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1. ábra: HR-problématérkép a dél-hevesi térségre vonatkozóan
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I.

A problématérkép bemutatása

Jelen dokumentum a Dél-Hevesi Foglalkoztatási Paktum (továbbiakban: Paktum, projekt címe:
„Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben”, azonosítója: TOP-5.1.2-15-HE12016-00001) keretében készült azzal a céllal, hogy beazonosítsa a térség munkaerő-piaci problémáit.
Elkészítéséhez a nyilvános statisztikai információkon felül a projekt keretében, más tevékenységekhez
kapcsolódóan már lefolytatott interjúk tapasztalatait és a foglalkoztatási stratégiát használtuk fel a
megvalósuló projekttevékenységek közötti szinergia erősítése érdekében. A problématérkép
elsődleges felhasználási célja a projekt keretében a térség vállalati HR-szakemberei számára
megtartandó, 5 alkalmas HR Klub-rendezvénysorozat tematikájának szakmai megalapozása.
Fontos megjegyzés, hogy a problématérképen beazonosított egyes problémák megoldása helyenként
túlmutat a projekt lehetőségein: bár számos elemre van lehetőség hatni a Paktum eszközrendszerén
keresztül, más problémák (pl. úthálózat állapota) megoldása azonban meghaladja e program kereteit,
ezeket magasabb döntéshozatali szintre szükséges továbbítani.
A projekt folyamán a későbbiekben megvalósítandó HR Klub alkalmak keretében azon problémákra
érdemes fókuszálni, amelyek a Paktum eszközrendszerén keresztül befolyásolhatóak és e
rendezvénysorozat keretében – figyelembe véve a résztvevőket – érdemi előrelépés várható a
megoldáskeresésben.
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II.

A problématérkép kapcsolódása a Paktum Akciótervhez

A HR Klub keretében megtárgyalásra javasolt problémákat a jelen projekt keretében korábban
elkészült Paktum Akcióterv más releváns akciói is megcélozzák, ezért a HR Klub keretében történő
megoldáskeresés során az alább bemutatandó kapcsolódásokat figyelembe kell venni, és a
résztvevőket ennek megfelelően kell előzetesen tájékoztatni.
Problématérképen azonosított probléma

Paktum Akcióterv releváns akciója

Szakképzésben résztvevők magas

5.1. pályaorientáció erősítése

lemorzsolódási aránya
Szakmákkal kapcsolatos negatív sztereotípiák

5.1. pályaorientáció erősítése

Alacsony képzettségűek magas aránya a

4.3. közvetlen célcsoport piaci és résztvevői

térségben

igényekhez igazított képzése

Oktatás, képzés és munkaerőpiaci igények nem

4.1. munkaerő-piaci információs hálózat

megfelelő összehangolása

működtetése

Inaktívak motivációhiánya és beilleszkedési

3.2. bértámogatás

problémája

6.1. mentorálás
6.2. kompetencia képzések

Atipikus foglalkoztatási forma korlátozott

3.3. atipikus foglalkoztatási formák

alkalmazása

népszerűsítése

Vállalati hálózatosodás, klaszteresedés

2.1. térségi foglalkoztatók együttműködésének

elmaradása

erősítése (Vállalkozói Klub)

Tömegközlekedéssel kapcsolatos problémák

7.1. közlekedési kapcsolatok
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III.

A beazonosított problémák kifejtése
1. (Szak)képzett munkaerőhiány okai

A szakképzett munkaerő hiányához – a problématérképen bemutatott módon – több, egymással
összefüggésben álló probléma is hozzájárul(t). A térképen beazonosított legfontosabb kiváltó okok a
következőkben kerülnek bemutatásra.

2. ábra: (Szak)képzett munkaerőhiány okai

1.1.

