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1. Bevezetés 

Békés megye monetáris termelékenységét a gazdasági elemek mellett döntően 

befolyásolja az emberi erőforrások mennyisége, illetve minősége. Tanulmányunkban fontos 

szerepet kap a munkaerő kereseti-kínálati egyensúlyának a konstruálása, mely mögött 

versenyképességi kérdések bújnak meg. A problémát az jelenti, hogy ha nincs megfelelően 

képzett szakemberek, és gyakorlattal rendelkező munkaerő, akkor annak megteremtése 

komoly költségekkel járhat. Ez a nehézség hazánkban már jó ideje megmutatkozik: a 

munkaerő kibocsátás rendszere egyre nagyobb mértékben tér el a kereslettől. 

A humánerőforrás-térkép segíthet a keresleti és kínálati feltételek kielégítésére, de csak 

a jelenlegi eszközökből tud merítkezni. Fontos ismernünk a munkaerő-piaci szereplők céljait, 

motivációit, ahhoz, hogy e rendszer hatékonyan működjön. Több nézőpont szerint kell 

megközelítenünk az esetet: egyrészt a tanulói/hallgatói tevékenységet folytatók, mint 

potenciális munkavállalók részéről, másrészt a munkaadók részéről, és nem utolsó sorban az 

oktatási intézmények szemszögéből, melyre mondhatjuk, hogy a „munkaerő előállítói”. 

Utóbbinál elengedhetetlen, hogy ismerjük a diákok igényeit, motivációit, és ezeket a 

munkaerő-piaci igényekhez igazítsuk. Továbbá érdemes egy olyan felnőttképzési rendszer 

létrehozása, mely a piaci igényekhez alkalmazkodik. 
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2. Módszertan 
 

A tanulmány első szakaszában a célkitűzések tisztázására és a fogalmi rendszer 

meghatározására kerül sor. A továbbiakban feltárjuk az Mezőkovácsházi járás foglalkoztatás 

helyzetét, képzési lehetőségeit, illetve a munkáltatói lehetőségeket. 

A második szakaszban bemutatjuk a járás földrajzi, gazdasági és társadalmi helyzetét, továbbá 

a térség képzési lehetőségeit. 

A tanulmány végén a humánerő-forrás tartalmi elemei kerülnek felsorolásra, mely alapjául 

szolgál egy online felület kialakítására, ahol a keresleti- kínálati igények találkoznak, illetve a 

hivatali szervek is gyorsan, hivatalos információkat tudnak szolgáltatni a 

foglalkoztatáspolitika szereplőinek. 
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3. Célkitűzés 
 

Kutatásunk a Mezőkovácsházi járás azon indikátorszámainak feltárására irányul, 

melyek segítségével mind a munkavállalói, mind munkaadói, mind pedig a képzési rendszer 

segítségül szolgál a humánerő-forrás térképének megalkotásához. Megvizsgáljuk a társadalmi 

és gazdasági faktorokat, továbbá a foglalkozatás paramétereit. Tanulmányunkban feltűntetjük 

a járásban előforduló hiányszakmákat, illetve a képzési lehetőségek helyeit, kapacitásait. 

A Mezőkovácsházi járás humánerő-forrás térképének célja, hogy a foglalkoztatók a 

lehető leggyorsabban jussanak hozzá a számukra szükséges információkhoz, ezáltal is 

csökkentve álláshirdetéseik költségeit. Emellett a munkavállalók (regisztrált álláskeresők, 

inaktív munkavállalók) számára lehetőség nyílik azon álláshelyek feltárására, melyeket a 

foglalkoztatók töltenek fel a megfelelő helyre. Fontos tényező, hogy a térkép megalkotásával 

a képzési intézményeknek lehetőségük adódik népszerűsíteni magukat, illetve azon 

személyek, akik képzések után érdeklődnek, egy felületen találnak minden információt az 

adott szakmával kapcsolatosan. Nem utolsó sorban egyes hivatali szervek visszacsatolást 

kaphatnak arról, hogy milyen szakmákat igényelnek a közeljövőben a munkaadók, illetve ezt 

további munkájukba is fel tudják használni. 
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4. Fogalmi rendszer 

 

Tanulmányunk e fejezetében azokat a fogalmakat kívánjuk megfogalmazni, melyek köré épül 

a tanulmány.  

Nyilvántartott álláskereső 

Nyilvántartott álláskeresőknek tekintjük mindazokat, akik a munkaviszony létesítéséhez 

szükséges feltételekkel rendelkeznek, elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási 

szervvel együttműködik, akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart, 

oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytatnak tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra 

nem jogosultak, valamint rehabilitációs járadékban nem részesülnek, illetve alkalmi 

foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem állnak, és 

egyéb kereső tevékenységet sem folytatnak. Ha a kibővített fogalom-meghatározást vesszük 

figyelembe, akkor ide tartoznak azon inaktív személyek is, akik semmilyen hivatali szerv 

regisztrációval nem rendelkeznek, de szándékukban áll munkaviszony keretében dolgozni.1 

Munkáltató 

Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés szerint munkavállalót foglalkoztat. 

Továbbá munkáltatónak kell tekinteni a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozókat is, 

ha a munkavállaló a munkavégzést nem a kölcsönző cég telephelyén végzi. Ezenkívül a 

közintézményeket, civil szervezeteket és minden olyan szervezetet, mely munkaszerződéssel 

munkalehetőséget teremt munkáltatónak kell tekinteni. 2 

Foglakoztatás 

Egy olyan összetett társadalmi és gazdasági funkció, amelyben egyszerre kell a gazdasági és a 

társadalmi szociális szféra eltérő szempontrendszerét érvényesíteni. A gazdaságot, a 

munkaerőpiac mint termelési tényezőt kezeli és foglalkoztatja, valamint a munkaerő minél 

hatékonyabb felhasználásában érdekelt. A gazdasági szempontok mellett sajátos társadalmi 

érdekek (szociális szempontok, létbiztonság megteremtése és megőrzése, munkaerő kínálat 

lekötése) kötődnek a foglalkoztatáshoz.3 

 

                                                 
1 http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=sajtonak_fogalom 
2 https://www.progen.hu/serpa/help/br_elsolepes_bertbalapfogalmak.htm 
3 http://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2225:12tetel&catid=282&Itemid=391 
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A foglalkoztatás-politika 

A munkaerőpiac egy olyan külső szabályozó rendszere, amelyik a munkaerőpiacot úgy 

igyekszik befolyásolni, hogy érvényesüljenek a társadalmi funkciók. Elsődleges célja, hogy az 

aktív korú lakosság részére munkalehetőséget nyújtson. Abban az esetben ha ez nem 

lehetséges, akkor képzésekkel, támogatásokkal biztosítja azt, hogy a munkaerőpiac szereplői 

képesek legyenek minél több aktív korú számára munkát biztosítani, mellyel értéket 

generálnak a gazdaság és a társadalom számára. 

A munkaerő-piaci politika 

Azon intézkedések összessége, melynek célja, hogy a munkaerőpiacot, úgy befolyásolja, hogy 

az minden munkaképes és munkát vállalni szándékozó személy számára a törekvéseinek és 

képességeinek megfelelő foglalkoztatást, a lehető legjobb feltételekkel biztosítsa.4 

Foglalkoztatott 

A statisztikai fogalomrendszer alapján foglalkoztatottnak minősül az a személy, aki az év 

nagyobbik hányadában legalább heti egy órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, 

valamint rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség vagy szabadság 

miatt) nem dolgozott. A gyermekgondozási díjban és gyermekgondozási segélyben részesülők 

nem minősülnek foglalkoztatottnak.”5 

Felnőttképzés 

A felnőttképzés fogalmát a felnőttképzési törvény6 tartalmazza, melyet iskolarendszeren 

kívüli képzésekre használnak. Fontos jellemzője, hogy a képzésben résztvevő személyek 

szerződésben állnak az intézménnyel, és nem tanulói vagy hallgatói jogviszonyban, előbbit 

felnőttképzési szerződésnek nevezik.  

