakában.

Kezdetben

foglalkoztatási

tárgyú

pályázati

projekteket

valósítottak meg, majd 2009-ben támogatást nyertek a TÁMOP-1.4.4-08/1 kiírás keretében.
A TÁMOP pályázat paktum tagsága 60 résztvevővel indult, mára 90 tagja van, legutóbb 2016-ban csatlakozott
egy térségi KKV. A paktumszervezet 3 munkacsoportot alakított:
a) hátrányos helyzetűek célcsoportjára;
b) pályaorientációs feladatok ellátásra;
c)

helyi vállalkozásfejlesztés támogatására.

Egyik legnagyobb eredményüknek az tekinthető, hogy a gödöllői és környékbeli gyógyszergyárakkal közösen, az
ő munkaerőhiányukra válaszul 1 éves időtartamú laboránsképzést szerveztek, érettségivel rendelkező
munkanélküliek számára. A gyakorlati képzéshez az eszközöket az egyik gyógyszergyár bocsátott rendelkezésre.
Hasonlóképpen sikerült a helyi COOP áruházlánc igényeinek megfelelően átalakítani a bolti eladó képzést. Ennek
létrejöttében aktívan közreműködött a helyi szakközépiskola és a munkaügyi központ. Ugyanakkor nem volt
könnyű kialakítani és beindítani ezeket az együttműködéséket. Gödöllő és más paktumok esetében is visszatérő
jelenség, hogy csak nehezen tudtak szoros együttműködést, vagy paktumtagságot elérni a nagyvállalatokkal,
amelyek egyrészt a legtöbb, saját hatáskörben felmerülő munkaerő-piaci probléma kezelésére rendelkeznek
megfelelő erőforrásokkal, másrészt akkoriban kevésbé volt jellemző és szinte valamennyi ágazatban kimutatható
munkaerőhiány, ami mostanában inkább együttműködésre készteti a jelentősebb foglalkoztatókat is.
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A pályázat megvalósítási időszakában is több foglalkoztatási tárgyú projektkoncepciót terveztek, további,
kapcsolódó pályázatokra, a tagszervezetek számára. A projektet a tagok közötti intenzív információáramlás és
kooperáció jellemezte.
A pályázat sikeres megvalósítását és a pályázati finanszírozás megszűnését követően, jelenleg információszolgáltatást végeznek a tagok és további érdeklődők számára. Levelezőlistát működtetnek, és évente 2
alkalommal foglalkoztatási témájú fórumot szerveznek.
Tapasztalataik szerint a paktumszervezet működtetéséhez legalább egy, félmunkaidőben foglalkoztatott
menedzserre van szükség ahhoz, hogy az megfelelően tudjon működni. Ez nyilvánvalóan a minimum. Nagyobb
célokat, fenntartható eredményeket csak több hozzáértő ember folyamatos, főállású közreműködése garantálhat.
A 2014-2020-as programozási időszak paktum pályázataiban nem tudnak részt venni, mert a KözépMagyarországi Régióra vonatkozóan nincs hasonló kiírás. Így kisebb részben egyéb támogatásokból, de
legnagyobb részben a paktumot működtető csapat aktivitásának köszönhetően léteznek.

REKORD hálózat
A REKORD-hálózatba 2017-ben 13 aktív, működő nyugat-dunántúli paktum tartozik (Zala megyében 7 db, Vas
megyében 5 db, Győr-Moson-Sopron megyében 1 db). A megalakulás ötlete már 2005-ben felvetődött, és a
TÁMOP-1.4.4-es illetve 1.4.5-ös pályázatok megjelenéséig támogatás nélkül működtek.
Legfontosabb pilléreik a pályáorientáció és a vállalkozásfejlesztés voltak. Előbbi tevékenységen belül például
pályaválasztás előtt álló iskolások készítettek videófilmeket hiányszakmákról. Utóbbi aktivitásukra viszont a
nagyvállalatok kevésbé voltak nyitottak, de megítélésük szerint a jelenlegi TOP pályázatok a korábbinál jobb
lehetőséget teremtenek a bevonásukra, a számukra kedvező szolgáltatások nyújtására.
A paktumszervezetek pályázati finanszírozásának megszűnése számos foglalkoztatási együttműködés aktivitására
negatív hatással volt illetve van. Az induló TOP-5.1.1, 5.1.2 és 6.8.2-es pályázatok új lendületet adhatnak a
jelentős tapasztalattal rendelkező, de csökkentett aktivitással működő paktumok számára.
A hálózat jó példa arra, hogy az egymás mellett működő paktumoknak célszerű néhány tevékenységben
együttműködniük. Korábban három projektjük közösen szervezett településüzemeltető képzést, és rendszeresek
a tapasztalatcserék, fórumok.

Zalaszentgrót
Egyike azon kevés paktumoknak, amelyek pályázat nélkül, helyi kezdeményezésre alakultak, 2004-ben, osztrák
mintára. Mivel a jellemzően kistelepülésekből álló térségükben nem voltak nagy cégek, ezért jellemzően 10-12
fős cégek részvételével alakult meg a paktum. A térség jellemzői miatt a foglalkoztatást vidékfejlesztéssel
kapcsolták össze. Sikeres pályázók, a ROP-3.2.1-es támogatás után az OFA működési pályázatán is nyertek, majd
a TÁMOP-1.4.5-ös forrásból is tudtak fejleszteni.
Akkoriban körülbelül 70 taggal indultak, több kistérségből. A jelentős vállalkozási tagság (és térségi jelenlét) híján
a helyi önkormányzatok voltak aktívak az együttműködésben. A vezetés hamar felismerte, hogy ne csak a paktum
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tagjaival dolgozzanak együtt, ne csak nekik szolgáltassanak. Szakiskola sem működött a paktum indulásakor
érintett településeken.
Több olyan kezdeményezésük volt, amelyek közvetve járulnak hozzá a foglalkoztatás térségi fejlesztéséhez. Ilyen
például a Fecskeház projekt, amely révén lakhatást tudtak biztosítani a térségben elhelyezkedők, illetve
ottmaradók számára, tekintettel arra, hogy a térségből sok fiatal vándorol el és kezd máshol új életet.
A paktumot működtető szervezet egyben foglalkoztató is, 2017 márciusában 16 megváltozott munkaképességű
dolgozónak biztosítanak megélhetést, de emellett a közfoglalkoztatásban is jelen van a szervezet, és arra
törekszik, hogy onnan a nyílt munkaerőpiacon tudja elhelyezni az embereket.
A paktumot működtető ZalA-KAR Nonprofit Közhasznú Kft. várhatóan a TOP-5.1.2-es, járási paktumban
kamatoztathatja több mint tíz éves tapasztalatát, de hátrányos helyzetűeket célzó EFOP pályázatra is
jelentkeznek.

Összefoglalás
Az előzőekben bemutatott három paktum, a további interjúk, adatgyűjtések illetve az OFA rendelkezésre álló,
átfogó tanulmányai alapján az alábbiakban tesszük közzé a legfontosabb tapasztalatokat, amelyeket a 20142020-as fejlesztési időszakban induló illetve megvalósuló foglalkoztatási együttműködéseknek érdemes
megfontolniuk.
Szakmai, munkaerő-piaci tapasztalatok, ajánlások
1. Fontos, de a legtöbb esetben nehéz a közepes és nagyvállalatokat megnyerni a paktum számára, de az ő
munkaerő-piaci igényeik és érdekeik teljesítése révén jelentős eredmények érhetőek el.
2. A paktumokban biztosítani kell a képző szervezetek bevonását és közreműködését, akik a paktum
projekten belül rugalmasan és gyorsan reagálnak a munkaadók képzési igényeire.
3. A paktum ne csak a tagoknak szolgáltasson! Nyisson valamennyi érintett és érdeklődő szervezet számára.
A foglalkoztatási célok a fontosak, nem önmagában a tagság, illetve hogy valamely szervezet tag-e vagy
sem.
4. Az önkormányzat a paktum illetve a foglalkoztatási stratégia révén újabb eszközt kap a kezébe a
gazdaságfejlesztési céljai eléréséhez.
5. A paktum tagok és érdekeltek közösen határozzanak meg a helyi problémákra választ adó megoldásokat,
akár innovatív, új módszerek alkalmazásával. Amennyiben az új, innovatív módszer a paktum működését
biztosító pályázatból nem finanszírozható, a paktum szervezete forrást tud keresni a megvalósítására.
6. A paktumnak reálisan kell fókuszálnia a helyi foglalkoztatási problémákra. Egyrészt el kell különíteni, hogy
mely tényezőkre van ráhatása a tagságnak, és mely körülményeket kell külső adottságként kezelni,
amelyekhez alkalmazkodni kell. Másrészt a tapasztalatok szerint azok a paktumok eredményesebbek,
amelyek kevesebb, jól meghatározott tevékenységre koncentrálták az erőforrásaikat.
7. Mind a forrást, mind a szakértelmet és kapacitást biztosítani kell az előzetes helyzetfeltárásra, és az
igények, a kereslet-kínálat feltérképezésére, majd a szakmai munka folyamatos nyomonkövetésére
felmérésekkel, kérdőívezésekkel, annak érdekében, hogy a fejlesztés tervszerű, hatékony és hatásos
legyen, ne pedig egymást követő ad hoc beavatkozások sorából álljon.
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Menedzsment tapasztalatok, ajánlások
1. A paktum kiemelkedően fontos szerepe, hogy a saját működését biztosító pályázat mellett a tagok, és
foglalkoztatás-fejlesztésben érdekelt egyéb szereplők körében is segítse a további források bevonását
olyan közvetlen és közvetett munkaerő-piaci beavatkozások finanszírozása érdekében, amelyek kívül
esnek a paktum pályázat támogatgató tevékenységein.
2. A paktum működését alaposan meg kell tervezni, de nem szabad túlszabályozni sem. Kerülni kell a túl
gyakori és céltalan ülésezést.
3. A menedzsment szervezetet működtetni és finanszírozni kell – a TOP támogatás megszűnése után is,
hogy a létrejött partnerség és a kialakult együttműködés továbbra is eredményesen tudja szolgálni a
foglalkoztatás-fejlesztési célok elérését. Az eddigi tapasztalatok alapján a pályázatok lezárulása után a
paktumok többségének aktivitása jelentősen csökkent, egy részük meg is szűnt.
4. A paktumok egyik fontos és állandó szolgáltatása az információk átadása, tudásmegosztás. Ennek
leggyakoribb megoldásai a hírlevelek kiküldése és a fórumok szervezése, illetve rendezvényeken való
megjelenés. A rendszeres és tartalmas kommunikációval a tagok is érzik, hogy szolgáltatást kapnak,
hasznos információkhoz jutnak, a nem tag szervezetek felé pedig a sikerekről, eredményekről és
szolgáltatásokról szóló közlemények hirdetési, toborzási célt is szolgálnak – azon túl, hogy a paktum
foglalkoztatási információi elől természetesen ők sem lehetnek elzárva.
5. A tagok lehetőleg mindig ugyanazt a munkatársat, képviselőt küldjék az egyeztetésekre, ezáltal
biztosítható a gördülékeny együttműködés és a gyors döntéshozatal.
6. A paktum tag képviseletében jelenlévő delegált legyen felhatalmazva a döntéshozatalra.
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4. Nemzetközi munkaerőpiaci
programok
A Debrecen Paktum megalapozásához jelen fejezet nemzetközi kitekintést nyújt. Más országok munkaerőpiaci
együttműködési tapasztalatainak megismerése fontos tanulságul szolgálhat a debreceni együttműködés
kialakításához, ezért ennek érdekében 6 Debrecen szempontjából releváns város foglalkoztatási programjainak
elemzését, majd 5 különböző ország helyi foglalkoztatási együttműködését mutatja be a fejezet. Mindezek alapján
követendő példák kerülnek megfogalmazásra.

4.1 Nemzetközi munkaerőpiaci elemzések
Ahhoz, hogy az elemzés első kézből származó, adott esetben a paktumoktól elszakadó, munkaerőpiaci
beavatkozásokra fókuszáló tapasztalatokat is bemutasson, három ország hat városában interjúkat folytattunk le
meghatározó helyi munkaerőpiaci szereplőkkel. A részfeladat legfontosabb célja olyan jó munkaerőpiaci
tapasztalatok és gyakorlatok azonosítása, melyek Debrecen számára közvetlenül hasznosíthatóak.
A nemzetközi esettanulmányok kapcsán az alábbi három ország került kiválasztásra:
-

Lengyelország, mely hasonló történelmi és társadalmi-gazdasági kontextussal rendelkező ország, mely
közigazgatásában Debrecenhez hasonló regionális központokra épít.

-

Ausztria, mely hasonló történelmi kontextussal rendelkező ország, mely közigazgatásában Debrecenhez
hasonló regionális központokra épít és ahol a foglalkoztatási programok / paktumok régóta működnek.

-

Hollandia, mely olyan nyugat-európai ország, ahol az alulról építkező, modern foglalkoztatáspolitikai
kezdeményezések elemzését tudnánk elvégezni.

A városok kiválasztási szempontjainak meghatározása során elsődleges fontosságú az összehasonlíthatóság elve,
azaz, hogy méretében, lakosságszámában, a régiójában és az országban betöltött szerepe, és fő infrastrukturális
tulajdonságaiban Debrecenhez hasonló városok képezzék az elemzés alapját. A városok kiválasztási kritériumai
a következők voltak:
-

minimum 100 ezer lakossal rendelkeznek;

-

nem fővárosok;

-

nem rendelkeznek tengeri kikötővel,

-

az ország meghatározó regionális központjai;

-

infrastruktúrájuk hasonló (pl. nemzetközi repülőtér, egyetem, ipari park).

Ezen feltételek mentén az alábbi városok képezik az elemzés tárgyát.
-

Lodz (Lengyelország) – az ország harmadik legnagyobb városa (699 lakos), regionális központ, jelentős
egyetem (hallgatók száma: 47e fő), regionális-nemzetközi repülőtér
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-

Lublin (Lengyelország) – Debrecen testvérvárosa, az ország keleti határához közeli regionális központ
(335e lakos), 5 állami és 4 magánegyetem, nemzetközi repülőtér
Torun (Lengyelország) – Debrecenhez hasonló méretű város (203e lakos), Bydgoszcz-csal a régió
központjai, jelentős egyetem (hallgatók száma: 31e fő), belföldi repülőtér

-

Graz (Ausztria) – az ország második legnagyobb városa (266e lakos), regionális központ, jelentős
egyetem (hallgatók száma: 32e fő), nemzetközi repülőtér

-

Salzburg (Ausztria) – az ország negyedik legnagyobb városa (151e lakos), regionális központ és
határváros, jelentős egyetem (hallgatók száma: 18e fő), nemzetközi repülőtér

-

Utrecht (Hollandia) – az ország negyedik legnagyobb városa (331e lakos), regionális központ, jelentős
egyetem (hallgatók száma: 30e fő, közös oktatási-doktori programok a Debreceni Egyetemmel)

4.1.1

Lodz

Lodz esetében a munkerőpiac egy munkavállalói piac, ami azt jelenti, hogy munkaerőhiány van a piacon, ezért a
munkavállalók diktálják a feltételeket. A munkáltatóknak alkalmazkodnia kell X-Y-Z generáció igényeihez, annak
az érdekében, hogy megtartsák a legjobb szakembereket. Emellett ideiglenes munkaközvetítő irodák külföldről
ajánlanak jelölteket. Munkavállalói részről magas a tartósan munkanélküliek aránya, akik történelmi okokból
kerültek ebbe a helyzetbe, az ő integrációjuk tűnik a legnehezebbnek. A kezdeményezések kapcsán arra a
következtetésre jutottak a lodzi szakemberek, hogy a leginkább hátrányos helyzetű csoportokat mindenképpen
célzott programokkal kell segíteni. Az egyik leghatékonyabb eszköz az álláskeresők és munkavállalók közvetlen
összekapcsolása nyílt napokkal vagy gyakorlati helyeken keresztül, mivel így mindkét félnek lehetősége van az
első benyomásra, és ha nem megfelelő a munkavállaló vagy a munkáltató, elkerülhetők a felesleges további
körök. Ilyen program a Lodz Regionális Karrier Expo, ami jó gyakorlatként honosodott meg Lodzban vagy a
Get.Net.Konferencia. A hátrányos helyzetű csoportokat célzó programok közül a hajléktalanok társadalmi és
gazdasági aktiválását elősegítő program került említésre Lodz vonatkozásában.
Az interjúalanyok által kiemelt kezdeményezések:
-

Lodz Regionális Karrier Expo

-

„A Kezdetektől” – a TPBA közösség társadalmi és gazdasági aktiválása

-

Fiatalok Lodzban

-

Get.Net.Konferencia

-

Lodz Regionális Munkaerőpiaci Megfigyelő Központ

A kezdeményezések részletes bemutatását a melléklet tartalmazza.

4.1.2

Lublin

Lublin is munkaerőhiánnyal küzd, több a munkalehetőség annál, mint amennyi potenciális regisztrált jelölt van a
munkaügyi központban. A legfrissebb jogszabályváltozásoknak köszönhetően magasabbak a bérek, ez azonban
jelentős terhet jelent a régiónak, tekintettel arra, hogy többségében kisvállalkozások vannak jelen. A
vállalatoknak emellett nehézséggel küzdenek, hogy megfeleljenek az új generációnak, mivel a kilencvenes
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években létrehozott modellek alapján dolgoznak. A munkanélküli diplomások alkotják a legnagyobb csoportot a
munkanélküliek között Lublinban. A mobilitási hajlandóság alacsony, nem költöznek a munka kedvéért a fiatalok.
Ennek oka lehet, hogy nincs megfelelő karriertanácsadás az iskolákban. A fiatalokon kívül a másik legnagyobb
célcsoport a tartós munkanélküliek, akik a kilencvenes években bekövetkező strukturális és gazdasági átalakulás
miatt kerültek ebbe a helyzetbe. A problémák kezelésére számos kezdeményezés indult el, melyek egyik csoportja
a fiatalok információszerzési lehetőségeit célozza gyakornoki programok és karriertanácsadó holnapok
fejlesztésével (Lublin Labor, Lublin Plateau, Háromoldali megállapodás a Lublini hivatal, a Lublini Műszaki Egyetem
és a műszaki iskolák között, Helyi együttműködés középiskolai karrier tanácsadásért). Emellett a diplomás
tanárok átképézésre irányuló program is egyedülálló, amely a gyerekszám csökkenése miatti pedagógusokat
kívánja más területeken elhelyezni. A hátrányos helyzetű csoportokat célzó programok közül a börtönviselt
emberek integrációját segítő program célja a börtönviseltek integrációja a munkaerőpiacra, a program azonban
kiterjeszthető az alacsonyan képzett vagy hajléktalan csoportok számára is.
Az interjúalanyok által kiemelt kezdeményezések:
-

Átalakulás az oktatásból

-

Helyi együttműködés középiskolai karrier tanácsadásért

-

Innovatív eszközök optimalizálása annak érdekében, hogy korábbi börtönviselt emberek beléphessenek
a munkaerőpiacra

-

Lublin Lab

-

Lublin IT Plateau

-

Háromoldali megállapodás a Lublini hivatal, a Lublini Műszaki Egyetem és a műszaki iskolák között

A kezdeményezések részletes bemutatását a melléklet tartalmazza.

4.1.3

Torun

Torun egy egyetemi város, ahol túlkínálat van a magasan képzett munkaerőből, míg az alacsony képzettséget
igénylő munkahelyekre nem találnak munkaerőt. Probléma, hogy a szakképzés nem követi a munkaerőpiaci
igényeket, túlkínálat van a humán területen végzettekből, míg alulkínálat a műszaki végzettséggel
rendelkezőkből.
A munkaerőpiaci problémák kezelésére számos jó kezdeményezés található Torunban. Az interjúk során
leginkább fiatalokat, illetve vállalkozásösztönző programokat emeltek ki. A programok sikeressége abban
mutatkozik meg, hogy mind a keresleti, mind a kínálati oldal szereplői képviseltették magukat a megvalósításban,
a párbeszédek alatt a munkavállalók igényeit is figyelembe vették, illetve az egyetemeket is bevonták a
folyamatokba.
Az interjúalanyok által kiemelt kezdeményezések:
-

Fiatal munkanélküliek aktiválása Torunban

-

Vállalkozás: lehetőség a régió fejlesztésére

-

Helyi program a foglalkoztatás népszerűsítésére

117

-

Akadémiai üzleti inkubátorok

-

Fiatalok gyakorlata

-

Diákból munkavállaló

Entrepreneurship as a chance for the development of the region - Vállalkozás: lehetőség a régió
fejlesztésére
A projekt céljául tűzte ki, hogy megteremtse az egyéni vállalkozás feltételeit 120 regisztrált munkanélkülinek,
ezzel egyszerre célozva a vállalkozói szemlélet erősítését és a munkanélküliség csökkentését. A projekt során
minden résztvevőnek egy egyedi akciótervet alakítottak ki, majd számos képzésen lehetett részt venni (jogi,
vállalkozói, uniós források alkalmazása). A projekt során vissza nem térítendő támogatásban is részesülhettek a
résztvevők. A projektmenedzsmentet a vajdasági munkaügyi hivatal, míg az operatív ügyeket és a toborzást a
kerületi munkaügyi hivatal látta el. A támogatást kapott munkanélkülieknek a támogatás folyósítását követően
12 hónapig kellett fenntartaniuk a vállalkozást. A megkérdezettek szerint a programot sikeresen végrehajtották,
sőt a résztvevők az egymással való személyes majd üzleti kapcsolataikból is profitáltak.

A további kezdeményezések részletes bemutatását a melléklet tartalmazza.

4.1.4

Graz

A grazi munkaerőpiac nem tudja tartani a lépést a népesség növekedésével, ezért egyre nehezebben
megvalósítható, hogy egyensúlyban legyen a munkaerőkereslet és kínálat, illetve az oktatás és a szakképzettség
a munkaerőpiaci igényekkel. A leginkább érintett területek a feldolgozóipar, fémipar, az információ és
kommunikáció technológia, a kutatás és az informatika. Az informatika területén a munkaerőhiány oka, hogy a
növekvő automatizálás miatt egyre nagyobb követelmény a minimális képzettségi szint. Emellett a munkaerő egy
része Münchenbe és Bécsbe megy dolgozni, az elszívóhatás így negatívan érinti Grazot. Graz mérete nem elég
nagy, hogy valódi agglomerációs térséggé váljon, ezért a munkaerő-piaci politika egyre inkább hatástalan.
Emellett fokozódó versenyhelyzet alakul ki az olcsóbb szlovén cégekkel szemben, például az építőipar területén.
Az alacsonyan képzett munkaerőt foglalkoztató szektorban emelkedik a hosszútávú munkanélküliség, továbbá
érezhető egy erőteljes kiszorító hatás ezen a területen az olcsóbb országokból érkező, alacsonyabb munkabérért
alkalmazható diákok és munkások miatt, leginkább a vendéglátásban. Emellett egyre nagyobb szakadék a
bérszínvonal vonatkozásában a jól fizető munkahelyek (például a közszféra és a sikeres vállalatok, mint például
az Andritz vagy Siemens) és alacsony bért fizető vállalatok között.
Az interjúalanyok véleménye alapján a munkaerőpiaci problémák megoldásának kulcsa a az oktatásba és
szakképzett munkaerőbe történő invesztálás lehet. Emellett mivel Graz önmagában közepes város ahhoz, hogy
egy agglomerációs régióvá váljon, ezért a jövőben felértékelődhetnek a régiók közötti együttműködések,
partnerségek.
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Az interjúalanyok által kiemelt kezdeményezések:
-

Regionális Stájer Autóipari Elhelyezési Alapítvány

-

AQUA

-

Pension Transfair

-

Talent Center

-

A menekültek integrálásának elősegítése
Talent Center

A Kereskedelmi Kamara Tehetség Központjának célja, hogy segítse a diákokat (a célcsoport: 13-15 évesek)
abban, hogy megtalálják, hogy milyen területhez van érzékük, mi az, ami érdekli őket. A módszer egy négy
órás teszt megírása, amelynek értékelését követően a tanácsadók javasolnak egy megfelelő továbbtanulási,
karrier irányt. A cél, hogy segítsen középtávon növelni a tehetségek és a munkáltatók egymásra találását a
munkaerőpiacon.
A Tehetség Központ a Kereskedelmi Kamara által finanszírozott szervezet, 2016 óta működik. Kiemelendő,
hogy a megvalósításban több érdekelt felet is bevontak: a Tehetség Központ építése Graz városának és a stájer
kormány támogatásának köszönhetően valósult meg, és továbbá segítik a központ előrelépést is. a teszt pedig
a Grazi Egyetemmel közösen lett kialakítva. A program 2016-ban indult, de nagy az érdeklődés, a központ 36
tesztírásra alkalmas helyszínnel rendelkezik, azonban már 2017 végéig beteltek a helyek.