Szakképzésben résztvevők magas lemorzsolódási aránya

A szakképzett munkaerő hiányának egyik fő oka, hogy a szakképzésben résztvevők mintegy 30%-a
lemorzsolódik, nem szerez szakképesítést. E jelenség több, a következőkben részletezett okra
vezethető vissza.
Ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy a hiányszakmákban kevésbé jellemző a nagymértékű
lemorzsolódás, mivel az ezeket választó tanulók jobb társadalmi háttérrel rendelkeznek, illetve a
mögötte álló támogatási forrás nagyobb biztosítékot ad a képzés elvégzésére. Mind a diákok, mind az
intézmények anyagilag érdekeltek a képzés sikerességében.
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1.1.1. Képzési rendszerrel kapcsolatos problémák
A képzési rendszerben részt vevő intézmények képviselői több problémát is jeleztek a rendszer
működésével kapcsolatban. Egyrészt általános probléma, hogy középfokú képző intézményekbe a
tanulók jelentős része (legalább 30%-a) hiányos tudással érkezik, ezért ezen intézményekre egyfajta
felzárkóztató szerep is hárul.
Másrészt a szakképzési rendszerek sok esetben nem kellő eredményességgel készítik fel a tanulókat a
szakma végzésére, akik emiatt nem tudnak megfelelni a vállalatok által támasztott követelményeknek.
Mindemellett a duális képzés által megkövetelt tan- és munkarend nagyon kevés szabadidőt hagy a
diákoknak, akik közül sokan emiatt félbehagyják tanulmányaikat, mivel nem jut elegendő idejük
pihenésre és szórakozásra.
A tankötelezettség 16 évre csökkentése szintén hozzájárul ahhoz, hogy sok szakképzésben résztvevő a
16. életéve betöltését követően félbehagyja a megkezdett szakképzést, és elmegy közfoglalkoztatásba
vagy szakképzetlen munkakörbe dolgozni.
Emellett a jelenlegi porosz hagyományokra és a lexikális tudás elsajátítására épülő oktatási rendszer
nem képes megfelelő környezetet teremteni a hátrányos helyzetű tanulók megfelelő képzésére és
motiválására.

1.1.2.

Hátrányos helyzetből fakadó motivációhiány

A szakképzésben részt vevők közt a legmagasabb a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek
aránya, így számos szociális probléma húzódik az iskolaelhagyás mögött, melyek meghaladják a
szakképző intézmények hatáskörét. A motiváció hiánya egyrészt abból fakad, hogy a jelenlegi
iskolarendszer követelményeinek nehezebben megfelelő fiatalok eleve egy súlyos kudarcélménnyel és
hiányos alapszintű tudással kerülnek be a szakképzésbe, ami az korábbi sikertelenségek miatt egy
alacsonyabb motivációs szinttel párosul. Mindemellett a korábban már említett túlzottan merev, a
tanulók egyéni képességeit és igényeit figyelembe nem vevő oktatási rendszer a szakképzés szintjén is
sok tanulónak elveszi a kedvét a képesítés megszerzésétől.
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1.2.

Oktatás, képzés és munkaerőpiaci igények nem megfelelő összehangolása

Az oktatási rendszer és a munkaerőpiaci igények nem megfelelő összehangolása a szakképzéssel
kapcsolatos problámák kapcsán érhető leginkább tetten. Annak ellenére, hogy a 2700 Heves megyei
általános iskolai végzős közül kb. 1600, vagyis mintegy 60%-uk választja, a gimnáziumot (80%-uk ezen
belül Eger városát) tanulmányai helyszínéül, a munkanélküliek száma éppen ezzel ellentétes arányban
oszlik meg: 4174 szakiskolai, szakközépiskolai és szakmunkás képző végzettséggel rendelkező
munkanélkülire 850 gimnáziumi végzettségű munkanélküli jutott 2018 márciusában a Heves Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának tájékoztatása szerint. Ez a jelenség – annak
ismeretében, hogy a munkaadók folyamatos és egyre súlyosabb munkaerőhiánnyal küzdenek – a
képzések nem megfelelő eredményességével magyarázható.
Ugyanakkor a felsőoktatásban jellemző tendencia, hogy bizonyos szakokon a képző intézmények nem
képesek kielégíteni a munkaerőpiac igényeit, mivel nem áll rendelkezére a szükséges létszámkeret.
Emellett bürokratikus akadályok miatt nehézkes a vállalati igények beépítése az oktatásba, mivel egy
új képzés nyilvántartásba vétele 2-3 év is lehet, és mire az elindulna, lehet, hogy az igény már nem is
aktuális.