Felnőttképzési szolgáltatást többféle szervezet képes nyújtani, mint például jogi személyek, 

egyéni vállalkozók, valamint a nemzeti köznevelésről szóló állami intézményfenntartó 

központ által fenntartott köznevelési intézmények is.7 

 

                                                 
4 http://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2225:12tetel&catid=282&Itemid=391 
5 http://www.ksh.hu/docs/hun/agrar/html/fogalomtar.html 
6 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 
7 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/felnottoktatas13.pdf 
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Felsőoktatási szakképzés 

A felsőoktatási szakképzés a felsőoktatási intézmények által folytatott tevékenység, 

amely egy érettségire épülő, kétéves képzési forma. A képzés elvégzése után szakképzettség 

szerezhető, melyet oklevél tanúsít. Pozitívum jellemzője, hogy a képzés hallgatói jogviszonyt 

biztosít, így minden kedvezményt igénybe lehet venni, amire a jogviszony jogosít. 

A képzések nagy része állami ösztöndíjas, így támogatással két év alatt piacképes tudást és 

szakképzettséget tudnak szerezni a hallgatók. További előnye, hogy a képesítéssel a 

munkaerő-piacra is be lehet lépni, valamint felsőfokú alap- vagy osztatlan képzésre is lehet 

jelentkezni, ahol a szakképzés során teljesített tárgyak kreditértékét be tudják számítani.8 

Humánerőforrás  

Mindazon rendelkezésre álló munkaképes korú személy, aki az adott időpontban képes 

és alkalmas munkába állni. A humánerőforrás feltárása kiemelkedő jelentőségű az adott térség 

gazdasági fejlődéséhez. Mivel korlátozott számban áll rendelkezésre, ezért az emberi 

erőforrással kapcsolatos mennyiségi és minőségi mutatószámok meghatározása 

nélkülözhetetlen a foglalkoztatási helyzet fejlesztéséhez.  

Emberi erőforrás gazdálkodás – emberi erőforrás menedzsment 

Az emberi erőforrás menedzsment a menedzsment azon területéhez tartozik, amely az 

emberekkel, mint a szervezet lényegi erőforrásával foglalkozik. Alapvető célja az emberi 

erőforrások hatékony felhasználása, szem előtt tartva a szervezeti és az egyéni célok magas 

szintű megvalósítását. Feladata a munkaerő toborzása, kiválasztása, képzési rendszer 

kidolgozása, juttatási rendszerek és munkakörök megtervezése.9 

Humánerőforrás-térkép 

A térkép segítségével lehetőség van meghatározni egy adott időintervallumon belül 

rendelkezésre álló emberi erőforrások mennyiségét (létszámát), illetve minőségét 

(képzettségét, bevonhatóságát) annak érdekében, hogy a jövőben a munkáltatók és 

munkavállalók könnyen egymásra tudjanak találni.  

A munkáltatók elsődleges célja a minél olcsóbb és képzettebb munkavállalók 

megtalálása minél kisebb anyagi ráfordítással.  

                                                 
8 https://www.oktatas.hu/felsooktatas/kepzesek/kepzesi_szintek/felsooktatasi_szakkepzes 
9 http://www.atanarur.hu/wp-content/uploads/2013/10/hr-menedzsment-oktatasi-segedanyag.pdf 
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A munkavállalók legfontosabb célja a lehető legközelebbi munkahely megtalálása, 

minél nagyobb jövedelemért és a lehető legoptimálisabb munkakörülmények között végezni 

munkáját. Mindkét fél számára fontos, hogy érdekeiket úgy érvényesítsék, hogy egyik fél sem 

sérül, sőt inkább „nyer-nyer” stratégiát tudjanak kialakítani. A járási hivatalok érintett 

szakterületei, az önkormányzatok, és a kamarai szervek munkájuk során a felek közti 

kommunikáció megkönnyítésére törekednek, hogy a lehető legtöbb munkavállalót 

vonhassanak be a munka világába. 
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5. A humánerőforrás-térkép megfelelő működésének alappillérjei 
 

Ahhoz, hogy egy rendszer megfelelően működjön, az összes szervnek összhangban kell lennie 

egymással. A humánerő-forrás térkép megalkotásánál is erre kell törekedni és a megfelelő 

működéséhez az alábbi feltételeknek kell teljesülnie: 

Fenntartói oldal: 

- Az álláskeresők aktivitásának növelése 

- Vállalkozók adatbázisainak időszerű vezetése 

- A vállalkozók munkavállalói igényeivel kapcsolatos adatok aktualizálása  

- A foglalkoztatók munkavállalói adataihoz való hozzáférésének a biztosítására, 

- Kormányhivatalok foglalkoztatási osztályainak összefogása 

- A képző intézmények aktivitása és kapacitása, továbbá az információk folyamatos 

frissítése 

Technikai oldal: 

- Az álláskeresők, munkavállalók, képzők információs és kommunikációs technikai 

felkészültsége 

- Megfelelő internetes elérés és gyors sávszélesség biztosítása 

- A internetes felület mindenki számára egyszerű kezelhetősége 

- Megfelelő minőségű szerverháttér biztosítása 
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6. A Mezőkovácsházi járás bemutatása 
 

Földrajzi lehatárolás 

A Mezőkovácsházai járás a Dél-Alföldi régióban Békés megye 9 járása közül a legdélebben 

fekvő járás. Székhelye Mezőkovácsháza. A megye egész terülte, ezen belül a 

Mezőkovácsházi járás is természet- és tájföldrajzi szempontból aránylag homogénnek 

tekinthető. A járás területe 881,49 km², népessége 39.876 fő, népsűrűsége 46 fő/km². Az 1. 

ábrán pedig a mezőkovácsházi járás településenkénti népsűrűsége látható. 

1. ábra: A mezőkovácsházai járás népsűrűségének változása 2015-ben 

 

Forrás: nepesseg.com 

Jól látható, hogy Mezőkovácsházán kívül, az összes településen népességcsökkenés figyelhető 

meg. 

A járásban a lakónépesség aránya az alábbiak szerint oszlik meg: 

 14 év alattiak aránya: 13,4 % 

 15-64 évesek aránya: 66,5% 

 65 év felettiek aránya: 20,1% 

A Mezőkovácsházai járás Békés megye legtöbb településével és legnagyobb területével 

rendelkező járása. A járáshoz 4 város, 2 nagyközség és 12 község tartozik: a járási központ 

Mezőkovácsháza mellett Mezőhegyes, Medgyesegyháza, Battonya, Dombegyház, Kevermes, 

Medgyesbodzás, Pusztaottlaka, Almáskamarás, Nagykamarás, Dombiratos, 

Magyardombegyház, Kisdombegyház, Kaszaper, Nagybánhegyes, Magyarbánhegyes, 

Kunágota, Végegyháza. 
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2. ábra: A Mezőkovácsházai járás és települései 

 

Forrás: http://jaras.sorkedvelo.hu/lap/mezokovacshazi-jaras 

A Mezőkovácsházai járást délnyugaton a Csongrád megyei Makói járás határolja. Nyugaton 

az Orosházi járással, északon a Békéscsabai járással, míg északkeleten a Gyulai járással 

határos. Délen a romániai Arad megye területével szomszédos. 

A járás négy települése (Kevermes, Dombegyház, Battonya, Mezőhegyes) is az országhatár 

mellett húzódik, de főúthálózati határátkelőhellyel csak Battonya városa rendelkezik. A 

határon túli kapcsolatok kiépítése nem jellemző, a szomszédos településekkel közös 

projektben alig vesznek részt. Békés és Arad megyék tervei között szerepel, hogy a 2014-

2020-as időszakban megerősítik a határon átnyúló együttműködési programjaikat. A járás 

legnagyobb problémája, hogy egy olyan belső kohézió nélküli területen fekszik, amelyet 

döntő többségben gazdaságilag határterületre szorult, közlekedési szempontból hátrányos 

helyzetben lévő települések alkotnak.10 

Gazdasági helyzet 

A Mezőkovácsházai járásban a 2015-ös adatok alapján a működő vállalkozások több mint 90 

%-a 10 fő alatti foglalkoztató, csupán 3 %-uk ad megélhetési lehetőséget 10-19 fő közötti 

munkavállalónak, és csaknem 30-ra tehető azoknak a cégeknek a száma, ahol a 

foglalkoztatotti létszám eléri vagy meghaladja a 20 főt. Kiváltképp az utóbbi számadat 

                                                 
10 http://www.bekesmegye.hu/wp-

content/uploads/dokumentumtar/bmo/tkkr/komplexfelzarkoztatas/Mez%C5%91kov%C3%A1csh%C3%A1zai%

20j%C3%A1r%C3%A1s%20fejleszt%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf 
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mondható csekélynek járási szinten, ami valamivel több, mint másfél vállalkozást jelent 

településenként. A járásban megtalálható vállalkozások 80-90 %-a a mezőgazdasági 

ágazathoz köthető, ennek hátterében a helyi őstermelők magas száma áll. 