A további kezdeményezések részletes bemutatását a melléklet tartalmazza.

4.1.5

Salzburg

Salzburg esetében a legnagyobb probléma a képzett munkaerő hiánya mind az alacsony és magas képzettséget
igénylő területeken. A magas bérleti díjak és az eléggé szűkös ipari ingatlantelkek nehezítik a beruházásokat.
Emiatt a beruházások a környező, olcsóbb, területeken valósulnak meg, ami erőteljes negatív hatást gyakorol a
város közúti forgalmára. Az elmúlt években a hagyományos munkaerőpiaci intézkedések hatása csökkent, aminek
az oka a strukturális kihívások és a növekvő tartós munkanélküliség. Ennek kezelésére partnerségi
együttműködések szükségesek, illetve Salzburg üzleti, befektetési lehetőségeinek hirdetése.
A fiatalok munkanélkülisége és az iskola-munka átmenet miatti problémák az elmúlt évek foglalkoztatáspolitikai
fókuszába kerültek: egy új, kötelező oktatási, tréning jogszabály lép életbe 2017 nyarától, amely során minden
18 év alattinak kötelező egy másik intézményben szakmai programon részt vennie a tankötelezettségen felül.
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Salzburgban a legsikeresebb munkaerőpiaci programok már több, mint 5 éve működnek, mint például:
-

Iskolából munkába

-

50plus

-

Bildungsscheck – Képzési támogatás

-

Helyi foglalkoztatási stratégia a menekültek integrálására

-

Regionális Foglalkoztatási Alap
Bildungsscheck – Képzési támogatás

A Bildungsscheck - Képzési támogatás 15 éve működik Salzburgban. A pénzügyi támogatás célja a
foglalkoztatás növelése, a munkanélküliség csökkentése. Minden salzburgi számára elérhető, aki nem
rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A program az oktatási költségek 50 százalékát állja (900 euró / 4 év),
illetve azok számára, akik eddig csak kötelező oktatásban vettek részt, ez a támogatás 65% (1300 euró /
4 év). A program különlegessége, hogy a finanszírozás utólagos. Ha a résztvevő utólagosan igazolja, hogy
állást kapott, akkor folyósítják számukra a támogatást. A programot a salzburgi önkormányzat
finanszírozza, illetve a munkaügyi kamara is érintett a programban. A kezdeményezés nagyon népszerű,
éves szinten kb. 6000 ember vesz részt, a költségvetés minden év novemberében általában kimerül. A
résztvevők szerint a program nagyban hozzájárult ahhoz, hogy állást találjanak és továbbfejlesszék a
karrierjüket. Az oktatási intézmények kiválasztása során fontos tartani a magas színvonalat (minősített
intézmények), máskülönben a program számára okoz nehézséget a gyengébb képesítések miatti minőségi
és hatékonysági romlás.

A további kezdeményezések részletes bemutatását a melléklet tartalmazza.

4.1.6

Utrecht

Utrecht városának szintén problémát jelent a megfelelő szakképzettségű munkaerő hiánya. Nehéz embereket
találni a még betöltetlen munkapozíciókra, főleg a műszaki szektorban, mint például a fémmegmunkálás, IT vagy
technológia. 2015 óta a munkanélküliek munkaerőpiaci integrációjára fordítható költségvetés 75%-kal csökkent.
Ez értelemszerűen kevesebb támogatott munkahelyet jelent, vagyis kevesebb ösztönzőt hogy a munkáltatók a
hátrányos helyzetben lévő munkavállalók célcsoportjából alkalmazzanak új embereket. A városnak ezért
alternatív megoldásokat kellett találnia a munkanélküli emberek integrációjára. A munkanélküliek megfelelő
szintű képzése jelenti az egyik, míg a fiatalok munkaerőpiaci integrációja a másik legjelentősebb kihívást. A
munkanélküliek integrálásának eszköze a személyre szabott tanácsadás a szükséges képességek fejlesztése
érdekében – tehetség és a lehetőségek alapján – a munka keresése és megtartása érdekében és ezáltal a fennálló
egészségügyi, családi, pénzügyi problémák megoldására. Ez egy másfajta gondolkodásmódot, szakmai tudást
fejlesztő trénereket igényel. A fejlesztés bizalomra épül, proaktív és motivációs kommunikációra, a képességek
felmérése és személyre szabása nyújt megoldást az ügyfelek helyzetére. Emellett fontos kiemelni, hogy az
önkormányzatnak, nem a „megoldó” félnek kell lenni, hanem a feladata az érdekeltek összefogása és a
koordináció.
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Az interjúalanyok által kiemelt kezdeményezések:
-

Szociális problémák megoldására létrejött vállalkozásokkal való együttműködésbe való befektetés

-

Buzinezzclub társadalmi kötvény
Social Impact Bond Buzinezzclub - Társadalmi kötvény

A Deloitte segítségével jött létre az első holland társadalmi kötvény Rotterdamban, amelyet Utrechtben is
elindítottak Social Impact Bond Buzinezzclub néven. Az új pénzügyi eszköz keretében magán befektetők
nyújtanak tőkét önkormányzatoknak a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának
elősegítése céljából. Amíg helyi önkormányzatok számára nem áll rendelkezésre elegendő tőke, illetve
tudás, addig a szociális befektetők vállalják a pénzügyi kockázatot. Minél nagyobb a siker rátája, annál
magasabb a hozam. A program olyan 17 és 27 év közötti fiatalokat támogat, akik saját vállalkozást
szeretnének alapítani, állást keresnek vagy megfelelő képzettséget szeretnének szerezni és emellett nehéz
anyagi vagy családi háttérrel rendelkeznek.
Forrás: http://www.rotterdam.nl/socialimpactbondsrotterdam

A további kezdeményezések részletes bemutatását a melléklet tartalmazza.

4.2 Nemzetközi munkaerőpiaci együttműködések
A város szempontjából releváns külföldi munkaerőpiaci együttműködések és programok tapasztalatainak
felméréséhez és megítéléséhez, a foglalkoztatási mutatók elemzéséhez kitekintést nyújtunk 5 korábban létrejött
külföldi paktum, program működésére. A kiválasztás során törekedtünk arra, hogy 5 különböző országból
keressünk paktumokat, foglalkoztatási programokat-együttműködéseket, hogy különböző tapasztalatokat
tudjunk megfelelően azonosítani. Egyben törekedtünk arra, hogy Debrecenhez és régiójához lakossági és
gazdasági potenciálban hasonló városokat, ill. régiókat válasszunk, ennek megfelelően demográfiai adottságaik
alapján hasonló helyzettel rendelkezzenek; meghatározó szerepet töltsenek be országukban, ugyanakkor ne
legyenek a főváros vonzáskörzetében; egyetemmel rendelkezzenek; és jelentős szerepet töltsenek be mind
gazdasági, mind kulturális tekintetben.
Ezen feltételek alapján az alábbi együttműködések képezik az elemzés tárgyát:
-

Graz (Ausztria), Steierischer Beschäftigungspakt

-

Kolozsvár (Románia), Pactului Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială

-

Ostrava (Csehország), Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

-

Bydgoszcz (Lengyelország), Bydgoskie partnerstwo na rzecz rynku pracy

-

Kassa (Szlovákia), LSIP Košický samosprávny kraj

Az elemzések adatforrása dokumentumelemzés, illetve kapcsolatfelvétel volt a paktumfelelősökkel. Az elemzések
során a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Debrecen Foglalkoztatási Paktum előkészítésére vonatkozó
legrelevánsabb pontokat foglaltuk össze. Mivel a legtöbb elemzett város, régió esetén a foglalkoztatási
együttműködések a 2000-es évek elején kezdődtek, illetve néhány azóta már nem működik, azt tapasztaltuk,
hogy a dokumentumok egy része, a monitoring vagy hatástanulmányok csak igen korlátozottan érhetőek el.
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4.2.1 Összefoglaló
A nemzetközi paktumok elemzése során a Debrecen Paktum számára a következő javaslatok fogalmazódtak meg:
•

A vizsgált paktumok esetén a paktumok területi kiterjedése rendszerint regionális együttműködés volt. A
kötelező lehatárolás mellett, a program céljaival összhangban, a Debrecen Paktum számára is fontos
szem előtt tartani a városi együttműködésen túl a megyei és a regionális partnerségre, szinergiára való
törekvést.

•

A paktumok nem elszigetelt „stratégiai központok”, hanem nagyobb szervezeti egységek részei,
integrálva a városi és helyi foglalkoztatási szervekbe. Az integráció elősegíti a paktumok hosszabb távú
fennmaradását, illetve szükség szerinti átalakulását is (ld. például Graz).

•

A stratégiai gondolkodáson túl javasolt teljesítménymenedzsment modellek alkalmazása, azaz a célok,
inputok, outputok és hatások konkrét meghatározása, valamint ezekhez számszerűsíthető indikátorok
rendelése. A nemzetközi példák is rávilágítanak arra, hogy a kézzel fogható eredmények elérése
érdekében kulcsfontosságú a számszerűsíthető indikátorok meghatározása, valamint azok folyamatos
monitorozása és közzététele.

•

Több vizsgált nemzetközi példánál hosszú távon a paktumok továbbtekintenek a rövidtávú foglalkoztatási
célok elérésénél és törekszenek a térség más területeken való fejlesztésére is, például K+F
tevékenységekre való fókusz vagy a befektetői környezet, a munkakörnyezet fejlesztésére (például
szabályozási kérdések egyeztetésével, illetve a munkahelyi környezet vonzóvá tételével).

•

A képzési és továbbképzési programokon túl sikeresnek bizonyultak azok a programok, ahol stratégiai
célok is párosultak a foglalkoztatási célokkal, így a lakhatás támogatását vagy az esélyegyenlőség
növelését is célzó programok.

•

Javasolt a vegyes finanszírozású projektek megvalósítása a paktumon belül, amivel az európai uniós
források megszűnése után is fennmarad a lehetőség a folytatásra. Ez egyrészt jelentheti a helyi és
regionális szereplők bevonását a finanszírozásába, másrészt az európai uniós finanszírozáson túli,
nemzetközi források bevonását.

•

A megkeresett nemzetközi városok jellemzően érdeklődéssel fogadták a Debrecenben kialakuló paktum
együttműködés

hírét,

és

nyitottnak

mutatkoztak

a

közvetlen

tapasztalatcserére,

jövőbeni

együttműködésre. Ezért javasoljuk, hogy a Debrecen Paktum külső megjelenésére is fordítson energiát,
többek között az elindított projektekről készüljön angol nyelvű összefoglaló és legyen online elérhető
adatszolgáltatás, az archív anyagok elérhetőségével együtt.
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Kiemelt együttműködés: Morva-sziléziai Foglalkoztatási Paktum (MSEP), Ostrava
A munkaerőpiaci problémák kezelésére a Morva-sziléziai régió egy foglalkoztatási paktumot hozott létre, amelyet
az OECD „jó gyakorlatként” említ kiadványaiban. Az ostravai központú Morva-sziléziai Foglalkoztatási Paktum
(MSEP) európai uniós forrásból finanszírozott projekt, egy stratégiai partnerség, aminek célja foglalkoztatás,
munkaerőpiac, fejlesztés és gazdaság szakpolitikák összehangolása a versenyképesség növelése érdekében. A
Paktumhoz szisztematikus foglalkoztatási stratégia és akcióterv készült. A 2011-ben aláírt, majd 2015-ben
meghosszabbított partnerség 10 integrált projektje és 50 alprojektje öt prioritásra épül:
•

P1: Több és jobb munkahely

•

P2: Műszaki és gyártási kiválóság

•

P3: Kiváló szolgáltatások

•

P4: Vállalkozás és kreativitás

•

P5: Munkahely mindenkinek (aki szeretne)

A 2011 óta elért eredmények:
•

A MSEP hatékony kommunikációs platformnak bizonyult, amelynek megnyilvánulása egy
konszenzuális stratégia a foglalkoztatásról, gazdaságfejlesztésről és szociális inklúzióról.

•

Országos szinten (a kormány és országos hatáskörű intézmények számára) is kommunikációs
eszköz lett.

•

A MSEP keretében már kb. 80 szakértő dolgozik együtt munkacsoportokban

•

A MSEP más régiókat is inspirált foglalkoztatási együttműködésre, módszertanát Csehország mind
a 13 régiója követi

•

2016-ban 112 millió cseh korona értékben határozták meg a célzott európai unióst forrást a MSEP
projektjei számára

Forrás: ENFORCING A PACT FOR EMPLOYMENT, a Morva-sziléziai Foglalkoztatási Paktum által az Európai Bizottság számára készült
munkaanyaga alapján; http://www.mspakt.cz/what-is-the-employment-pact/?lang=en ; OECD Reviews on Local Job Creation Employment and
Skills Strategies in the Czech Republic, OECD, 2014. p. 76.
https://books.google.hu/books?id=XyzjAwAAQBAJ&dq=moravian+silesian+employment+pact+oecd&hl=hu&source=gbs_navlinks_s

Alábbiakban egy összefoglaló táblázatban mutatjuk be az egyes paktumok elemzéseinek eredményeit.
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Finanszírozási
forma

Célcsoport

Paktum/Partnerség

Város /
Régió

36. táblázat: Az elemzett nemzetközi foglalkoztatási paktumok összefoglaló táblázata

-

-

Célok

-

-

Graz, Stájerország
tartomány
(Ausztria)

Kolozsvár, Északnyugati Régió
(Románia)

Ostrava, Morvasziléziai Régió
(Csehország)

Bydgoszcz
(Lengyelország)

Kassa, Košice régió
(Szlovákia)

Tartományonként
kialakított területi
együttműködésen
belül kialakított
paktum (STEBEP)

Foglalkoztatási és
Társadalmi
Integrációs Paktum
Románia Északnyugati Régiójában

Morva-sziléziai
Regionális
Foglalkoztatási
Paktum (MSEP)

Bydgoszcz
Foglalkoztatási
Paktum

Helyi partnerségi
megállapodás a
társadalmi
beilleszkedésért
(LSIP)

Fiatalok, tartósan
munkanélküliek,
munkavállalók,
vállalkozások,
alacsonyan képzett,
társadalmilag
kirekesztett
csoportok,
fogyatékkal élők,
idősebb
munkavállalók

Inaktív, fogyatékkal
élő, nagycsaládos,
gyermeket egyedül
nevelő, roma, olyan
betegségben
szenvedő személyek,
akiknek betegsége
befolyásolja szakmai
és társadalmi
életüket,
kiszolgáltatott
közösséghez,
csoporthoz tartozó
személy

Munkaerőpiac
keresleti és kínálati
oldala

Fiatalok, idősek,
tartós
munkanélküliek,
inaktívak,
vállalkozások

Inaktívak,
vállalkozások, nők,
idősek

Vegyes finanszírozás:
európai uniós, helyi és
tartományi források

Vegyes finanszírozás,
az európai uniós
források mellett
megjelennek az EGT
alapok (pl. norvég
alap) és egyéb
támogatott források

Európai uniós forrás

Vegyes finanszírozás

Európai uniós forrás

Hátrányos
helyzetű csoportok
definiálása
A források
megfelelő
allokálása
Együttműködés
elősegítése,
partnerségek
kialakítása
Tartós
munkanélküliek és
szociális segélyből
élők integrálása a
munkaerőpiacra

-

-

-

Tagok
érdekképviselete a
központi állami
szervekkel való
kapcsolatban és
más helyi,
regionális vagy
nemzeti
partnerekkel
szemben
Az emberi
erőforrások
fejlesztési
politikájának
közép- és hosszú
távon történő
előmozdítsa és
támogatása
A
foglalkoztatottság
növelésének
támogatása

-

-

-

-

-

Több és magasabb
minőségű
munkahely
teremtése
A problémák, célok
és érdekeltek
elemzése a
foglalkoztatás
területén
Hosszú távú
stratégia
megalkotása, ami
illeszkedik a helyi,
regionális és
országos célokhoz
A stratégia
alkalmazása
középtávú
projekteken
keresztül
2016-ig a
foglalkoztatási ráta
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-

-

Helyi
munkaerőpiac
problémáinak
megoldása
A helyi szerelők
számára egy
kommunikációs,
koordinációs
platform
létrehozása

- Hátrányos helyzetű
csoportok
társadalmi
fejlődésének
elősegítése és
támogatása
- Oktatási
szolgáltatások
fejlesztése

Város /
Régió

Graz, Stájerország
tartomány
(Ausztria)

Kolozsvár, Északnyugati Régió
(Románia)

Ostrava, Morvasziléziai Régió
(Csehország)

-

-

-

Eszközök és tevékenységek

-

Szakmunkások
továbbképzésének
támogatása
Karrier tanácsadás
és karrierív
figyelése
STEBEP-en belül
munkaerőpiaci
projektek
megvalósítása

-

-

-

-

-

-

Regionális politikák
fejlesztése
és
érvényesítése
a
foglalkoztatás és a
társadalmi
integráció terén
A tagszervezetek és
intézmények
érdekének
képviselete
A
Paktum
operacionalizálása
és
szerkezeti
fejlesztése
Integrált
szolgáltatások a
közösség
fejlesztése
érdekében
Tanácsadás,
továbbképzések,
tanulmányutak,
mobilizáció és
networking,
munkaközvetítés
Részvétel a
fejlesztési
programok
tervezésében, pl. a
Partnerségi
Megállapodás
kialakításában

-

-

-

-

-

-

érje el az összes
régió átlagát
2020-ig a
foglalkoztatási ráta
haladja meg az
átlagot és legyen
az 5 legmagasabb
régió között
A munkaerőpiaci
szabályozás
rugalmassá tétele
Műszaki és
természettudományos
tárgyak
oktatásának
fejlesztése
Szolgáltatások
minőségének
fejlesztése
Irodaházak
felújítása és
vonzóvá tétele
Intézményi
infrastruktúra
fejlesztése
Álláskeresők
támogatása
Akcióterv
kidolgozása
Nemzetközi
tudásmegosztás

Bydgoszcz
(Lengyelország)

A Paktum egy
koordinációs platform,
ennek keretében:
Vállalkozásokat
segítő támogató
központ
létrehozása
Tréningek,
továbbképzések
tartása a
munkaügyi
hivatalokban
dolgozók, illetve a
foglalkoztatással
foglalkozók
számára
„Spadochron”
tréningsorozat,
ahol 100
professzionális
tanácsadó
továbbképzése
Emellett a
városnak több
bizonyos
csoportokat
célzott programja
van (pl. „Közös
ügy: Önkéntesség
a foglalkoztatás
érdekében”,
„Fiatal és Aktív”
program)

Kassa, Košice régió
(Szlovákia)

-

-

-

-

Lakáshoz jutás
támogatása
A hátrányos
helyzetű csoportok
támogatására
stratégiai terv
elkészítése
A
hagyományos
iskolai
rendszer
fejlesztésének
támogatása
A
kiegészítő
oktatás
és
átképzés
támogatása
Oktatás,
tudomány,
kutatás-fejlesztés
és
gyakorlat
összekapcsolása

Forrás: Deloitte gyűjtés

4.2.2 Graz (Ausztria), Steierischer Beschäftigungspakt
Graz Ausztria második legnagyobb városa, Stájerország osztrák tartomány székhelye. Fontos egyetemi központ,
négy egyetemén több, mint 50 ezer hallgató tanul. Népessége kb. 270 ezer fő. Graz ma a 10 legkiemelkedőbb
közepes méretű európai város egyike, magas életminőséggel. 67 Számos magas hozzáadott értékkel bíró iparág
található meg a városban, mint a 44 ezer főt foglalkoztató autóklaszter, nano- és biotechnológia,
környezettechnológia, orvosi eszközök és repülőgépgyártás.68

67
68

http://www.graz.at/cms/dokumente/10194103_4630915/6febbaa5/Welcome%20Brosch%C3%BCre%20ENGLISH.pdf
http://www.wirtschaft.graz.at/EN
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A munkaerőpiac jellemzői a paktum indulásakor
Az 1990-as évek végén döntött úgy az osztrák foglalkoztatáspolitikával foglalkozó minisztérium, hogy élni
szeretnének az Európai Bizottság által meghirdetett lehetőséggel, amely technikai és finanszírozási segítséget
jelentett a területi foglalkoztatási paktumok elindítására. Ausztriában a munkanélküliség nem számított
kiemelkedően rosszul teljesítő területnek, de bizonyos problémákra megoldást kívántak keresni. Ide tartozott a
munkanélküliség koncentrációja, a nemi diszkrimináció, és a szektorális munkanélküliség. Az osztrák minisztérium
akkori véleménye alapján ezeket a problémákat nem tudja egy-egy állami vagy non-profit intézmény
elszeparáltan megoldani, szükséges a hálózatos együttműködés.69
Stájerország és Graz esetében a munkanélküliség tradicionálisan magasabb és a foglalkoztatás összetettebb
problémákkal küzd, mint például Felső-Ausztriában és a központi térségben. Ennek oka az országon belüli
vándorlás, illetve a külföldről érkező bevándorlás, amelynek célállomása Graz és környéke. A növekvő
népességszámot nem tudja követni a munkahelyek száma, emellett amíg a népességnövekedés más
tartományokban eloszlik, Stájerország esetében ez leginkább Graz városára koncentrálódik. Emellett Graz az
osztrák átlagtól eltérő demográfiai összetétellel bír, mivel a vonzó oktatási intézmények miatt magasabb arányban
élnek fiatalok a városban, akik jelentős része nem dolgozik, vagy gyakran változtat munkahelyet és csak rövid
ideig dolgoznak egy helyen. Az említett magas tudást igénylő iparágak miatt az erőforrásigény Grazban
specializált, a munkalehetőségek nagy része szaktudást, K+F tudást igényel, ezért a szaktudás nélküli munkák
kínálata alacsony, ami konfliktusba kerülhet a beáramló külföldi munkavállalók igényével és a növekvő
népességgel.70
A foglalkoztatási paktum kialakítása
Ausztriában a helyi partnerségek kialakítása hosszú múltra nyúlik vissza, a Strukturális Alapból finanszírozott a
területi foglalkoztatási paktumok (TEP) a 2000-es évek eleje óta működnek, mintául szolgálva más európai
országoknak. A területi foglalkoztatási paktumok, együttműködések szerződött regionális együttműködések,
amelyek szisztematikusan összekapcsolják a munkaerőpiacot, a foglalkoztatási politikát és más szakpolitikákat
helyi és regionális szinten annak érdekében, hogy definiálják az összes helyi szereplőre vonatkozó problémákat,
ötleteket és célokat, a rendelkezésre álló forrásokat pedig úgy allokálják egy írásban is lefektetett, integrált
stratégiába, hogy az minden szereplő érdekét szolgálja. A munkanélküliség és a hátrányos helyzetű, társadalom
perifériájára szorított csoportok integrációjának problémája az osztrák elgondolás alapján csak a szektorok közötti
stratégiával oldható meg. Szervezetileg a TEP feladata, hogy koordinálja a partnerségben résztvevőket, közös
stratégiát és munkaprogramokat készítsen és eszközöket implementáljon.
Ausztriában többfajta struktúrában működnek a területi foglalkoztatási paktumok, például Felső-Ausztriában
regionális foglalkoztatási menedzserek felelősek az együttműködésért, Stájerországban helyi foglalkoztatási
együttműködéseket találhatunk. 2000-ben a Strukturális Alap finanszírozási időszakának kezdetén 7 TEP indult

Territorial Employment Pacts in Austria: Mainstreaming and Devolution. Discussion Paper. Michael Förschner, Federal
Ministry of Economic Affairs and Labour http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/official-paper-AUSTmay01-ministryp.pdf
70
Arbeitsmarktanalyse der Stadt Graz im Vergleich mit Linz Zentrale Ergebnisse einer aktuellen Studie im Auftrag von AMS
Steiermark, Wirtschaftskammer Steiermark und Stadt Graz, AMS info 297/298.
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/AMSinfo297_298_2014.pdf
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el, kb. 200 millió eurós költségvetéssel, míg 2007-ben már 17 TEP működött 700 millió euróból. Minden
tartományban található egy TEP, amelyeken belül több helyen kisebb területi egységek is önálló TEP-t alkotnak.
A Koordinációs Egység működteti a TEP-hálózatot, amely az összes érdekelt felet összetartja.71
A Stájer Foglalkoztatási Paktum (STEBEP, Steirischer Beschäftigungspakt) 2001-ben alakult meg, 2007-ben pedig
újra megújították. Prioritása a munkanélküli csoportok és olyan egyének azonosítása, akik kirekedtek a
munkaerőpiacról és az azonosítottak integrálása, képzése és a megfelelő állások megtalálása számukra. 72 A
Foglalkoztatáspolitikai Fórum (Beschäftigungspolitische Forum) a STEBEP koordinációs és stratégiai szerve, az
operatív működésért egy külön csoport felelős. A STEBEP egy stratégiai ernyőszervezet, amely támogatást nyújt
a

regionális

foglalkoztatási

együttműködéseknek,

paktumoknak.