1.3.

Szakmákkal kapcsolatos negatív sztereotípiák, pályaorientáció hiánya

A köztudatban még napjainkban is elterjedtek a negatív sztereotípiák a szakmákkal kapcsolatban.
Sokan gondolják még ma is úgy, hogy szakmunkásként nem lehet jól keresni, karriert építeni, illetve,
hogy a kétkezi munka nehéz, „piszkos”.
Ez azonban ma már közel sincs így, mivel a jelenlegi gazdasági konjunktúra magas, versenyképes
fizetéseket tesz lehetővé (akár a szellemi foglalkoztatottakénál is magasabbat) sok szakma pedig
magasan gépesített (pl. CNC esztergályos) és kimondottan tiszta.
A probléma kapcsán azonban fontos megemlíteni, hogy felmérések és pályaorientációs tapasztalatok
alapján a tanulók 30%-a befolyásolható a pályaválasztási döntésben, így a negatív sztereotípiák jól
megfogalmazott kommunikációs üzenettel leépíthetőek, és a pályaválasztás előtt állók jelentős része
a szakképzés, ezen belül is elsősorban a mindenkori hiányszakmák irányába terelhető.
A pályaorientációban fontos szerepe van az iskolának és szülőknek egyaránt, azonban nyílt napokkal,
megfelelő tájékoztatással a vállalatok is sokat tehetnek a hiányszakmák vonzóbbá tételére. Fontos,
hogy a pályaválasztási döntések befolyásolása során nem csak a diákra, hanem a szülőre is hatni kell,
hiszen a választást sok esetben közvetlenül vagy közvetve a szülő hozza meg.
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1.4.

Munkaerő elvándorlása a térségen kívülre és külföldre

A megye képzett munkaerőben amúgy is szűkös kínálatát tovább rontja a környező területek,
elsősorban a Jászság és Borsod, egyes esetekben Budapest munkaerő-elszívó hatása. Amennyiben a
dél-hevesi térség helyzetét vizsgáljuk, megállapítható, hogy a Hatvan-Gyöngyös-Füzesabony tengely is
elszívó hatást gyakorol az itt élő munkaerőre.
A probléma súlyát jól érzékelteti, hogy bizonyos cégek 70- 100 km-ről is utaztatnak munkaerőt, illetve,
hogy gyakran Ukrajnából és Szerbiából is toboroznak.
A környező területek munkaerő-elszívó hatása mellett a külföldre történő elvándorlás is tovább
súlyosbítja a képzett munkaerő hiányát. 2012-től jelentősen megnőtt a külföldre kivándorlás
volumene: éves szinten több, mint 10 000 magyar állampolgár hagyja el az anyaországot.
Jellemzően a legmagasabban kvalifikált, gyakran idegen nyelve(ke)t beszélő munkaerő hagyja el az
országot, és sokan közülük sohasem térnek haza.
Az ábrán látható módon ugyanakkor a területi fejlődés elmaradása is okozója az elvándorlás
erősödésének, ami a szakképzett munkaerő hiánya miatti vállalati fejlesztések elmaradásának
következménye egyfajta egymást erősítő negatív spirált kialakítva.

1.5.