A járásban a legjelentősebb ágazat a mezőgazdaság, és az erre épült feldolgozó üzemek 

szerepe jelenti a járás gazdasági magját. Ehhez a mezőgazdasági vidékhez fűződik több 

országosan jegyzett és elismert növény (medgyesi dinnye) és állatfajta (nóniusz versenyló). A 

Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.-t 2016-ban a Magyar Állam államosította, azzal a céllal, hogy 

a hagyományokhoz igazodóan mintagazdaságot alakítson ki.  

A 2015. január 1. napjától hatályos a „290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet a 

kedvezményezett járások besorolásáról”, mely a járásokat területi fejlettség alapján besorolja 

az alábbi típusokba úgy, hogy mellette sorba is állítja őket.11 

Járások típusai: 

fejlesztendő járások: a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex 

mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország lakónépességének 15%-a él,  

kedvezményezett járások: azok a járások, amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint az 

összes járás komplex mutatójának átlaga, azaz 46,79, 

komplex programmal fejlesztendő járások: a kedvezményezett járásokon belül azok a 

legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország 

lakónépességének 10%-a él, 

regionális szempontból kedvezményezett járások: a regionális területfejlesztési 

konzultációs fórumok által kijelölt járások,  

súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térség: a fejlesztendő 

járásokkal egyenlő elbánásban részesülő térség, amelyben a károk felszámolása, a helyi 

társadalmi-gazdasági élet normál működésének beindítása tartós, több éves fejlesztést 

igényel, ahol a térség fejlődési lehetőségeit a katasztrófa több évre súlyosan korlátozza. 12 

                                                 
11 http://www.bekesmegye.hu/wp-

content/uploads/dokumentumtar/bmo/tkkr/komplexfelzarkoztatas/Mez%C5%91kov%C3%A1csh%C3%A1zai%

20j%C3%A1r%C3%A1s%20fejleszt%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf 
12 A Kormány kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról 
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Mezőkovácsházai járás a Kormányrendelet szerinti rangsorolás szerint a komplex programmal 

fejlesztendő járások közé tartozik. A Békés megyei járások helyzetét tanulmányozva csak a 

Sarkadi járás van előtte, azaz ez a két járás Békés megye két legfejletlenebb térsége.  

 

Funkcionalitás 

Végeredményében elmondható, hogy a járás jelentősebb közlekedési útvonalai: a Gyulát 

Makóval összekötő 4434-es számú összekötő út, a Békéscsaba-Kétegyháza-Mezőhegyes-

Újszeged vasútvonal, valamint a Gyula-Mezőhegyes 4444-es számú összekötő út mentén 

helyezkednek el. A lényeges közlekedési útvonalak kirajzolnak egy délnyugat-északkeleti 

tengelyt, amely a járás belső, sok szempontból meghatározó központjaként is értelmezhető, 

továbbá a legfőbb foglalkoztató központok is e tengely mentén helyezkednek el. 

A járás városairól elmondható, hogy a városi funkciók csekély részét tudja betölteni az 

elvártakhoz képest, azaz a járásban nem található olyan város, ahol helyben elérhető 

valamennyi városi szintű intézmény, valamint szolgáltatás.  

Ha a járás funkcionalitását vizsgáljuk a legkedvezőbb helyzetben a járásközpont, 

Mezőkovácsháza van, ahol a városi funkciók közel fele megtalálható. Kiemelkedő központi 

szerepét kedvező közlekedési kapcsolatainak, alap- és középfokú intézményeinek és 

szolgáltatások magas számának, valamint a járás többi településéhez képest kiemelkedő 

népességszámának köszönheti.  

A járás további városai, Mezőhegyes, Battonya és Medgyesegyháza, melyek önállóan nem 

rendelkeznek térségi jelentőséggel, a városokban lévő központi funkciók mindössze 

kiegészítik a járásközpont funkcióit. A településeken az intézményi és szolgáltatási ellátottság 

elfogadhatónak mondható. Népességszámukat tekintve nem érik el a járásközpont 

lakosságszámát, ezenfelül Medgyesegyháza lakosságának száma nem éri el a városok 

lélekszámának alsó határértékét, azaz az 5000 főt sem.  

A járás települései közül - ha a funkcionális szempontokat nézzük - legelmaradottabb 

helyzetben Pusztaottlaka, Dombiratos, Magyardombegyház és Kisdombegyház van, ahol az 

alapfokú intézményi és szolgáltatási szint alacsony. A négy község közül csak Dombiratos és 

Kisdombegyház népessége éri el az 500 főt, a további 2 településnél alacsonyabb ez az érték.  

Az említett községek teljesen rá vannak utalva a környező települések és a járásszékhely 

funkcionális ellátottságára. 
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Népesség 

A népességpolitikát tanulmányozva észrevehető, hogy Magyarország déli és északi részének 

nagy hányada veszített népességéből. A 3. ábrán jól látható, hogy Békés megye népessége is 

folyamatosan csökkent az elmúlt évtizedekben, ez elsősorban a főváros „brainstorming”-jának 

köszönhető, másodsorban pedig az alacsony jövedelmeknek is nagymértékben befolyásolják 

az elvándorlás mértékét. 

3. ábra: Magyarország népességváltozása a 2011 és 2015 közötti időszakban 

 

Forrás: www.nepesseg.com 

A 3. ábrán láthatjuk, hogy a Mezőkovácsházi járás települései a 15 év alatt 0,5 és 1,5%-nyi 

népesség-csökkenést könyvelhettek el.  Ez a folyamat aktívabban érinti a munkaképes korú 

fiatalokat, akik nyelvtudás és magasabb értékteremtő képesség birtokában a környező 

nagyobb városokba, mint például Debrecen, Szeged és a főváros körül, vagy az ország 

nyugati régiójába próbálnak szerencsét, de az is lehet, hogy külföldre vándorolnak. A járásban 

működő vállalatok, vállalkozók nem képesek megfizetni a nyugati béreket, hiszen azok 

többszörösét teszik ki a helyi lehetőségeknek.  

Ha a járás organikus szaporodás-fogyás tendenciáját vizsgáljuk, sajnálatos módon 

népességfogyásról beszélhetünk. Az 1990-ben még 49.358 fő élt a járásban, ez a szám 2011-
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re 40.550 főre csökkent, a legfrissebb központi statisztikai adatok szerint 2017-ben pedig 

39.876 fő a lakosság száma. A járás lakosságának számában ugyan csökkenés figyelhető meg, 

viszont egyes településeknél népesség-növekedés figyelhető meg, melyet az 1. táblázat 

szemléltet.  

1. táblázat: A mezőkovácsházi települések 2014. évi és 2017. évi lakósságának száma  

Település neve 
Lakónépesség száma 

2014-ben (fő) 

Lakónépesség száma 

2017-ben (fő) 

Népességváltozás 

2014 és 2017 között 

Mezőkovácsháza 6.141 6.043 -98 

Battonya 5.960 6.046 86 

Medgyesegyháza 3.558 3.637 79 

Mezőhegyes 5.339 5.259 -80 

Dombegyház 2.039 2.147 108 

Kevermes 2.049 1.960 89 

Almáskamarás 886 902 16 

Dombiratos 577 598 21 

Kaszaper 1.933 1.884 -49 

Kisdombegyház 467 513 46 

Kunágota 2.650 2.827 177 

Magyarbánhegyes 2.294 2.283 -11 

Magyardombegyház 237 262 25 

Medgyesbodzás 1.060 1.049 11 

Nagybánhegyes 1.224 1.309 85 

Nagykamarás 1.383 1.396 16 

Pusztaottlaka 474 368 -106 

Végegyháza 1.390 1.393 3 

Összesen 39.661 39.876 +215 

Forrás: http://nepesseg.com/ 

 

Az 50-es évektől kezdődő folyamatos népességcsökkenést, 2017 évben már egy enyhe 

népességnövekedés mutatkozik. A Mezőkovácsházi járás településeinek népesség 

változásának legfőbb oka az a jelentős népességfogyás, ami az elmúlt évtizedekben zajlott. Az 

elmúlt 27 évben a munkaképes korú fiatalok nagy száma hagyta el a térséget. Ez elsősorban a 
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rendszerváltás után igen nagy számban történő elvándorlás miatt történt, mely súlyosan 

érintette ez egész megyét, ezen belül a Mezőkovácsházi járást is. 