Fő

fókusza

a

tág

értelemben

vett

foglalkoztatáspolitika, a regionális paktumok kontrollingja, koordinációja, támogatása. Célja egy teljes körű
foglalkoztatási együttműködés kialakítása a tartományban, a munkahelyteremtés támogatása semleges
eszközökkel.

A szerződő partnerek: tartományi kormány, foglakoztatási központ, gazdasági kamara, munkaügyi
kamara, osztrák szakszervezeti szövetség, osztrák ipari szövetség.

A foglalkoztatási partnerség megvalósítása
Példaként a 2007-2009-re vonatkozó munkatervet emelnénk ki a Stájer Foglalkoztatási Paktum és Graz
vonatkozásában. Az Európai Strukturális Alap 3b Foglalkoztatás prioritásához kapcsolódóan kapott támogatást
Ausztria a 2007-2013-as finanszírozási időszakra. A STEBEP

69. ábra: A Graz-Job Program finanszírozása (euró)

2007-2013 között 30 millió eurós (2007-es áron: 7,5 milliárd
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Tartomány

Strukturális Alap

a Forrás: Territorial Employment Pacts in Austria

valamint

felállítottak egy olyan statisztikai elemzést, amely a tartomány munkaügyi statisztikáit értékeli és prezentálja.
A STEBEP keretén belül a jobb foglalkoztatásért az Erfahrung durch Arbeit, Graz-Jobs projekt 2008 januárjában
indult. A projekt célcsoportja olyan szociális segélyben részesülők, tartósan munkanélküliek, illetve akiknek
nincsen foglalkoztatásból eredő bevételük; a program célja, hogy állást találjanak a célzott csoportoknak az
elsődleges munkaerőpiacon és segítsék az integrációjukat. A modellprojektekben együttműködött a tartományi
Austrian Partnership Practice: The Austrian TEPs, their network and Co-ordination Unit. Innsbruck, September 2009
http://www.oecd.org/employment/leed/43843525.ppt
72
Territorial Employment Pacts in Austria, 2006
http://forumpartnerships.archiv.zsi.at/attach/AT_05_R_KOOO_TEPsinAustria.pdf
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kormány, foglakoztatási központ, Graz önkormányzatának szociális osztálya, tanácsadó cégek, a modell
projektekért létrejött egyesületek (BAN, Bicycle, Caritas, ISOP und Ökoservice) és vállalkozások.
A Projekthez kiegészítő alprojektek is tartoztak, mint a great fun plus (heidenspass plus), amely célja a megfelelő
állások megtalálása a 25 év alatti fiatalok részére, míg az Integration Network Bruck & Hartberg modell alprojekt
a szociális segélyből élőkre fókuszál. Az Art.Work.Job (Kunst.Werk.Arbeit) modellprojekt olyan fiatalokat célzott,
akiket nem érnek el és nem tudnak megtartani a sztenderd programok, helyi művészekkel együttműködve
dolgozhatnak együtt egy kreatív alkotófolyamatban. Hatékonynak bizonyult az intézményi együttműködés és az
együttműködések az alprojektek között.73
A folyamat alapvetően három részből áll, első körben tréningen vesznek részt, második körben cégeknél
próbálhatják ki magukat az álláskeresők, hogy megtalálják a leginkább hozzájuk való munkakört, majd végül 12
hónapra kapnak munkalehetőséget (tranzit állások), hogy bizonyíthassák képességeiket. A Graz-Job olyan
innovatív tevékenységeket is alkalmaz, mint az esetmenedzsment, a specializált munkahelyi szituációkon alapuló
nyelvoktatás és a személyes mentoring. Az álláskeresők számára átmeneti munkabázisok állnak rendelkezésre,
illetve a gazdasági kamarával együttműködve útmutatót készítettek a munkaerőpiaci integrálódás elősegítésére.74
2010-2011 óta a Graz-Job céljai közé bekerült a bevándorlók munkaerőpiaci esélyeinek növelése (Graz MIGRA)
a tartós munkanélküliek és szociális segélyből élők közé.75
A Projekt monitoring és értékelési információi a TEP oldalán korábban elérhetők voltak, azonban ma már nem
aktív az oldal.76 Az elemzés alapján azonban elmondható, hogy a Graz-Jobs programban 75 ember vett részt, a
résztvevők 14%-a talált állást az elsődleges munkaerőpiacon, 45%-uk a másodlagos munkaerőpiacon, míg 4%uk további képzésen vett részt. A női részvétel arány tekintetében csak 40%-ot sikerült elérni.
A TEP, STEBEP és Graz-Job projektek megalapozott, széleskörű és innovatív módszertannal és tevékenységgel
rendelkeztek, azonban értékelés és hatáselemzés jelen kutatás során nem állt rendelkezésünkre. Ennek egyik
oka, hogy a TEP és STEBEP weboldalai és e-mail címei nem működnek (www.pakte.at, http://www.stebep.at/),
másik oka ugyanakkor, hogy a 2014-2020 között finanszírozási időszakban nem folytatódtak a területi
foglalkoztatási paktumok Stájerországban és Grazban. A Graz város szociális osztályához tartozó foglalkoztatási
csoportvezető elmondása77 alapján a STEBEP 2013 végén záródott le, melyet követően 2014-ben megalakult Graz
foglalkoztatási csoportja, a Referat Arbeit und Beschäftigung. Az új csoport fő feladata a város képviselete helyi
szinten a foglalkoztatást érintő bizottságokban, és a foglalkoztatáspolitikával összefüggő koordináció és fejlesztés.
Emellett a csoport szolgál találkozási és koordinációs platformként a regionális és nemzeti partnereknek, a
Stájerországi Arbeitsmarktservice-nek (Állami Foglalkoztatási Szolgálat, AMS), illetve a helyi szervezeteknek. A
csoport az európai uniós projektek koordinációját is végzi, illetve kapcsolatot tart az uniós szervekkel. A különböző
célcsoportok munkaerőpiaci integrációja is feladatuk közé tartozik, külön kiemelték az inaktívakat, az idősebb

Territorial Employment Pacts in Austria, Vienna, June 2009.
http://forumpartnerships.archiv.zsi.at/attach/AT_TEP_Folder_2009.pdf
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Territoriale Beschäftigungspakte in Österreich Zwischenbilanz, 2007-2013. http://www.esf.at/esf/wpcontent/uploads/TEP_2010_web.pdf
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https://ec.europa.eu/budget/euprojects/graz-jobs-migra_en
76
http://www.landtag.steiermark.at/cms/dokumente/11388513_73552632/8ef7aedd/16_109_2_SB.pdf, 37. oldal
77
Social Welfare Office, Work and Employment, Graz tájékoztatása alapján
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korosztályt, a bevándorlókat, illetve a NEET 78 csoportot. Számos projekt koordinálásán túl (pl. Graz bildet aus),
a csoport vezeti a Grazer Fonds für Aufstieg und Entwicklung, azaz Grazi Támogatási és Fejlesztési Alap
elnevezésű projektet is. A partnerség folytatására 2016-ban konferenciát szerveztek a „Arbeit für Graz”, Munka
Graznak címmel több, mint 100 résztvevővel. A konferencia egy munkacsoportba alakult át, „Dialog
Beschäftigung” Foglalkoztatási párbeszéd címmel, amely célja a helyi foglalkoztatási kérdések megvitatása és
javaslattétel az önkormányzat számára. A kezdeményezés egy informálisabb szerveződés, mint a paktum volt és
nem tartozik hozzá külső finanszírozás sem. A várakozások szerint azonban a kötetlenebb forma egy rugalmasabb
és gyorsabban reagáló munkavégzést test majd lehetővé. A párbeszéd partnerei: Állami Foglalkoztatási Szolgálat
(AMS) helyi kirendeltsége, a Szövetségi Munkaügyi Kamara, a Szövetségi Gazdasági Kamara Ausztria (WKÖ), az
osztrák szakszervezeti szövetség (ÖGB), az Ipari Szövetség (IV), a Szövetségi Szociális Hivatal és vállalatok, civil
szervezetek79.
Összességében megállapítható, hogy a grazi foglalkoztatási együttműködések eredményesen zajlottak, noha az
európai uniós forrásból finanszírozott és kialakított formát nem tartották fenn.

4.2.3 Kolozsvár, Észak-nyugati Régió (Románia), Pactului
Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială
Az Észak-nyugati Régió területe 34 159 km², lakosainak száma 2 740 064 fő. A régióba tartozó megyék:
Beszterce-Naszód, Bihar, Kolozs, Máramaros, Szatmár, Szilágy. 4 város lakossága nagyobb, mint 100 000 fő:
Kolozs-Napoca -310,194 lakos, Nagyvárad - 206 223 lakos, Nagybánya - 140,937 lakos és Szatmárnémeti 115,197 lakos. A régió nagysága miatt, fejlettsége és ipari szerkezete eltérő. A régió közlekedési infrastruktúrája
jobb, mint az országos átlag a különféle fejlesztések miatt, de az alapinfrastruktúra szintén heterogén.
Máramaros, Szilágy és Szatmár térségét jellemezi, hogy számos háztartásban nincs áram és az országos átlagtól
emaradnak a szociális körülmények. Kolozs megye helyzetét leginkább az elöregedés, és a műszaki infrastruktúra
fejletlensége nehezíti.80
A munkaerőpiac jellemzői
Az Észak-nyugati Régióban a munkanélküliségi ráta 2005-ben 4% volt, a gazdaságilag aktív korú lakosság
jelentős része dolgozott. A korábban iparosodott megyékben, mint Kolozs és Bihor, a magasabb volt a teljes
lakossághoz viszonyított foglalkoztatás aránya (44,5% és 45,7%) 2004-ben, míg Beszterce-Naszód megyében
például csak 38%. Kolozs és Bihor megyékben a legtöbben a szolgáltató szektorban dolgoznak, míg a másik négy
megyében a mezőgazdaság a legjelentősebb ágazat. A fiatalok esetébe a munkanélküliség aránya magasabb. A
munkanélküliség jelentős része az eladósodott állami intézmények átszervezése miatt alakult ki, Kolozs és Bihor
megyékben a külföldi befektetések aránya mindezt ellensúlyozni tudta, azonban a többi megyében megnőtt a
vidéken és az agrárszektorból élők száma.81 Összességében elmondható, hogy az Észak-nyugati Régió esetén a
munkahelyek minőségének javítása a cél, illetve a fiatalok álláslehetőségeinek javítása, arra reagálva, hogy

NEET, azaz „Not in Education, Employment, or Training", 16-24 év közöttiek, akik nem dolgoznak, nem járnak oktatási
intézményben és nincsenek továbbképzés alatt
79
Graz további projektjeit a város közvetlen tapasztalatait bemutató fejezet tartalmazza
80
http://www.mdrl.ro/_documente/regiuni/6.NV_ro.pdf
81
http://www.mdrl.ro/_documente/regiuni/6.NV_ro.pdf
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jelentős részük számára nem az agrárszektor vagy az ipar jelentené a karrierlehetőséget és magas számban
hajlandóak más országban dolgozni jobb munkalehetőségek reményében.82
A foglalkoztatási paktum kialakítása
Az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt felkészülési időszakban, 2006. szept. 18-án 43 intézmény és szervezet
az Észak-nyugati Fejlesztési Régióból aláírta a Foglalkoztatási és Társadalmi Integrációs Paktum Románia Északnyugati Régiójában Alapító Chartáját. 2007 és 2008-ban több ülésre sor került, majd 2009-ben alakult meg az
Állandó Műszaki Titkárság, majd elindultak a kezdeményezések, hogy a Paktum jogi személyiség formájában
működjön.
A Foglalkoztatási és Társadalmi Integrációs Paktum Románia Észak-nyugati Régiójában (PROIS-NV) egyesületi
formában működik. A PROIS-NV egy erős érdekképviseleti partnerség, amely foglalkoztatási támogatások
elérésben érdekelt szociális szereplőket szervezi össze.
A szerződő partnerek: Jelenleg a PROIS-NV 75 tagot számlál, a partnerek között megtalálhatók a helyi hatóságok
és hivatalok, szakszervezetek, munkáltatók, civil szervezetek, egyetemek, nonprofit szervezeteket, tanácsadó
cégek, kkv-k, illetve a Román Akadémia - kolozsvári szerve, a „Lucian Blaga"Központi Egyetemi Könyvtár, a
Kereskedelmi és Iparkamara, az Erdélyi Néprajzi Múzeum.
A PROIS-NV vezető szerve a Tagok Közgyűlése, amely az elnököt és a 2 alelnököt nevezi ki. A végrehajtó szerve
az Igazgatótanács, amely a régió mind a 6 megyéjéből küldött képviselőből, valamint két regionális tevékenységű
szervezetből áll. A vezérigazgató a Paktum Titkárságát vezeti, amelynek feladata, hogy műszaki és szervezeti
szempontból támogassa a Paktum tevékenységeit. Emellett a Foglalkoztatási és Társadalmi Integrációs Regionális
Cselekvési Terv Ágazati Monitoring Bizottsága. (PRAO Monitoring Bizottsága) működik a Paktum céljainak elérése
érdekében.
A foglalkoztatási partnerség megvalósítása
A PROIS-NV fő feladata a tagok érdekképviselete a központi állami szervekkel való kapcsolatban és más helyi,
regionális vagy nemzeti partnerekkel szemben. Ezen kívül célja, hogy előmozdítsa és támogassa az emberi
erőforrások fejlesztési politikáját közép- és hosszú távon Észak-Erdélyben és Romániában és támogassa a
foglalkoztatottság növelését.
A PROIS-NV keretében a következő fő prioritások különíthetők el:
-

Regionális politikák fejlesztése és érvényesítése a foglalkoztatás és a társadalmi integráció terén

-

A tagszervezetek és intézmények érdekének képviselése

-

A Paktum operacionalizálása és szerkezeti fejlesztése (az Észak-nyugati fejlesztési régió partnereinek
támogatása, a Paktum Titkárságának fejlesztéséhez szükséges támogatás nyújtásának folytatása, a
Paktum főbb témáival kapcsolatos nyilvános viták, műhelyek rendezése, a Paktum nyilvános
láthatóságának növelése)

82
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-

Integrált szolgáltatások a közösség fejlesztése érdekében (tanácsadás, kutatás, képzés, stb.) 83

2009-től több, mint 5000 ember részesült a Paktum valamilyen szolgáltatásából. A Paktum forrásai alapján:
„vezető kedvezményezettek vagy partnerek több mint 150, az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott
projektet implementáltak, több mint 140 millió Euró összértékben (a Románia által felhasznált ESZA
finanszírozások összértékének 11%-át, a regionális szinten felhasznált ESZA-finanszírozásoknak pedig 60%-át
jelenti)”.

84

A foglalkoztatási területre fókuszálva a következő tevékenységeket érdemes kiemelni 85:
•

Tanácsadás: Hogyan lehet európai uniós forrásokra a lakosoknak pályázni. Online, illetve személyes
tanácsadási platform, eddig 179 közvetlen tanácsadási akció, 601 online tanácsadási akció, 91
projektjavaslat támogatott finanszírozás érdekében.

•

Továbbképzések, tréningek tartása: A több mint 50 tanfolyamon több, mint 1000 résztvevő szerzett
oklevelet.

•

Partnerségek

kialakításának

elősegítése,

facilitálása:

Tanulmányutak

szervezése

Belgiumba,

Spanyolországba, és Írországba eddig kb. 70 résztvevővel.
•

Mobilizáció és networking: 15 rendezvény és vita megszervezése a regionális és helyi társadalmi és
gazdasági környezet fejlesztésével kapcsolatos témákról, tájékoztató előadások, műhelyek és viták
szervezése Románia Észak-nyugati régiójában, „Sikeres ötletek! Fiatal vállalkozók Romániában”
Interregionális Konferencia megrendezése 2015-ben, tájékoztató előadás, műhely és vita „A szociális
gazdaság perspektívái Romániában” címmel.

•

Munkaközvetítés.

•

Hátrányos helyzetű csoportok számára specializált programok: integrációs központok létrehozása,
szakmai tanácsadás a részükre.

Néhány példa a sikeresen megvalósított projektek közül:
Az európai uniós társfinanszírozási projektek közül kiemelendő a „Szivárvány” Óvoda Korai Oktatási Központ c.
éppen zajló projektet. Ennek célja „A társadalmi integráció, nemi esélyegyenlőség előmozdítása és népszerűsítése
az Észak-nyugati régió szintjén, a nemek közötti egyenlőség figyelembe vételének hangsúlyozása és új, kiegészítő
szolgáltatások fejlesztése által”. A projekt során a kiszolgáltatott helyzetben lévő családok számára nyújtanak
tájékoztatást, illetve különféle szolgáltatásokat (oktatás, foglalkoztatás, szociális szolgáltatás) annak érdekében,
hogy a nemi egyenlőség elve és szerepe tudatosuljon a gyermekekben.
A Projekt célcsoportja:
•

40 gyerek (0-3 évesek), amiből 10 roma nemzetiségű, akik társadalmi szempontból kiszolgáltatott
családból származnak,

83
84
85

•

40 felnőtt (szülők/ a központban levő gyermekek jogi képviselői),

•

60 tagja a roma közösségnek 3 nagyvárosból,

http://www.prois-nv.ro/docs/Foglalkoztatasi_PAKTUM_Romania_bemutato.pdf
http://www.prois-nv.ro/docs/Foglalkoztatasi_PAKTUM_Romania_bemutato.pdf
Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială (PROIS-NV) http://www.prois-nv.ro/documente
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•

11 szakember,

•

több mint 100 közintézmény, kereskedelmi társaság, nonprofit szervezet, szakmai egyesület,
szakszervezet képviselője, nagyközönség, a tájékoztató kampányok által

„A kolozsvári fiatalok kultúra és kreativitás általi integrációja” c. projekt 2014. április és november közötti
időszakban zajlott. A projekt célja volt, hogy a kolozsvári közösség kiszolgáltatott csoportjaihoz tartozó
fiataloknak egy kedvező környezetet hozzon létre a munkaerőpiacon való integráció érdekében ezzel hozzájárulva
a társadalmi kohézió növeléséhez. Ennek érdekében konferenciát rendeztek arról, hogy a résztvevők között
diskurzus induljon meg az oktatási rendszer hatásáról és kihívásairól a munkaerőpiacra. Emellett kiállítást
rendeztek hátrányos helyzetű csoportokból származó fiatalok által készített tárgyakból, illetve lehetőség volt
színházi előadásokon, ének és tánc eseményeken részt venni, amit egyes társadalmi integrációval foglalkozó
szervezetek kedvezményezettjei tartottak.86

4.2.4 Ostrava
(Csehország),
zaměstnanosti

Moravskoslezský

pakt

Ostrava ipari jellegű város, Csehország északkeleti részén található a lengyel határ közelében, Morvaország és
Szilézia határán fekszik a Morva-sziléziai kerület központja. Csehország harmadik legnagyobb városa, kb. 317
ezer lakos él a városban. Közeledése kimagasló, autópályák és gyorsforgalmi utak központja, integrált regionális
vasúthálózata és reptere van. A városnak három egyeteme van, kb. 28 ezer diákkal. Ma a gépészeti ipar a
legjelentősebb a hagyományos iparágak közül, ipari zónái azonban számos nagyvállalatnak adnak otthont, mint
például a Siemens vagy a Hyunday.87 A Morva-sziléziai Régió egyike Csehország 14 régiójának, erősen iparosodott
térség, korábban az „ország acélszívének” nevezték. Manapság gazdasága leginkább a cseh, lengyel, szlovák
határ közelségéből profitál.
A munkaerőpiac jellemzői a paktum indulásakor
A foglalkoztatási paktumok megkötése előtt a munkanélküliség helyzete a második legrosszabb volt Csehország
tekintetében a Morva-sziléziai Régióban. Az országos adatokhoz viszonyítva, a régió tette ki az ország
munkanélküli lakosainak 15%-t, míg a betöltetlen álláshelyek esetében csak 10%-ot. A régió lakosai önerőből
nem tudtak változtatni a munkanélküliség helyzetén, ezért a régió úgy döntött, hogy a foglalkoztatási paktum
eszközeivel próbálja befolyásolni a munkaerőpiacot. A paktum indulásakor a régióban 646 409 foglalkoztatható
ember élt, a foglalkoztatottság 51,1% volt, míg az országos átlag 54,1%.88
A foglalkoztatási partnerség kialakítása
A Morva-sziléziai Foglalkoztatási Paktum európai uniós forrásból finanszírozott projekt, egy stratégiai partnerség,
aminek

célja

foglalkoztatás,

munkaerőpiac,

fejlesztés

és

gazdaság

szakpolitikák

összehangolása

a

versenyképesség növelése érdekében. A stratégiai dokumentumot 2011-ben írták alá a partnerségben

http://www.prois-nv.ro/docs/Foglalkoztatasi_PAKTUM_Romania_bemutato.pdf
https://www.ostrava.cz/en/podnikatel-investor
88
Moravskoslezský Pakt Zaměstnanosti. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti je dohodou o partnerství mezi
Moravskoslezským krajem, Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajskou hospodářskou komorou MSK a
Regionální radou Regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Nabyla účinnosti dnem podpisu 24. 2. 2011 a je uzavřena na dobu
určitou do 31. 12. 2015 http://www.mspakt.cz/wp-content/uploads/2011/02/MSPakt-dohoda.pdf
86
87
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résztvevők, majd 2015-ben aláírásra került egy újabb foglalkoztatási paktum, a Morva Foglalkoztatási Paktum,
ami a korábbi helyébe lépett és 2023-ig lesz hatályban. - .
A szerződő partnerek: 2011: Morva-sziléziai régió, a Morva-sziléziai régió fejlesztési szervezete és a régió
kereskedelmi kamarája, 2015: A Morva Foglalkoztatási Paktum aláírói köre bővült, a Morva-sziléziai
régióval, a Morva-sziléziai régió fejlesztési szervezetével, a munkaügyi hivatallal, a morva kormánybiztossal
és a cseh kereskedelmi kamara régiós szervezetével.
A Morva-sziléziai Foglalkoztatási Paktumot az OECD is good practice-ként ajánlja kiadványaiban.89
A foglalkoztatási partnerség megvalósítása
A MSEP keretében olyan hosszú távú stratégia megalkotása a cél, ami illeszkedik a helyi, regionális és országos
célokhoz, majd alkalmazható lesz középtávú projektek megvalósításához. Az általános célokon túl
számszerűsíthető célokat is megfogalmaz a paktum:
-

2016-ig a régió foglalkoztatási rátája érje el az összes régió átlagát

-

2020-ig a régió foglalkoztatási rátája haladja meg az átlagot és legyen az 5 legmagasabb régió között

Az Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti, tehát az Integrált Foglalkoztatás-fejlesztési Program öt
prioritásra fókuszál (lásd lent) és jelenleg 10 projektet integrál.
•

A regionális munkaerőpiac és versenyképesség megfigyelése,

•

A karrier tanácsadó szervezetek regionális hálózata,

•

Talent Pool - Tehetségek Gyűjtőcsoportja,

•

Kapu a műszaki karrier felé,

•

KOMPAS- kompetencia és gyakorlat,

•

Szolgáltatások mosollyal,

•

Nyitott Kapuk,

•

Vállalkozó Régió,

•

Labour Pool – A munka Gyűjtőcsoportja,

•

10 az életért.