Nem versenyképes bérek, juttatások és munkakörülmények

A munkaerő-elszívás egyik oka – az általános szakemberhiány mellett – hogy sok cég nem képes
kellően versenyképes béreket, juttatási csomagot és munkakörülményeket kínálni az alkalmazottak
számára saját nyereségességi szintje mellett, ezért azok másik céghez mennek át, gyakran a hosszabb
munkába járási időt is felvállalva ennek érdekében. A megoldást az érintett cégek hatékonyságának
és nyereségességének javítása jelentheti.
Emellett a munkavállalók munkakörülményekkel kapcsolatos tapasztalatai nagyban hozzájárulnak a
cég hírnevéhez, ami tovább mélyítheti a HR-szempontból kevésbé versenyképes cégek munkaerőproblémáit. Egy jó hírnevű cég ugyanakkor tudatos munkáltatói márkaépítő tevékenységgel növelheti
is vonzerejét a munkaerőpiacon.
Nemzetközi összehasonlításban megállapítható, hogy miközben a hazai bérek az EU átlag mintegy
harmadát teszik ki, addig a magyarországi termelékenység eléri az EU-átlag 2/3-át.
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A magasabb bérek miatt még magasabb megélhetési költségek mellett is jobbak a megtakarítási
lehetőségei egy külföldön munkát vállalónak, ezért sokan nem csak a térséget, de az országot is
elhagyják (egyéb, jelen tanulmány kereteit meghaladó okok mellett).
A probléma lehetséges megoldása a munkabérek termelékenységhez való felzárkóztatás lehet, ez
azonban meghaladja jelen program kereteit.
A probléma kapcsán ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a szakképzett munkaerő gyakran éppen az
idegennyelv-ismeret hiánya miatt marad itthon, ami paradox módon a térség munkaerő-piaci
helyzetének javulásához járul hozzá.

2. A szakképzett munkaerő hiányának következményei
3. ábra: (Szak)képzett munkaerő hiányának következményei

2.1.

Tervezett fejlesztések és területi fejlődés elmaradása

A térség vállalataival, kamaráival és egyéb gazdaságösztönzéssel foglalkozó szereplőivel lebonyolított
interjúk alapján megállapítható, hogy a térség gazdasági fejlesztéseit elsősorban a képzett munkaerő
hiánya akadályozza. A cégek gyakran nem mernek új gépek, berendezések beszerzésébe kezdeni, még
akkor sem, ha meg lenne erre a fejlesztési forrás (önerő, pályázati források) és a piaci igény is. Az egyre
súlyosabb munkaerőhiány sok céget a robotizáció irányába kényszerít, ami hosszú távon kedvezően
hathat a cég versenyképességére, ugyanakkor középtávon a munkanélküliség növekedését is
eredményezheti.
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2.2.

A munkaerő átcsábítása

A térség gazdasági szereplővel folytatott interjúk alapján megállapítható, hogy a munkaerő körbejár a
cégek között, a különböző foglalkoztatók egymástól csábítják át a munkaerőt magasabb béreket, jobb
munkakörülményeket ígérve. Emellett bevett gyakorlat a fejpénz kifizetése új munkavállalók
beajánlása esetén. A munkaerő körbejárása az esetek többségében kedvezőtlenül hat a cégek
versenyképességére a keresés és betanítás okozta időveszteség miatt.

2.3.

Vállalati együttműködések elmaradása

Annak ellenére, hogy – a térségbeli cégek elmondása szerint – a munkaerő ilyen módon történő
megszerzése nem vezet nyílt konfliktushoz, nem segíti elő a cégek közötti együttműködések,
klaszteresedés, hálózatosodás fejlődését. Jelenleg gyengének mondható ez a fajta együttműködés,
aktív vállalati kapcsolatok leginkább csak a vevői és beszállítói kapcsolatokban jellemzőek. A
hálózatosodás erősítése során fontos lenne a nyílt vagy bújtatott konfliktusok minimálisra csökkentése
a cégek közötti bizalom és nyitottság erősítése érdekében.
Tekintettel arra, hogy napjainkban a szakképzett munkaerő hiánya jelenti a legsúlyosabb problémát a
cégek életében, nem várható érdemi előrelépés a cégek közötti együttműködésben ennek kezelése
nélkül. A rendelkezésre álló munkaerő mennyiségének növelése mellett megoldást jelenthet a jelenlegi
szűkös kínálati helyzettel kapcsolatos probléma cégek közötti egyeztetése is a munkaerő optimális
felhasználása érdekében.

3. Munkanélküliség és inaktivitás okai
Paradox módon az általános munkaerőhiány ellenére a térség a munkanélküliség és gazdasági
inaktivitás problémájával is küzd, mivel a lakosság egy jelentős része nem képes vagy nem motivált a
munkaerőpiacra való belépésre. A következőkben ennek okai kerülnek bemutatásra.
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4. ábra: Munkanélküliség és inaktivitás okai

3.1.