 

A táblázatból jól látható, hogy Mezőkovácsháza és Pusztaottlaka lakossága csökkent a 

legnagyobb mértékben: míg a járási székhely lakosainak száma közel 100 fővel, addig a 

második település ennél többet, 106 főt veszített. Elsősorban a már említett jobb fizetési morál 

miatt költözik el a munkaképes korú lakosság, továbbá a gyermekvállalási kedv csökkenése és 

az idősek magas arányából történő halálozás is csökkentette a lakosság számát. 
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7. Oktatás 

A humánerő-forrás minőségi és szakképzettségi értékét számos tényező befolyásolja. Az 

otthonról hozott tapasztalatok, életesemények és az általános iskola alatt szerzett alapok nagy 

hatást gyakorolnak az egyén alapképességeire. A köznevelésről szóló törvény szerint a tanuló 

számára a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, melyben a tanuló a 16. életévét 

betölti, ezt követően nem kötelezhető a közoktatási intézményekben való tanulásra. 13 

Ezen tanulmányban főként a szakképzett munkaerőre helyezzük a nagyobb hangsúlyt, mivel a 

járás legnagyobb hozzáadott értékét a szakemberek tudják adni. A képzett munkaerő 

számottevő része szakmai végzettséggel, illetve érettségivel rendelkezik, csak kis számban 

találunk diplomásokat. 

A szakmai képzés – amely a Mezőkovácsházi járásban kiemelkedő szerepet töltene be -

szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban jelenik meg. A nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása során, 2015-ben (2015. évi LXV. 

törvény) a 2016/2017-es tanévtől új képzési struktúrát hoztak létre. A törvény szerint a 

szakközépiskolai rendszert szakgimnáziummá, a szakiskolákat szakközépiskolává alakították 

át. Lényeges változás, hogy csökkent a közismereti tananyagtartalom, viszont a szakmai 

képzés aránya 600-700 órával megemelkedett. További előny, hogy az érettségiző tanulók a 

szakgimnáziumokban szakképesítéshez jutnak. 2016/2017-es tanévben a szakközépiskoláknak 

öt évfolyamuk van, három a szakképzéshez, míg kettő az érettségire való felkészítéshez 

fűződik.14 A szakképzési rendszer átformálása során 2015. július 1-jétől országosan 44 

szakképzési centrum kezdte meg működését. 

Békés megyében 2 tankerületet került kialakításra - gyulai és békéscsabai központtal - 

tervezett 9 helyett A Békés megyei tankerületek a következőképpen alakulnak: 

Gyulai tankerületi központ: 

Békési járás 

Gyomaendrődi járás 

Gyulai járás 

Sarkadi járás 

Szeghalmi járás 

                                                 
13 2011. évi CXC. törvény 
14 2015. évi LXV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 
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Békéscsabai tankerületi központ: 

Békéscsabai járás 

Szarvasi járás 

Orosházai járás 

Mezőkovácsházai járás 

 

A 2015. évi LXV. törvény alapfeladatokat nevesít: a köznevelési intézmény alapító 

okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, melyek 

 óvodai nevelés, 

 nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 

 általános iskolai nevelés-oktatás, 

 nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, 

 kollégiumi ellátás, 

 nemzetiségi kollégiumi ellátás, 

 gimnáziumi nevelés-oktatás, 

 szakgimnáziumi nevelés-oktatás, 

 szakközépiskolai nevelés-oktatás, 

 szakiskolai és készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelés-oktatás, 

 nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása, 

 nemzetiség szakgimnáziumi nevelés-oktatása, 

 nemzetiség szakközépiskolai nevelés-oktatása, 

 Köznevelési és Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás, 

 felnőttoktatás, 

 alapfokú művészetoktatás, 

 fejlesztő nevelés-oktatás, 

 pedagógiai szakszolgálati feladat, 

 a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, 

 azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai nevelése, iskolai 

nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai 

osztályban, kollégiumi csoportban eredményesebben foglalkoztathatóak, 
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 a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben 

tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges 

oktatás, 

 pedagógiai-szakmai szolgáltatás, 

 utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése 

lehet. 15 

 

7.1. Szakképzés, gimnázium 

A tankerületben 557 tanuló négy köznevelési intézmény négy feladat-ellátási helyén vesz 

részt a gimnáziumi oktatásban: egy állami, egy egyházi és két magánfenntartású intézmény 

működik. A két magán intézmény négy évfolyamos felnőttoktatást folytat. Az egyik 

köznevelési intézmény 2013. január 1-jétől a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 

(KLIK) fenntartásába került, kiemelkedően magas, 310 fős tanulói létszámmal. A másik 

köznevelési intézmény a Szeged-Csanád Egyházmegye fenntartása alá került, amelyen négy 

éves nappali rendszerű képzés folyik. 

A köznevelésben részt vevő tanulók több mint fele az állami és egyházi intézmény által 

szervezett közoktatásban vesz részt. A hátrányos helyzetű tanulók aránya két intézményi 

helyen oszlik meg, ahol számuk egészen kimagasló: Battonyán (41,41%) és 

Mezőkovácsházán (32,26%). A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a két település 

esetében 1-6 % körüli.  

A köznevelési intézmények kihasználtsága az egyházi fenntartású gimnázium tekintetében a 

legoptimálisabb, 88 %-os, ezt követi az állami intézmény 70 %-os kihasználtsággal. A 

felnőttoktatást szervező magán intézmények kihasználtsága ennél jóval alacsonyabb csupán 

51%-os. Az átlagos osztálylétszám 27 fő. Az épületek kapacitását tekintve a mezőkovácsházai 

Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény emelkedik ki, melynek befogadó 

képessége 440 fő.16 

 

 

 

                                                 
15 2015. évi LXV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 
16 http://dload.oktatas.educatio.hu/megyei_fejlesztesi_tervek/Bekes_Megyei_Fejlesztesi_Terv_2013.pdf 
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7.2. Felsőoktatás 

Felsőoktatásról nem beszélhetünk a járásban, a legközelebbi felsőoktatási intézmények 

Békéscsabán a Szent István Egyetem campusa, és Orosházán a Kodolányi János Főiskola, 

mely 2004. szeptemberében indította első képzését Orosházán. Előtte távoktatási centrumként 

működött, viszont 2017. február 1-től áthelyezte központját és így több, mint 2500 diákkal 

csatlakozott Békés megye felsőoktatásához, mint magánintézmény.  

 

7.3. Felnőttképzés 

A felnőttképzések lehetőséget adnak, hogy a szakképzés folyamatosan változó szerkezetéből 

eredő különbséget ki tudja küszöbölni. Jellemző, hogy képes gyorsan reagálni a szakképzés 

újabb igényekre, és néhány hónapos intenzív képzésekkel megfelelően tudjak kompenzálni a 

gyorsan megjelenő szakképzési szükségletet. Előnye, hogy mind az alacsonyabb iskolai 

végzettséggel/képzettséggel rendelkezők, mind az elavult szakmával rendelkezők, mind pedig 

az álláskeresők - az iskolarendszeren kívüli képzésekben - megtalálhatják a lehetőségeiket.  

A pályakezdők, 50 év fölöttiek, megváltozott munkaképességűek, romák stb. számára a 

felnőttképzés új lehetőségeket nyújthat, mely legfőképpen a Kormányhivatal által indított és 

az Európai Unió által támogatott képzések formájában jelenik meg nagyrészt. 

Felnőttképzés területén Békés megye két nagy szakképzési centruma - a Gyulai Szakképzési 

Centrum és a Békéscsabai Szakképzési Centrum - kiemelt jelentőséggel bír. Míg a Gyulai 

Szakképzési Centrum 50 szakmát, addig a Békéscsabai Szakképzési Centrum 150 szakmában 

tud felnőttképzést indítani.  

A Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény akkreditált Felnőttképzési 

Központként magas színvonalú oktatás keretében nyújt, iskolarendszeren kívüli és Országos 

Képzési jegyzékben szereplő, illetve egyéb szakmai továbbképzésekre lehetőséget. 