A Foglalkoztatási Paktumnak öt prioritása van, amelyek egymáshoz való viszonyát a lenti ábra90 szemlélteti. A
prioritásokhoz eszközöket és tevékenységeket lehet kapcsolni.
70. ábra: Stratégiai prioritások

89
90

http://www.msunion.cz/hlavni-aktivity/projekty/moravskoslezsky-pakt-zamestnanosti
Forrás: http://www.mspakt.cz/what-is-the-employment-pact/?lang=en
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P1: Több és jobb munkahely
A foglalkoztatás növelése a régióban nagyban függ országos
és globális tényezőktől, azonban a MSEP hozzá tud járulni a
keresleti oldal alakításához komplex oktatási, továbbképzési
és tréning programokkal, illetve segítheti az új munkahelyek
teremtését. Emellett a MSEP partnersége hozzájárulhat a
szabályozási
munkaerőpiac

környezet

rugalmassá

jogszabályoknak

tételében

való

és

a

megfelelésének

elősegítésében. A rugalmas munkaerőpiac eszköze lehet a
flexibilis

szabályozás

támogatása

és

(munkaidő,

az

ideális

munkakörülmények

javadalmazás),

melynek

köszönhetően mind a munkáltatók mind a munkavállalók a
régiót választják, vagy a régióban maradnak.
Forrás: Moravian-Silesian Employment Pact

P2: Műszaki és gyártási kiválóság

A régió a jövőben is építeni szeretne indusztriális múltjára, ezért a MSEP támogatja a régió kézműves, ipari és
műszaki ágainak fejlesztését a presztízsük növelése érdekében. Ennek eszközéül a MSEP célul tűzte ki a műszaki
és természettudományi tantárgyak erősítését az oktatásban. Ezen kívül a régióban meglévő innovációs potenciál
és alapanyag gyártás értékeit is hangsúlyozni szükséges az értékteremtés érdekében. A technológiai kiválóság
erősítésére szolgál az IT4INNOVATIONS európai, illetve a K+F regionális központokkal való együttműködés.
P3: Kiváló szolgáltatások
A szolgáltató szektor nagy lehetőségeket rejt magában a versenyképesség, foglalkoztatás és életminőség javítása
érdekében. Ennek jegyében a MSEP stratégiai az egyéni és vállalati ügyfelek részére való szolgáltatások minőségi,
szerkezeti és mennyiségi fejlesztése. Ostravában számos projekt indult modern irodaházak használatára, mivel
fontos stratégiai cél külföldi telephelyű, illetve más cseh nagyvárosban működő vállalatok a régióba vonzása. Az
épületek, irodák vonzóvá tételén kívül a humán erőforrás fejlesztése. Ebben a tekintetben prioritás a nyelvoktatás,
az informatikai ismeretek és a soft skillek fejlesztése. A szolgáltatásokhoz kapcsolódóan azt is ki kell emelni, hogy
a MSEP prioritása a régió szabadidős lehetőségeinek, szolgáltatásainak minőségbeli fejlesztése. Ebbe beletartozik
a hard infrastruktúra fejlesztése: múzeumok, színházak, galériák, éttermek, illetve a soft infrastruktúra: a
szolgáltatók hajlandóak legyenek, illetve megfelelő képességgel rendelkezzenek a magas minőségű szolgáltatások
nyújtására. Emellett a szociális szolgáltatások fejlesztésére is figyelmet kell fordítani.
P4: Vállalkozás és kreativitás
A vállalkozói érzék és hajlandóság olyan soft képességek, amelyeket a MSEP szerint érdemes fejleszteni ahhoz,
hogy a tehetségek felszínre kerüljenek, illetve új vállalkozások induljanak a régióban. A vállalkozást egy olyan
oldalról is meg lehet közelíteni, miszerint az a tudomány és kutatás eredményeinek kereskedelmi forgalomba
hozása. A MSEP törekszik arra, hogy a vállalkozást több oldalról támogassa és serkentse.
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P5: Munkahely mindenkinek (aki szeretne)
A MSEP prioritása a legtöbb álláskeresőnek a megfelelő munkahely megtalálása a három említett szektorban (P2P3-P4), a műszaki és gyártó szektorban, a szolgáltató szektorban és a vállalkozásokban. Kiemelt célcsoport lesz
a fogyatékkal élők, akik integrálására a hagyományos programok általában nem elégségesek. A munkanélküliség
hosszú távú problémája a helyi szereplők (önkormányzat, regionális szervek, foglalkoztatók, oktatási intézmények
és a közszektor) összehangolását igényli. A Morva-sziléziai Régióban az intézményi infrastruktúra minőségének
hangsúlyozása kiemelt fontosságú.
A tevékenységek közé még kiemelhetjük, hogy a MSEP keretében egy Akciótervet is kidolgoztak, illetve egy
nemzetközi tudásmegosztási gyakorlatot is bevezettek Ausztria, Németország és Spanyolország bevonásával.91
Ostrava, mint regionális központ a tudás és humán-erőforrás
központja, a sikeres partnerségeknek és a képzett munkaerőnek

71. ábra: A munkanélküliségi ráta
alakulása Ostravában

18

köszönhetően a gazdaság növekszik, az új vállalkozások száma és a

17

beruházási kedv kimagasló.92 Az Eurostat adatai alapján 2004 és 2012

16

között 17,3%-ról 13%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta, tehát a

15

%

paktum egy kedvező helyzetben tudott elkezdődni.

14
13

A 2011 óta elért eredmények:
•

12

A MSEP hatékony kommunikációs platformnak bizonyult,

11

amelynek megnyilvánulása egy konszenzuális stratégia a

10

foglalkoztatásról,

gazdaságfejlesztésről

és

szociális

inklúzióról.
•

2001

2004

2012

Forrás: Eurostat

Országos szinten (a kormány és országos hatáskörű
intézmények számára) is kommunikációs eszköz lett.

•

A MSEP keretében már kb. 80 szakértő dolgozik együtt munkacsoportokban

•

A MSEP más régiókat is inspirált foglalkoztatási együttműködésre, módszertanát Csehország mind a
13 régiója követi

•

2016-ban 112 millió cseh korona értékben határozták meg a célzott európai unióst forrást a MSEP
projektjei számára93

A MSEP egy jelenleg is futó, az Európai Uniós finanszírozási ciklusokon paktum együttműködés. Az OECD
Csehország helyi foglalkoztatási stratégiát elemző kiadványa alapján a Morva-sziléziai foglalkoztatási stratégia94

91
92
93

http://www.mspakt.cz/key-activities/?lang=en
https://www.ostrava.cz/en/podnikatel-investor

ENFORCING A PACT FOR EMPLOYMENT, a Morva-sziléziai Foglalkoztatási Paktum által az Európai Bizottság számára készült munkaanyaga
alapján

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky
2015 – 2023. Verze – březen 2015. http://www.mspakt.cz/wp-content/uploads/2015/05/Strategie-MS-Paktu-zamestnanostina-roky-2015-2023.pdf
94
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és a Paktum jó példája a szisztematikus, stratégiai megközelítésnek, amely a kommunikáció és a partnerség
megteremtésével új szinergiákat hoz létre.95

4.2.5 Bydgoszcz (Lengyelország), Bydgoskie partnerstwo na
rzecz rynku pracy
Bydgoszcz Észak-Lengyelországban található, a Brda and Vistula folyóknál. 1999 óta Toruńnyal együtt a Kujáviapomerániai vajdaság központja, emellett a Bydgoszcz megye fővárosa. Lengyelország nyolcadik legnagyobb
városa, lakosainak száma kb. 363 468 fő. A városban többek között vegyipari, vasúti kocsikat gyártó vállalatok
és hőerőmű található, illetve számos bank és biztosítótársaság székhelye. Több egyetem található a városban,
közlekedése pedig fejlett, vasutak, buszútvonalak központja, illetve a városnak reptere is van. A városban az
elemzések alapján a vállalkozási környezet jó, illetve a földrajzi adottságok miatt a vállalkozások száma
növekedett a Paktum megkötése előtti időszakban.96
A munkaerőpiac jellemzői a paktum indulásakor
A városban 1998 és 2004 között a gazdaságilag aktív korú lakosság növekedett, 62,9%-ról 65,3%-ra. Azonban
2004-t követően a becslések azt jósolták, hogy ez a szám csökkeni fog, mivel a lakosság nagy százaléka fogja
elérni a nyugdíjkorhatárt. A legtöbb ember az iparban dolgozik, ezt követi az ingatlanpiac, majd a kereskedelem.
A munkanélküliség mértéke Bydgoszczban alacsonyabb, mint az országos átlag, 2004-ben a regisztrált
munkanélküliek aránya 11% volt a városban, míg 18% Lengyelország egészét nézve. Azonban a munkanélküliség
nem egységes, 2004-ben az adatok alapján 18%-kal több nő volt állás nélkül, mint férfi Bydgoszczban, aminek
oka nemcsak a nők magasabb aránya a városban élők között, hanem a nemi diszkrimináció, illetve a nőket
foglalkoztató iparágak hanyatlása. A tartósan munkanélküliek aránya (akiknek több, mint egy éve nincs állásuk)
1999-ben még csak 30% volt, míg 2004-ben ez elérte a 44%-t. Legtöbbjük alulképzett vagy képzettség nélküli.
Összességében megállapítható, hogy Bydgoszcz munkanélküliségi problémáit, például nagyszámú tartós
munkanélküli, komplex megközelítésekkel lehet megoldani.97
A foglalkoztatási partnerség kialakítása
A Bydgoszcz város munkaügyi hivatala, Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy széleskörű foglalkoztatáspolitikai
tevékenységet végez. Honlapján98 2004-ig visszamenőleg részletes statisztikák, elemzések érhetők el a
munkaerőpiac helyzetét illetően, illetve azokról a tevékenységekről, amelyeket a magasabb foglalkoztatás
elérésért tesznek. A hivatal tevékenysége a Nemzeti Foglalkoztatási Reformprogramhoz, illetve az országos
Nemzeti Foglalkoztatási Tervhez illeszkedik, ezen belül találhatunk egy foglalkoztatási paktumot is. Emellett a

OECD Reviews on Local Job Creation Employment and Skills Strategies in the Czech Republic, OECD, 2014. p. 76.
https://books.google.hu/books?id=XyzjAwAAQBAJ&dq=moravian+silesian+employment+pact+oecd&hl=hu&source=gbs_navl
inks_s
96
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy Bydgoskie Partnerstwo na Rzecz Rynku Pracy Etap I. http://bydgoszcz.praca.gov.pl//978172-badanie-lokalnego-rynku-pracy-w-bydgoszczy-w-2005-roku-i-czesc
97
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy Bydgoskie Partnerstwo na Rzecz Rynku Pracy Etap I. http://bydgoszcz.praca.gov.pl//978172-badanie-lokalnego-rynku-pracy-w-bydgoszczy-w-2005-roku-i-czesc
98
http://bydgoszcz.praca.gov.pl/rynek-pracy/
95
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Kujávia-pomerániai vajdaság 2005-re vonatkozó regionális foglalkoztatási stratégiájához is illeszkedik Bydgoszcz
tevékenységhez.99
A helyi munkaerőpiac problémáinak megoldására 2004-ben a Bydgoszcz városi tanács és a munkaügyi hivatal
elindította a Bydgoszcz Foglalkoztatási Paktum projektet. A PHARE 2002 SSG „A foglalkoztatási intézmények
koordinálása” c. 2005-2005 között zajló projekt célja a város foglalkoztatási paktumának felállítása volt. Az uniós
és helyi forrásból finanszírozott projekt elgondolása az Európai Unió társadalmi prioritásaiból ered. A projekt célja
a helyi együttműködések támogatása volt, célcsoportja pedig a munkaügyi hivatalban dolgozók, a vállalkozás és
helyi gazdaságösztönző intézmények munkatársai és a legfontosabb munkaerőpiacot befolyásoló érdekeltek
vezetői voltak. A résztvevők alkották a későbbi Paktum aláírói körét. A projekt keretében az érdekeltek között
kialakult egy diskurzus, külön honlapot kapott a partnerség, illetve irodai helyiséget. A projekt keretében
megalakult egy vállalkozásokat segítő támogató központ is, ahol a helyi foglalkoztatáspolitikában dolgozók
információkat kaphatnak a vállalkozásalapítás folyamatáról, az elérhető pénzügyi eszközökről, illetve tréningeket,
workshopokat is tartottak a helyi munkaügyi szervek dolgozói számára. Emellett a „Spadochron” tréningsorozat
is megrendezésre került, ahol 100 professzionális tanácsadó továbbképzése történt meg, akik a munkaerőpiac
fejlesztésében fognak tevékenykedni.100
A partnerségben résztvevők köre nagyon vegyes: első körben összesen 25 állami, egyházi és üzleti
szereplők írta alá, mint például egyetemek, a munkaügyi hivatal, továbbképző intézetek, alapítványok;
később az aláírók köre tovább bővült.
A Paktumot létrehozó szerződést 2005 októberében írták alá. 101 Bydgoszcz Foglalkoztatási Paktum egy
keretrendszert jelent, amely során az érdekeltek kommunikálni tudnak egymással, facilitálni a folyamatokat és
stratégiai döntéseket hozni. Emellett elkészült két alapos munkaerőpiaci elemzés, amely alapján azonosítani lehet
a fejleszteni való területeket.102 A konkrét tevékenységek, akciótervek végrehajtását a Bydgoszcz város
munkaügyi hivatala végzi.
A foglalkoztatási partnerség megvalósítása
Az alábbiakban bemutatunk két példát a sikeresen megvalósított projektek közül.
„Közös ügy: Önkéntesség a foglalkoztatás érdekében”
A program 2003-ban alakult arra a problémára reagálva, hogy magasabb eséllyel talál valaki állást, ha ismeri a
munkaerőpiacot, a releváns jogszabályokat és a személyes erősségeket. A projektben résztvevő mentorok
önkéntes alapon dolgoznak, fizetést nem kapnak érte. A célcsoport olyan álláskeresők, akik már régóta
munkanélküliek és a számos negatív álláskeresési tapasztalat miatt csökkent a motivációjuk és az önbizalmuk. A
program karrier tanácsadást és számítógépes ismeretek oktatását foglalja magába, tanácsadó csoportokhoz lehet

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2005 ROK http://wup.torun.pl/wpcontent/uploads/2012/12/rpd_2005.pdf
100
http://bydgoszcz.praca.gov.pl/-/1077064--bydgoskie-partnerstwo-na-rzecz-rynku-pracy101
Teljes lista lásd: http://bydgoszcz.praca.gov.pl/rynek-pracy/instytucje/instytucje-dialoagu-spolecznego-i-partnerstwalokalnego/bydgoski-pakt-na-rzecz-zatrudnienia
102
http://bydgoszcz.praca.gov.pl/-/978172-badanie-lokalnego-rynku-pracy-w-bydgoszczy-w-2005-roku-i-czesc és
http://bydgoszcz.praca.gov.pl/-/982723-badanie-lokalnego-rynku-pracy-w-bydgoszczy-w-2005-roku-ii-czesc
99
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csatlakozni, mint például álláskeresési technikák az interneten, önmárka építés. 103 A program ma is működik, a
honlapon a 2017. évi tavaszi tanácsadói csoport időpontok is elérhetők.104
„Fiatal és Aktív”
A program célja a fiatalok, 25 év alattiak, illetve 27 év alatti végzősök támogatása volt a helyi munkaerőpiacon.
A 24 hónapos programban. A projektben 556 fiatal vett részt a szakmai támogató programokon, 540 közülük
foglalkoztatási tapasztalatokat is szerzett, 100 fiatal továbbképzésre járt, mivel alulképzettek voltak, míg 440
gyakornoki munkalehetőséget kapott. 11 fiatal saját vállalkozást szeretett volna alapítani, amihez egyszeri anyagi
támogatást kaptak. A program összköltsége 1,897,955.12 zł volt és 2004 május és 2005 március között zajlott.105

4.2.6 Kassa (Szlovákia), LSIP Košický samosprávny kraj
Kassa Szlovákia második legnagyobb városa, gazdasági és kulturális központ, népessége kb. 240 ezer fő. Közel
fekszik a magyar, az ukrán és a lengyel határhoz, kereskedelmi és közlekedési útvonalak metszéspontja.
Közlekedési csomópont, a kiemelt vasútvonalak mellett Szlovákia második legnagyobb reptere is Kassán található,
azonban a gyorsforgalmi utak aránya alacsony. Kelet-Szlovákia egyik gazdasági központjának tekinthető, a U.S.
Steel Košice acélmű a legnagyobb foglalkoztató 13,5 ezer foglalkoztatottal. A város a kassai járás és régió
központja, helyszínt biztosít a szlovák alkotmánybíróságnak és három egyetemnek. 106 Szlovákiában 2001-ben
alakultak meg az első önálló kormányzati régiók (Self governmental regions). A Košice önálló kormányzati
régiónak (későbbiekben régió) szintén Kassa a központja, a régió Szlovákia 13,8% területét teszi ki. A gazdasági
szerkezet tekintetében az ipar, a szolgáltató szektor a mezőgazdaság és az építőipar is jelentős, a régióban több
mint 45 ezer gazdaságilag aktív egység volt 2005-ben megtalálható, amelyek közel 75%-át tették ki a
kisvállalkozások. A külföldi tulajdon részesedése 8%-ra tehető.
A munkaerőpiac jellemzői a partnerség indításakor
2005-ben a régióban eltérő arányú volt a munkanélküliség, azonban országos viszonylatban az egyik
legalacsonyabbnak tekinthető107. A régió fővárosában, Kassán volt megfigyelhető a legnagyobb arányú regisztrált
munkanélküliség, a tartós munkanélküliség tekintetében a rozsnyói járásban volt a legmagasabb arány (26,27%).
A régióban átlagosan 24% volt a munkanélküliség, a 15-24 évesek körében ez az arány 43,6% volt. A magas
munkanélküliség oka régiószerte változott: Rožňava és Spišská Nová Ves térségében csökkent a bányászati
kitermelés, Gelnicában az építőipar és a katonai termelés hanyatlott. A régiót emellett jellemezte a fejletlen
infrastruktúra, a szegénység és munkanélküliség koncentrációja. A régióban a 8 vagy annál alacsonyabb
végzettséggel rendelkezők aránya kiemelten magas, és az egyetemi diplomával rendelkezők száma is alacsony.
Egyes tanulmányok alapján a roma kisebbség nagy százalékának is problémát jelentett a kevés és nem megfelelő

http://bydgoszcz.praca.gov.pl/-/220009-poradnictwo-pracy-wspolna-sprawahttp://bydgoszcz.praca.gov.pl/-/204484-wykaz-porad-grupowych
105
http://bydgoszcz.praca.gov.pl/-/1076769--mlodzi-i-aktywni106
http://kosice.sk/clanok.php?sekcia=vseobecne_info
107
Analýza regionálneho trhu práce v Košickom samosprávnom kraji
https://web.vucke.sk/files/dokumenty/pub/regionalny_rozvoj/investicne_prostredie/analyza_trhu_prace.pdf
103
104

138

munkalehetőség. Kassa önálló kormányzati régió oktatási részlege felmérése megállapította, hogy a régió számos
középiskolájából olyan végzettek kerültek ki, akik később munkanélküliek lettek.108
Ebben a környezetben indult el a Helyi partnerségi megállapodások a társadalmi beilleszkedésért (LSIP-k)
partnerségi program.
A foglalkoztatási partnerség kialakítása
Az első Helyi partnerségi megállapodások a társadalmi beilleszkedésért (LSIP-k)109 2004-2005-ben indultak el
Szlovákiában. Öt régióban 27 helyi partnerségi megállapodást kötöttek a Szociális és Fejlesztési Alap keretében.
Az LSIP-k független helyi szervezetek, a helyi közösségek és lakosok képviseletére jöttek létre, fő céljuk a
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének segítése és a foglalkoztatottság növelése. A
partnerségben együttműködnek a helyi önkormányzatok, a civil szektor, a vállalkozások és munkáltatók, a
célcsoportok a tartós munkanélküliek, az etnikai kisebbségbe tartozók, a földrajzilag szegregált csoportok, a
hátrányos helyzetű csoportok. Az LSIP-k fő funkciója az érdekeltek közötti együttműködés kialakítása és
koordinálása volt, stratégiai gondolkodás fejlesztése és stratégiai tervek készítése, részvétel a projektmonitoringban, projektértékelés kialakítása és az eredmények értékelése.
A foglalkoztatási partnerség megvalósítása
A partnerség fő fókusza a társadalmi tőke és az intézményi együttműködés erősítése volt 110. A stratégiai
dokumentum két fő célt tűzött ki:

THIRD REPORT 2005, Report on Regional Social Inclusion plans and programs in Slovakia. Zuzana Kusá - Erika Kvapilová,
The Institute for Sociology Slovak Academy of Sciences Bratislava, November 2005.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5238&langId=en
109
Local Social Inclusion Partnerships (LSIPs)
110
Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v Košickom samosprávnom kraji na roky 2006 – 2013.
http://www.scss.sk/smpmcd/files/semestralne_projekty1/personalna%20strategia%20podniku/Strategia_RLZ.pdf
108
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72. ábra: Stratégiai célok
1. CÉL: A hátrányos
helyzetű (marginalizált)
csoportok társadalmi
fejlődésének elősegítése
és támogatása

2. CÉL: Oktatási
szolgáltatások fejlesztése

Lakáshoz jutás
támogatása

A hagyományos iskolai
rendszer fejlesztésének
támogatása

A hátrányos helyzetű
csoportok
állampolgárainak
adatgyűjtésére, illetve
folyamatos monitoringra
teljesítményindikátorok
meghatározása

A kiegészítő oktatás és
átképzés támogatása

A hátrányos helyzetű
csoportok támogatására
stratégiai terv
elkészítése

Oktatás, tudomány,
kutatás-fejlesztés és
gyakorlat
összekapcsolása

Stratégia kidolgozása a
roma kisebbségi területi
és társadalmi
integrációjára

Forrás: Strategia rozvoja ľudských zdrojov v Košickom 2006-2013
A Stratégia az Európai Foglalkoztatási Stratégia 10 elvét követi, amelyeket specifikus partnerségi struktúrákon
keresztül implementálnak. A 10 elv mentén azonosították Kassa régió foglalkoztatással összefüggő problémáit,
az elvhez kapcsolódó specifikus prioritást, célokat, a célok eléréséhez szükséges eszközöket, aktivitásokat,
projekteket és mérhető indikátorokat. A 10 elv közül 2 példát emel ki elemzésünk, amelyek leginkább relevánsak
a Debrecen Foglalkoztatási Paktum esetén.
1. Aktív és preventív eszközök a munkanélküliek és gazdaságilag inaktívak munkaerőpiaci integrálására
•

Az elvhez kapcsolódó cél modern és eredményes foglalkoztatási szolgáltatások kialakítása, amely
személyre szabott és változatos szolgáltatásokat nyújt reflektálva arra, hogy a régióban a
munkanélküliség mértéke és formája nem egységes. Ennek eszköze állami és magánszektorbeli
foglalkoztatási központok kialakítása, fejlesztése és az információáramlás elősegítése. A cél
eléréséhez a következő tevékenységeket sorolja fel a stratégia:
o

Stratégia tervek összeállítása a munkaügyi hivatalok adatai alapján

o

Eljárás kidolgozása foglalkoztatási indikátorok meghatározására, mérésére

o

Helyi partnerségi együttműködések kialakítása

o

Új foglalkoztatási formák definiálása, és a Kassa régió speciális igényeire szabott eszközök
kialakítására

o

Kassa régió foglalkoztatásról szóló honlapjának létrehozása, álláskeresők számára call-center
létrehozása és a legszélesebbkörű ICT hozzáférés biztosítása

•

Teljesítmény-értékelés: outputok (helyi munkaerőpiaci adatok, munkanélküliségi ráta), eredmények
(jobb foglalkoztatási szolgáltatások felmérés alapján) és hatások (csökkenő munkanélküliség)
definiálása
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Partnerek: Kassa régió, helyi önkormányzat, munkaügyi hivatal, egyetem, foglalkoztatási civil szervezet

2. Munkahelyteremtés és vállalkozás
•

Az elvhez kapcsolódó prioritás a kedvező munkaerőpiaci környezet kialakítása, a cél pedig a
munkahelyek számának növekedése. Kassa régió vállalkozási környezete nem a legkedvezőbb,
aminek számos külső oka van, mint például magas adó-, jogi és adminisztratív teher, állami
támogatás hiánya, elmaradott infrastruktúra. A külső tényezők ellensúlyozására fontos a belső
tényezők erősítése, azoknak a szereplőknek a támogatása, akik munkahelyeket tudnak teremteni.