Inaktívak motivációhiánya és beilleszkedési problémái

A térség legtöbb településéről elmondható, hogy az országos és megyei átlagnál is magasabb a
hátrányos helyzetű családok aránya. Emellett számos településen magas a roma lakosság részaránya,
akik között különösen magas a hátrányos helyzetűek aránya. Ezen családokra jellemző, hogy hosszabb
ideje, gyakran generációk óta nem részei a munkaerőpiacnak, a létminimum alatti jövedelemből élnek,
lakhatási, egészségügyi körülményeik rosszak, a társadalomból gyakran kirekesztettek. Ezen
körülmények, illetve a környezetükből hiányzó pozitív családminták miatt egyrészről nem motiváltak a
munka világába való belépésre, másrészt nem is rendelkeznek azokkal a szociális, viselkedési
kompetenciákkal, amelyek segítségével képesek lennének helytállni egy munkahelyen.
Az említett motivációs és beilleszkedési problémák kezelésére nem alkalmas sem a hagyományos
munkaközvetítő rendszer, sem pedig egy átlagos munkahelyi környezet. A megoldást egyrészt
személyre szabott mentorálási programok, másrészt a munkaadók által biztosított speciális
beilleszkedési programok jelenthetik. A Dél-hevesi Paktum keretében már elindult egy mentorálási
program, amely a munkavállalói oldalon jelenthet megoldást a problémára.
Ugyanakkor fontos lenne, hogy a munkáltatói oldal is támogassa meg ezen nehezebb társadalmi
körülményekkel rendelkező csoport munkavállalását, hiszen nekik is érdekük, hogy tegyenek a
kialakult súlyos munkaerőhiány ellen. A vállalati oldal egyrészt speciális, nagyobb odafigyeléssel
megtámogatott, beilleszkedést segítő programokat kezdeményezhetne, másrészt részmunkaidős vagy
könnyített munkakörülményeket biztosító pozíciókat létesíthetne (ennek megfelelő bérezés mellett).
Az ilyen módon elindított beilleszkedési programok segítségével könnyebbé válna a hátrányos helyzetű
munkavállalók munkába való visszailleszkedése.
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3.2.

Alacsony képzettségűek magas aránya a térségben

A dél-hevesi térséget fokozottan érinti az alacsony képzettségűek magas aránya, vagyis a lakosság
jelentős része nem rendelkezik semmilyen szakképzettséggel, ami az előző pontban említett hátrányos
helyzetre vezethető vissza. Megfelelő képzettség hiányában erősen korlátozottak a munkavállalási
lehetőségek is, hiszen egyszerű betanított munka vagy idényjellegű munka végezhető szakképzettség
nélkül, miközben a munkaadóknak jellemzően a szakképzett munkaerő hiánya jelent problémát.
Mindemellett az alacsonyabb képesítést igénylő munkahelyekre sokkal inkább jellemző a
kiszolgáltatottság és kiszámíthatatlanság, hiszen ezen munkaköröknél gyakrabban fordul elő a fekete
foglalkoztatás bejelentett biztosítási jogviszony nélkül.

3.3.

Atipikus foglalkoztatási formák korlátozott alkalmazása

A térség vállalataira jelenleg nem jellemző az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása, ami részben
a hagyományosnak tekinthető ipari tevékenységek dominanciájával is magyarázható. Az atipikus
foglalkoztatási formákat támogató irodai központú, szolgáltatói jellegű gazdasági tevékenységek a
térségben nem jellemzőek.
Ugyanakkor a munkanélküliek és inaktívak egy része nem azért nem vállal munkát, mert nem szeretne,
vagy nem rendelkezik a munkavégzéshez szükséges alapvető szociális kompetenciákkal, hanem azért
mert családi vagy egészségügyi körülményei ezt nem teszik lehetővé számukra. Ide tartoznak többek
között a kisgyerekes családanyák és a beteg hozzátartozót ápolók. Feltételezhető, hogy a
munkakörülmények és munkaidő rugalmasabbá tételével nőne a munkaerőpiacra belépők száma.
Mindemellett a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak 1/3-ára jellemző, hogy, bár képes
munkavégzésre, azonban teljes munkaidős munkát egészségügyi állapota vagy más ok miatt nem tud
vállalni, ezért inkább a közfoglalkoztatási programban marad és nem lép ki a munkaerőpiacra. Az
atipikus foglalkoztatási formák elterjedésével várhatóan közülük is sokan belépnének a
versenyszférába.
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3.4.