OKJ-ban szereplő szakképesítésre felkészítő képzés: 

Internetes alkalmazás fejlesztő 

Multimédia-fejlesztő 

Szoftverfejlesztő 

 

OKJ-ban nem szereplő szakképesítésre felkészítő képzés: 
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Angol/német nyelvtanfolyamok szervezése 

Vállalkozóvá válási ismeretek 

Álláskeresési technikák  

Outdoor tréning 

Nyelvi képzés 

ECDL 
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8. Foglalkoztatás 

8.1. Álláskeresők a Mezőkovácsházi járásban 

A 2017. májusi statisztikai adatok alapján a békés megyei nyilvántartott álláskeresők száma 

11.935 fő volt. Ha a területi eloszlást vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a mezőkovácsházi 

járás a második, ahol a legtöbb álláskeresőt tartják nyilván, több mint 2000 főt. A 3. 

táblázatból kiderül, hogy a nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez 

viszonyított aránya a mezőkovácsházi járásban 12,7% volt. A megyén belül a pályakezdő 

álláskeresők aránya a mezőkovácsházi járásban a legalacsonyabb. 

2. táblázat: Nyilvántartott álláskeresők száma 2016. és 2017. májusában 

Járás 

álláskeresők száma (fő) Álláskeresők 

aránya 2017. 

május 

2017. 

május 

2016. 

május 

változás 

előző évhez 

Békéscsaba 2246 2550 -304 6,0% 

Békés 1935 2259 -320 12,5% 

Gyula 1012 1000 12 5,2% 

Orosháza 1332 1349 -17 5,7% 

Szarvas 600 555 45 4,7% 

Szeghalom 992 1021 -29 7,6% 

Gyomaendrőd 655 800 -145 6,3% 

Mezőkovácsháza 2023 1814 209 12,7% 

Sarkad 1140 1123 17 13,6% 

Békés megye 11935 12725 -536 7,7% 

Forrás: http://bekes.munka.hu 

 

A Mezőkovácsházi járás álláskeresőinek száma az előző év azonos hónapjához képest több 

mint 200-zal nőtt. Hiába jobb a foglalkoztatáspolitika, a térségben ez sajnos nem mutatkozik 

meg. Általában ez az érték a nyári hónapokban csökken az idénymunkák miatt, melyek 

nagyobb munkaerőt igényelnek. 
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3. táblázat: Nyilvántartott álláskeresők száma nem és végzettség szerint, 2017. május 

Járás 

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 2017. május 

nemenként legmagasabb iskolai végzettségként 
pályakezdő 

férfi nő összesen <= 8. ált. szakmunkás érettségizett diplomás 

Békéscsaba 1086 1160 2246 589 665 828 164 200 

Békés 982 953 1935 860 600 434 41 232 

Gyula 498 514 1012 308 286 340 78 114 

Orosháza 596 736 1332 449 463 362 58 140 

Szarvas 302 298 600 181 175 175 41 67 

Szeghalom 500 492 992 509 270 270 19 97 

Gyomaendrőd 317 338 655 245 205 205 16 73 

Mezőkovácsháza 1049 974 2023 1053 571 377 22 143 

Sarkad 613 527 1140 682 266 266 25 99 

Békés megye 5943 5992 11288 4874 3501 3096 464 1165 

Forrás: http://bekes.munka.hu 

A nyilvántartott álláskeresők végzettség szerinti megoszlását vizsgálva kiderül, hogy 

legnagyobb számban a maximum általános iskolát végzettek vannak. Ha összevetjük a 

szakmunkás végzettségűeket és a legfeljebb 8 osztállyal rendelkezőket, ők adják a járás 

álláskeresőinek 80,2%-át. A mezőkovácsházi térségben az érettségivel rendelkezők aránya 

igen alacsony számot tesz ki, a járáson belüli összes álláskeresőhöz képest csak 18,6%. 

A járáson belüli diplomás álláskeresőket a megye járásaihoz viszonyítva, csak a 

Gyomaendrődi és a Szeghalmi járást előzi meg, a mezőkovácsházi térség a harmadik 

legalacsonyabb értékét mutatja a maga 1,1 %-ával. 

A pályakezdők aránya a táblázat alapján a mezőkovácsházi térségben 7,5 % volt. A megye 

pályakezdő álláskeresői közül minden tízedik e járásból kerül ki. 
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8.2. Közfoglalkoztatottak a Mezőkovácsházi járásban 

4. táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 2013 és 2017 április 

közötti időszakban, fő 

Mezőkovácsházai járás 2013 év 2014 év 2015 év 2016 év 2017 01-04.hó 

Hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás 

támogatása 

309 938 382 526 466 

Országos 

közfoglalkoztatási 

program támogatása 

104 159 216 259 210 

Járási startmunka 

mintaprogram 

támogatása összesen: 

1 381 1 434 2 716 2 275 1 860 

-- Mezőgazdaság 363 605 1 138 931 767 

-- Belvízelvezetés 131 37 99 77 61 

-- Mezőgazdasági 

földutak karbantartása 
157 28 136 116 112 

-- Bio- és megújuló 

energiafelhasználás 
- - 50 28 13 

-- Belterületi közutak 

karbantartása 
185 70 385 350 255 

-- Illegális 

hulladéklerakók 

felszámolása 

78 11 91 56 57 

-- Téli és egyéb 

értékteremtő 

közfoglalkoztatás 

464 643 104 - - 

-- Helyi sajátosságokra 

épülő közfoglalkoztatás 
- 41 713 716 585 

-- Egyéb startmunka 

mintaprogram 
- - - 0 10 

Mindösszesen: 1 795 2 531 3 314 3 059 2 536 

Közfoglalkoztatási 

mutató 
6,36% 9,04% 11,98% 11,74% 9,73% 
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Ellátásban nem részesülő 

álláskeresők száma 

zárónapon 

1 923 1 530 1 087 842 857 

Álláskeresési ellátásban 

részesülő álláskeresők 

száma zárónapon 

325 374 381 429 614 

Foglalkoztatás 

helyettesítő támogatásban 

részesülő álláskeresők 

száma zárónapon 

1 248 895 724 599 634 

Regisztrált álláskeresők 

száma zárónapon 
3 496 2 799 2 192 1 870 2 105 

Nyilvántartott 

álláskeresők relatív 

mutatója 

12,39% 10,00% 7,93% 7,17% 8,08% 

Közfoglalkoztatási ráta 33,04% 33,04% 60,93% 62,06% 54,64% 

Munkavállaló korúak 

(15-64 évesek) létszáma 
28 207 27 986 27 655 26 069 26 069 

Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ 

A Mezőkovácsházi járás közfoglalkoztatási mutatója a 2017-es adatokat vizsgálva több mint 

2%-os visszaesés mutat a 2016-os átlaghoz képest. A táblázatból kiderül, hogy 2013-től 

egészen 2016-ig folyamatosan növekedett ez a mutató, majd 2017-től már csökkenő 

tendenciát mutat. A 2017 első négy hónapját tanulmányozva látható, hogy több mint 400 

fővel több a közfoglalkoztatott (2536 fő), mint a regisztrált álláskereső (2105 fő). Viszont ha a 

nyilvántartott álláskeresők relatív mutatóját nézzük, az elmúlt évhez képest közel 1%-os 

növekedés figyelhető meg. 
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A 4. táblázat első három oszlopát kiemelve egy diagramon ábrázoljuk a közfoglalkoztatási 

típusok értékeit: 

4. ábra: Mezőkovácsházi járás közfoglalkoztatotti típusa 2013 és 2017 április között, fő 

 

Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása csak a 2014-ben volt igen magas azóta 

folyamatosan csökkent ez az érték. A 2016 és 2017 első negyedévét vizsgálva pedig közel 60 

fővel csökkent a támogatottak létszáma. A három foglalkoztatási típus közül a legjelentősebb 

létszám-csökkenés a járási stratmunka mintaprogram támogatásánál figyelhető meg: 18%-kal 

csökkent a létszám 2017 első negyedévében, a 2016-os létszámadatokhoz képest. 

 

 

 

 

 

 



 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az Mezőkovácsházi járásban 
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008  

 

 

27 

 

9. Tanulmány 

A Mezőkovácsházi járásban összesen 157 vállalkozást vontunk be felmérésünkbe telefonos 

lekérdezés útján. Az alapvető adatokon túl, olyan kérdéseket tettünk fel, melyek segítségünkre 

vannak a humánerőforrás-térképpel kapcsolatos igények megalkotásánál. A felmérés alkalmas 

arra, hogy a térségben megjelenő munkáltatói igényeket vizsgálni tudjuk. 