•

Ennek eszköze a kis- és középvállalkozások támogatása, a vállalkozásalapítás ösztönzése, a
vállalkozói és vezetési ismeretek oktatása, képzési lehetőségek bővítése.

•

A cél eléréséhez a következő tevékenységeket sorolja fel a stratégia:
o

Weblap és e-learning felület kialakítása, ami naprakész információkat tart nyilván a
vállalkozásalapításról, üzleti lehetőségekről

o

Elemzés készítése a munkaerőpiaci keresletről, a kis- és középvállalkozások igényeinek
felmérése

o
•

A mikro régió oktatási igényének felmérése, monitorozása

Teljesítmény-értékelés: outputok (vállalkozások száma a régióban), eredmények (a vállalkozások
magasabb száma) és hatások (a régió gazdasági növekedése, a munkahelyek számának növekedése)
definiálása

Partnerek: Kassa régió, oktatási intézmények, helyi önkormányzat, fejlesztési ügynökségek

Az

Eurostat

adatai

alapján

2005-t

követően

csökkent

a

munkanélküliségi ráta Kassa térségében egészen 2008-ig, a pénzügyi

73. ábra: A munkanélküliségi ráta
alakulása Kassán

Munkanélküliségi ráta
alakulása: Kassa

világválság gazdasági begyűrűzéséig. A vizsgált LSIP stratégiához
tartozó honlap és e-mail cím elérhetőségek ma már nem működnek

E ponton érdemes megemlíteni, hogy 2016-os adatok alapján Kassa
és Košice régióban elérte a 10 ezer főt az IT szektorban dolgozók
száma.
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többek

között
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(http://www.kosice.regionet.sk/).
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elindításának köszönhető (IT Valley egyesület), mely a 10 évvel
korábban indult, és melynek eredményeként ezen időszak során 9 000
munkahelyet teremtettek a térségben és két évvel csökkent az Forrás: Eurostat
átlagéletkor.111

111

http://www.kosiceitvalley.sk/wp-content/uploads/2016/06/Press-release_9.6.2016.pdf
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Melléklet: Interjúalanyok listája
Debreceni döntéshozók és rálátással bíró interjúalanyok
#

Szervezet

Név

Pozíció

Interjú időpontja

1

Debrecen MJV
Önkormányzat

Dr. Barcsa Lajos

Alpolgármester

2017. február 22. 14:00

2

Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat

Dr. CsordásLászló Enikő

Fejlesztési csoportvezető

2017. február 21. 14:00

3

EDC Debrecen

Póser Zoltán

Ügyvezető

2017. február 15. 14:00

4

HBM Kormányhivatal

Tapolcai Zoltán

Foglalkoztatási Főosztály
vezetője

2017. február 14. 14:00

5

Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi- és
Iparkamara

Miklóssy Ferenc

Elnök

2017. február 21. 11:00

6

Hajdú-Bihar Megyei
Agrárkamara

Kissné Gyarmati
Ágnes

Megyei igazgató

2017. február 24. 13:00

7

Országos Foglalkoztatási
Közhasznú NKft.

Tőzsér Veronika

Észak-alföldi Regionális Iroda
munkatársa

2017. február 27.

8

Debreceni Regionális
Gazdaságfejlesztési
Alapítvány

Dr. Gellén József

Kuratórium elnöke

2017. február 23. 11:00

9

Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány

NemessályiBistey Judit

Igazgatóhelyettes

2017. február 21. 9:00

Debreceni oktatási intézmények
#

Szervezet

Név

Pozíció

10

Debreceni Szakképzési
Centrum

Tirpák Zsolt

Főigazgató

2017. február 23. 13:00

11

Debreceni Tankerületi
Központ

Pappné Gyulai
Katalin

Igazgató

2017. február 23. 9:00

12

OKTÁV Továbbképző
Központ Zrt.

Gardáné Kerekes
Zsuzsa

Debreceni irodavezető

2017. február 20. 14:00
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Debreceni foglalkoztatási alapítványok
#

Szervezet

Név

Pozíció

13

Debreceni Foglalkoztatási
Központ / Lépéselőny
Közhasznú Egyesület

Huri Beáta

Egyesületi elnök

2017. február 14. 15:30

14

CSAT Egyesület a Hátrányos
Helyzetű Rétegek
Munkaerőpiaci
Csatlakozásáért

Kovács
Zsuzsanna

Egyesületi vezető

2017. február 15. 11:00

Vállalatok
#

Vállalat neve

Interjúalany

Iparág

Interjú időpontja

15

FAG Magyarország
Ipari Kft.

Kielkopf Erzsébet
Személyügyi vezető

Gépjárműipar

2017. február 22. 16:00

16

IT Services Hungary
Kft.

Mészáros Mariann
HR elnökhelyettes

Szolgáltató központ

2017. március 1. 12:30

17

Flowserve Hungary
Services Kft.

Varga Krisztina
HR menedzser

Szolgáltató központ

2017. február 20. 11:00

18

TEVA Gyógyszergyár
Zrt.

Makray Réka
HR igazgató

Gyógyszeripar

2017. február 28. 8:00

19

NI Hungary Kft.

IKT

2017. február 24. 14:30

20

Alföldi Tej Kft.

Élelmiszeripar

2017. február 27. 13:00

21

Tranzit-Food Kft.

Ábrahám László
ügyvezető igazgató
Rózsás Mónika
ügyvezető
igazgatóhelyettes
Kertész Sándor
HR igazgató

Élelmiszeripar

2017. február 20. 9:00

22

DEHUSZ Nonprofit Kft.

Pethe Tamás
ügyvezető igazgató

Közfoglalkoztatás

2017. február 23. 11:30

Debreceni munkaerő-közvetítők, munkaerőpiaci szolgáltatók
#

Szervezet

Név

Pozíció

Interjú időpontja

23

HUMAN SERVICE
AGENCY Munkaerőpiaci
Szolgáltató Kft.

Vitos Albert

munkaerő-közvetítési
szakmai vezető

2017. február 28.

24

Randstad

Czellecz Zoltán

2017. március 3. 10:00
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Országos érintettségű, rálátású interjúalanyok
#

Szervezet

Név

Pozíció

Interjú időpontja

25

NGM, Munkaerőpiacért és
Képzésért Felelős
Államtitkárság,

Ruszkai Zsolt

Munkaerőpiacért Felelős
Helyettes Államtitkárság,
Munkaerő-piaci
Programok Főosztály

2017. február

26

Országos Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.

Halbauer
Rozália

programvezető

2017. február

27

Országos Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.

Pákozdi
Szabolcs

ügyvezető igazgató

2017. február

Helyi érintettségű, rálátású interjúalanyok
#

Szervezet

Név

28

REKORD Hálózat,
Szombathelyi paktum
Gödöllői paktum
Zalaszentgróti paktum

Hollósi Szabolcs

29
30

Pozíció

Interjú időpontja
2017. február 23.

Csapó Beatrix
Martincevics
István

ZalA-KAR Nonprofit
Közhasznú Kft., ügyvezető

2017. február 22.
2017. március 2.

Nemzetközi interjúalanyok
#

Város

Név

Pozíció, Szervezet

Interjú időpontja

31

Łódź

Piotr Bors

2017. február 22.

32

Łódź

Justyna Cichorz

33

Łódź

Katarzyna
Pawlata

34

Lublin

Małgorzata Sokół

35

Lublin

36

Lublin

Monika RóżyckaGórska
Łukasz Goś

37

Lublin

Marek Białach

38

Torun

Milena JarzynaMaliszewska

39

Torun

Krzysztof Koman

Igazgató, Łódź városi
hivatala, foglalkoztatási
ösztönzési osztály
HR tanácsadó, recruiter,
Hays Poland
Vajdasági munkaügyi iroda
lódźi kirendeltség, Łódz
Regionális Munkaerőpiaci
Megfigyelő Központ
Igazgató, Vajdasági
munkaügyi iroda lublini
kirendeltség
Szóvívő, Helyi munkaügyi
iroda
Igazgató, Lublin városi
hivatala, városstratégiai és
befeketetési osztály
Elnök, vajdasági
foglalkoztatási tanács
Torun városi hivatala,
Befeketésfejlesztési és
szolgáltató osztály
Igazgató, Torun városi
hivatala, üzleti támogatási
osztály
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2017. február 23.
2017. február 23.

2017. február 22.

2017. február 23.
2017. február 23.

2017. február 24.
2017. február 21.

2017. február 24.

40

Torun

Marta Olszewska

41

Graz

Karl Snieder

42

Graz

Viktor
Larissegger

43

Graz

Hermann
Gössinger

44

Salzburg

Christian
Salletmaier

45

Salzburg

Siegfried
Steinlechner

46

Salzburg

Peter Kopp

47

Utrecht

Loran Kuijpers

48

Utrecht

Ruben Koekoek

49

Utrecht

Jos Berends

Igazgató, Torun
Kereskedelmi Kamara
Gazdasági osztály
vezetője, Stájerországi
Munkaügyi Kamara
Regionális iroda vezetője,
Stájerországi Kereskedelmi
Kamara
Sajtóreferens, Állami
Foglalkoztatási Szolgálat
(AMS) stájerországi
kirendeltsége
Regionális Fejlesztésért
felelős vezető (beleértve a
foglalkoztatáspolitikát)
Szövetségi kormány,
Salzburg
Ügyvezető Igazgató, Állami
Foglalkoztatási Szolgálat
(AMS) salzburgi
kirendeltsége
Helyi gazdasági szolgálat
vezetője, Salzburg városa
Stratégiai üzletkötő –
szociális problémák
megoldására létrejött
vállalkozások és
munkanélküliek között,
Utrecht önkormányzata
Innovációs menedzser,
ABN AMRO bank
Foglalkoztatási szakértő,
Független tanácsadó,
Maatwerk cég alapítója,
amely munkanélküliek
visszaintegrálásával és
képzésével foglalkozik
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2017. február 23.
2017. február 17.

2017. február 21.

2017. február 23.

2017. február 16.

2017. február 21.

2017. február 24.
2017. március 1.

2017. március 2.
2017. február 27.

Melléklet: Az egyes karokon oklevelet szerzett hallgatók száma
2011-2016 között
Az EDC Debrecen által megküldött adatokból a Debreceni Egyetem karain, az oklevelet szerző hallgatók
létszáma a 2011-2016 közötti időszakban, szakonként.

Állam- és Jogtudományi Kar

Általános Orvostudományi Kar
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Jogász

Igazgatásszervező

Egyéb (3)

Közigazgatási

Kriminalisztikai

Szakfordító

Jogi képzés

Ingatlanforgalmi

Táplálkozástudományi

2015

2016

Molekuláris biológia

Egyéb (11)

Orvosi analitikus
Általános orvostudományi
Általános orvos
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Egyéb (66)
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2012 2013 2014 2015
Egyéb (15)
Ápolás
EÜ szociális munka
EÜ gondozás és prevenció
Szociális munka
Egészségügyi szervező
Ápolás és betegellátás

2016

Fogorvostudományi Kar
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Egyéb (44)
Turizmus-vendéglátás
Kereskedelem marketing
Vezetés és szervezés
Vidékfejlesztési agrármérnöki

2016

Fogorvostudományi

112

Gyermeknevelési és Felnőttképzési
Kar

Gyógyszerésztudományi Kar
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0

Egyéb (17)
Emberi erőforrás tanácsadó
Fejlesztőpedagógus
Pedagógus szakvizsga
Közoktatási vezető
Szociálpedagógia
Óvodapedagógus

2011
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Gyógyszerismertető
Gyógyszerésztudományi
Gyógyszerész

Tartalmazza a korábbi Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési, valamint a Közgazdaságtudományi Kar végzős
hallgatóinak számát is
112
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2016

Informatikai Kar
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Egyéb (9)
Programtervező
Tanári
Informatikus könyvtáros
Mérnökinformatikus
Gazdaságinformatikus
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Környezetgazdálkodási

Természetvédelmi

Élelmiszermérnöki
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Élelmiszerbiztonsági
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Egyéb (32)

Műszaki Kar
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Egészségpolitika
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Lean szakmérnök
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Egyéb (19)

Ápolás és betegellátás
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2016

Természettudományi és
Technológiai Kar
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Biológia
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Előadó-művészet

Tanári

Villamosmérnöki

Hangszerművész

Karmester

Biomérnöki

Vegyész

Alkotóművészet

Előadóművészet alap

Egyéb (39)

Egyéb (35)
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Melléklet: A Debreceni Szakképzési Centrum intézményeiben
végzett diákok száma szakképzésenként
Szakképzés neve
Vegyipari technikus
IT biztonság technikus
Gépgyártástechnológiai technikus
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Villanyszerelő
Magasépítő technikus
Szakács
Általános vegyipari laboratóriumi technikus
Szállítmányozási ügyintéző
Eladó
Logisztikai ügyintéző
Épületgépész technikus
Mechatronikai technikus
Vendéglátásszervező-vendéglős
Kereskedő
Informatikai rendszergazda
Gépi forgácsoló
Cukrász
Pincér
CNC gépkezelő
Gépgyártástechnológiai technikus
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Pék
Húsipari termékgyártó
Autószerelő
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
Diétás szakács
Autótechnikus
Épület- és szerkezetlakatos
Gyakorló kozmetikus
Számítógépszerelő, -karbantartó
Autóelektronikai műszerész
Kőműves és hidegburkoló
Műszaki informatikus
Hegesztő
Asztalos
Automatikai technikus
Postai üzleti ügyintéző
Faipari technikus
CAD-CAM informatikus
Kiadványszerkesztő
Karosszérialakatos
Műszaki informatikus
Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó
Ipari gépész
Festő, mázoló, tapétázó
Ács
Bőrdíszműves
Szoftverfejlesztő
Lakástextil-készítő (Köznevelési Hídprogram
II.)
Bőrtárgy készítő (Köznevelési Hídprogram II.)
Bőrtárgy készítő
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2015/2016-ban végzettek
száma
74
63
53
51
39
36
35
34
33
31
30
30
29
28
27
27
26
27
23
21
20
18
17
16
16
16
15
15
13
13
14
12
15
12
10
10
9
9
9
9
8
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4

Melléklet: Betöltetlen állások száma és a munkaerőhiánnyal
érintett munkakörök
Iparág

Létszám
(fő)

Betöltetlen
állások száma
(fő)

1 734

99

Munkaerőhiánnyal érintett
munkakörök

Legnagyobb fluktuációval
érintett munkakörök

Ker., gépjárműjav.

340

3

-

Élelmiszer eladók

Építőipar

121

20

Hegesztő, villamosmérnök, építőm.

Segédmunkás

Ker., gépjárműjav.

90

2

-

Raktáros

Ker., gépjárműjav.

88

6

Raktári dolgozó

Gépmester

Admin., egyéb sz.

68

-

-

-

Ker., gépjárműjav.

60

-

-

-

Ker., gépjárműjav.

55

-

Autószerelő, karosszérialakatos

Autószerelő, karosszérialak.

Feldolgozóipar

45

-

Szakmunkás

Betanított

Feldolgozóipar

41

-

Betanított munkakör

Betanított munkás

Ingatlanügyek

37

1

-

Adminisztratív

Építőipar

36

2

Kötészeti munkatárs

Betanított munkás, sofőr

Építőipar

35

-

-

-

Információ, komm.

35

1

Egyszerű ipari foglalkozású

Egyszerű ipari foglalkozásúak

Ker., gépjárműjav.

34

2

Asztalos

Asztalos

Információ, komm.

34

-

Villanyszerelő, elektr. műszerész

Szerelők

Ker., gépjárműjav.

34

-

-

-

Információ, komm.

31

-

-

Hálózatépítők

Feldolgozóipar

31

4

Forgácsoló

Forgácsoló

Feldolgozóipar

28

-

-

Műszerész, villanyszerelő

Ker., gépjárműjav.

26

5-10

Segédmunkás

Segédmunkás

Szállásh., vendégl.

25

-

-

Szakács

Ker., gépjárműjav.

25

2

Szervizes

Értékesítő

Ker., gépjárműjav.

25

-

-

Pénzügyi munkakörökben

Oktatás

24

-

-

Gazdasági vezető

Feldolgozóipar

23

3

Forgácsoló, szerszámkészítő

Forgácsoló

Ker., gépjárműjav.

20

-

-

Gépkezelő

Ker., gépjárműjav.

18

3

Villanyszerelő, asztalos, festő

Segédmunkás

Építőipar

18

1

Autó elektromos szakmunkás

Autószerelő

Ker., gépjárműjav.

17

-

-

Lakatos, esztergályos

Építőipar

16

2

Szellemi munkakörben dolgozók

Változó

Ker., gépjárműjav.

15

-

Raktáros

Raktáros

Feldolgozóipar

15

-

-

Segédmunkás

Ker., gépjárműjav.

15

2

Eladó

Eladó

Ker., gépjárműjav.

15

-

Hegesztő, lakatos

Lakatos

Feldolgozóipar

14

2

CNC megmunkáló, szerszámkészítő

Betanított munkás

Ker., gépjárműjav.

14

-

-

Szakmunkás

Építőipar

13

-

-

Raktáros
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Iparág

Létszám
(fő)

Betöltetlen
állások száma
(fő)

Munkaerőhiánnyal érintett
munkakörök

Legnagyobb fluktuációval
érintett munkakörök

Feldolgozóipar

13

2

Szerviz technikus, hegesztő

-

Ker., gépjárműjav.

12

1

Autó és gumiszerelő

Szerelő, kereskedő

Ker., gépjárműjav.

11

20

Targoncás, gépkezelő, hulladékkezelő

Hulladékkezelő

Ker., gépjárműjav.

9

-

Gyógyszerész, szakasszisztens

-

Feldolgozóipar

8

3

Fizikai állományban

Fizikai állomány

Ker., gépjárműjav.

8

-

-

Elektronikus műszerész

Feldolgozóipar

4

-

Kőfaragó, restaurátor

Kő megmunkálás

Feldolgozóipar

3

1

Autószerelő

-

Építőipar

3

2

Építésvezető, művezető-

Fizikai munkás

Ker., gépjárműjav.

2

-

-

-

Ker., gépjárműjav.

2

1

Adminisztratív (szövegírás)

-

Szakmai, tud-műsz.

2

2

Takarító

-

Szállítás, rakt.

1

-

-

-
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Melléklet: Nemzetközi munkaerőpiaci interjúk összefoglalása
Łódź
Munkaerőpiaci problémák, kihívások a városban:
Munkáltatók részére

-

Munkavállalók részére

-

Munkaerőhiány
Ideiglenes munkaközvetítő irodák külföldről ajánlanak
jelölteket.
Ún. munkavállalói piac, ami azt jelenti, hogy a munkavállalók
diktálják a feltételeket.
A munkáltatóknak alkalmazkodnia kell XYZ generáció
igényeihez, annak az érdekében, hogy megtartsák a legjobb
szakembereket.
A tartós munkanélküliek aránya magas (a munkanélküliek kb.
60%-a), akiknek nincs kellő motivációja vagy képesítése,
hogy munkát találjanak.
A probléma a gazdaság és ipar átalakulásának eredménye: az
emberek 25 évvel elvesztették a munkájukat és nem volt meg
a lehetőségük arra, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra és
képezzék magukat. Ez okozza a szegénység örökségét.

Foglalkoztatással kapcsolatos kezdeményezések:
Milyen törekvések
voltak az elmúlt 5
évben annak
érdekében, hogy
kezeljék a
foglalkoztatással
kapcsolatos
kihívásokat?