Társadalmi vállalkozások hiánya

A társadalmi vállalkozások olyan profitorientált vállalkozások, amelyeknek elsődleges célja nem a
működés során elért haszon maximalizálása, hanem valamilyen társadalmi vagy környezeti cél elérése.
Ezen vállalatok a hagyományos profitmaximalizáló cégekkel szemben nem a jövőbe várható
nyereséget kívánják növelni, hanem egy, a cég alapításakor meghatározott társadalmi vagy környezeti
célt kívánnak szolgálni, és a megtermelt profitot ennek a célnak a támogatására fordítják, vagy a cél
elérése érdekében forgatják vissza a vállalakozásba.
A társadalmi vállalkozások jelentős része valamilyen foglalkoztatási célt szolgál, gyakran fogyatékkal
élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalókat alkalmaznak. Az ilyen típusú vállalkozások elterjedésével
éppen a már korábban bemutatott korlátozottan munkaképes réteg foglalkoztatására lenne lehetőség,
jól kiegészítve ezzel a hagyományos vállalatok által kínált munkahelyeket.
A társadalmi vállalkozások elterjedésének legnagyobb akadálya, hogy a vállalkozások ezen formája
nem ismert a térség potenciális társadalmi vállalkozói által, holott a szociálisan és környezetileg
érzékenyebb fiatalok számára ez egy sokkal testhezállóbb és motiválóbb vállalkozási formát jelenthet
a hagyományos vállalkozásoknál.
Emellett fontos hangsúlyozni, hogy a társadalmi vállalkozások támogatására jelentős EU-s források
állnak rendelkezése, így a kezdő illetve kisebb vállalkozásokra jellemző forráshiány problémája
minimális önrész biztosítása mellett is megoldható lehet.
A társadalmi vállalkozások elterjesztéséhez egyrészt a vállalkozási forma potenciális társadalmi
vállalkozókkal való megismertetésével (előadások, tájékoztató anyagok stb.) lehet hozzájárulni, amire
a Dél- hevesi Paktum keretében külön akció során kerülhet sor.
Másrészt a profitorientált vállalatok támogatása, mentorálása is sokat lendíthet ezen vállalkozások
megerősödésén. Egy kezdő társadalmi vállalkozó számára hatalmas segítséget jelent egy sikeres
vállalat versenypiaci tapasztalata, tudása, kapcsolatrendszere és esetleg megrendelései. Hasonló
módon egy állami intézmény által biztosított megrendelések is nagyban támogatják ezen vállalkozások
fenntartható működését. Másik oldalról nézve a vállalat vagy állami intézmény számára is előnyös
lehet egy társadalmi vállalkozás támogatása, mivel ez egyrészt részét képezheti a cég/ intézmény
társadalmi felelősségvállalási programjának, ezzel javítva annak hírnevét, másrészt egy munkaerő
megállapodási program keretében munkaerőt biztosíthat a vállalat/ intézmény számára a társadalmi
vállalkozásnál a munka világába szocializálódott alkalmazottakból.
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3.5.