A járás összesen 17 településén sikerült 157 vállalkozást lekérdezni, melynek jelentős része 

Medgyesegyházán került lekérdezésre, összesen 45 vállalkozás adott választ a kérdéseinkre. 

Ezt követi a járási székhely, Mezőkovácsháza 20 vállalkozással, és Mezőhegyes 13 

vállalkozással. Mivel a térségben a legjellemzőbb a mezőgazdasági tevékenység, 

Medgyesegyháza ebben jelentős szereppel bír, így nem csoda hogy innen származik a legtöbb 

lekérdezés, hiszen az emberek többsége ezen a területen őstermelőként, egyéni vállalkozóként 

vagy nagyobb vállalkozás vezetőjeként dolgozik. 

5. ábra: Lekérdezett vállalkozások száma a Mezőkovácsházi járásban, db 

 

Forrás: saját kutatás alapján 

Almáskamarás; 10

Battonya; 6

Dombegyház; 7

Kaszaper; 5

Kevermes; 7

Kisdombegyház; 2

Kunágota; 11

Magyarbáhegyes; 8

Magyardombegyház; 4

Medgyesbodzás; 2

Medgyesegyháza; 45

Mezőhegyes; 13

Mezőkovácsháza; 20

Nagybánhegyes; 4

Nagykamarás; 7

Pusztaottlaka; 4 Végegyháza; 2
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Kérdőíveink legnagyobb részét a mezőgazdaság (52,2%), a kereskedelem (17,8%) és az 

egyéb (11,5%) kategóriák teszik ki. Az egyébkategória többnyire szolgáltató vagy 

feldolgozóipar terület. A térség legnagyobb ágazata a mezőgazdaság. Mivel a Dél-Békési 

területen találjuk a legjobb minőségű földeket, így nem csoda, hogy a térségben élő 

őstermelők, vállalkozók a növénytermesztésből és állattenyésztésből igyekeznek megélni a 

körzetben. Ezen kívül még a kereskedelem, ami kimagasló, hiszen sokan foglalkoznak a 

térségben megtermelt élelmiszerek kereskedelmével, illetve feldolgozásával (egyéb kategória) 

, melyet tovább értékesítenek. 

6. ábra: A vállalkozások ágazat szerinti megoszlása a Mezőkovácsházi járásban (db) 

 

Forrás: saját kutatás alapján 

A megkérdezett vállalkozások több, mint fele, egészen pontosan 55,5%-a rendelkezik 1-9 fő 

közötti alkalmazotti létszámmal. A megkérdezettek majdnem egyharmadának (28,4%-ának) 

nincs alkalmazottja, ők általában őstermelők, vagy egyéni vállalkozók munka mellett. A 

válaszadók 9%-a alkalmaz 10 és 19 közötti főt, 5,2%-uknak pedig 20 és 49 közötti 

dolgozójuk van. A vállalkozások majdnem 2%-a foglalkoztat 50 és 200 közötti személyt. Ez 

előbbi érték abból is adódhat, hogy a járás távol esik a főbb úthálózatoktól és népesebb 

városoktól, melyek piacot jelentenének az itteni nagyobb vállalkozások számára.   

3,8%
3,8%

1,9%
1,9%

17,8%

52,2%

1,3%

1,9%

1,9%

1,9%

11,5%

Egészségügy

Élelmiszeripar

Építőipar

Gépipar

Kereskedelem

Mezőgazdaság

Oktatás

Szállítmányozás, raktározás

Gyógynövényipar

Turisztika

Egyéb
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7. ábra: A lekérdezett vállalkozások által alkalmazott személyek száma %-ban 

 

Forrás: saját kutatás alapján 

A következő kérdésünk arra irányult, hogy terveznek-e létszámbővítést a következő években, 

és ha igen, akkor milyen mértékűt. 

8. ábra: A bővítést tervező vállalkozások a Mezőkovácsházi járásban, %-ban 

 

Forrás: saját kutatás alapján 

A vállalkozások 39,6%-a nem tervez létszámbővítést a következő pár évben, azonban 

pozitívnak mondható, hogy a válaszadók közel 25%-a 2-5 fő közötti bővítéssel számol. Az 1 

fővel, illetve 5 fő fölötti bővítéssel számoló vállalkozások vannak a legkevesebben.  

28,4%

55,5%

9,0%

5,2%
1,9%

nincs

1-9 fő

10-19 fő

20-49 fő

50-199 fő

39,6%

21,4%

9,1%

24,7%

5,2%

nem tervez

időszakos

1 fő

2-5 fő

5 fő felett
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A mezőgazdasági idénymunkákból adódóan nem meglepő, hogy 21,4% tervezi az időszakos 

létszámbővítést. Ez az információ a munkaerő-kölcsönzők és az idénymunkások számára is 

hasznos lehet. Az értékekből arra következtethetünk, hogy igény merül fel a humánerőforrás-

térkép megalkotására, ugyanis ha elérhető lesz mindenki számára ezen funkciók, akkor a 

cégek egyenesen a rendszerből tudnak munkavállalókat gyűjteni, ezáltal pénzt spórolnak, amit 

esetleg a rendszer fenntartására/fejlesztésére fordítanának. 

A következőkben kíváncsiak voltunk, hogyan vélekednek a válaszadók arról, hogy a 

felkészült humánerőforrás esetleg piaci előnyökhöz tudja juttatni a vállalkozásukat. 

9. ábra: A vállalkozások véleménye a képzett emberi erőforrásnak köszönhető piaci 

előnyökről, %-ban 

  

Forrás: saját kutatás alapján 

 

A vállalkozók közel kétharmada állítja, hogy képzett humánerőforrással előnyökhöz tud jutni 

a változó piacon. 16,2% jelezte, hogy fontosnak tartja a képzett munkaerőt, mivel ezzel új 

piacokra is tudnak jutni, erre jó példa a külföldi piacra nyitás lehetősége és motivációja. 

Vannak a járásban olyan vállalkozások, ahol tevékenységük nem igényel képzett munkaerőt, 

így nekik nem jelentős az, hogy felkészült humánerőforrást alkalmazzanak. 

 

 

 

 

64,9%
16,2%

18,8% igen, ha ezzel a változó piaci

igényekre tudunk reagálni

igen, mert ezzel új piacokat is

lehet szerezni

nem, mert a tevékenységünk

nem igényel képzett

munkaerőt
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10. ábra: A vállalkozásoknál megjelenő végzettségek a Mezőkovácsházi járásban 

  

Forrás: saját kutatás alapján 

A vállalatoknál dolgozók jellemző végzettsége szakmunkásképző, meghaladja a 40%-ot. Ha a 

szakmunkásokat összehasonlítjuk az érettségivel rendelkezők számával, akkor arra 

következtethetünk, hogy ha szakképzett valaki, akkor nem feltétlenül van szükség érettségire 

a munkavégzéshez. A befejezett 8 osztállyal rendelkezők és a szakképesítést szerzők alkotják 

a válaszadók több mint egyharmadát. A járásban nagyon kevés vállalkozás alkalmaz 

érettségivel rendelkezőket (13,4%), további még kisebb az arány a diplomásokat 

alkalmazóknál, ott ez az érték 3,9%. Ez annak is betudható, hogy kevés olyan nagyvállalat 

van, ahol esetlegesen nagyobb képesítéssel rendelkező személyt kellene alkalmazni, illetve a 

diplomások megfizethetősége is problémát jelenthet egyesek számára. 

Kíváncsiak voltunk, hogy a vállalkozók szükségesnek látják-e a mostani munkavállalóik 

képzését. Több mint 52%-uk erre a kérdésre azt válaszolta, hogy hasznosnak tartaná. Érdekes 

módon sokan nem tartják ezt fontosnak, hiszen a vállalkozások többségében szakmunkásnál 

nagyobb végzettséget nem igényel az a foglalkozás, amiben dolgoznak. 