-

Łódz Regionális Karrier Expo
„A Kezdetektől” – a TPBA közösség társadalmi és gazdasági
aktiválása
Fiatalok Lodzban
Get.Net.Konferencia
Łódz Regionális Munkaerőpiaci Megfigyelő Központ

Kezdeményezések:
Kezdeményezés neve
Interjúalanyok
Működési idő
Rövid leírás

Érintett felek,
szervezeti rendszer
Legfontosabb célok,
célkitűzések
Főbb eredmények
A kezdeményezés
értékelése az
interjúalanyok által
Siker tényezők

Łódz Regionális Karrier Expo
Piotr Bors
2016 (első verzió)
A legkülönbözőbb karrier expok vannak jelen a régióban, melyeknek
különböző célcsoportjaik vannak.
Az elsődleges cél az volt,hogy egy olyan expot szervezzenek, amely
minden célcsoportnak megfelel és a lehető legtöbb embert és
intézményt mozgatja meg.
A projektet közösen szervezte Lodz városa és a Voivodeship
(Regionális kormány, Marshall hivatala)
Az expok bárki által látogathatóak, kortól és szakképzettségtől
függetlenül.
Különböző munkáltatói csoportok és potenciális munkavállalók
vesznek részt.
A legnagyobb karrier expok a régióban.
A hosszútávú cél az lenne, hogy olyan expokat szervezzenek,
amelyek hasonlóak a berlinihez.
Egyedülálló kezdeményezés, ami megváltoztatta a hagyományos,
alapvetően diákoknak szóló karrierexpók alapötletét. A
kezdeményezés segített kezelni a város főbb foglalkoztatási
problémáit.
A város, mint márka,
A befektetőkkel ápolt jó kapcsolat, akik ezáltal megbíznak a
városban,
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Nehézségek,
tanulságok

Kezdeményezés neve
Interjúalanyok
Működési idő
Rövid leírás

Érintett felek,
szervezeti rendszer
Legfontosabb célok,
célkitűzések
Főbb eredmények
A kezdeményezés
értékelése az
interjúalanyok által
Siker tényezők
Nehézségek,
tanulságok
Kezdeményezés neve
Interjúalanyok
Működési idő
Rövid leírás

Érintett felek,
szervezeti rendszer
Legfontosabb célok,
célkitűzések
Főbb eredmények
A kezdeményezés
értékelése az
interjúalanyok által
Siker tényezők

A szervező szerepe
A projektekkel járó, megterhelő dokumentáció néhány esetben azt
eredményezte, hogy a résztvevők, visszamondták a jelentkezésüket.
Ezért a későbbiekben fontos, hogy segítsék a jelentkezőket és a
dokumentációs terheket a minimálisra csökkentsék.
„A Kezdetektől” – a TPBA közösség társadalmi és gazdasági
aktiválása
Piotr Bors
2016-2017 (második verzió)
Célcsoport: 50 ember (38 férfi és 12 nő) a TPBA-ból (Albert Testvér
Segítő Közössége), akik a hajléktalanok és ezáltal kirekesztettek a
társadalomból.
Főbb tevékenységek: Mentori tanácsadás egy egyénileg
kiválasztott tanácsadóval,
Szakértő tanácsadás: elhelyezkedési tanácsadás, jogi
tanácsadás, oktatás
Szociális reintegráció:az első benyomás javítása - smink,
fodrász, ruhák vásárlása,
Önkéntes munkában való részvétel,
Lehetőség sport és kulturális tevékenységekben való
részvételben
Számítógépes oktatás,
Szakképzés és szakmai gyakorlat.
Alapította és finanszírozta Łódz városa és a TPBA.
50 hajléktalan ember aktiválása, akik jelenleg a TPBA-ban élnek.
Ez már a második turnus, azonban a program még nem ért véget, így
ebből kifolyólag nem lehetséges értékelni az eredményeket.
A kezdeményezés célja, hogy aktiválja talán a munkanélküliek
legnehezebb csoportját a - a hajléktalanokat. Kevés az ilyen jellegű
program, ezért kiemelt fontosságú.
Szoros együttműködés a TPBA-val, ami a legjobb kapocs a
hajléktalanokkal és a munkáltatókkal, akik bíznak a városban és a
kezdeményezésekben.
Néha az emberek kiléptek a programból, fontos annak elérése, hogy
az emberek benne maradjanak.
Fiatalok Łódzban
Justyna Cichorz
2014-napjainkig
Átfogó program, ami sok tevékenységet tartalmaz annak érdekében,
hogy a lódzi fiatalok előrelépését segítse. A program a munkáltatókat,
az egyetemeket, a fiatalokat és üzleti intézményeket célozza meg.
Talán az egyik legjobb kezdeményezés az, hogy nyelvtanfolyamokat
ajánlanak fel a diákoknak és nyílt napokon vehetnek részt a
munkáltatóknál.
Łódz városának hivatala, helyi munkáltatók (130 cég), Łódzi
Egyetem, Łódzi Orvosi Egyetem, Lódzi Műszaki Egyetem.
Ösztönözni a fiatalokat arra, hogy Łódzban tervezzék a jövőjüket.
200-an kaptak ösztöndíjat és 170-en részesültek nyelvoktatásban.
A kezdeményezés hatékonyan segíti a fiatalokat a pályaválasztásban.
Szoros együttműködés a munkáltatókkal, támaszkodva a városra. Az
összeköttetés felajánlása a legjobb egyetemi végzősnek.
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Nehézségek,
tanulságok

-

Kezdeményezés neve
Interjúalanyok
Működési idő
Rövid leírás

Get.Net.Konferencia
Justyna Cichorz
2014-től-napjainkig (éves konferencia)
Munkaközvetítő cégek által szervezett konferencia. Az IT cégek célja
a legjobb munkavállalók alkalmazása. A programozók azonban nehéz
célpontnak tekinthetők, alkalmazásukhoz nem elégséges a
hagyományos toborzási eszközök alkalmazása. A célcsoport számára
fontos a továbbfejlődési lehetőségek hangsúlyozása, mint tréning,
önfejlesztés. Az ilyen típusú konferencia megfelelő eszköz a
programozó réteg megszólítására.
Magáncégek szervezésében, Łódz városának támogatásával.
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Programozással kapcsolatos ismeretek megosztása, IT karrier utak
előre mozdítása.
Néhány száz résztvevő éves szinten. Folyamatosan növekvő
érdeklődés a konferencia iránt, emiatt meg kellett változtatni a
helyszínt. Hasonló konferencia került megrendezésre Gdanskban is.
A kezdeményezés megfelelő volt arra, hogy a várost és a
munkáltatókat reklámozza.
Vonzó tevékenységek, személyre szabottan a célcsoport számára
(meetingek szakemberekkel, workshopok, kapcsolatépítés a
konferencia után egy fesztelen környezetben). Lehetőséget ad az
embereknek, hogy közvetlenül a munkaadókkal találkozzanak.
Az informális kapcsolatépítő értekezletek sokkal eredményesek a
hagyományos karrier expoknál.
Łódz Regionális Munkaerőpiaci Megfigyelő Központ
Katarzyna Pawlata
2014-2015 (harmadik verzió)
A project célja adatok gyűjtése és elemzése a munkanélküliséggel
kapcsolatban, a munkanélküliség elleni harc jegyében, valamint a
legfontosabb információk eljuttatása a munkaügyi hivatalok és egyéb
érdekelt felek részére.
Regionális Munkapiac felügyelet, a vajdaság munkaügyi hivatala, EU
társfinanszírozott társforrások
A munkaerőpiac keresleti és kínálati mechanizmusainak ismeretéről
információ megosztás, publikálás.
A központ elégedett a rendelkezésre álló információval a
munkaerőpiaci trendekkel kapcsolatban. 2009 óta publikálnak éves
riportokat. A projekt eredményeként néhány a legfontosabb
publikációk közül: Munkaerőpiaci használati útmutató, Karrier utak,
Az interneten elérhető munkaajánlatok elemzése
A központ rendelkezik a legnaprakészebb munkaerőpiaci
információkkal.
Egy koherens és fenntartható információs rendszer megteremtése,
amely minden érintett intézmény számára gyors hozzáférést biztosít
az aktuális, megbízható és összehasonlítható adatokhoz.
A munkaerő-keresletnek szezonalitása meghatározza a
munkanélküliség szintjét a naptári év során. Bizonyos mértékig, a
közelmúltban csökkent a munkanélküliség Łódźban, ami nem csak a
munkaerő-piaci programok eredménye, hanem az elmúlt időszak
üzleti fejlődéséé is.
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együttműködésének
kulcsa

A leginkább hátrányos helyzetű csoportokat mindenképpen célzott
programokkal kell segíteni. Az egyik leghatékonyabb eszköz az
álláskeresők és munkavállalók közvetlen összekapcsolása (nyílt napok
/ networking vagy szakmai gyakorlat), így mindkét fél fel tudja mérni
a lehetőségeket.
Lényeges, hogy a városvezetés felismerje, hogy a munkanélküliség
egy kiemelt probléma. Azonban a megvalósításban a legfontosabb
partner a legalacsonyabb szint, a helyi önkormányzat, amely a
legközelebb van a polgárokhoz. Egy másik fontos tényező a jó
kapcsolatot a befektetőkkel, és a város imázsa. A piac szempontjából,
fontos kihangsúlyozni, hogy a hasonló foglalkoztatási
kezdeményezések időt és pénzt spórolnak meg a vállalkozások
számára (ha egyből a megfelelő munkaerőt találják meg,
csökkenthetik a költségeiket).

Egyéb fontos információ

Lublin
Munkaerőpiaci problémák, kihívások a városban:
Munkáltatóknak

Munkavállalóknak

Munkaerőhiány: Több a munkalehetőség annál, mint amennyi
potenciális regisztrált jelölt van a munkaügyi központban. A
legfrissebb jogszabályváltozásoknak köszönhetően magasabbak a
bérek, ez azonban jelentős terhet jelent a régiónak, tekintettel arra,
hogy többségében kisvállalkozások vannak jelen.
A vállalatoknak problémát okoz megfelelni az új generációknak, mivel
a kilencvenes években létrehozott modellek alapján dolgoznak.
Magas az aránya a fiataloknak és frissen diplomázottaknak a
munkanélküliek körében, a munkanélküli diplomások alkotják
a legnagyobb csoportot a munkanélküliek között
Mobilitás hiánya: szakmai és földrajzi
Hiányzó valós oktatási és karrier tanácsadás: sokkal
hamarabb kell biztosítani a munkával kapcsolatos tanácsadást
a mostaninál
A kilencvenes években bekövetkező strukturális és gazdasági
átalakulás miatt magas az aránya a tartósan
munkanélkülieknek

Foglalkoztatással kapcsolatos kezdeményezések:
Milyen törekvések
voltak az elmúlt 5
évben annak
érdekében, hogy
kezeljék a
foglalkoztatással
kapcsolatos
kihívásokat?

-

-

Áthelyezés az oktatásból
Helyi együttműködés középiskolai karrier tanácsadásért
Innovatív eszközök optimalizálása annak érdekében, hogy
korábbi börtönviselt emberek beléphessenek a
munkaerőpiacra
Lublin Lab
Lublin IT Plateau
Háromoldali megállapodás a Lublini hivatal, a Lublini Műszaki
Egyetem és a műszaki iskolák között

Kezdeményezések:
Kezdeményezés neve
Interjúalanyok
Működési idő

Áthelyezés az oktatásból
Małgorzata Sokół
2014-2015
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Tanárok átképzését célzó program. Számos tanár a demográfiai
változások miatt elveszítette a munkáját mivel csökkent a gyerekek
száma.
A projektben 400 tanár végzett el kurzusokat, annak érdekében, hogy
más álláshelyet tölthessen be.
A vajdaság munkaügyi hivatala, kerületi munkaügyi hivatalok
A munkájukat elvesztő tanárok képesítése, átképzése
Az összes kezdeti célt sikerült megvalósítani
A projekt jelentős segítséget nyújtott, egy aktuális demográfiai
változás által okozott problémára.
A munka szervezése: a fő szervező a munkaügyi hivatal különböző
munkacsoportokkal karöltve, melyekben minden egyes, a projektben
részt vett intézmény képviseltette magát.
Együttműködés a helyi munkaügyi hivatalokkal, aki a
munkanélküliség felszámolására specializálódtak.
A tanárok egy nehezebben kezelhető csoportnak bizonyult, nem
szívesen fogadták el azt, hogy szakmát kell váltaniuk. Néhány
intézményi megoldás segített ebben.
Helyi együttműködés középiskolai karrier tanácsadásért
Małgorzata Sokół, Marek Białach
2010-jelenleg (4 változat eddig)
A projekt célja az volt, hogy tanácsadást nyújtson azoknak a
diákoknak, akik nem fejezték be középiskolai tanulmányaikat és nem
rendelkeztek kellő információval, hogy hogyan induljanak tovább.
A vajdaság munkaügyi hivatala, kerületi munkaügyi hivatalok, Lublin
városa, amely ösztönözte az iskolákat a programban való részvételre,
önkéntesek.
A diákoknak szóló tanácsadás célja megelőzni a munkanélküliséget
azok körében, akik még nem léptek be a munkaerőpiacra.
A tanácsadás nyújtása ma már számos kerületben zajlik.
Ennek eredményeként a szülők részére egy könyv készült arról, hogy
hogyan kell kezelni a munkával kapcsolatos döntéseket.
A kezdeményezés jelentős, változást hozott abban, hogy hogyan kell
az oktatásról gondolkodni és megfelelni a munkaerőpiac
szükségleteinek.
Egy olyan együttműködés egy valós projektben, amelyben
mindenkinek egyértelmű a feladata.
Eleinte az iskolák vonakodtak részt venni a programban, mivel a
tanácsadás nem tartozik a feladataik közé. Ennek következtében a
szervezőknek bátorítaniuk kellett őket. A kezdeményezés
nagyszerűségének felismerése óta, az iskolák szívesen vesznek részt
a programban.
Innovatív eszközök optimalizálása annak érdekében, hogy
korábbi börtönviselt emberek beléphessenek a
munkaerőpiacra
Monika Różycka-Górska, Marek Białach
2012-2015
Foglalkoztathatósági bizottság alakult, mely értékeli a - börtönbe
tartózkodóval együtt, a bent tartózkodás ideje alatt – az elítélt
képességeit. A bizottság együtt dolgozott civil szervezetekkel, a
börtönnel és specialistákkal.
A projekt az EU Humán Infrastruktúra Operatív Program
társfinanszírozásával valósult meg.
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Fejlesztésért alapítvány,
Lublini Katolikus Egyetem,
Natanaleum, civil szervezet
Polimex Mostostal, vállalat a versenyszférából
Helyi munkáltatók, akik alkalmazták az embereket a program
elvégzését követően
Az egyik legnehezebb csoport, az elítéltek aktiválása
-

Foglalkoztatási hatékonyság ráta 70%
Ez a modell alkalmas lehet más célcsoportoknál is, mint például
hajléktalanok, tartósan munkanélküliek, hátrányos helyzetűek.
A projekt lefed egy piaci rést. Az elítéltek kiváló munkaerővé
válhatnak, ha megfelelően felkészítik őket. Az összes érintett fél
hasznossága növekedett a projekt által: az elítéltek egy esélyt kapnak
az újrakezdésre, a cégek motivált és képzett munkaerőt kapnak,
illetve csökkenhet a bűnözési ráta a városban.
-

Kezdeményezés neve
Interjúalanyok

Lublin Lab
Monika Różycka-Górska

Működési idő
Rövid leírás

2012-2015
A helyi egyetem együtt több érintett bevonásával egy speciálisan erre
kialakított honlap létrehozásával segít a diplomás munkanélkülieknek
munkát találni.
Vállalkozási Főiskola, Lublin, projektvezető
Városi munkaügyi hivatal, Lublin, partner
a Lubelszcyzna régió munkaadói
Az elhelyezkedés esélyének növelése azoknak a munkanélküli
diplomásoknak, akik legalább 12 hónappal a projekt indulása
előtt végeztek
100 diplomás munkanélküli tudásának és képességének
javítása, fejlesztése a munka keresésének folyamatában
A projekt befejezését követően is működni fog a honlap, amit a
főiskola karrier irodája fogja működtetni. A kezdeményezés 2012-ben
kitüntetésben részesült az ENSZ Fejlesztési Programjától.
A projekt jelentős problémát kezelt Lublinban, a munkanélküli
diplomásokat. A program hosszútávú sikerességét jelzi, hogy a
honlap továbbra is él, a főiskola felügyelete alatt.
A kulcs a projekt fenntarthatósága volt, miszerint folytatható legyen a
közfinanszírozási szakasz lezárultát követően is. Ezt sikerült
megvalósítani.
Eleinte a program kifejezetten a regisztrált diplomás
munkanélküliekre terjedt ki, ami egy szűkebb célcsoport. Az
alkalmassági feltételek köre a későbbiekben szélesedtek.
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Lublin IT Plateau
Łukasz Goś
2012-jelenleg
Lublin egy vonzó célpont az IT világában, azonban ahhoz, hogy erre
specializálódott régióvá váljon, megfelelő képesítésű szakemberekre
van szükség. A projekt célja, hogy felkészítse a felsőoktatásból,
bizonyos esetekben a középiskolákból érkező embereket. A cél
elérése érdekében a város létrehozott egy oldalt, ahol valamennyi
érintett fél elérhető: munkaadók, befektetők, diákok, munkavállalók
az IT szektorban. A város segít a munkavállalók felvételében,
beleértve azokat is, akik más régiókból vagy országokból érkeznek.
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A városi hivatal 4 különböző osztállyal rendelkezik, amelyek
munkaerőpiaci megoldások fejlesztésével foglalkozik, együtt más
érintett felekkel. Az ötleteket minden érintett féllel megvitatják.
Gyakori meetingek vannak annak érdekében, hogy az információ
áramlása megfelelő legyen, és szükség esetén segítsék egymást.
Egy jó légkör létrehozása az IT szektor fejlődése érdekében.
A kezdeményezés értékelése ebben az évben fog megtörténni. A
projekt elvárása, hogy 8 éven belül térüljön meg.
A kezdeményezés már sikeresen ösztönzött együttműködést az
egyetemek és az üzleti világ között.
A kulcs a szoros együttműködés, minden érintett fél érezheti, hogy
részese a folyamatoknak.
Az egyik fő buktató a szabadalmi jog kérdése lehet, ezt a problémát
azonban csak kormányzati szinten lehet orvosolni.
Háromoldali megállapodás a Lublini hivatal, a Lublini Műszaki
Egyetem és a műszaki iskolák között
Łukasz Goś
2013-jelenleg
Gyakornoki program helyi cégek számára
A városi hivatal megállapította, hogy a cégeknek szükségük van
munkavállalókra.
További partnerek az egyetemek és az iskolák, akik jelölteket
biztosítanak, míg a cégek szakmai gyakorlati helyet és hozzáférést az
infrastruktúrához. Továbbá kiemelt szerepet játszik a
kapcsolattartásban a város üzleti szolgáltatások osztálya.
Lehetőség nyújtása a fiatalok számára, hogy szakmákat
próbálhassanak ki valós munkakörülmények között.
A becsült foglalkoztatási hatékonyság 40%.
A jó kapcsolatok kialakítása majdnem 4 évig tartott, de most már
elmondható, hogy sikeresen alakult.
Kommunikáció, az összes érdekelt fél véleményének figyelembe
vételével.
Eleinte a munkáltatók azt akarták, hogy a városi hivatal irányítsa a
folyamatokat, aztán idővel megváltozott a szemlélet és ők is
bekapcsolódtak a folyamatokba.

Személyes benyomások, egyéb:
Siker tényezők a
munkaerőpiaci
problémák kezelésére

A munkaerőpiaci
érdekeltek
együttműködésének
kulcsa
Egyéb fontos információ

A stratégiai megközelítés kulcsfontosságú, tehát a fő probléma
definiálása a város és az érdekelt felek által. Az erőforrások
ismeretében szükséges meghatározni legalább a következő 4 év
hosszú távú elképzeléseit. Emellett a kezdeményezések egyértelműen
kell meghatározni célcsoportoknak. Törekedni kell a mindkét fél
számára előnyös kezdeményezések létrehozására mind a
munkavállalók és a munkáltatók számára a város közvetítő
szerepének segítségével.
A kezdetekben a partnerség kialakítása az érdekeltekkel kezdetben –
a kölcsönös bizalom kialakításáig - nem tűnik hatékonynak.
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Torun

Munkaerőpiaci problémák, kihívások a városban:
Munkáltatók részére

Munkavállalók részére

Torun egy egyetemváros. Túlkínálat van a magasan képzett
munkaerőből, ebből kifolyólag a munkáltatóknak problémát okoz az
alacsonyabb képzettséget igénylő pozíciók feltöltése. Ennek
következtében más régiókba költöznek az emberek.
Eltérés van a képzés és a munkaerőpiaci igények között, sokkal több
humán területen végzett található, ellenben kevés a műszaki
végzettségű. Más régiókból és országokból van egyfajta beáramlás,
különösképpen Ukrajnából.

Foglalkoztatással kapcsolatos kezdeményezések:
Milyen törekvések
voltak az elmúlt 5
évben annak
érdekében, hogy
kezeljék a
foglalkoztatással
kapcsolatos
kihívásokat?

-

Fiatal munkanélküliek aktiválása Torunban
Vállalkozás: lehetőség a régió fejlesztésére
Helyi program a foglalkoztatás népszerűsítésére
Akadémiai üzleti inkubátorok
Fiatalok gyakorlata
Diákból munkavállaló
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Fiatal munkanélküliek aktiválása Torunban
Milena Jarzyna-Maliszewska
2016-2016 (2. változat)
A program gyakornoki lehetőséget nyújt fiataloknak partner cégeknél,
a projektben eddig 300 gyakornoki helyet ajánlottak fel.
A munkaügyi hivatal szerepe az volt, hogy a résztvevőknek megfelelő
pozíciót találjon. Emellett részt vettek a projektben a helyi cégek.
A fókusz a fiatalok aktiválása.
A fő célt sikerült megvalósítani, azonban bizonyos részcélok, mint
például nők meghatározott százalékénak részvétele nem valósult
meg.
A kezdeményezés sikeres volt.
Különböző aktivitási formákat ajánlottak fel a résztvevőknek, és
szorosan együtt működtek a helyi munkáltatókkal.
Csak regisztrált munkanélküliek vehettek részt a programban,
továbbá néhányan azért nem vettek részt a programban, mert az
ajánlata ennek a programnak nem volt elég jó, más programokéval
összehasonlítva.
Vállalkozás: lehetőség a régió fejlesztésére
Milena Jarzyna-Maliszewska
2012-2015
A projekt célja az, hogy megteremtse az egyéni vállalkozás feltételeit
120 regisztrált munkanélkülinek. A projekt során egy egyedi akcióterv
kialakítására volt lehetőség, számos képzésen lehett részt venni (jogi,
vállalkozói, uniós források alkalmazása), illetve egy vissza nem
térítendő támogatást kaptak a résztvevők.
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Kezdeményezés neve
Interjúalany
Működési idő
Rövid leírás

A projekt menedzsmentjét a vajdaság munkaügyi hivatala látta el,
amely szintén támogatást nyújtott a résztvevők számára.
Operatív feladatokat és jelöltek toborzását is a kerületi munkaügyi
hivatal végezte.
Az alapvető célkitűzés az volt, hogy ösztönözze a vállalkozói szellemet
és ezáltal csökkentse a munkanélküliséget. A résztvevők számára
fontos volt a vállalkozói tudás és kompetencia megszerzése.
A támogatást kapott munkanélkülieknek a támogatás folyósítását
követően 12 hónapig kellett fenntartaniuk a vállalkozást.
Sikerült minden célt megvalósítani. Ráadásul a programban
résztvevők profitáltak abból, hogy egymással jó kapcsolatokat
alakítottak ki.
A kezdeményezést sikeresen végrehajtották.
Átfogó, személyre szabott támogatás, anyagi támogatással együtt.
Felismerni annak a lehetőségét, hogy a munkanélküliek is lehetnek
sikeresek, ha a kezdetektől fogva kapnak kellő motivációt, illetve a
hálózat kiépítése is egy nagyon hasznos eszköz.