Közlekedési, lakhatási problémák

A munkaerő mobilitását egyrészt a közlekedési adottságok, másrészt a munkahelyek közelében
elérhető lakhatási lehetőségek szűkössége befolyásolják kedvezőtlenül.
A munkavállalás és a gazdasági inaktivitás között gyakran csak vékony határ húzódik, és számos
munkavállaló esetében a munkába járás jelentette túlzott idő-, energia- és anyagi ráfordítás
eredményezheti a gazdasági inaktivitás melletti döntést. A problémát egyrészt a kisebb településekre
vezető alsóbbrendű utak rossz állapota, másrészt a nem megfelelő tömegközlekedési kapcsolatok és
menetrendek, harmadrészt a nem megfelelő vagy hiányzó lakhatási lehetőségek okozzák.
Az úthálózat minőségével kapcsolatos problémák miatt megnő a munkába járási idő egyes
településekről, illetve veszélyesebb, kényelmetlenebb és költségesebb is a bejárás egy leromlott
állapotú úton. Jelen programnak nem része az úthálózat fejlesztése, azonban egy mobilitással
foglalkozó HR Klub rendezvény keretében érdemes lenne megvitatni a problémával érintett térségbeli
cégek közös lobbi tevékenységének a lehetőségét.
Emellett sok esetben a közlekedési társaságok menetrendje sem támogatja megfelelően a munkába
járást, vagy azért, mert a menetrend nem alkalmazkodik a munkaidőhöz, vagy pedig nincs megálló az
adott cég telephelyének közelében. A probléma kezelésére több vállalat saját munkásjáratokat
indított, azonban a cégek és a közlekedési társaságok együttműködésével ennek költsége és
hatékonysága javítható lenne.
Mindemellett gyakori probléma, hogy a munkavállalók nem jutnak a munkahelyük közelében
megfelelő szálláshelyhez. Ennek orvoslására sok cég saját munkásszállások kialakításába kezdett,
ugyanakkor a helyzet önkormányzati bérlakások biztosításával például tovább javítható lenne.

Az előzőekben kifejtett problémák tematikusan rendszerezett megvitatását a HR Klubok alkalmával
javasoljuk a térség vállalatainak aktív részvétele mellett. A problématérkép elkészülte utáni lépésben
történik az 5 alkalmas sorozat egyes rendezvényei alkalmával megtárgyalandó témák pontos
lehatárolása. Ezt követi a HR Klubok megszervezése és megrendezése. A megvalósuló alkalmakon
lehetőség lesz a problémák konstruktív megvitatására és a megoldási javaslatok érintettek felé történő
eljuttatására, amelynek eredményeként érdemi előrelépés várható az itt felsorolt problémák
megoldásában.
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Felhasznált források



Átlagbérek Európában: http://www.liganet.hu/page/390/art/9520/akt/1/html/qtlagberekeuropaban.html (letöltés dátuma: 2018.03.12)



Dél- hevesi Foglalkoztatási Stratégia (projektazonosító: TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001, projekt
címe: „Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben)



Dél- hevesi Foglalkoztatási Paktum (projektazonosító: TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001, projekt
címe: „Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) keretében 2018.
március 8. és április 5. között elkészített interjúk összefoglalói, melyeket Heves Város
Önkormányzata bocsájtott rendelkezésre:
o

Egri Szakképzési Centrum: Fábri Eufrozina, főigazgató

o

Eszterházy Károly Egyetem: Kalóné Szűcs Erzsébet, osztályvezető, Felvételi és
Képzésszervezési osztály

o

Sprinter Stúdió Kft., Lombeczki Péter, ügyvezető igazgató

o

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Fülöp Gábor, főtitkár

o

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Heves Megyei Fejlesztési és Képzési
Bizottság: File Sándor, gazdaságfejlesztési igazgató

o

Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály: Császár Attila, osztályvezető;
Grimplinyi Gábor, ügyintéző; Nagy Barnabás, munkaerő-piaci szakügyintéző

o

Heves megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztálya:
Domján Róbert, osztályvezető

o

Heves Megyei Agrárkamara: Szendrei László, elnök

o

Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány

o

Majomkenyér Kft.: Agócs István, ügyvezető, tulajdonos

o

Jász Plasztik Kft.: Dr. Debrei Róbert, főigazgató

o

Apc község: Juhász István, polgármester

o

Heves Város: Sveiczer Sándor, polgármester

o

Kisköre Város: Magyar Csilla, polgármester

o

Prospera Kft.: Takács Gábor, ügyvezető

o

SBS Kft.: Vida László, vezető fejlesztőmérnök

o

Ytab Kft: Lukács Flórián, ügyvezető

o

Tisza- tó Fejlesztési Tanács: Farkas Zoltán, alelnök
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o


Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért: Czike Klára, elnök

Heves Megyei Gazdaság és Foglalkoztatásfejlesztési Együttműködési Program 2016 interjúk:
6-11. o. (A projekt kódja: TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001A)



Munkaerő

termelékenység

Európában:

https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-

worked.htm
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