 

 

 

 

 

6,3%

20,5%

15,7%
40,2%

13,4%
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kevesebb, mint 8 osztály
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érettségi
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11. ábra: A vállalkozók által bővíteni kívánt foglalkoztatottak végzettsége 

 

Forrás: saját kutatás alapján 

A válaszadók több mint 40%-as szerint a legnagyobb mértékben a szakképzett munkaerőre 

lenne szükség a járás területén, illetve a szakmunkásokra való igény is igen jelentős. A 

betanított munkások szükségessége elenyésző a szakképzett munkaerőhöz képest, csak 

16,8%-ot tesz ki az igényük. Jól látható, hogy a diplomásokra van a legkisebb szükség a 

térségben, bizonyára azért mert nincs, vagy nagyon kevés az ilyen betöltetlen pozíció, még ha 

egy nagyobb vállalatot és nézünk. A hiányszakmák több szempontból is számottevőek: 

elsősorban megmutatják, hogy a szakképzés mely szakmák növekvő létszámigényével 

képtelen lépést tartani. Továbbá igen hasznos információ a cégek számára, hogy milyen 

területre nem érdemes bővítést tervezniük, ugyanis humánerőforrás hiány miatt nem érdemes 

belevágniuk új tevékenységekbe. A foglalkoztatáspolitika egy jó ötlete, hogy ösztöndíjjal 

motiválja azokat a tanulókat, akik hiányszakmát szándékoznak tanulni, ezáltal csökkentve az 

adott szakma emberi erőforrás hiányát. 

A humánerőforrás-térkép tanulmányának megalkotásánál az utolsó vizsgált terület a 

betöltetlen álláshelyek száma a térségben. A későbbiekben a térkép segítséget nyújt az 

álláskeresőknek, ahhoz, hogy megtalálják a nekik megfelelő álláshelyet. 
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12. ábra: Betöltetlen álláshelyek aránya a Mezőkovácsházi járásban 

  

Forrás: saját kutatás alapján 

A válaszokból kiderül, hogy a vállalkozások közel 73%-nál nincs betöltetlen álláshely. Ahol 

viszont vannak még betöltetlen állások, ott a legnagyobb igény a szakképzettek iránt 

mutatkozik. Kisebb szükség van a betanított munkásokra: a vállalkozások csak 9,7%-a jelezte, 

hogy ilyen képzettségű személyre lenne szüksége. A legkisebb igény (1,9%) pedig a 

diplomásoknál érzékelhető. Hiszen, mint már említettük, kevés az olyan munkahely, ahol 

diplomás személyekre lenne szükség. 
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10. A humánerőforrás-térkép tartalmi elemeinek felsorolása 

A humánerőforrás-térkép számos célcsoport igényeit tudja orvosolni, ezek közül a 

legfontosabbak az álláskeresők, állásban lévő munkahelyet váltani szándékozók, illetve a 

foglalkoztatók csoportjai. A térkép főbb elemeit a következőkben szemléltetjük. 

Munkáltatók dolgozóinak összetétele 

Tartalma: vállalkozás neve, címe, telephelye, átlagos állományi létszáma, nettó árbevétele, 

foglalkoztatóknál rendelkezésre állók szakképzettség, végzettség, korosztály szerint. 

Szükségessége: a közigazgatás, kamarák számára hasznos, hogy ágazatonként milyen a 

munkavállalók összetétele. 

Adatforrás: vállalati adatközlések, vállalati felmérések 

Az adatok jellege: statisztikai adatok, becsült értékek 

A foglalkoztatók aktuális munkaerő igénye 

Tartalma: az igényelt munkavállalók szakképzettsége, létszáma, tapasztalata, a munkavégzés 

helyének megnevezése, bérezési lehetőség megjelölése 

Szükségessége: a közigazgatás munkaerő-piaci szervezetei számára és az álláskeresők 

számára is előnyös, hogy milyen területen és milyen bérigényű álláshelyek találhatóak. 

Adatforrás: vállalati adatközlések, vállalati felmérések 

Az adatok jellege: statisztikai adatok, becsült értékek,  

A foglalkoztatók tervezett, jövőbeli munkaerő igénye 

Tartalma: a foglalkoztatók jövőbeli munkaerő igénye szakképzettség, végzettség szerint a 

következő 1-3 évben. 

Szükségessége: a közoktatás és felnőttképzés intézményrendszere számára tájékoztatást nyújt 

a szakképzési irány változtatásához, létszámbeli módosításához. 

Adatforrás: vállalati közlések, felmérések 

Az adatok jellege: statisztikai adatok, becsült értékek, becsült előrejelzések 
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Képző intézmények képzési kínálata 

Tartalma: a képző intézmények neve, képzések helyszíne, képzések címe, hossza, részvételi 

feltételek, létszámkeretek, képzési költségek. 

Szükségessége: munkavállalók, munkáltatók, álláskeresők, kormányzati szervek számára 

információkat nyújt, hogy kihez fordulhatnak képzésért közoktatásban és felnőttképzésben. 

Adatforrás: képző intézmények; közoktatás, felnőttképzés, felsőoktatás. 

Adat jellege: leírások. 

Aktuális álláslehetőségek Békés megyében 

Tartalma: a kormányhivatalok által rögzített álláslehetőségek összekötve a meglévő 

adatbázissal. 

Szükségessége: a munkavállalók számára elérhető, jelentkezni tudnak önéletrajzzal együtt, 

mely kommunikációs felület is lehet egyben. 

Adatforrás: kormányhivatalok felé beérkezett adatok 

Adat jellege: leírások. 

A Mezőkovácsházi járás humánerőforrás-térképe 

Tartalma: megmutatja a járásban rendelkezésre álló és igényelt munkaerő szakképzettségét, 

létszámát ágazatonként, szakmánként. 

Szükségessége: a foglalkoztatók meghatározhatják a munkaerőpiaccal szemben támasztott 

igényeiket. A képző intézményeknek nyújt információkat, illetve a munkavállalók és 

befektetők számára is támpontot adhat döntéseik meghozatalában. 

Adatforrás: vállalati felmérések 

Adat jellege: átlagolt értékek 
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11. A Mezőkovácsházi járás humánerőforrás-térkép potenciális felhasználói 

köre 

a. Foglalkoztatók, mint humánerőforrást igénylők 

i. Megyében működő vállalatok 

ii. Potenciális befektetők 

iii. Közintézmények 

iv. Civil szféra 

b. Képző intézmények 

i. Szakképzési centrumok 

ii. Egyházi működtetésű oktatási intézmények 

iii. Felnőttképző intézmények 

iv. Továbbképző intézmények 

c. Az igazgatási szféra munkaerőpiaccal összefüggő szervezetei, érdekképviseletek 

i. Önkormányzatok 

ii. Kormányhivatalok 

iii. Kamarák 

iv. Fejlesztési ügynökségek 

 

Foglalkoztatók 

Azok a szervezetek, melyek bizonyos létszámú munkaerőt igényelnek működésükhöz, 

kapcsolatban van a munkaerőpiaccal. Ezek a szervezetek új munkavállalói felvételekhez, 

elbocsátásokhoz, új befektetésekhez vagy bővítésekhez, új feladatok felvállalásához, a 

fluktuáció miatt kapcsolódhat a humánerőforrás-térképhez. Az elbocsátások képezik a másik 

részét a rendszernek, hiszen itt több lehetőség is felmerül: vagy elhagyják a szervezetet, vagy 

létszámleépítésekre van szükség, éppenséggel felszámolják a céget. A humánerőforrás-

áramlás a szervezetek sajátosságai, így életük részévé tudják tenni, melyet felhasználhatnak 

mindennapi munkájuk során. 
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Képző intézmények 

A képző intézmények a jövőbeli foglalkoztatási igények kielégítésére törekszenek olyan 

kompetenciákkal, melyekre a későbbiekben lesz szükség. Ez olyan magas szintű szakmai 

munkát igényel a vállalkozásokat bevonva, melyre sok képző intézmény még felkészületlen. 

Feladatuk, hogy olyan társadalmi hasznosságot kell kielégíteniük a jelenben, amit a múltban 

lett elindítva. Az intézményeknek a képzési rendszerük, képzési struktúrájuk elsősorban a 

fenntartói elvárásokhoz alkalmazkodnak, kisebb részben pedig a térségi szakképzési 

igényekhez. Nagy mértékben formálják az emberi erőforrás keresleti igényét és 

kihangsúlyozzák az egész életen át tartó tanulás jelentőségét.  

 

Igazgatási szféra 

Információkat szolgáltatnak az álláskeresők számára, továbbá összehangolják a keresleti-

kínálati oldalt. Szervezeteik adatbázisaikkal támogathatják, segíthetik a térkép működését, 

illetve számukra is segítséget nyújthat a későbbiekben. A kamarák, mint érdekképviseleti 

szervek nagyban befolyásolják a vállalkozási igényekkel kapcsolatos információáramlást. 