Nehézségek,
tanulságok

Helyi program a foglalkoztatás népszerűsítésére
Krzysztof Koman
2014-2020
A program megvalósítása során a helyi önkormányzat széleskörű
együttműködést alakít ki a helyi vállalkozásokkal és egyetemekkel. Az
együttműködés magába foglalta szakképzések és a szakmák
népszerűsítését.
A kezdeményezés az alábbi partnerekre terjed ki:
Fogyatékos személyeknek szóló állami alap: fogyatékkal élők
esetén.
Önkéntes munkaügyi szerv: fiatalok szakmai aktivitását elősegítő
ügyekben,
Vállalkozók szövetsége: a helyi munkaerőpiac gazdasági
fejlődéséhez kapcsolódó ügyekben, a vállalkozók szövetsége.
Civil szervezetek: Családtámogatás, társadalmi kirekesztés,
munkanélküliségA helyi oktatási intézmények kínálatának a helyi munkaerőpiaci
igényekhez való igazítása.
A közfoglalkoztatási intézmények hatékonyságának növelése.
A város fejlődésének elősegítése a vállalkozások fejlesztésén
keresztül.
A projekt megvalósítási jelenleg is zajlik.
A program javította a kommunikációt munkaügyi intézmények és a
munkáltatók között, ezáltal elősegítette a munkaerőpiaci helyzet
fejlődését.
A kezdeményezés egy átfogó támogatást nyújt a fiatal
munkanélküliek számára, és a vállalkozókat üzleti tevékenységre
ösztönzi.
A helyi vállalkozásokkal meglévő jó kapcsolat bizalmon és a
közös érdeken alapszik, ami építi a város hírnevét.
Vállalkozókkal történő párbeszéd, ami figyelembe veszi azok
szükségleteit.
Meetingek szervezése:havi szinten üzleti reggeli a város
képviselőinek és a vállalkozók képviselőinek részvételével.
A város imidzsének változása a munkáltatók szemszögéből, nyitottság
hangsúlyozása az együttműködés során.

Kezdeményezés neve
Interjúalany
Működési idő

Akadémiai üzleti inkubátorok
Krzysztof Koman
2011-jelenleg

Érintett felek.
szervezeti rendszer

Legfontosabb célok,
célkitűzések

Főbb eredmények

A kezdeményezés
értékelése az
interjúalanyok által
Siker tényezők

161

Rövid leírás
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A program a helyi üzleti inkubátorok hálózata segítségével nyújt
adminisztratív és jogi támogatást diákoknak, akik saját vállalkozást
akarnak alapítani. A tanulók számára előadásokat, workshopokat,
esettanulmány versenyeket szerveznek.
Torun városának hivatala irodahelyiségek felajánlásával és anyagi
hozzájárulással támogatja a programot.
A fókusz a vállalkozások támogatása a fiatalok körében és a
munkanélküliség csökkentése.
Akadémiai üzleti inkubátorok a város támogatásával, 250 ember
képzése.
A kezdeményezés sikeres volt, a projektek és üzleti esetek évről évre
fejlesztették a programot.
Folyamatos nő azoknak a diplomásoknak a száma, akik a diploma
megszerzését követően saját vállalkozást indítanak.
Együttműködés az egyetemekkel, akik szoros kapcsolatban állnak a
hallgatókkal, és az üzleti inkubátorokkal, amelyek a vállalkozások
fejlesztésére specializálódtak.
A kezdetekben a résztvevők által készített üzletei tervek nem voltak
megvalósíthatóak, de a program folytatásával a tervek fokozatosan
fejlődtek.
Még ha a projekt a kezdeti fázisban nem látszik ígéretesnek egy ötlet,
megérheti folytatni.
Fiatalok gyakorlata
Marta Olszewska
2014-2015
A projekt keretében 20 főt támogattak az érintett célcsoportból
(NEET), fiatalok, akik nem tanulnak vagy dolgoznak. A projekt célja
gyakorlati hely találása 25 évnél fiatalabbak részére.
A projekt része tanácsadás egy helyi munkáltatóval, aktív
munkakereséssel és kulcs kompetenciákkal foglalkozó workshopok,
elhelyezkedési tanácsadás, pszichológiai támogatás, célzott tréningek,
amelyek segítik bizonyos szakmák megszerzését (például grafikus,
CNC gépkezelő, értékesítő stb.). A projekt az Európai Unió
támogatásával valósult meg.
A projekt a kerületi munkaügyi hivatal közreműködésével került
megszervezésre, aki a résztvevők toborzásában vettek részt. A toruni
kereskedelmi kamara volt felelős a helyi munkáltatókkal történő
együttműködésért.
A cél az volt, hogy tartós munkalehetőséget találjanak a
résztvevőknek.
A célt nem minden esetben sikerült megvalósítani, mivel nem
mindenki számára sikerült állandó munkahelyet találni.
A kezdeményezés alapvetően sikeres volt, lehetőséget nyújtott a
fiatalok részére, hogy képet kaphassanak a munka világáról.
Szoros együttműködés mindkét oldallal, munkáltatókkal és
munkaügyi hivatallal, amely képviseli a munkanélkülieket.
Néhány résztvevő nem igazán vette komolyan a munkát, és emiatt a
munkáltatók elégedetlenek voltak. A kiválasztási folyamat lehetett
volna alaposabb.
Diákból munkavállaló
Marta Olszewska
2017
A kereskedelmi kamara által vezetett projekt célja az volt, hogy
gyakorlati és tréning lehetőséget nyújtson, azoknak a diákoknak, akik
még középiskolai tanulmányaikat folytatják, a munkanélküliség
elkerülésének lehetséges módozatairól.
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A gyakornoki helyek irányított finanszírozással, minden egyes
résztvevő számára mentori segítséggel valósult meg.
Kereskedelmi Kamara
Torun városi hivatal, Oktatási osztály: az iskolák ösztönzése
a projektben való részvételre
Munkáltatók egyesülete-a javasolt szakmákra fókuszálva
Különleges Gazdasági Zóna: kapcsolat a nagy befektetőkkel,
akik szintén felajánlottak gyakornoki helyeket
A munkanélküliség megelőzése a korai időszakban.
A projekt még nem fejeződött be, sok diák gyakornoki időszaka csak
nyáron kezdődik.
A projekt hatékonysága érezhető, sok diák jelentkezett, illetve sok
munkáltatót ajánlott fel állás lehetőséget, amelyek közül sokan
megkapták már a gyakornoki lehetőséget.
A piaci kínálati és keresleti oldaláról is elégedett felek.
A diákoknak nincs lehetőségük a tanév ideje alatt gyakornokként
dolgozni, ebből kifolyólag csak a nyári vagy a téli szünidő
valósíthatóak meg ezek, ami hátulütője ennek a projektnek.
A cégeknek nehézkes a munkaidőt az iskolaihoz igazítani.

Személyes benyomások, egyéb:
Siker tényezők a
munkaerőpiaci
problémák kezelésére
A munkaerőpiaci
érdekeltek
együttműködésének
kulcsa

Egyéb fontos információ

Partneri kapcsolatok létesítése a kulcsprojektek végrehajtására.
Mindkét oldal képviselője képviseltetve van: a kereslet és a kínálat.
Párbeszéddel történő elérés-kommunikáció a vállalkozásokkal és
munkavállalókkal egyaránt a felmerülő igényekről az egyetemek
bevonásával.
Konkrét projektek köré szervezett együttműködések, ami több
szimpla munkacsoportok létre hozásánál, hiszen minden egyes félnek
megvan a saját felelőssége. Egy általános együttműködés ezzel
szemben kevésbé hatékony, mivel konkrét célkitűzés nélkül alakulnak
az együttműködések a felek között.
Fontos, hogy a helyi önkormányzatok szolgáltatásokat nyújtsanak a
vállalkozásoknak.

Graz
Munkaerőpiaci problémák, kihívások a városban:
Munkáltatók részére

-

-

Munkavállalók
részére

-

A grazi munkaerőpiac nem tudja tartani a lépést a népesség
növekedésével
Strukturális változás: egyre nehezebben megvalósítható,
hogy egyensúlyban legyen a munkaerőkereslet és kínálat, és
az oktatás és a szakképzettség. A leginkább érintett területek
a feldolgozóipar, fémipar, az Információ és kommunikáció
technológia, a kutatás és az informatika (növekvő
automatizálás miatt egyre nagyobb követelmény az
elengedhetetlen képzettségi szintek).
Van egy érezhető, bizonyos fokú elszívóhatás München és
Bécs irányából a magasan képzett, diplomás munkaerő iránt.
Graz mérete nem elég nagy, hogy valódi agglomerációs
térséggé váljon (így a munkaerő-piaci politika egyre inkább
hatástalan)
Fokozódó versenyhelyzet alakul ki az olcsóbb szlovén
cégekkel szemben, például az építőipar területén.
Az alacsonyan képzett munkaerőt foglalkoztató szektorban
emelkedik a hosszútávú munkanélküliség, továbbá érezhető
egy erőteljes kiszorító hatás ezen a területen az olcsóbb
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országokból érkező, alacsonyabb munkabérért alkalmazható
diákok és munkások miatt, leginkább a vendéglátásban.
Egyre nagyobb szakadék a bérszínvonal vonatkozásában a jól
fizető munkahelyek (például a közszféra és a sikeres
vállalatok, mint például az Andritz vagy Siemens) és alacsony
bért fizető vállalatok között.
Az ingázók száma emelkedik (1 óra ingázás normálisnak
tekinthető)

-

-

Foglalkoztatással kapcsolatos kezdeményezések:
Milyen törekvések
voltak az elmúlt 5
évben annak
érdekében, hogy
kezeljék a
foglalkoztatással
kapcsolatos
kihívásokat?

-

Regionális Stájer Autóipari Elhelyezési Alapítvány
AQUA
Pension Transfair
Talent Center
A menekültek integrálásának elősegítése

Kezdeményezések:
Kezdeményezés neve Regionális Stájer Autóipari Elhelyezési Alapítány
Interjúalany
Karl Snieder
Működési idő
2016
Rövid leírás
A becslések szerint az autóipar Stájerországban számos új
munkahelyet teremt a következő években. Az Inplacement Alapítvány
célja, hogy a jelenleg fennálló képzettségi szakadékot a munkaerő
képzettségének finanszírozásával, tréningekkel és egyéb szakképzési
programokkal csökkentse, megszüntesse.
Érintett felek,
Az alapítvány az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (AMS) és a
szervezeti rendszer
Stájerország regionális kormányzat által finanszírozott.
További partnerek: Kereskedelmi Kamara, Munkaügyi Kamara
Legfontosabb célok,
A stájerországi autóiparban fennálló igények és a jelenleg elérhető
célkitűzések
piaci képességek közötti távolságot csökkentése
Főbb eredmények
Hasonló projektek tapasztalataiból indulnak ki, így 80%-a a
programban résztvevőknek talál munkát
A kezdeményezés
Értékeltek már korábban hasonló kezdeményezéseket
értékelése az
interjúalanyok által
Siker tényezők
Az alapítványok komoly fegyvere a munkaerőpiaci politika, amely
segítségével személyre szabott intézkedések valósíthatóak meg.
Nehézségek,
n.a.
tanulságok
Kezdeményezés neve AQUA
Interjúalanyok
Viktor Larissegger, Hermann Gössinger
Működési idő
n.a.
Rövid leírás
A program célja cégek támogatása, hogy megtalálják és tovább
képezzék az új munkaerőt 24 hónapon keresztül.
A programban eltöltött idő egy harmadát elméleti képzéssel, míg a
fenn maradó kétharmadát gyakorlati képzéssel kell kitölteni.
Érintett felek
Ez a program a Állami Foglalkoztatási Szolgálat (AMS) és a
Szervezeti rendszer
stájerországi kormány által kerül finanszírozásra és végrehajtásra.
A társszervezet feladata, hogy minősítési terveket dolgozzon ki a
célcsoport számára és lépésenként végigvigye őket a programon.
Főbb célok
Munkanélküliek (vissza)integrálása a munkaerőpiacra megfelelő
képzéssel az üres álláshelyek betöltésére
Főbb eredmények
Célirányos program a fennálló üresedések betöltésére
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-

A kezdeményezés
értékelése az
interjúalanyok által
Siker tényezők
Nehézségek,
tanulságok

Azért sikeres, mert a program nélkül a munkanélküliek nem
lennének alkalmasak az üres pozíciók betöltésére
A foglalkoztatási szolgálat meg van elégedve a programmal. Nem
egyértelmű, hogy volt-e hivatalos értékelés.
Ez a program a vállalatok valós munkaerőpiaci elvárásain alapszik.
-n.a.

Kezdeményezés neve Pension Transfair
Interjúalanyok
Karl Snieder, Hermann Gössinger
Működési idő
2017
Rövid leírás
Az új program az idősödő munkanélküliek számára jelenthet megoldást
(36 hónapos időkorláttal, a nyugdíjazás eléréséig).
A program a munkahelyek számára ad anyagi támogatást (12.500
euró éves szinten, az átlagos munkanélküli támogatás összege 17.500
euró lenne)
Érintett felek,
A programot az osztrák kormány és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
szervezeti rendszer
(AMS) finanszírozza, két helyi ügynökség felel a program helyi
megvalósításáért
Főbb célok
A program célja, hogy hozzájáruljon az idősebb munkanélküliek
munkaerő-piaci integrációjához és költségek takarítson meg (ez a
program olcsóbb, mint fizetni a munkanélküli ellátásokat és az ehhez
kapcsolódó egészségügyi költségeket).
Főbb eredmények
A program csak most indult
A kezdeményezés
A program határozott idejű, 3 év múlva kerül sor az értékelésre.
értékelése az
interjúalanyok által
Siker tényezők
A program tervezésekor korábbi más programok tapasztalatát is
figyelembe vették, ezért jobban tudták kezelni, hogy ki alkalmas a
programra.
Nehézségek,
-n.a.
tanulságok
Kezdeményezés neve Talent Center
Interjúalanyok
Viktor Larissegger
Működési idő
2016 óta
Rövid leírás
A Kereskedelmi Kamara Tehetség Központjának célja, hogy segítse a
diákokat abban, hogy megtalálják, hogy milyen területhez van
érzékük, mi az ami érdekli őket és ennek megfelelően javasol egy
megfelelő továbbtanulási, karrier irányt.
A módszer egy négy órás teszt megírása, ami ingyenes az iskolák
számára (a célcsoport:13-15 évesek).
Érintett felek,
A Tehetség Központ a Kereskedelmi Kamara által finanszírozott
szervezeti rendszer
szervezet.
Főbb célok
A cél, hogy segítsen középtávon növelni a tehetségek és a
munkáltatók egymásra találását
Főbb eredmények
A program most indult, de nagy az érdeklődés, a központ 36
tesztírásra alkalmas helyszínnel rendelkezik, ami 2017 végéig be van
telve.
A kezdeményezés
Még nincs, csak a tavalyi évben indult
értékelése az
interjúalanyok által
Siker tényezők
A Kereskedelmi Kamara bízik a munkaerőpiaci
kezdeményezések együttműködésben, de ragaszkodik ahhoz,
hogy minden egyes partnernek maguknak kell
kezdeményezniük a saját területükön (Ha mindig arra vársz,
hogy mindenki a fedélzeten legyen, akkor még a végén lehet,
hogy nem csináltál semmit)
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A Tehetség Központ építése Graz városának és a stájer
kormány támogatásának köszönhetően valósult meg, és
továbbá segítik a központ előrelépést is.
-A Tehetség Központ tesztje a Grazi Egyetemmel közösen lett
kialakítva.

-

Nehézségek
tanulságok

- n.a.

Kezdeményezés neve

Integration support for refugees - A menekültek
integrálásának elősegítése
Hermann Gössinger
2015 óta
A program nyilvántartja a menekülteket szakképzettség és nyelvtudás
szerint (még a jogerős bevándorlási döntés előtt) és különböző
integrációs képzéseket nyújt (például: német nyelvtanfolyam és
kurzust, amely által megtanulják prezentálni az osztrák értékeket)A pozitív menekültügyi elbírálást követően, a foglalkoztatási szolgálat 4
hónapon keresztül támogatja a nem bérjellegű kiadásokat, akár 50%
erejéig
A program kiemelt fókusza a női menekültek támogatása.
Ezt a programot az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (AMS)
finanszírozza. Közreműködő partner Graz városa, amely támogatja civil
szervezeteket abban, hogy integrációs tanfolyamokat és egyéb
tevékenységeket folytassanak az integráció érdekében.
Átfogó kép a menekültek képzettségi szintjéről és a menekültek
integrálása a helyi munkaerőpiacra
Ez a program rendkívül időigényes, a folyamat hatását lassíthatja az
elhúzódó menekültügyi ügyintézés
Még nincs.

Interjúalanyok
Működési idő
Rövid leírás

Érintett felek,
szervezeti rendszer
Főbb célok
Főbb eredmények
A kezdeményezés
értékelése az
interjúalanyok által
Siker tényezők

Nehézségek,
tanulságok

Annak ellenére, hogy jelenleg nem mérhető a program sikeressége, a
foglalkoztatási szolgálat álláspontja szerint, nagyon fontos, hogy a
jövőre való tekintettel felmérjék a menekültek szaktudását és
képességeit.
-

Személyes benyomások, egyéb
Siker tényezők a
munkaerőpiaci
problémák kezelésére

A munkaerőpiaci
érdekeltek
együttműködésének
kulcsa

-

Egyre jelentősebbé válik az oktatásba és szakképzett
munkaerőbe történő invesztálás (képesség fejlesztés)
Mivel Graz önmagában közepes város ahhoz, hogy egy
agglomerációs régióvá váljon, ezért a jövőben
felértékelődhetnek a régiók közötti együttműködések
Lehet, hogy nagyobb szükség lenne támogatni az alacsony
képzettségű munkahelyeket, és befektetni más területekre is
annak érdekében, hogy megakadályozzák a magas
egészségügyi költségek okozta hosszú távú
munkanélküliséget (minél jobban közelítenek ezek az
intézkedések valós munkakörülményekhez, annál nagyobb az
esélye munkát találni a program végét követően)
Ugyanakkor fontos, hogy a munkanélküliség félelmét és
problémát kezelni kell (a programoknak hatékonyaknak kell
lenniük)
A közszféra és versenyszféra közötti sikeres együttműködésnek van
egy eredményes múltja, ami lehetővé teszi komoly célok kitűzését.
Minden megkérdezett úgy vélekedett, hogy Stájerországban mindig
megfelelő együttműködés volt különböző partnerek között. Mindenki
egyet ért abban, hogy a munkaerőpiaci politika a különböző
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nézőpontok és megközelítések egyfajta mixét igényli ahhoz, hogy
sikeresen lehessen.
Az is említésre került, hogy a foglalkoztatási szolgálat szervezeti
struktúrája (amelyben minden egyes helyi ügynökségnek erős
autonómiája van) megfelelően működik, minden egyes szervezeti
szinten (nemzeti, régiós, helyi) található felügyelőbizottság, amelyben
a megfelelő partner szervek képviselettel rendelkeznek.
Egyéb fontos információ
- Karl Snieder véleménye szerint a munkaerőpiac strukturális
problémái csak egy országos szintű munkaidő csökkentéssel
orvosolható.
- Hermann Gössinger kihangsúlyozta, a stájer munkaerőpiacon
számos a másodlagos (hamarosan a harmadlagos)
munkaerőpiacot célzó kezdeményezés van, melyek több
eszközt és intézkedést foglalnak magukba. Az intézkedések az
AMS vagy a régió által kerülnek finanszírozásra. Ez e
megközelítés sikeresnek látszik, a munkaerőpiaci integrációs
kvóták a célcsoportok tekintetében 40%-60% között vannak.

Salzburg
Munkaerőpiaci problémák, kihívások a városban:
Munkáltatók részére

Munkavállalók részére

Folyamatos és jelentős változások a városban és a régióban, melyek
kihívások elé állítják a munkaerő piacot:
- A képzett munkaerő hiánya, a munkaerőkereslet igénye nincs
kielégítve
- A magasan képzettséget igénylő területeken (például
innováció, informatika stb) növekvő kereslet, amely az Ipar
4.0 irányába történő változások miatt növekszik
- Piaci rés az alacsonyabb fizetésű és nehéz
munkakörülményeket igénylő szakmák területén (pl. szakács)
- - A magas bérleti díjak és az eléggé szűkös ipari
ingatlantelkek nehezítik a beruházásokat. Emiatt a
beruházások a környező, olcsóbb, területeken valósulnak
meg, ami erőteljes negatív hatást gyakorol a város közúti
forgalmára.
A hosszú távú munkanélküliség emelkedése, az alacsonyabb
képzettséget igénylő szektorokban – turizmus és vendéglátás
-, magas munkaerő piaci kínálat jelentkezik külföldről (például
Magyarország és Szlovákia), ami komoly nyomást helyez a
munkaerő piacra
Stagnáló munkabérek (például az alacsonyan képzett
munkaerőt igénylő szektorokban, mint a turizmus vagy
vendéglátás)
Magas megélhetési költségek és albérleti árak Salzburgban
A mobilitás növekvő nyomása: egyre több embernek kell
kiköltöznie a városból és ingáznia a munkahelyére, ami
közlekedési problémákat okoz
A turizmusban és a vendéglátásban a munkakörülmények
gyakran komoly kihívást jelentenek
A fiatalok munkanélkülisége és az iskola-munka átmenet
miatti problémák az elmúlt évek foglalkoztatáspolitikai
fókuszába kerültek: egy új, kötelező oktatási, tréning
jogszabály lép életbe 2017 nyarától, amely során minden 18
év alattinak kötelező egy másik intézményben szakmai
programon részt vennie a tankötelezettségen felül.
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Foglalkoztatással kapcsolatos kezdeményezések:
Milyen törekvések
voltak az elmúlt 5
évben annak
érdekében, hogy
kezeljék a
foglalkoztatással
kapcsolatos
kihívásokat?

Salzburgban a legsikeresebb munkaerőpiaci programok már több,
mint 5 éve működnek, mint például:
Iskolából munkába
50plus
Bildungsscheck – Képzési támogatás
Regionális Foglalkoztatási Alap
Helyi foglalkoztatási stratégia a menekültek integrálására

Kezdeményezések:
Kezdeményezés neve
Interjúalany
Működési idő
Rövid leírás

Iskolából munkába
Christian Salletmaier, Siegfried Steinlechner, Peter Kopp
2015 óta
A program az iskola és munka közötti átmenetre fókuszál.Különböző
intézkedéseket tartalmaz:
Oktatási támogatás a szakiskolákban
Anyagi támogatás szakma megszerzéséhez (akár 100%)
Támogatás és ösztöndíjak a lemorzsolódás elkerülése végett
Partner szervezetek:
Szövetség a Foglalkoztatásért Salzburg (dt. "Salzburger Allianz für
Beschäftigung"), Szövetségi állami kormány-Salzburg, Kereskedelmi
Kamara, Munkaügyi Kamara, Osztrák Szakszervezeti, Osztrák Ipari
Szövetség, Állami Foglalkoztatási Szolgálat-Ausztria (AMS),
Agrárkamara, Mezőgazdasági Munkavállalók Kamarája, Társulás a
helyi önkormányzatok és a városok között-Salzburg, Regionális
oktatási hatóság-Salzburg, Szövetségi Minisztérium munkaerő, a
szociális ügyi és a fogyasztóvédelemi szolgáltató egysége (dt.
Sozialministeriumservice).
Felépítés:
Kiterjedt szövetség, amely felosztja a munkát öt kisebb almunkacsoportokra; szövetség célja, hogy szükség esetén megtalálja
az összhangot a különböző szereplők és források között
A fiatalok képzettségi szintjének növelése

Érintett felek,
szervezeti rendszer

Legfontosabb célok,
célkitűzések
Főbb eredmények
A kezdeményezés
értékelése az
interjúalanyok által
Siker tényezők

Nehézsége,
tanulságok
Kezdeményezés neve
Interjúalany
Működési idő
Rövid leírás

Jól funkcionál, azonban túl kevés idő telt el ahhoz, hogy meg lehessen
határozni a középtávú hatásait
Még nem értékelt
-

Közös a tulajdon és felelősség, a szövetségen keresztül
Minden partner saját maguk határozza meg a konkrét
intézkedéseket – ezeknek ki kell egészíteniük egymást,
azonban nincs elég erőforrás a párhuzamos programok
megvalósítására

-

50plus
Siegfried Steinlechner, Peter Kopp
2014 óta (ebben a felállásban)
Határozott idejű állásajánlatok az 50 év felettiek részére, akik
hosszabb ideje munkanélküliek
Bértámogatás
Jövedelem kiegészítés
Közösségi és társadalmi-gazdasági foglalkoztatási projektek
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Érintett felek,
szervezeti rendszer
Legfontosabb célok,
célkitűzések

Főbb eredmények
A kezdeményezés
értékelése az
interjúalanyok által
Siker tényezők
Nehézsége,
tanulságok

A program az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (AMS) finanszírozása
keretében valósult meg.
The goal is to keep people (≥50) in employment or support
them in finding a new job
A cél az, hogy az 50 és e fölött lévő embereket a munka
világában tartsa a program vagy segítsen nekik új munkát
találni
A programnak erős felszívó ereje van
n.a.