Támogató funkciójuk eszközt adhat a cégeknek ahhoz, hogy akár pályázati lehetőségekhez, 

akár befektetési célú tevékenységeikhez információt, kapcsolatot nyújtsanak. 
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12. Az adatfelvétel módszertana 

12.1. Adatok feltárásának és feltöltésének jogai és kötelezettségei 

Adatfelvételi módszertan 

A regisztráció minden esetben az adatvédelmi törvényeknek megfelelően a saját 

beleegyezésükkel történhet csak meg, melyet adatokat bármikor módosíthatnak. Minden 

esetben a regisztrációs e-mail cím kapcsán megerősítő e-mailt küldünk, hogy az 

adathalászatot ki tudjuk zárni. 

Magánszemélyek részére a következő adatokat kívánjuk felvenni: 

- e-mail cím 

- jelszó 

- nem 

- vezetéknév 

- keresztnév 

- telefonszám 

- álláskeresői státusz 

- születési idő 

- lakóhelye 

- iskolai végzettség 

- szakmai végzettség 

- OKJ azonosító száma 

- idegen nyelvismeret 

- jogosítvány 

- utolsó munkahelyi pozíció 

- megváltozott munkaképességének státusza 

- önéletrajz feltöltése 

- motivációs levél feltöltése 
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Vállalatok részéről a következő adatokat kívánjuk felvenni: 

- cégnév 

- e-mail cím 

- jelszó 

- telephely 

- telefonszám 

- cég alkalmazottainak száma 

- hiányszakmák a cégen belül 

- tevékenységi kör 

- keresett szakmák telephelyeinek települései 

Képző intézmények részéről a következő adatokat kívánjuk felvenni: 

- intézmény neve 

- e-mail cím 

- jelszó 

- irányítószám 

- helységnév 

- utca 

- székhely 

- telefonszám 

Adatok kinyerése 

Az adatokhoz való hozzáférés módja korlátlan, mind adatbázis mind pedig tárhely 

szempontjából. Az adatforrásoknak nem csak a technikai összehangolása és frissítése során 

merülhetnek fel problémák, hanem a jogi felhasználhatóság szempontjából is. Erre az a 

megoldás lehet, hogy a regisztrált álláskeresők a regisztrációkor és a kamarai tagság 

létesítésekor egyszerre nyilatkoznak az adataikhoz való hozzáférésről is.  

Ahhoz, hogy a rendszer rendesen működjön, a frissítésekhez rendszeres mintavételre van 

szükség a vállalatok irányából, amit a megbízott partnerszervezetek fel tudnak dolgozni. Az 

adatszolgáltatások sebességét az alacsony humánerőforrással rendelkező kamarai, 

önkormányzati háttér lassíthatja, ami befolyásolja a rendszer működését is. A aránylag kevés 

adat és kevés marketing eszköz, az alacsony ráfordítás motiválatlanságot érhet el a 

felhasználóknál. 
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13.  Fenntartás 

A humánerőforrás-térkép folyamatos működése és fenntartása szempontjából több partner 

összefogására és együttműködésére van szükség. Ezeknek a partnereknek az érdekeltségétől 

függ a térkép sikeressége és rendszeres használata.  

Az első fontos lépés a rendszer friss adatokkal való feltöltése, aktualizálása. Az adatbázissal 

rendelkező szervezetek, érdekképviseletek (kormányhivatal, vállalkozások, magánszemélyek, 

kamarák) számára fontos nyomatékosítani, hogy az adatok frissítése, aktualizálása közös 

érdek. A működtetés költségkímélése érdekében, érdemes figyelni, hogy a már nem aktuális 

állásigényeket levegyék a felületről. Célszerű olyan időintervallumokat beépíteni, melyek 

bizonyos aktivitás hiánya után törlik a feltöltött információt abból a célból, hogy friss 

információk legyenek mindig az oldalon.  

A következő adattartalmakat a hozzájuk kapcsolódó időkorlátokat javasoljuk: 

- kormányhivatal adatfrissítései hetenként 

- vállalkozói állásigény feltöltése – 1 hónap 

- lakossági önéletrajz, kísérőlevél feltöltése – 2 hónap 

- vállalkozói létszám, munkakör- és egyéb adatok – 1 év 

- képző intézmények adatai – 1 év 

- hiányszakmák – 1 év 

Amennyiben a megjelölt határidőig nem lépnek be a partnerek, valamint nem frissítik az 

adatbázisukat, úgy előbb nem látható státuszba kerülnek az információk, majd egy hónap 

múlva törlődnek. Az inaktív státuszról a partner két alkalommal kap értesítést a törlés előtt, 

általában e-mailben. 

A működtetés szempontjából a folyamatos aktivitás az egyik legfontosabb. Az érdeklődés 

fenntartásához a következő teendők javasoltak: 

- kormányhivatali ügyintézők folyamatos tájékoztatása; 

- a kormányhivatalok foglalkoztatási osztályain szórólapok kihelyezésére; 

- weboldal működtetése és landing page kialakítása, melyre folyamatos, célzott FB-

kampányok segítségével irányítja a rendszer az érdeklődőket; 

- a résztvevők (vállalkozások, lakossági partnerek, kamarák) folyamatos tájékoztatása 

az őket érintő témákban hírlevelek segítségével. 
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14. Összegzés 

A humánerőforrás-térkép járási szintű működésének elindításához elengedhetetlen más 

járások, térségek bekapcsolódása. Mivel a Mezőkovácsházi járás vállalkozásaihoz más 

járásokból is csatlakoznak és a mezőkovácsházi lakosok más városokba is járnak dolgozni, 

mint például Mezőhegyes, Medgyesegyháza, Battonya, így egy rendszerszintű térkép a térségi 

kapcsolódások miatt képtelen a működésre. 

Munkánk során bemutattuk a Mezőkovácsházi járás humánerőforrás-térképével kapcsolatos 

főbb tudnivalókat, feltártuk a keresleti és kínálati oldal motivációit, továbbá az 

önkormányzati, kamarai és irányítói potenciálokat. Amennyiben a mezőkovácsházi térkép 

részévé válna a Békés megyei humánerőforrás-térképnek, mindemellett összekapcsolódna egy 

csongrádi adatbázissal, kiváló lehetőséget nyújtana mind a vállalkozások, az álláskeresők és a 

képző intézmények számára egyaránt.  

A térkép elősegíthetné a gazdasági versenyképesség javulását, továbbá a húzó ágazatok 

hosszú távú stabil munkahelyeket tudnának biztosítani. Szorosabb kapcsolat jöhetne létre a 

munkaerő-piaci szereplők között, a képzőintézmények és a munkaadók közt szervezettebb 

lenne az információ áramlása. A pontos igények megosztása elősegítené, hogy a képző 

intézmények gyorsan és rugalmasan tudnának reagálni a munkáltatói igényekre, emellett 

gyakorlati oktatással állhatnak elő. 

A foglalkoztatás és a gazdaságilag aktív lakosságszám növekedése elősegítené a jövedelmek 

fokozódását, ezáltal a színvonal is növekszik, ez segít bővíteni a járás belső fogyasztását, ami 

jobb helyzetbe hozza a helyi KKV-kat, a termelés, és a szolgáltatások igénybevételének terén 

egyaránt. 
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15. Felhasznált források: 

http://www.bekesmegye.hu/wp-

content/uploads/dokumentumtar/bmo/tkkr/komplexfelzarkoztatas/Mez%C5%91kov%C3%A1

csh%C3%A1zai%20j%C3%A1r%C3%A1s%20fejleszt%C3%A9si%20strat%C3%A9gia.pdf 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=sajtonak_fogalom 

https://www.progen.hu/serpa/help/br_elsolepes_bertbalapfogalmak.htm 

http://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2225:12tetel&cati

d=282&Itemid=391 

http://www.ksh.hu/docs/hun/agrar/html/fogalomtar.html 

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/felnottoktatas13.pdf 

https://www.oktatas.hu/felsooktatas/kepzesek/kepzesi_szintek/felsooktatasi_szakkepzes 

http://www.atanarur.hu/wp-content/uploads/2013/10/hr-menedzsment-oktatasi-

segedanyag.pdf 

2011. évi CXC. törvény 

2015. évi LXV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 

A Kormány kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 

módosításáról 

 