-

Kezdeményezés neve
Interjúalany
Működési idő
Rövid leírás

Érintett felek,
szervezeti rendszer
Legfontosabb célok,
célkitűzések
Főbb eredmények
A kezdeményezés
értékelése az
interjúalanyok által
Siker tényezők
Nehézségek,
tanulságok

Kezdeményezés neve
Interjúalany
Működési idő
Rövid leírás

A programban való részvétel életkorhoz kötött.
Növekvő elégedetlenséget okoz, hogy olyanok is igénybe
vették a programot, akik képesek lennének maguknak
munkát találni, pénzügyi segítség nélkül.
A jövőben az lenne a cél, hogy konkrét problémához kössék a
programot, nem pedig egy széles és átláthatatlan a
csoporthoz.

Bildungsscheck - Képzési támogatás
Christian Salletmaier
15 éve működik
Pénzügyi támogatás a foglalkozási növeléséért.
Tréningek, amelyek elérhetőek mindenki számára
Salzburgban, kivéve aki diplomával rendelkezik.
2017-ben a fókusz az egészségügy területe (kórházak, ápolási
intézmények)
A program az oktatási költségek 50 százalékát állja (900 euró
/ 4 év), illetve azoknak akik eddig csak kötelező oktatásban
vettek részt, ez a támogatás 65% (1300 euró / 4 év)
utófinanszírozásban.
A programot a salzburgi önkormányzat finanszírozza
A munkaügyi kamara is érintett a programban
Fókuszában a foglalkozás növelése és széles körű
szakképzések indítása áll.
Nagyon népszerű a program, éves szinten kb. 6000
résztvevővel
A költségvetés minden év novemberében általában kimerült.
2015-ben volt az utolsó értékelés:
A programban résztvevők megerősítettek, a program nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy állást találjanak és továbbfejlesszék a
karrierjüket
A program célja könnyen elérhető minden egyes évben
Az oktatási intézmények kiválasztása során fontos tartani a magas
színvonalat (minősített intézmények), máskülönben a program
számára okoz nehézséget a gyengébb képesítések miatti minőségi és
hatékonysági romlás.

Helyi foglalkoztatási stratégia a menekültek integrálására
Christian Salletmaier
2015 óta
Adatbázis, ami tartalmazza az összes Salzburgban élő
menekült szakképzettségi és nyelvi ismereteit. kb. 3,500 –
4,500 ember
Már a hivatalos bevándorlásügyi döntés előtt német
nyelvtanfolyamot ajánlanak fel azzal a céllal, hogy a hivatalos
döntést követően a lehető leghamarabb munkába tudjanak
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Érintett felek,
szervezeti rendszer

állni olyan területeken, ahol munkaerőhiány (turizmus,
vendéglátás)A program főképp a salzburgi regionális kormány
finanszírozásával valósul meg. Közreműködő partner az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat (AMS)
Széleskörű politikai támogatás áll mellette
A munkaerőpiaci rések, munkaerőhiány betöltése.

-

Legfontosabb célok,
célkitűzések
Főbb eredmények

A kezdeményezés
értékelése az
interjúalanyok által
Siker tényezők

-

Ez még nem világos, időbe telik mielőtt megkapják a hivatalos
döntést
Eddig az összes érintett fél elégedett és jól informáltnak érzi
magát.
Még nem került értékelésre.
Az ilyen jellegű kezdeményezéseknél elengedhetetlen a kiterjedt
politikai támogatás a gyors és hatékony végrehajtás érdekében.

Nehézségek,
tanulságok
Kezdeményezés neve
Interjúalany
Működési idő
Rövid leírás

Érintett felek,
szervezeti rendszer
Legfontosabb célok,
célkitűzések
Főbb eredmények
A kezdeményezés
értékelése az
interjúalanyok által
Siker tényezők
Nehézségek,
tanulságok

Regionális Foglalkoztatási Alap
Christian Salletmaier; Peter Kopp
1993 óta
- 30 vagy több főt foglalkoztató cégeknek nyújt segítséget,
annak érdekében, hogy elkerüljék a tömeges elbocsátást vagy
az esetleges bezárást. Támogatja a munkavállalókat abban,
hogy könnyebb legyen az átmenet a következő munkahelyig
(feladat keresése, kezdeti támogatás).
- - Segítség a cégek számára, akik nem találnak megfelelő
munkaerőt: konkrét szakképzési intézkedések.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (AMS) kezdeményezésére, a
salzburgi regionális kormány támogatásával, a Munkaügyi Kamara, a
Kereskedelmi Kamara és Salzburg városa

-

Hatékony és célzott intézkedések
A résztvevők 80%-át egy cégtől helyezték át, míg 50%-ot egy
munkaerőhiánnyal küzdő céghez helyeztek

Igen
Az általános programokhoz képest ezek a programok hatékonyabbak

Személyes benyomások, egyéb:
Siker tényezők a
munkaerőpiaci
problémák kezelésére

-

Az oktatásba és szakképzettség növelésbe kell fektetni,
elkerülvén az iskola elhagyását és a szakmai lemorzsolódást,
aminek komoly negatív következményei lehetnek.
Idő és erőforrás igényes megérteni a munkanélküliség
helyzetét (vannak strukturális vagy személyes okai, például
iskolázottság, egészségi állapot, ezek kombinációja)
Minden egyes válasz más és más támogatási formát igényel
Nincs haszna annak, hogy olyan emberek kerüljenek a
rendszerbe, akik egészségügyi vagy mentális állapotukból
kifolyólag, nem tudnak néhány hónapnál tovább bent maradni

170

A munkaerőpiaci
érdekeltek
együttműködésének
kulcsa
Egyéb fontos információ

-

Mindenki egyet ért abban, hogy nincs alternatív megoldás,
csak egy kiterjedt szövetség, különben forráshiány miatt a
programok nem valósulhatnának meg.
Minden egyes résztvevőnek a saját erősségeire kell
összpontosítania, így ezek kiegészítik egymást.
Mr. Steinlechner:
Az elmúlt évtizedben csökkent a hagyományos munkaerőpiaci
intézkedések hatása, aminek oka a strukturális kihívások és a
növekvő tartós munkanélküliség.
Az osztrák városok közvetlenül nem felelősek a munkaerőpiaci
politikáért, de hatékonyan cselekedhetnek a helyi gazdaság
fejlődése érdekében.
Peter Kopp:
Salzburg városának helyi gazdasági szolgáltatása jelentősen
támogatja a strukturális változásokat. (leginkább a
tudásalapút).
A megfelelő kezdeményezések támogatásával Salzburgra,
mint üzleti helyszínre lehet irányítani a figyelmet.
Tudás Városa (hálózatépítés támogatása, figyelem felhívása)
A Tudomány Városa (olcsó telkek a tudásalapú
vállalkozásoknak, és a Paracelsus Orvosi Egyetem
támogatása)
Egyéb kezdeményezések: beruházási támogatások, start-upok
támogatása, kkv-k támogatása

Utrecht
Munkaerőpiaci problémák, kihívások a városban:
Munkáltatók részére

-

-

Munkavállalók részére

-

Önkormányzatoknak

-

2015 óta a munkanélküliek munkaerőpiaci integrációjára
fordítható költségvetés 75%-kal csökkent. Ez értelemszerűen
kevesebb támogatott munkahelyet jelent, vagyis kevesebb
ösztönzőt hogy a munkáltatók a hátrányos helyzetben lévő
munkavállalók célcsoportjából alkalmazzanak új embereket.
Egyre nehezebbé válik megfelelő embereket találni a még
betöltetlen munkapozíciókra. Ez főleg a műszaki szektorban
mutatkozik meg, mint például a fémmegmunkálás, IT vagy
technológia.
Az önkormányzati szinten történő költségvetés
csökkentésének következtében, a munkanélküli emberek még
kevesebb segítséget kapnak
A fiatalabb generáció esetében mutatkozik meg a legtöbb
munkanélküliséghez kapcsolódó probléma
A legnagyobb kihívást a megfelelő oktatás és szakismeret
elsajátítása jelenti a munkanélküliek számára. Továbbá, egy
szakadék mutatkozik meg a munkáltatók elvárásai és a
munkakeresők szakismerete között.
A gazdaság újraélénkülésének következtében a megfelelő
potenciállal rendelkező emberek könnyen találtak munkát.
Azon munkanélküli emberek, akikkel az önkormányzatok külön
foglalkoznak, általában a komplikált kategóriához sorolhatók.
Rengeteg problémájuk van (fizikai, pszichológiai, pénzügyi,
családi problémák stb.)

Foglalkoztatással kapcsolatos kezdeményezések:
Milyen törekvések voltak az
elmúlt 5 évben annak
érdekében, hogy kezeljék a

1. Szociális problémák megoldására létrejött vállalkozásokkal
való együttműködésbe való befektetés
2. Buzinezzclub társadalmi kötvény
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foglalkozatással kapcsolatos
kihívásokat?
Kezdeményezések:
Kezdeményezés neve
Interjúalany
Működési idő
Rövid leírás

Érintett felek,
szervezeti rendszer

Legfontosabb célok,
célkitűzések

Főbb eredmények

Szociális problémák megoldására létrejött vállalkozásokkal
való együttműködésbe való befektetés
Loran Kuijpers
2014-2018
Utrecht önkormányzata arra törekszik, hogy segítsen a
munkanélküliek munkakeresésében. Főleg a hátrányos
helyzetben lévő munkakeresőknek, akik el vannak szigetelve a
munkaerőpiactól, rossz egészségükből, nem megfelelő
képzettségükből vagy limitált munkaképességükből fakadóan.
Az önkormányzat álláspontja szerint, e csoportok előnyösebb
helyzetbe kerülnének, ha a szociális problémák megoldására
létrejött vállalkozások alkalmaznák őket, a hagyományos
vállalkozások helyett. Ennek oka, hogy e szociális
vállalkozások nagyobb figyelmet fordítanak e munkavállalók
környezetére és egyéni igényeire ezzel is elősegítve a
munkavállalók jólétét. Ezen szociális problémák megoldására
létrejött vállalkozások jobban értik milyen a hátrányosabb
helyzetben lévő célcsoportot alkalmazni és pozitív és innovatív
hatással lenni a munkanélküliségre Utrecht városában.
Ennek következtémben Utrecht önkormányzata a szociális
problémák megoldására létrejött vállalkozásokkal való
együttműködésbe való befektetésbe kezdett. Először is az
önkormányzat felmérte az eddig üzemelő szociális
vállalkozások piacát, majd egy párbeszédre hívta e
vállalkozásokat, hogy megosszák tapasztalataikat. Körülbelül
120 szociális vállalkozás vett rész 1 vagy 2 beszélgetésben és
osztotta meg gondolatait annak érdekében, hogy
visszavezessék a nehéz helyzetben levő munkavállalók
célcsoportját a munkaerőpiacra.
Politikusok Utrecht önkormányzatából (politikai támogatás és
finanszírozás miatt)
Önkormányzati politikai döntéshozók
Szociális problémák megoldására létrejött vállalkozások (120)
Kapcsolódó kormányzati szervezetek és ügynökségek, mint
például a ‘Stadstuinen’ (Egy ügynökség, amely embereket
alkalmaz kertészeti tevékenységek ellátására)
Innovatív megoldások végrehajtása és együttműködés
létrehozása a szociális problémák megoldására létrejött
vállalkozásokkal a nehéz helyzetben lévő célcsoportok
munkanélküliségéhez köthető szociális problémák kapcsán.
Utrecht a szociális problémák megoldására létrejött
vállalkozások központjává való alakítása és a város
élhetőségének javítása.
Számos szociális vállalkozás lehetséges megoldással és
kezdeményezéssel állt elő például a „Colour kitchen” és az „Idid Slow Fashion” megmozdulás
A Colour kitchen egy kezdeményezés, mely célja hogy segítse
a nehéz helyzetben lévő fiatal munkanélkülieket, hogy
megfelelő oktatást, képzést és motivációt nyerjenek annak
érdekében, hogy újra munkába álljanak a szolgáltató iparban.
(Főleg éttermekben és a vendéglátásban.)
Az úgynevezett I-did Slow Fashion mozgalom, segíti az
embereket, akik anyagi problémákkal küzdöttek, hogy újra
megtalálják helyüket a társadalomban. Olyan többek között
körkörös gazdasági tevékenységekkel, mint például a
lehasznált öreg farmereket vagy öreg IKEA termékeket új
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Siker tényezők

termékekké, például táskákká alakítanak. Ez egyszerre
gazdasági folyamatokat gerjeszt és környezettudatos
tevékenység.
A projekt még nem fejeződött be, de az eddigi benyomások
alapján a szociális problémák megoldására létrejött
vállalkozásokkal való együttműködésbe való befektetésre
irányuló kezdeményezés új mozgalmakat és pozitív
véleményeket váltott ki. Valamint a kezdeményezés
egyértelműen segíti a munkanélküli embereket.
Ugyanakkor nehéz nagy változást és hatást elérni, mivel a
legtöbb szociális vállalkozás kisméretű. Ennek következtében
az önkormányzat tervei között szerepel, hogy nagyobb
szociális vállalkozásokkal működjön együtt a jövőben.
A probléma pontos megfogalmazása nélküli párbeszéd
kezdeményezése a szociális vállalkozásokkal innovatív
megoldásokra ösztönöz.
A kezdeményezés elősegítette, hogy a kormány jobb piaci
szemlélettel gondolkozzon. Továbbá segítette a piacon
szereplő vállalkozásokat, hogy megértség a kormány helyzetét
és gondolkodásmódját.
A privát és közösségi szektor közötti együttműködés új
ötleteket generál.
Tisztázza a szabályokat és a folyamatokat a szociális
vállalkozások esetén. Például betekintés nyert a kormány az
éves jelentések alakulásába a szociális vállalkozások
felelősségébe.
Fontos tanulság, hogy óvatosnak kell lenni, a munkaerő
elhelyezésével. Mivel van, hogy valaki elveszítheti a
munkahelyét az elhelyezés következtében.
A legtöbb szociális vállalkozás kisméretű és Utrechtnek
nagyobb méretű vállalkozásokra lesz szüksége a jövőben,
hogy nagyobb hatást érhessen el.

Buzinezzclub társadalmi kötvény
Ruben Koekoek
2016-2022
Az utrechti Social Impact Bond Buzinezzclub célja az, hogy
segítse a munkanélküli fiatalokat oktatással, munkával vagy
egyéni vállalkozóvá válással.
A kezdeményezés már bizonyította hatékonyságát
Rotterdamban, és hasonló úton indult el Utrechtben is
Település
Társadalmi vállalkozások
Civil szervezetek
Befektető (Bank)
380 és 540 fő közé tehető azon fiatalok száma, akik munkát
kaptak, oktatásban részesültek vagy egyéni vállalkozókká
váltak
A település 2,1 millió eurót fektetett be
A rotterdami eredmények pozitívnak bizonyultak, a program
által megtakarított összeg elérte az 1,2 millió eurót
Bár a kezdeményezés még korai szakaszban van, az első
számok hasonlóan pozitív irányba mutatnak.

-

Minőségi és mennyiségi egyezség az eredmények
vonatkozásában és az érintettek együttes álláspontja ezekben.
Az egyetem is részt vett az eredmények értékelésében
Egyetértés a módszerekben, a projekt eredményei
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A sok pozitív tapasztalat és siker miatt vonzó lehet ezt a
programot választani, annak ellenére, hogy ez a lehetőség
nem kínál megoldásra minden egyes élethelyzetre.
Betekintést nyújt a aktuális problémáiba, és ezeknek a
problémáknak a megértetése a célcsoporttal az első kritikus
lépés megtételét jelentik.

Személyes benyomások, egyéb:

Siker tényezők a
munkaerőpiaci
problémák kezelésére

-

-

-

-

A munkaerőpiaci
érdekeltek
együttműködésének
kulcsa

-

Egyéb fontos információ

-

Átláthatóság az érintett felek között a célok, az eljárások és
felelősség kapcsán, még az együttműködés megkezdése előtt.
A politikai támogatás elengedhetetlen, az interjúalanyok
kiemelik, hogy anélkül teljesen más lenne a támogatás
helyzete.
Nagyobb gazdasági fejlődés érdekében figyelembe kell venni,
hogy a válságot követően a számok azt mutatják, hogy többen
szeretnének érvényesülni a munkaerőpiacon, új munkát
kiállni.
Ez azonban negatív hatással lehet az SIB mennyiségi céljaira,
kevesebb ember kaphat lehetőséget a programban való
részvételre.
Egyértelmű indikátorok és módszerek fontossága
Munkanélküliek részére személyre szabott tanácsadás a
szükséges képességek fejlesztése érdekében – tehetség és a
lehetőségek alapján – a munka keresése és megtartása
érdekében és ezáltal a fennálló egészségügyi, családi,
pénzügyi problémák megoldása. Ez egy másfajta
gondolkodásmódot, szakmai tudást fejlesztő trénereket
igényel. A fejlesztés bizalomra épül, proaktív és motivációs
kommunikációra, a képességek felmérése és személyre
szabása nyújt megoldást az ügyfelek helyzetére.
A munkáltatóknak szükséges egy fenntartható kapcsolat
építése és fejlesztése annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci
igények és a munkanélküliek csoportja közötti távolság
csökkenjen.
Kezdeti támogatás nyújtása annak érdekében, hogy a
foglalkoztatás tartós legyen.
Fontos a célcsoport bevonása a projekt megkezdése előtt.
Az önkormányzat szerepe az érdekeltek koordinálása és a
folyamatok hatékonyabbá tétele, a résztvevők összefogása
(munkáltatók, oktatási intézmények, egészségügyi és szociális
intézmények), ahelyett, hogy a megoldások létrehozója
legyen.
Merj cselekedni, ha szükséges.
Ha a próba projekt nem sikeres, abba kell hagyni.
Hollandiában ez gyakori, hogy nem merünk cselekedni.

Melléklet: A területrendezési tervekkel való összefüggések
vizsgálata
Országos területrendezési terv
Az Országos Területrendezési Törvényről szóló 2003. évi XXVI. törvény szövege több helyen is külön említi
Debrecent. Egyrészt a közlekedéssel kapcsolatban felsorolja a városból kiinduló, azon áthaladó főközlekedési
utakat és az országos törzshálózatba tartozó vasútvonalakat (Budapest – Debrecen – Záhony, Debrecen –
Füzesabony, Debrecen – Nyírábrány), az országos kerékpárút törzshálózat városon áthaladó elemeit (Kelet-
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Magyarországi kerékpárút, Dél-alföldi határmente kerékpárút, Hajdúvárosok-Szabolcs kerékpárút), valamint az
országos jelentőségű polgári repülőterek között említi a Debreceni repülőteret. A fenti vonalas infrastruktúraelemek közül kiemelkedő jelentőségű, hogy a törvényben az M35-ös gyorsforgalmi út, mint Görbeháza – Debrecen
– Berettyóújfalu térsége (M4), a TEN-T hálózat része kerül megemlítésre. Másrészt az Atomerőművek és egyéb
erőművek mellékletben a felsorolt objektumok között szerepel a Debreceni Erőmű is, valamint a villamosenergiaátvitel hálózat távvezeték elemei között szerepelnek a városból induló vezetékek (Debrecen – Albertirsa országhatár, Baktalórántháza térségébe tervezett erőmű – Debrecen, Debrecen – Békéscsaba, Debrecen –
Szolnok, Debrecen – országhatár (Románia), Nyíregyháza – Debrecen, Sajószöged – Debrecen).
A jogszabály térképi mellékletei is több helyen tartalmaznak a város szempontjából fontos megállapításokat.
Egyrészt a tervezett nagysebességű vasútvonalak között a dokumentum tartalmazza a Debrecent nem érintő
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér – Záhony térsége vonalat, amelynek az esetleges megépülése
Debrecen közlekedését is befolyásolja.
Másrészt főútként szerepel az M35-ös autópálya a Debreceni Repülőtérrel összekötő, illetve a 471-es főutat, a
várost északnyugatról elkerülő 354-es főúttal összekötő két útszakasz. Harmadrészt a város keleti részei a
beletartoznak az Országos ökológiai hálózat, illetve a Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe, a
nyugati-délnyugati részei a Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe, az északi részei pedig a
Kiemeltem érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetébe. Negyedrészt a mellékletek a város egész
területét az Országos jelentőségű tájvédelmi terület övezete, a Kulturális örökség szempontjából kiemelten
kezelendő terület övezete és a Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete kategóriába sorolják.
Hajdú-Bihar megyei területrendezési terv
A Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Közgyűlése a 13/2010. (IX. 17.) számú rendelettel fogadta el Hajdú-Bihar
megye területrendezési tervét, amely amellett, hogy tartalmazza az Országos Területrendezési Terv Debrecenre
vonatkozó megállapításait, több szempontból új megállapításokat, elképzeléseket fogalmaz meg a várossal
kapcsolatba. A szöveges részben a meglévő adottságok között szerepel Debrecen, mint térségi jelentőségű
logisztikai központ és a térségi jelentőségű Hulladéklerakó hely, valamint több alacsonyabb kapacitású
villamosenergia-elosztó hálózat és térségi jelentőségű szénhidrogén szállító vezeték kiinduló pontja. A tervezett
fejlesztések között szerepel a Debrecen keleti-északi elkerülő térségi jelentőségű mellékút, a Zsuzsi vonat
Hármashegy és Nyíracsád közötti szakasza, több térségi kerékpárút törzshálózati elem (Debrecen – Hajdúsámson,
Debrecen – Martinka – Fancsikai tavak – Panoráma út).
A Hajdú-Bihar megyei területrendezési tervvel kapcsolatban elfogadott 171/2010. (IX. 17.) számú Megyei
Önkormányzati Közgyűlés határozata (Hajdú-Bihar megye területrendezési szabályzatához, térségi szerkezeti
tervéhez és övezeteihez kapcsolódó irányelvekről, ajánlásokról és intézkedésekről) két helyen említi Debrecent.
Egyrészt fontosnak tartja a megye külső és belső térszerkezeti kapcsolatainak javításával kiegyensúlyozottabb
területi szerkezet kialakítását: Debrecen „hub” (kerékagy, középpont, súlypont) jellegére alapozottan sugarasgyűrűs hálózat megteremtését, másrészt javasolja, hogy az Országos Területrendezési Tervben az együtt
tervezhető térség övezetében, Debrecen településcsoportjában az aktuálishoz képest több település szerepeljen
(a konkrét javaslat Hosszúpályi, Monostorpályi és Létavértes bevonása).
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74. ábra: Hajdú-Bihar megye területrendezési tervének Debrecennel kapcsolatos elemei

Forrás: Hajdú Bihar megye Területrendezési Terve113

http://2010-2014.kormany.hu/download/3/57/40000/Hajd%C3%BABihar%20megye%20ter%C3%BCletrendez%C3%A9si%20terve.pdf#!DocumentBrowse
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